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בס"ד

לשכת מבקרת העירייה

72    במרץ       2019
כ'  באדר ב' תשע"ט

לכבוד
מר אלון דוידי

ראש העיר

כבוד ראש העיר,

הנדון: דין וחשבון מבקרת העירייה לשנת 2018

בהתאם לסעיף 170ג לפקודת העיריות (נוסח חדש), אני מתכבדת להגיש בזאת דין וחשבון 
מבקרת העירייה  לשנת 8201.

בדו"ח זה רוכזו כל הדוחות שהוגשו למבוקרים במשך השנה.

העיר שדרות ממשיכה לגדול ולצמוח מדי שנה והעירייה מפנה משאבים רבים  לשמירה על   
בטחון התושבים, תחזוקת העיר בניקיון וגינון  ותרבות הפנאי. במקביל פועלת העירייה לחיזוק 
העסקים המקומיים ולהבאת יזמים חדשים והינה חלק מתוכנית "המראה" שהגה משרד הפנים 

לצורך ייעול ופיתוח כלכלי ברשות המקומית.

בשנת 2018 התקיימו הבחירות ברשויות המקומיות, וברצוני לנצל הזדמנות זו לברך אותך 
כבוד ראש העיר, על בחירתך לקדנציה נוספת לראשות העיר ולברך את חברי המועצה 
החדשים והוותיקים ; וכן להודות לך על תמיכתך בביקורת בעירייה, על שיתוף הפעולה 
והשקיפות בעשייה שלך ושל עובדי העירייה ולאחל לך, לעובדי העירייה ונבחריה הצלחה, 

עשייה מבורכת והמשך התקדמות ושגשוג למען תושבי העיר.

בכבוד            רב,
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ביצוע ביקורת על חשבונות שהוגשו ע"י חברת מגער לעיריית שדרות בגין 
שנות ההסכם למתן שירותי גבייה ושירותים אחרים בתקופות 2/2017-

1/2011

א. כללי

1. הבדיקה נערכה על פני תקופה של כ- 6 שנים (עפ"י ההסכם הקודם בין החברה לעירייה מ-  
(2/2010

וזאת מינואר 2011 ועד פברואר 2017 סה"כ 74 חודשים.    

2. ב- 74 חודשים אלו, נבדקו 267 חשבונות שהתקבלו ושולמו ע"י העירייה בגין עמלת שירותי  
הגבייה,

קריאות מדי מים, מוקד טלפוני, הוצאות אכיפה, סקר שילוט, מדידת נכסים, מחיקת חובות,      
שיפוי

ממשלה בגין הנחה בארנונה וכיו"ב.     

3. הבדיקה נסמכה על הנתונים הבאים, ככל שנמצאו, בכל רכיב שירות:
3.1 חשבונות שהוגשו ע"י החברה.

3.2 פקודות זיכוי של העירייה.
3.3 כרטיסי הנהלת חשבונות של העירייה.

3.4 הסכמים ו/או הסכמות בין העירייה לבין החברה, על פי תאריכים כמפורט בנספח 
"הסכמים".

3.5 אסמכתאות נוספות שצורפו לחשבונות לשם אימות נתונים.

4. נושאי השירות שנבדקו עפ"י החשבונות והאסמכתאות שנמצאו:

חשבונות שוטפים
4.1 קריאות מדי מים.

4.2 מוקד טלפוני.
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4.3 הוצאות אכיפה.

4.4 זיכוי ספק קריאות.
4.5 עמלות גבייה (שכר טרחה).

חשבוניות חד פעמיות במהלך ההסכם
4.6 סקר שילוט

4.7 מדידת נכסים.
4.8 מחיקת חובות.

4.9 שיפוי ממשלה בגין הנחות בארנונה למחזיקי הנכסים בשדרות.

5. להלן תהליכי הבדיקה, כפי שנערכו בגין החשבונות בכל החודשים הרלוונטים:

5.1 הימצאות כל חשבונות החברה, על פי כרטיס הנהלת החשבונות של העירייה.

5.2 לחילופין ובהתאמה, רישום כל החשבונות של החברה, בכרטיס הנהלת החשבונות של 
העירייה.

5.3 התאמת סכומי התשלום:

5.3.1 בין חשבונות החברה לבין כרטיס הנהלת החשבונות.
5.3.2 בי פקודות התשלום לבין חשבונות החברה.

5.3.3. בין חשבונות החברה לבין הוראות ההסכמים השונים שנחתמו מולה בתחילת  
עבודתה

ובמשך כל שנות פעילותה בדבר התשלומים המגיעים לה.           

5.3.4 בין חשבונות החברה לבין נתוני הנהלת החשבונות של העירייה, המאזנים ו/או 
האסמכתאות השונות הקיימות.         

5.4 בחישובי עמלת הגבייה בגין חיובים וחובות (להלן: "עמלת הגבייה"), בהם נעשה    
שימוש שוטף

בנתונים מצטברים, בוצעו הפעולות הבאות:      

5.4.1 אימות הרישום אודות נתוני הגבייה של חודש קודם בכל חשבון חודשי (אותם  
מפחיתים

מהגבייה המצטברת לשם בדיקת הגבייה החודשית).         

5.4.2 בדיקת חישובים שבוצעה מדי חודש בחודשו ע"י הנהלת החשבונות של העירייה.

5.4.3 סכימה שנתית של נתוני הגבייה והעמלה בכל תחום על פי החשבונות המוגשים  
והשוואתם

למאזני הגבייה השנתיים.         
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5.4.4 חישוב מתמטי של העמלה בהתאם לאחוזי העמלה המגיעים לחברה עפ"י ההסכמים
שנחתמו עמה ובדיקת התאמתם לחשבונות שהוגשו.         

5.5 התאמה בין ההסכמים (השונים) שנערכו בין העירייה לבין החברה, לבין דרישות  
התשלום,

בכל הקשור לנתונים שלהלן:      

5.5.1 התאמה של אחוז העמלה או סכום התשלום, בכל סעיף גבייה או שירות עפ"י  
הסכמים

שנחתמו עם החברה במהלך שנות ההסכם.         

5.5.2 עלייה או ירידה בערכי התשלום, בהתאם לשינוי שנקבע בהסכמים מעת לעת  
(עלייה/ירידה

בעת שינויי מדד וכו').         

5.5.3 אחוז ההנחות שסוכמו בין החברה לעירייה על עמלות החברה במהלך שנות  
ההסכם,

והשתתם או אי השתתם על הרכיבים הרלוונטים שסוכמו.         

5.5.4 בדיקת חשבונות של תוספת לשירותים שניתנו ע"י החברה להם, עפ"י הסכמים  
(נוספים)

שנחתמו במהלך השנים, תוך בדיקת ביצועם בהתאמה לחשבונות שהוגשו (יועץ            
מים, סקר

שילוט, מדידות וכו')         

5.5.5 שינויים בשיעורי המע"מ כפי שנעשו מעת לעת בתקופה זו.

5.5.6 המצאות אסמכתא/פירוט/הסבר על כל נתון הרום בחשבונות החברה ובדיקת  
התאמת

החשבונות אליהם.         
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ב. ממצאים עיקריים

1. חשבונות עמלה הגבייה -

1.1 חלק מהחשבונות לא נבדקו.

1.2 מודגש במפורש, כי בכל הקשור לבדיקה ובקרה של החשבונות, בעיקר לאלה  
המתייחסים

לעמלות הגבייה שהינם הסכומים המרכזיים והעיקריים ששולמו לחברה, בוצעה ע"י        
הנהלת

החשבונות העירונית בקרה חודשית דקדקנית ותקינה ואף נעשו לא פעם תיקונים על        
גבי

חשבונות החברה, בהתאם לנתונים שחישובם בוצע ע"י בעלי התפקיד בהנהלת        
החשבונות

בעירייה.      

1.3 ככלל, לא נמצאו הפרשים (או נמצאו הפרשים זעירים וחסרי משמעות) בין ההסכמים,  
האסמכתאות והתשלומים השוטפים בגין עמלות הגביה השוטפות ששולמו בפועל לחברה        

(האמור
אינו מתייחס לחשבונות בהם לא נמצאו מסמכים נלווים  לאישור הנתונים).      

2. חשבונות בגין מוקד טלפוני -

2.1 לא נמסרו וחסרים רוב הדוח"ות אודות נתוני תשלומים באמצעות המוקד הטלפוני וכן    
דו"ח

ברורים שבוצעו במוקד (תורים), כך שלא ניתן לאמת את כמות היחידות שבוצעו לשם        
חישוב

וביצוע בקרה נאותה. בחודשים בהם נמצא המידע – החישוב היה תקין.      

2.2 נבדק השינוי (תוספת הפחתה) של המחיר ליחידה בכל רכיב – ברוב החודשים הוא תקין.  
רק

בחודשים ינואר 2015 ופברואר 2015 המחירים מעט גבוהים מהנדרש. אין המלצה לטפל      
בכך.

3. חשבונות בגין הוצאות אכיפה -
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3.1 בנתוני העירייה, החל מאוקטובר 2015 שונתה שיטת החישוב, כך שהנתונים נרשמו  

מלכתחילה עם
מע"מ ואין הפחתה והוספה של מע"מ כפי שנעשה עד למועד זה. על כן בטבלת הנתונים        

המרכזית,
החל מחודש אוקטובר 2015 הרישומים בטבלה (נתוני עירייה) רשומים מעט שונה.      

3.2 הנתונים בטבלה נבדקו ונמצאו תקינים. 

4. חשבונות בגין קריאת מדי מים - 

4.1 קריאת מדי מים בפועל     - 

4.1.1 על פי הסכם ממרץ 2010  בסעיף ו' רשום כי "....עבור קריאת  

מד מים

תשלום העירייה 1 ₪ לכל קריאת מד מים...." (נספח ה'           - 

הסכם 3/2010).         

4.1.2 במונח "....קריאת מד מים..." הכוונה היא לביצוע קריאה מד 

מים בפועל שאינה כוללת מתן הערכה במקום בו לא בוצעה           
בפועל

קריאת מד מים  בפועל מסיבות שונות.        

4.1.3 כאמור לעיל, עפ"י הנתונים שהועברו לביקורת, לגבי קריאות    

מדי המים

(בשנים 2017 ו- 2018) המבוצעים בפועל, הרי שחיובי החברה           
כללו גם

דרישות תשלום על הערכות מדי מים.         

לאור האמור לעיל, מסקנת הביקורת הינה לקזז את התשלום עבור 

ההערכות שבוצעו אחת לחודשיים. ללא עפ"י נתוני ההווה, והביקורת 

סבורה כי מדובר על מתן הערכות של לפחות כ- 800 מדי מים מדי 

תקופה דו חודשית ב- 37 מחזורי קריאה (1 ₪ לקריאת מד אחד + מע"מ) 
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וממליצה, לקזז לחברה הערכת פער בגובה של לפחות כ- 600,34 

₪ כולל מע"מ.

5. חשבונות בגין הסכם על מתן הנחה על רכיבי עמלת הגביה, בין החברה לעירייה     

מיום 27 אוקטובר 2014  ("הסכם ההנחה") (מצ"ב כנספח המסומן כ- ג'):       
5.1 שיעור ההנחה –

5.1.1 בהסכם ההנחה המצ"ב, המהווה נדבך מרכזי לחישוב הסכומים שעל  

החברה

לתת כהנחה רטרואקטיבית לעירייה לתקופה 1/1/2016-28/2/2017            

נקבע

בסעיף 4 כי החברה תיתן הנחה בשיעור של 5% לכל חשבון עתידי            
של

עמלת גביה וההנחה תגדל לשיעור של עד 10% לכל חשבון עתידי,           
במידה

שיתקבל  שיפוי מהמדינה בגין תוספת חריגה בארנונה (שתאושר           
ע"י

השרים).         

5.1.2 בהסכם ההנחה, נקבע בסעיף 6 כי "..... כל ההנחות תהיינה על  

עמלות

הגבייה ..." ואף צוין במפורש כי למען הסר ספק, לא תחול ההנחה           

על החזר

הוצאות אכיפה. (ועל החזר המקדמה השנתית).          

5.1.3 עמדת הביקורת היא כי גם העמלה שתשולם לחברה בשל שיפוי  

המדינה בגין

ארנונה שניתנה כהנחה לתושבים, הינה "עמלת גבייה" והיא אף לא           
הוחרגה

בהסכם ההנחה, כפי שנעשה לגבי המקדמה ולגבי הוצאות האכיפה.          
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5.1.4 יודגש כי עמדת הביקורת היא שההנחה אמורה להינתן על כל  

החשבונות עד

למועד סיומו בפועל של ההסכם בין הצדדים.         

5.1.5 הביקורת ממליצה לקזז מהחברה את הסך שיפורט בטבלה המקוצרת  

שלהלן

(מצ"ב בנוסף הטבלה המפורטת).         

5.1.6 עפ"י הנתונים, מפורט להלן סכום עמלת הגביה שהגיעה לחברה וסכום  

השיפוי

בגינו הגיעה עמלת גביה לחברה (בגינם הוגשו חשבונות ששולמו)           

וכנגזר מהם,

סכומי ההנחה שהיה על החברה לתת לעירייה כדלקמן (אגורות          

הושמטו):

תוספת הנחה נדרשת
ס"ה 

החזר 
הנחה 
נדרש 
בש"ח

נדרשת  
תוספת 

הנחה על 
עמלת 

גביה בגין 
שיפוי

נדרשת  
תוספת 

הנחה 
על 

עמלת 
גביה

סכום עמלה 
שנתי כולל 

בונוס 
למגע"ר  - 
ללא מע"מ 
וללא שיפוי

הנחה 
נדרשת 

על 
עמלה 

+שיפוי 
לפי 

ההסכם

פער 
לעומת 

שנת 
2014

ס"ה שיפוי  
עפ"י 

הנה"ח

סכום 
העלאת 
ארנונה 

חריגה ב- 
6% כל 

שנה מול 
שנת 
2014

שנה

        2014
        
      17,068,850  
        2015
הנחה  

 3.6%
בלבד**

הנחה 
 4.2%
בלבד

***     

132,378 36,899 95,478 2,273,308.98 9.20% 3,935,150 21,004,000 3,132,273
        2016
הנחה   

10%
הנחה 

 5%
בלבד

     

259,243 114,743 144,499 2,889,999.48 10% 6,444,124 23,512,974 6,264,546
תוספת הנחה נדרשת       

ס"ה 
החזר 
הנחה 
נדרש 
בש"ח

נדרשת 
תוספת 

הנחה על 
עמלת 

גביה בגין 
שיפוי

נדרשת 
תוספת 

הנחה 
על 

עמלת 
גביה

סכום עמלה 
שנתי כולל 

בונוס 
למגע"ר  - 
ללא מע"מ 
וללא שיפוי

הנחה 
נדרשת 

על 
עמלה 

+שיפוי 
לפי 

פער 
לעומת 

שנת 
2014

ס"ה שיפוי  
עפ"י 

הנה"ח

סכום 
העלאת 
ארנונה 

חריגה ב- 
6% כל 

שנה מול 

שנה
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ההסכם שנת 

2014
הנחה   

10%
הנחה 

 5%
בלבד

-1לחודשים  
2/17

    01/02/2017

48,435 21,552 26,883 537,663.31 10% 9,430,344 26,499,194 6,264,546
        

440,057 173,195 266,862 סך הכל
    

514,867 202,639 312,228 כולל מע"מ

66,803.08 שולמה עמלה  
בשיפוי בחסר

**

₪ (כולל מע"מ). סך כל התשלום שיש לקזז לחברה בסעיף זה, עומד על סכום –  

514,800

5.2   חישוב מוטעה של הסכם ההנחה –

5.2.1 בחישוב ההנחה בגובה 5%-10% על שכר הטרחה שניתן לעירייה  

נפלה טעות,

וההנחה חושבה לאחר ניכוי תשלומים לאוטומציה ולא על חשבון           
העמלה

מהגבייה בפועל (לפני ניכוי חיוב האוטומציה).         

5.2.2 סך הכל התשלומים לאוטומציה, שהופחתו בטרם בוצע חישוב ההנחה  

על

עמלת הגבייה, בתקופה 11/2014 – 2/2017 עמד על סך 441,341 ₪.         

סך כל התשלום שיש לקזז מהחברה, עפ"י המלצת הח"מ עומד על 

(בהינתן כי גובה ההנחה עומד על כ- %10) לא פחות מ-  - 000,44 ₪.
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6.   סיכום התשלומים שיש לקזז מהחברה (סכומים מעוגלים) – 

6.1 קריאות מדי מים – קיזוז הערכות שלא נקראו בפועל -  060,34 ₪ כולל 

מע"מ.

6.2 הנחה שלא ניתנה על עמלת גבייה של שיפוי המדינה ועל עמלות גבייה –  

514,800

₪  כולל מע"מ.      

6.3 חישוב ההנחה ללא הפחתת חיובי האוטומציה – 44,000 ₪ כולל מע"מ.

סך הכל תשלומים המומלצים לקיזוז לחברה (כולל מע"מ) – 593,400  ₪. 
(במילים – חמש מאות תשעים ושלושה אלף וארבע מאות ₪.

   

סיכום – לאור הביקורת החליטה העירייה לפעול משפטית מול חברת מגער 
לצורך חיוב/קיזוז הסכום 593,400 כולל מע"מ.
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בדיקת תוצאות ביצוע ביקורת על חשבונות שהוגשו ע"י חברת מגע"ר בע"מ לעיריית 
שדרות בגין שנות ההסכם למתן שירותי גבייה ושירותים אחרים בתקופות  2/2017-

1/2011

בבדיקה נוספת שערכה הביקורת, נבדקו שוב חשבונות עמלת גביה שהוגשו ושולמו לכם לתקופה -  .1

ינואר 2011 ועד לפברואר 2017 (תקופת ההסכם הקודמת), ונמצא כי חברת מגער דרשה 

וקיבלה עמלה שאינה מגיעה לכם, בגין גבייה של הפרשי חיוב שנמצאו בנכסים שונים ואשר היו 

בטיפול בלעדי של משרד עורכי דין צומן רוקח ושות'.

כל הפעילות המקצועית והמשפטית הקשורה בהפרשי החיוב והגבייה כאמור, בוצעה ע"י עורכי הדין  .2

החיצוניים, בנכסים מסוימים, שנמסרו לטיפולם הבלעדי ע"י העירייה, כפי הרשום בטבלה הבאה.

טבלת חיוב וגבייה שבוצעה ע"י משרד עו"ד צומן בתקופת הבדיקה: .3

סכום תוספת חיוב   
בש"ח שבגינו 

התבקשה ושולמה 
עמלת צומן

שם המשלם/ המחזיק תאריך הגשת החשבון מספר

     109,699.00 משטרת ישראל 07/01/2012 1

     764,470.00 משרד הבריאות - תחנות טיפת 
חלב 25/06/2013 2

     273,158.62 אינטרגאטה 28/11/2013 3
       75,878.16 סלקום ישראל 22/10/2014 4
     305,000.00 יוסף וולף ושות' 02/03/2015 5

     500,000.00 מטבחי לוגת 2003 25/07/2015 6

       36,293.80 פלאפון תקשורת 28/08/2015 7
       99,893.71 ארגמן תעשיות 14/12/2015 8

     283,210.65 ולנטינו איילון ייצור ושיווק רהיטים 14/04/2016 9

     386,729.00 א.ב.א ויקטורי 15/05/2016 10
     912,909.29 ספקטרוניקס 04/06/2016 11
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       62,500.00 דואר ישראל 04/01/2017 12
    

  3,809,742.23 סך הכל   

     185,915.42 4.88% הערכת עמלה למגער

     217,521.04 1.17 כולל מע"מ

סכום תוספת חיוב   
בש"ח שבגינו 

התבקשה ושולמה 
עמלת צומן

שם המשלם/ המחזיק תאריך הגשת החשבון מספר

סך התשלומים בגינם הגישו וקיבלו חברת מגע"ר עמלות גבייה, למרות שנושא חיוב וגביית הפרשי  .4

גבייה לא הועבר מעולם לטיפולם, עומד על סך 217,521.04 ש"ח (כולל מע"מ).

בתאריך 13/12/2018 הוציאה הביקורת מכתב לגזבר העירייה בדרישה לחייב/לקזז את הסכום  .5

217,521.04 כולל מע"מ מחברת מגער, שכאמור קיבלה כספים עבור פעולות מקצועיות 

ומשפטיות בהפרשי חיוב וגביה שבוצעו ע"י משרד עו"ד צומן רוקח ושות'.

סיכום – לאור הביקורת החליטה העירייה לפעול משפטית מול חברת מגער 
לצורך חיוב/קיזוז הסכום 217,521.04 כולל מע"מ.
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תוכנית "עיר ללא אלימות" ו"התוכנית הלאומית 360"

מבנה ארגוני "עיר ללא אלימות" ו"התוכנית הלאומית 360" בעיר שדרות

 

 

14

המשרד 
לביטחון פנים

עיר ללא אלימות התוכנית  
הלאומית 

עובדי התוכנית 
המועסקים ע"י הקרן 

לפיתוח

עובדי התוכנית 
המועסקים ע"י 
הקרן לפיתוח

מנכ"ל העירייה

מטה 360
משרד הבריאות
משרד הקליטה
משרד הרווחה
משרד החינוך

המשרד לביטחון פנים 

השיטור העירוני

עובדי העירייה 

ראש העיר



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018

"עיר ללא אלימות"
בתאריך 25/9/2006 החליטה ממשלת ישראל להפעיל את תוכנית "עיר ללא אלימות" למאבק 
באלימות בתחומי הרשויות המקומיות, על מנת להביא לשינוי באקלים החברתי ויצירת נורמות 

התנהגותיות בלתי אלימות בחברה.

"עיר ללא אלימות" הינה תוכנית לאומית למאבק באלימות ברשויות המקומיות, ומשמשת תוכנית הדגל 
של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום ההתמודדות עם התנהגות אנטי-חברתית, 

אלימות, עבריינות ופשיעה.

"עיר ללא אלימות" הינה תוכנית רב-תחומית המבוססת על התמודדות עירונית - מערכתית עם תופעות 
שונות של אלימות, וונדליזים של בני נוער, אלימות בבתי ספר ואלימות בקרב מתבגרים. הפעילות 
מתבצעת תוך זיהוי מכנים משותפים לאלימות, שיתוף פעולה בין גורמים מהמגזרים השונים וגיוס כל 
המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, רווחה, אכיפה ועוד) במטרה לפתור את בעיות האלימות 

בעיר.

"עיר ללא אלימות"  ממומנת ע"י המשרד לביטחון הפנים והעירייה. תפיסת העבודה של 'עיר ללא 
אלימות' היא התמודדות מערכתית ברמה העירונית עם תופעות שונות של אלימות תוך זיהוי מכנים 
משותפים לאלימות ומתן פתרונות לכל אחת מהתופעות. תהליך זה מתבצע באמצעות הקמת מערך 
עירוני מקיף ומתואם בראשות ראש העיר, המגייס את כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך, 

רווחה, אכיפה, פנאי, הקשר קהילתי) ופועל בשותפות רחבה ככל שניתן לצמצום אירועי האלימות בעיר.

"עיר ללא אלימות"  מתמקדת בחמישה תחומי פעילות מרכזיים הפועלים ברמה העירונית, ומייצרת 
שיתופי פעולה רוחביים בהתמודדות עם בעיות האלימות. תחומי הפעילות המרכזיים הם: חינוך, חינוך 

בלתי פורמלי (פנאי), אכיפה, רווחה ותחום הקהילה.

פעולות בתחום החינוך כוללות, בין היתר, הדרכה והכשרה של צוותי חינוך ואנשי מקצוע בבתי הספר 
ובגנים, הפעלת 'מדריכי מוגנות' אשר תפקידם לשמור על סביבת בית הספר בטוחה ולפעמים גם 

מחוצה לה.

פעולות בתחום הפנאי כוללות הפעלת תוכניות בזמן חופשת הקיץ, פיתוח מנהיגות נוער, הפעלת 
מגרשי ספורט הפעלת מדריך נוער וקיום תוכנית 'מניעת אלימות מבוססת ספורט.

פעולות בתחום האכיפה כוללות הקמת פורום אכיפה עירוני, הצבת מצלמות באזורים חמים המועדים 
לאלימות ופשיעה והפעלת ניידות של שיטור משולב וסיורים של סיירות הורים.

פעולות בתחום הקהילתי כוללות הסברה, ארגון והפעלת מתנדבים בתחומים שונים בקהילה, וקידום 
המסר של אפס סובלנות לאלימות.
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"עיר ללא אלימות"  ממומנת ב- 80% ע"י משרד לבטחון פנים ו- 20% ע"י הרשות המקומית. 25%    
מתקציב "עיר ללא אלימות" מוקצה לחינוך,  עבור  תכניות הליבה שנקבעו לתכנית: הנחיית בתי ספר 
על ידי מנחה מנחים, שילובו של מדריך מוגנות שהינו גם  אחראי משמעת, התקנת מצלמות, ותוכניות 
לגיל הרך. הנדבך משמעותי שעומד בתפיסת משרד החינוך הינו הצבת גבולות כדרך להתמודדות עם 
אלימות, ע"י  הגברת הנוכחות הפיזית והרגשית של המבוגרים, השקעה ביצירת קשר משמעותי בין 
מורים לתלמידים ובין כל באי בית הספר ושילוב חינוך ערכי חברתי ורגשי הבא לידי ביטוי בתכניות כמו 
מפתח הלב, כישורי חיים, והגברת המעורבות החברתית. כאשר תלמידים מרגישים שייכים לבית 
הספר, ומרגישים כי למורים איכפת מהם,  הם מפתחים תפיסה עצמית חיובית ומגלים רגישות ערכית  

שתמנע מהם לנהוג  באלימות.

הערך המוסף של "עיר ללא אלימות"  הינה פעולותיה בזירות שונות המשיקות לבית הספר: אכיפה,  
תשתיות, פנאי וכד'. "עיר ללא אלימות" שואפת להגיע לבתי ספר עם תפיסה משותפת ולפעול באופן 
מתואם. כחלק מהתהליך ממפים את הפעילות המופעלת על ידי כל אחד מן הגופים, כך שהפעילות 

תיעשה בתיאום ובאופן שמונע כפילויות.

תוכנית "עיר ללא אלימות" בעיר שדרות
תוכנית  "עיר ללא אלימות" החלה לפעול בעיר שדרות בשנת 2010. התוכנית הינה של המשרד 

לביטחון פנים, הפועלת בלמעלה מ- 150 רשויות המקומיות ועוסקת בכל ב- 5 תחומי חיים:

1. קהילה – קהילה מכיל בתוכו הקשר עירוני רחב ופרסומי, בעל נושאים כלליים בהם מתקיימים ימי  
עיון, הרצאות וכו'.

2. אכיפה – העירייה הפעילה בתחילה את השיטור המשולב שהפך להיות במתכונתו הנוכחית 
כשיטור העירוני. במסגרת "תוכנית עיר ללא אלימות" מופעלת סיירת הורים. הסיירת מצטרפת לסיירת 
עלם של "הפוך על הפוך". הסיורים מתבצעים פעמיים בשבוע בימיים ראשון וחמישי וכל פעם במקום 
אחר, קסדור, במרכז אביבים ובמ'-3 ומצטרפים אליהם עובדי השיטור הקהילתי בשיתוף פעולה. בקיץ 
מתגברים את הסיירת באנשי מקצוע בשכר וביומיים נוספים של עבודה.  התוכנית גייסה  רכזת חדשה 

של סיירת הורים.

3. פנאי – 

3.1 פעילויות המועברות באמצעות מדריכי נוער בחודשי הקיץ (3 חודשים). 

3.2 מדריך במועדון קרן אור שעובד לכל אורך השנה כ- 80 שעות חודשיות ובין 
השעות 16:00-20:00 ומרחיב את פעילות המועדון וכן מדריך נוסף במועדון שדרוק כ- 50        

שעות חודשיות אשר מרחיב את תחומי הידע ומעביר תכנים בתחום הסאונד.       

3.3 פרויקט מניעה מבוססת ספורט - 4 קבוצות של כדורגל ערכי בשיתוף פעולה עם "שער 
שוויון" עמותה שעובדת בבתי הספר גיל, הרוא"ה ושיקמים. ודרך מחלקת הנוער       

מועסקים במקיף הכללי. פעמיים בשבוע מתקיים אימון כדורגל ופעם בשבוע מרכז       
למידה.        
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3.4 סדנאות עבור בני נוער המופעלות בקיץ. 

4. חינוך – מדריכי מוגנות המהווים סוג של אח בוגר לתלמידי בתי הספר ובמימון מלא מתקציב "עיר 
ללא אלימות". כיום מועסקות 3 מדריכות מוגנות ועתידה להתגייס מדריכה רביעית. מדריך מוגנות 
עובד כ- 120 שעות חודשיות. המדריכים עובדים בבתי הספר: גיל, מקיף דתי ומקיף כללי, בימים 

ראשון עד חמישי משעה 08:00-14:00.

5. רווחה - עובדת סוציאלית קהילתית ב- 75% משרה. מתעסקת נטו בתופעות של אלימות ומיגור 
האלימות, יוצרת חיבורים בין הגורמים השונים ברשות לבין הקהילה. מאתרת תופעות שונות של 

אלימות ומציפה לגורמים הרלוונטיים במטרה למצוא מענה מותאם.

הגדרת תפקיד מנהל/ת התוכנית "עיר ללא אלימות"

1. מיפוי, איסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית מכלל הגורמים הרלונטים לתחושת   
הביטחון של התושב.    

2. תכנון והפעלת תוכנית עבודה שנתית משולבת למניעת פשיעה ואלימות.

3. תכלול מערך המדידה והערכה של תוכניות מניעת אלימות ופשיעה ברשות מול גורמי 
המקצוע ברשות ובמשרד לביטחון פנים.    

4. מעקב בקרה ופיקוח אחר יישום תוכניות העבודה.

5. פיתוח הבניה קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם אלימות ופשיעה תוך עידוד 

מנהיגות ואחריות קהילתית.    

6. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות.

7. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים הארגוניים העוסקים בתחום.

8. אחראי/ת להפעלת מערך הכשרה והדרכה מקצועיים לבעלי התפקידים העוסקים בתחום 

הרשות המקומית.    

9. ניהול מערך ההתנדבות של השירות הלאומי/אזרחי ברשות מול הגורם הרלוונטי במשרד 
לבטחון פנים.    

10. אחראי/ת להפעלת מערך הסברה ושיווק ומניעות אלימות ופשיעה מול אנשי המקצוע 
בתחום הרשות ובמשרד לביטחון פנים.      

11. הקמת וועדות נושאיות, וועדות קבועות וצוותי תוכניות למניעת אלימות ופשיעה.

12. מכנס ומרכז את הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות.

13. תכנון וניהול התקציב הרשותי בתחום מניעת אלימות ופשיעה.

14. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד על יישום והתקדמות התכנית והניצול 
התקציבי.      
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כפיפות מקצועית "עיר ללא אלימות":

מנהלות "עיר ללא אלימות" מקבלת את שכרה מהעירייה במסגרת שכר פרויקט וכפופה ישירות 
למנכ"ל העירייה, יחד עם זאת חלה עליה חובת דיווח על פעולות התוכניות למשרד לביטחון פנים. 

שכר העובדים של התוכניות משולם באמצעות הקרן לפיתוח שדרות.

הסכם בין העירייה למשרד לביטחון פנים בתוכנית "עיר ללא אלימות"
התקשרות בין העירייה לבין המשרד לביטחון פנים קיימת משנת 2010 וההסכם האחרון נחתם 

בתאריך 23/1/2017  לצורך הפעל התוכנית "עיר ללא אלימות".

בהתאם לחוזה הוקמה בעירייה ועדת היגוי אשר בראשה עומד ראש העיר, וחברים בה מנכ"ל 
העירייה, מנהלת אגף החינוך, מנהל אגף הרווחה, מפקד תחנת המשטרה, קצין נוער, מנהלת 
המתנ"ס, דובר העירייה, מנהלת יחידת הנוער, ונציג משרד לביטחון פנים, לצורך הסדרת שיתוף 

הפעולה בין הגורמים ומימון הפרויקטים שיבוצעו.

תוקפו של החוזה הינו שנתי מיום 1/1/2017 – 31/12/2017 והוא כולל אופציה להארכה מדי שנה.  

על פי החוזה הצדדים מתחייבים לפעול לארגון וקידום פעולות למניעת אלימות במסגרת התוכנית 
והתוכניות המקצועיות.

על פי החוזה, בעירייה יוקמו 5 צוותי עבודה מקצועיים אשר יעסקו במרחבי הפעולה השונים נוגעים 
להתמודדות עם אלימות ברשות:

1. ועדת אכיפה.

2. ועדת חינוך פורמאלי.

3. ועדת פנאי (חינוך בלתי פורמאלי).

4. ועדת רווחה.

5. ועדת ההקשר העירוני הרחב להתמודדות עם אלימות.

הצוותים מתייחסים לתכנים הבאים:

1. אבחון תופעות האלימות ברשות.

2. זיהוי המענים הקיימים, הצרכים והפערים.

3.  המלצות לטיפול בתופעות.

4. התאמת הצרכים המקומיים לרכיבי מודל "עיר ללא אלימות".

5. קביעת סדרי עדיפויות לטיפול בתופעות.
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ריכוז ותאום ביצוע התכנית, הכנת מסמכי המדיניות ותכנית העבודה, יבוצעו באמצעות מנהל התכנית 

היישובית.

תקציב החוזה השנתי הינו על סך 685,125 ₪ כולל מע"מ, מתוכם  80% במימון המשרד לביטחון פנים ו- 
20% מימון העירייה.

התקציב מיועד עבור הפעולות הבאות:

1. מנהל תוכנית יישובית.

2. הכשרות ותוכניות פיתוח כח אדם.

3. השתתפות בתהליכי למידה בהתאם לקביעת המשרד.

4. תכניות/פרויקטים/פעולות ליבה למניעת אלימות בהתאם להנחיות המשרד לביטחון 
פנים, לרבות תכניות המצריכות העסקת כוח אדם ורכישת שירותים המספקים ע"י     

העירייה.    

5. תכניות/פרויקטים/פעולות נוספות שיאושרו ע"י המשרד לביטחון פנים.

6. ברשויות בהם מתגוררים פחות מ- 30,000 תושבים, מנהל התכנית היישובית "עיר ללא 
אלימות" יועסק בהיקף של 50% והא יאושר ע"י המשרד לביטחון פנים. מנהל התכניות     
מחויב להשתתף בכל פעילות מקצועית או הדרכתית אשר תופעל ע"י המשרד לביטחון     

פנים.    

על פי החוזה המשרד לביטחון פנים רשאי לערוך ביקורת ובקרה מקצועית על התכנית ועל כל עובד 
בכל עת שימצא לנכון. על החוזה חתומים ראש העיר וגזבר העירייה.

חוזים של העירייה עם הקרן לפיתוח שדרות
1. חוזה מחודש 5/2011 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות להפעלת "עיר ללא אלימות",    

בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה מספר 33/12/1) לפיו התקציב     
בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות הקרן והקרן תהיה זכאית ל- 5%     

תקורה מערך הפרויקט ובאישור מנהלת התוכנית. בפועל הקרן לפיתוח שדרות גובה 6%     
תקורה מהעירייה בעבור חוזה זה.    

2. חוזה מחודש 9/2011 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות, להפעלת התוכנית הלאומית 360
לילדים ונוער בסיכון, בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה     

מספר 33/12/1) לפיו התקציב בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות הקרן     
והקרן תהיה זכאית ל- 5% תקורה מערך הפרויקט ובאישור מנהלת התוכנית. בפועל הקרן     

לפיתוח שדרות גובה 6% תקורה מהעירייה בעבור חוזה זה.    

3. חוזה מתאריך 24/12/2014 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות, להעסקת עובדי השיטור 
העירוני,  בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה מספר 33/12/1) לפיו     
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התקציב בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות הקרן והקרן תהיה זכאית     

ל- 6% תקורה מערך הפרויקט ובאישור קב"ט העירייה.    

תוכניות נוספות המופעלות באמצעות "עיר ללא אלימות":
1. מוקד הרואה

תכנית עיר ללא אלימות מפעילה את "מוקד רואה" המהווה מרכז שליטה ובקרה באמצעות מערכת 
מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה, טיפול ותחקור אירועי אלימות ופשיעה במרחב הציבורי ברשות 
המקומית. וכן הינו גורם מפעיל של  גורמי האכיפה ברשות המקומית ויכול, בסיוע מוקדנים מיומנים, 

לאתר ולמנוע אירועי אלימות.

מוקד הרוא"ה בעיר שדרות הינו מקציב תב"ר 2014962750 ע"ס 2,300,000 ₪ במימון המשרד לביטחון 
פנים והוקם בסיוע חברת טנדו. בשנים 2015-2017 הסתכמו הוצאות התב"ר עבור תכנון, רכישת מצלמות 

וליווי ופיקוח של חברת טנדו בסכום של 2,119,116 ₪. יתרת התב"ר הינה 180,884 ₪.

מטרות המוקד:

1.בקרה על מוקדי אלימות, איתור מוקדם והכוונת גורמי אכיפה לצורך מניעתה.

2.הכוונת כוחות תגובה לטיפול באירועי אלימות במרחב הציבורי.

3.תיעוד עבירות אלימות וונדליזם וסיוע לגורמי האכיפה למיצוי הדין עם עבריינים.

4.סיוע לפיקוד על אירוע בשעת חירום.

5.תיאום בין גורמי האכיפה השונים בשגרה ובחירום.

6.להוות בסיס מידע לחקירת מתחמים ולהבניית תכנית עבודה.

7.להוות כתובת לפניות אזרחים בנושא הביטחון האישי ועבירות איכות חיים.

8.סיוע לשליטה בפעילויות המחייבות תיאום בין גורמי הרשות המקומית (לדוגמה אירועים 
בהם פועלים מדריכי מוגנות, סיירת הורים, שיטור משולב ומדריכי פנאי)  

2. תוכנית הרחבת המערך הטכנולוגי

מליאת העיר אישרה בישיבתה מיום 23/5/2017 החלטה מספר 5/4/17 תב"ר מספר  
2017382750 עבור ביצוע המערך הטכנלוגי הכולל הצבת מצלמות +ייעוץ ע"ס 2,899,990 ₪ במימון 
המשרד לביטחון פנים. התב"ר אושר ע"י משרד הפנים בתאריך 16/10/2017 אך טרם החל ביצועו.

3. תוכנית "דרך חדשה"

תוכנית "דרך חדשה" הוקמה בהחלטת הממשלה והינה תוכנית יעודית לקהילת יוצאי אתיופיה. תקציב 
התוכנית הינו בסך של 30,000 ₪ במימון מלא של המשרד לביטחון פנים עבור פעילות שמותאמת 
לאוכלוסיה הזו. תוכנית "עיר ללא אלימות" בעיר שדרות, הקימה בשיתוף היחידה הקהילתית את 
קבוצת "שמגלוץ" שהינם חכמי העדה האתיופית. התוכנית מביאה בפני השמגלוץ מקרים הנתונים 
למחלוקת ושהשמגלוץ  הינם הפוסקים בהתאם למקובל בעדה. במסגרת זו הקימה התוכנית קבוצה 
של מתנדבי שמגלוץ שהם מרכז הקשר עם הקהילה כולל משטרת ישראל, ובמקרה אלימות השמגלוץ 
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יקבלו החלטה שתהיה מקובלת גם על המשטרה. תוכנית "עיר ללא אלימות" מעניקה לשמגלוץ 

הכשרה מקצועית בעלות של  9,000 ₪ הכוללת 10 מפגשים.

4. השיטור העירוני

השיטור העירוני הינו גוף משולב של המשטרה עם הפיקוח הרשותי-עירוני שמטרתו להרתיע, למנוע 
ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית. ראש העיר מוביל את המערך 

וקובע את המדיניות וסדר העדיפות העירונית בתיאום עם המשטרה.

מטרת השיטור העירוני הוא ליצור סביבת חיים מוגנת לתושבים ויצירת רמה גבוהה של ביטחון אישי 
במרחב העירוני.

ברמה המקומית - עירונית, תפקידו של השיטור העירוני הינו באכיפה עירונית בשיתוף המשטרה, 
למניעה ולטיפול באירועים בתחומי איכות החיים, האלימות והתנהגויות אנטי חברתיות בשטחי העיר 

על מנת להגביר את תחושת הביטחון של הציבור.

המערך התפעולי של השיטור העירוני מנוהל ע"י מנהלת התוכנית "עיר ללא אלימות". לשיטור העירוני 
אין מנהל מטעמו. העירייה יצאה ל- 5 מכרזים ולא נמצא מועמד, כיון שהתפקיד דורש תואר אקדמאי. 
מנהלת התוכנית מבצעת בפועל את הניהול של השיטור העירוני ע"י ביצוע התאמות  מול המשרד 
לביטחון פנים בשכר המפקחים ודיווח שכרם לצורך קבלת החזרים מהמשרד לביטחון פנים, בכל 

רבעון וכן דיווחים על פעולות שנעשו וקנסות שניתנו.

כל הפעילות של השיטור העירוני מדווחות ע"י מנהלת "עיר ללא אלימות" כולל דיווחים רבעונים על 
שכר ודיווחים על הפעילות, כמות הקנסות שחולקו, פעם בשנה דוח אנשי קשר ברשות, ופעם 

בתקופה, מצבת עובדים של השיטור הקהילתי.

מצבת עובדים "עיר ללא אלימות"
פירוט מצבת עובדים, שעות ושכר לשנת 2018:

סה"כ עלות 
שנתית לעובד 
שעתי בש"ח

סה"כ שעות 
עבודה שנתיות 

לעובד

עלות 
לשעה

שרה
מ

תפקיד שם העובד

78,750.00 1125 70 שעתי עוסית 
קהילתית

ב.ק

35,000.00 500 70 שעתי מנחה 
חינוכית

ב.ש

30,024.00 600.5 50 שעתי רכזת תחום 
הורות

ב.פ

48,000.00 960 50 שעתי מדריך נוער א.א
72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 

מוגנות
א.ס

72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 
מוגנות

ט.י
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72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 

מוגנות
ר.ב

407,774.00 7,505.5 סה"כ:

תקציב "עיר ללא אלימות" ו"התוכנית הלאומית 360"
תקציב התוכניות "עיר ללא אלימות" מתקבל ממשרד לבטחון פנים לעירייה, והעירייה מעבירה את  

חלק השכר בתקציב לקרן לפיתוח שדרות, אשר באמצעותה משולם השכר לעובדים.

תקציב "התוכנית הלאומית 360" מתקבל מ- 5 משרדי הממשלה (חינוך, רווחה, קליטה, בריאות 
וביטחון פנים) ומועבר לרשות לאחר דיווח על הפעלת התוכנית, תמ"י ופרוטוקולים של הועדות.

הקרן לפיתוח שדרות (ע"ר) שמספרה 580521425 הינה עמותה בבעלות מלאה של עיריית שדרות. 
מטרת הקרן ייצוג עיריית שדרות מול גופים המעוניינים לתרום לעיר שדרות. איגום כל התרומות 
המתקבלות עבור העיר שדרות ותושביה. שימוש בתרומות לביצוע פרויקטים ציבוריים גדולים. קביעת 
קריטריונים לצורך חלוקת התרומות, באופן שיוויוני בין תושבי העיר. חלוקה בפועל של התרומות, 

בהתאם לקריטריונים.

הקרן לפיתוח שדרות הינה רק מנגנון תפעולי של התוכניות, היא אינה מעורבת בתכנים ובמהות  
הפעילויות המקיימות התוכניות.   הקרן לפיתוח שדרות מעסיקה את העובדים על בסיס חוזה שנתי 
ובכפיפות לזמינות תקציבית. דיווחי השעות מתקבלים בכל חודש ממנהלת התוכנית "עיר ללא 
אלימות" ואחריות המענה של "התוכנית הלאומית 360" לחשבת השכר של הקרן לפיתוח שדרות , 

והיא מוציאה דו"ח תמחיר.

ב"עיר ללא אלימות" - המשרד לבטחון פנים משתתף בשכר המוקדנים במוקד הרואה,  האחראים על 
המצלמות המוצבות ברחבי העיר, בסכום של 360,010 ש"ח לשנתיים.

ב"עיר ללא אלימות" - משנת 2016 העירייה משתתפת ב- 20% אזי המימון 137,025 ₪. לפני כן היה מימון 
מלא של כל המשרדים ביחד.

ב"תוכנית הלאומית 360" – משנת 2016 העירייה משתתפת ב- 10% אזי המימון 106,000 ₪. לפני כן היה 
מימון מלא של כל המשרדים יחד.

ב"תוכנית הלאומית 360" - קיימת ועדה ישובית המחליטה על פעולות התקציב: כל מנהלי האגפים 
בעירייה, שפ"ח, חינוך, רווחה, קליטה, המשרד לביטחון פנים.

בין התוכנית "עיר ללא אלימות" והתוכנית הלאומית 360" קיים שיתוף פעולה ועזרה תקציבית 
בנושאים שהם מוצאים לנכון לשתף בהם פעולה.
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תקצוב תוכנית "עיר ללא אלימות" בספר התקציב של העירייה

העירייה תקצבה בספר התקציב את תקציב עיר ללא אלימות לשנת 2017: תקבולים 548,100 ₪ תשלומים 
.₪ 725,615

העירייה תקצבה בספר התקציב את תקציב עיר ללא אלימות בשנת 2018 צפי תקבולים: 550,000 ₪ 
ותשלומים 724,053 ₪.

סכומים שהעבירה העירייה לתוכנית "עיר ללא אלימות" בשנים 2015 – 2017:

בשנת 2017 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום של 451,002 ₪. 

בשנת 2016 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום של 300,437 ₪. 

בשנת 2015 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום של 231,120 ₪. 

פירוט תקצוב "עיר ללא אלימות" לשנת 2017, לפי תחומי פעילויות:
פעילויות בתחום הפנאי

סה"כ 
בש"ח

(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים בש"ח

(80%)

שתתפות
ההרשות  
המקומית 

בש"ח
(20%)

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות

84,550.00 67,64.00 16,910.00 50 1,961 מדריכי נוער
30,000.00 24,000.00 6,000.00 50 600 מניעה מבוססת 

ספורט
16,017.00 12,814.00 3,203.00 281 57 הכשרות ועבודה 

קבוצתית עם בני 
נוער בסיכון

32,000.00 25,600.00 6,400.00 4,000 8 קיץ בטוח
162,567.00 130,054.00 32,513.00 סה"כ:           

פעילויות בתחום הקשר עירוני רחב

סה"כ בש"ח
(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 

שתתפות
ההרשות  
המקומית 

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות
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פנים 
בש"ח
(80%)

בש"ח
(20%)

16,017.00 12,814.00 3,203.00 281 57 ימי עיון 
והכשרות

7,841.00 6,273.00 1,569.00 7,841 1 פרסום 
והסברה

23,858.00 19,086.00 4,772.00 סה"כ:         

פעילויות בתחום האכיפה

סה"כ בש"ח
(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים בש"ח

(80%)

השתתפות 
הרשות 

המקומית 
בש"ח
(20%)

תעריף 
ליחידת
לשעה/

רכש

כמות

30,00.00 24,000.00 6,000.00 2,500.
00

12 רכז סיירת 
הורים

5,000.00 4,000.00 1,000.00 5,000.
00

1 סיירת הורים

3,468.00 2,774.00 694.00 289.00 12 סיירת הורים
38,468.00 30,774.00 7,694.00 סה"כ:         

פעילויות בתחום הרווחה

סה"כ 
בש"ח

(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים בש"ח

(80%)

השתתפות 
הרשות 

המקומית 
בש"ח
(20%)

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות

105,000.00 84,000.00 21,000.00 8,750.00 12 עו"ס על"א 
בקהילה

11,240.00 8,992.00 2,248.00 281.00 40 ימי עיון לקהל 
הרחב ופעילות 
הסברה בתחום
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116,240.00 92,992.00 23,248.00 סה"כ:         

פעילויות בתחום "דרך חדשה"

סה"כ בש"ח
(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים 
בש"ח
(80%)

שתתפות
ההרשות  
המקומית 

בש"ח
(20%)

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות

4,215.00 4,215.00 -- 281.00 15 הכשרות אנשי 
מקצוע

3,809.00 3,809.00 -- 3,809.00 1 הסברה 
קהילתית

15,000.00 15,000.00 -- 2,500.00 6 רכז סיירות 
הורים

8,000.00 8,000.00 -- 4,000.00 2 מעורבות 
הורית – ערבי 

שיא הדרכת 
הורים

31,024.00 31,024.00 0.00 סה"כ:         

פעילויות בתחום מנהל תוכנית

סה"כ בש"ח
(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים בש"ח

(80%)

השתתפות 
הרשות 

המקומית 
בש"ח
(20%)

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות

75,000.00 60,000.00 15,000.00 6,250.00 12 מנהל תוכנית
75,000.00 60,000.00 15,000.00 סה"כ:         
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פעילויות בתחום חינוך

סה"כ בש"ח
(100%)

השתתפות 
משרד 

לביטחון 
פנים בש"ח

(80%)

השתתפות 
הרשות 

המקומית 
בש"ח
(20%)

תעריף 
שעה/ליחידת

לרכש 

כמות

234,000.00 187,200.00 46,800.00 50.00 4,680 מדריכי 
מוגנות

34,992.00 27,994.00 6,998.00 2,916.00 12 ליווי והדרכה 
של מדריכי 

מוגנות
268,992.00 215,194.00 53,798.00 סה"כ:         

סה"כ תקצוב "עיר ללא אלימות" לשנת 2017: 716,149 ₪ 

הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2017

סה"כ הוצאה בש"ח פירוט שם התוכנית
18,684.00 שונות בטחון פנים - חינוך
26,780.24 שכ"מ שונות

389.38 ביגוד והבראה ביגוד והבראה
4,588.58 ציוד משרדי ציוד משרדי

 18,459.90 רווחה כ"א -קרן עו"ס רווחה כ"א -קרן עו"ס
112,814.47 שכר שכר

2,106.00 סדנאות לקהילה 
האתיופית וסדנת צילום 

אומנותי

השתלמויות

22,957.00 סדנאות, הזנה ארוחות 
בוקר, השתלמות בלניות, 

עטים ממותגים

אכיפה

239,276.00 חינוך כ"א חינוך כ"א
119,674.04 פנאי כ"א פנאי כ"א

66,194.02 כיבוד, מופע תאטרון, 
מופע מוזיקלי, שיעורי 

זומבה, הפנינג, סדנאות, 
שער כובדי שיטור 

קהילתי, הצגות

פנאי שונות

23,716.00 סדנאות, הדפסות, 
הרצאות, פרסום, הזנה 

ארוחות צהריים, מצלמות 
טנדו טכנולוגיות

קהילה שונות

655,639.63 סה"כ:                          
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הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2016

סה"כ הוצאה בש"ח פירוט שם התוכנית
86,313.00 פנאי בטחון פנים 
14,000.00 מנהל התוכנית בטחון פנים 

112,193.00 חינוך בטחון פנים
440.00 שונות בטחון פנים - חינוך
- 84.00 ביגוד והבראה ביגוד והבראה

1,112.00 ציוד משרדי ציוד משרדי
108,453.93 שכר שכר
233,905.11 חינוך כ"א חינוך כ"א
132,951.18 פנאי כ"א פנאי כ"א

62,651.10 כיבוד, מופע תאטרון, 
מופע מוזיקלי, שיעורי 

זומבה, הפנינג, סדנאות, 
שער כובדי שיטור 

קהילתי, הצגות

פנאי שונות

23,613.46 סדנאות, הדפסות, 
הרצאות, פרסום, הזנה 

ארוחות צהריים, מצלמות 
טנדו טכנולוגיות

קהילה שונות

26,980.18 שכר מנהל שיטור עירוני
802,528.96  

סה"כ:

הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2015

סה"כ הוצאה בש"ח פירוט שם התוכנית
157,282.00 פנאי בטחון פנים 

15,081.00 מנהל התוכנית בטחון פנים 
156,917.00 חינוך בטחון פנים

189.00 ביגוד והבראה ביגוד והבראה
8,739.37 משכורת משכורת

77,745.28 שכר שכר
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134,710.80 חינוך כ"א חינוך כ"א
104,409.32 פנאי כ"א פנאי כ"א

79,384.60 כיבוד, מופע תאטרון, 
מופע מוזיקלי, שיעורי 

זומבה, הפנינג, סדנאות, 
שער כובדי שיטור 

קהילתי, הצגות

פנאי שונות

28,001.00 סדנאות, הדפסות, 
הרצאות, פרסום, הזנה 

ארוחות צהריים, מצלמות 
טנדו טכנולוגיות

קהילה שונות

93,618.00 שכר מנהל שכר מנהל
26,980.16 שכר מנהל שיטור עירוני

883,057.53 סה"כ:                         

"עיר ללא אלימות"  - פירוט שכר וכ"א לשנת  2018

סה"כ עלות 
שנתית לעובד

סה"כ שעות 
עובד לשנה

עלות עובד 
לשעה בש"ח

סטטוס 
עובד

תפקיד שם 
העובד

35,000.00 500 70 שעתי  
מנהלת

ב.ש

78,750.00 1125 70 שעתי עו"ס קהילתית ב.ק
30,024.00 600.5 50 שעתי רכז תחום 

הורות
ב.פ

48,000.00 960 50 שעתי מדריך נוער א.א
72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 

מוגנות
א.ס

72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 
מוגנות

ט.י

72,000.00 1440 50 שעתי מדריכת 
מוגנות

ר.ב

407,774.00 סה"כ:

הערת הביקורת – סה"כ עלות שכר עובדים "עיר ללא אלימות" לשנת 2018: 407,774 ₪. 
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פירוט תקציב "עיר ללא אלימות" לשנת 2018

סה"כ בש"ח

(100%)

השתתפות משרד 
לביטחון פנים 

בש"ח

(80%)

השתתפות 
העירייה
בש"ח 
(20%)

כמות תעריף 
שעה/יחידה

ל

תאור 
הפעולה

75,000.00 60,000.00 15,000.00 12 6,250.00 מנהל 
תוכנית

35,000.00 28,000.00 7,000.00 500 70.00 מנחה 
חינוכית

78,750.00 63,000.00 15,750.00 1,125 70.00 עו"ס קהילה
29,960.00 23,968.00 5,992.00 428 70.00 רכז סיירות 

הורים
377,160.00 301,728.00 75,432.00 5,388 70.00 עובדים 

שעתיים 
שאינם נותני 
שירותים 

חיצוניים
89,255.00 71,404.00 17,851.00 89,25

5
1 נותני  

שירותים 
חיצוניים

685,125.00 548,100.00 137,025.00 סה"כ:

הערת הביקורת – סה"כ תקציב "עיר ללא אלימות" לשנת 2018 הינו 685,125 ₪ בנוסף 
קיימת תוספת מימון מלא של המשרד לביטחון פנים בעלות של 31,024 ₪ לשנת 2018 עבור 

תוכנית דרך חדשה.

"התוכנית הלאומית 360"

מבנה המערך היישובי "תוכנית לאומית 360":
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בעקבות המלצת ועדת שמיד ממרץ 2006, החליטה ממשלת ישראל בחודש ספטמבר 2006, להפעיל 
את "התכנית הלאומית 360" שהינה תוכנית ייחודית המנוהלת בשיתוף משרד העבודה והרווחה 
משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד העלייה והקליטה והמשרד לביטחון פנים וכן  שותפים בתוכנית 

מרכז השלטון המקומי ואשלים וג'וינט ישראל.

מטרת ה"תוכנית הלאומית 360" הינה לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים המסכנים   
אותם במשפחתם ובסביבתם ולבחון את התלמיד מכל זווית, כך שהתלמיד יעמוד במרכז וצרכיו יענו ב- 
360 מעלות. מצבים מסוכנים מונעים מיכולתם של ילדים ובני נוער לממש את זכויותיהם על פי האמנה 
הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, 
למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים 

והגנה מפני התנהגות מסכנת שלהם עצמם.

במסגרת ה"תוכנית הלאומית 360", נבנו מאגרי תכניות ופעילויות המאפשרות לרשות המקומית 
לבחור ממגוון דרכי ההתערבות בטיפול בילדים ובני נוער בגילאים שונים ומקבוצות אוכלוסייה שונות.

ה"תוכנית הלאומית  360" הינה איגוד של 5 משרדי ממשלה: משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד  
הרווחה , משרד הקליטה והמשרד לביטחון פנים. בשנת 2009 נעשה ע"י התוכנית הלאומית 360 
שדרות, מיפוי ענק של כל הילדים בשדרות מגיל לידה עד 18 לצורך מיפוי צרכים ומשאבים בתחום 

הרגשי, חברתי ,משפחתי, לימודי, פיזי וכו' וקבלת תשתית מידע ישובית (תמ"י).

ב"תוכנית הלאומית 360" קיימת ועדה ארצית בין משרדית שהינה ועדה משותפת לראשי הרשויות 
השותפים באגד ותפקידה להתוות מדיניות, לקדם הסכמים ולבצע שיתופי פעולה בין הרשויות באגד.
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הממונה היישובי הינו ראש הרשות או הממונה מטעמו שהינו מנכ"ל העירייה, אשר אחראי על הפעלת 
התוכנית. תפקידו להפעיל את הועדה הישובית ולהבטיח את ניצול המשאבים של התכנית היישובית 

ולדווח על ניצול התקציב.

ה"תוכנית הלאומית 360" מעמידה לרשות הרשות המקומית תקציב ורק הרשות המקומית מוסמכת 
להחליט איזה תוכניות לאמץ מתוך ספר  הפרויקטים בו מעוגנות כל התוכניות של חינוך רווחה שפי 

וכו'. לאחר המיפוי, נבחרו  התוכניות המתאימות .

ב"תוכנית הלאומית 360" קיימות 10 תוכניות. לכל תוכנית מונה אחראי מענה מתוך הרשות וצוות 
מלווה. התוכניות עצמן מתקיימות במעונות ובבתי הספר ובתוך מועדונים לנוער בסיכון ובתים חמים. 
כל הועדות והתוכניות בנויות במתכונת שנתית. הועדות כוללות צוותי רווחה, חינוך ,בריאות ונציגים 
של מגזר שלישי והשפ"ח. ישנם 3 ועדות המתכנסות לפי גילאי הילדים ובני הנוער:  לידה עד 6, 6-11 ו

- .18-12

בכל ועדה מציגים את כל הנתונים הקיימים מצוותי הגיל, מציפים קשיים ומקיימים שיתופי פעולה.  
פעמיים בשנה מקיימים את ועדות השביעיה. בועדות השביעיה מכינים מצגות עם התוצרים 
המוגמרים: בקרות, התכנסויות בפורומים ורמת הדחיפות של העניינים הנדונים. דוגמא לכך פורום בני 
נוער בסיכון עוסקים ב- 4 נושאים : יזמות עיסקית, מיניות בריאה ואוכלוסיה להט"בית, התנהגויות 

סיכוניות ,והורות (סדנאות להורים).

המטפלים בתוכניות באים במגע ישיר עם הילדים וממלאים את התמ"י.  פעמיים בשנה ממלאים את  
התמ"י.  בתמ"י מתקבלת תמונת המצב של הילדים (ללא רישום שמי) והוא מוצפן. במידה וקיים חשש 
לילד בסיכון העו"סית מדווחות בועדות. לאחר התמ"י מנתחים את תמונת המצב של הילדים ונוער. את 
דוחות הבקרה מנתחים בצוותי מענה 4 פעמים בשנה. מדוחות התכניות מנפיקים דוחות לוועדות הגיל 
וכלל המסקנות עולות לוועדת השביעיה שבה יושבים כלל מנהלי האגפים והמנכ"ל ושם מתקבלות 

החלטות על התקציב ונחיצות התוכניות.

ישנם קרוב ל- 800 ילדים מטופלים בתוכנית ומושפעים (ילדים שנמצאים בסביבה המטופלת).

פירוט התוכניות הקיימות ב"תוכנית הלאומית 360" לעיר שדרות:

1. מעג"ן – מערך תומך ל- 12 מעונות ו- 12 גנים. משולבות 4 נשות מקצוע: מרפאה בעיסוק,     
פיזיוטרפיסטית ו- 2 קלינאיות תקשורת. תפקידן לאתר מתוך 1500 ילדים את אלו הזקוקים     

לסיוע וכן להדריך את צוות הגן ולפגוש את ההורים.    

2. שפ"ע בגן – תוכנית שפ"ע (שפה עשירה) בגן פועלת ב- 5 גני טרום חובה פעמיים בשבוע   
ומשלבת גננת שפתית המטפלת בכ- 50 ילדים באופן פרטני וקבוצתי, מדריכה את הגננות      
ונפגשת עם ההורים. בשנת 2018 הורחבה התכנית באמצעות התקציב התוספתי ב- 100      

אלש"ח והורחבה ל- 4 גנים נוספים.    

3. דגם בין משרדי לגיל הרך – דגם המחבר בין השירותים לגיל הרך בישוב לילדים עד גיל 6 
שנים על מנת ליצור יחידה ארגונית המטפלת בצרכים המיוחדים של אוכלוסיית הגיל הרך.    

4. מניעת אנמיה בתינוקות וילדים – תוכנית הנותנת מענה לכ- 60 ילדים בגילאי לידה עד 3 
ולהוריהם, התוכנית נותנת שירות בדיקות דם בטיפת חלב ומעלה מודעות של צריכת ברזל      

להורים ומקיימת סדנאות תזונה.    
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5. התוכנית הביתית – התוכנית נותנת מענה לכ- 12 אימהות וילדיהם מגיל לידה עד 3 
המטופלות ע"י אגף ברווחה ונמצאות במצב סיכון ומטרתה חיזוק העורף המשפחתי.    

6. פותחים עתיד – תוכנית הנותנת מענה ל- 90 ילדי נוער בסיכון ומשפחותיהם ונותנת הזדמנות 
שווה לפיתוח כישוריהם הייחודיים, הלימודיים והחברתיים. התוכנית מעניקה ליווי לאורך     

שנות לימודיהם באמצעות בניית תוכנית אישית המותאמת לצרכיו של הילד.    

7. חדרי שלווה – תוכנית המשלבת 2 פסיכולוגים מהשפ"ח ומטפלת באומנות. התוכנית פועלת 
בבתי הספר הרוא"ה וגיל. חדר חם הינו תוכנית חינוכית טיפולית במסגרת בית הספר שיש    

להם קשיי התנהגות על רקע קשיים ריגשיים אישיים, משפחתיים או בעקבות חוויות    
טראומתיות. בשנתיים האחרונות הורי הילדים מחויבים להגיע לטיפול וחלקם מגיעים     

בשעות העברה ליחידה הטיפולית בשפ"ח.   

8. מועדונית טיפולית אינטנסיבית – התוכנית נותנת מענה ל- 15 ילדים. המעדונית הינה 
מסגרת חינוכית-טיפולית הפועלת לאחר שעות הלימודים. במעדונית מקבלים הילדים    

העשרה לימודית וחברתית, סיוע בהכנת שיעורי בית, טיפול אישי וקבוצתי לצורך שיפור    
קשריהם החברתיים ומצבם הריגשי וכן לחיזוק הקשר בינם לבין הוריהם.   

9. נתיבים להורות – תוכנית שפועלת במסגרת מרכז טיפולי למתבגרים והוריהם בקהילה 
לצמצום מצבי הסיכון של המתבגרים והבטחת התפתחותם התקינה ושמירת שלמות     

המשפחה.   

10. בית חם לנערים – מועדון קרן אור. מועדון טיפולי הנותן מענה לכ- 45 בני נוער בגילאי
13-18, משמש כבית עבור נערים בסיכון ומהווה מוקד פעילות חברתית וטיפולית ותחליף       

לשוטטות.  שימוש בסמים ועבריינות.     

נתוני התכונית הלאומית 360:

על פי התוכנית בשנת 2017 אותרו 545 ילדים ומתוכם מטופלים 370 ילדים המהווים 68% 
מהמאותרים.

מגיל לידה עד 6 – 260 מאותרים המהווים 30% מהמטופלים. 

מגילאי 6-11 – 160 מאותרים המהווים 22% מהמטופלים.

מגילאי 12-18 – 125 מאותרים המהווים 16% מהמטופלים.

הגדרת תפקיד מנהל/ת "התוכנית הלאומית 360":

מנהל/ת התוכנית הלאומית 360 כפוף מקצועית למנהל התוכנית במחוז ומונחה ע"י מנהל התוכנית 
"התחלה טובה" בכל הקשור לסוגיות מקצועיות בגיל הרך על ועדותיה. מנהל/ת התוכנית הלאומית 
360 מופקד על הנחלת התפיסה המקצועית בקרב אנשי המקצוע מולם הינו עובד. המנהלת/ת ידאג 
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לחיזוק הממשקים בין המחלקות והארגונים השונים הפועלים למען הילדים ברשות המקומית וכן 
להטמעה, חיזוק וסיוע פעיל לעבודה מבוססת מידע באופן שיאפשר מתן דגש להתבוננות בילדים 

וללמידת צרכיהם ולשינויים החלים במצבם.

תפקידיו של מנהל/ת "התוכנית הלאומית 360":

1. לרכז את עבודתה של הועדה הרשותית, הועדות המקצועיות והצוותים הבין מקצועיים   
המלווים את המענים.    

2. לרכז את תהליכי המיפוי ועדכון תשתית המידע הישובית (תמ"י). להנחות את חברי הועדה 
הרשותית, הועדות המקצועיות והאחרים על הפעלת המענים וכלל אנשי המקצוע ביישוב,     
בהפעלה ויישום של כלי מיפוי, התכנון, הבקרה והמעקב של התוכנית, ולסייע להם לנתח     

ולהבין את המידע והסוגיות העולות מהם.    

3. לסייע לאחראים על המענים בהקמת המענים וללוות אותם באופן שוטף על פי המתווים 
שנקבעו ע"י התוכנית ולדאוג לכך שיתבצעו בהשתתפות כלל הגורמים הרלוונטיים ביישוב.     

4. לקיים מעקב אחר הקמת המענים, התנהלותם ובחינת התוצאות וההשלכות על הילדים ועל 
מערך השירותים ולסייע בפתרון בעיות והסרת חסמים בהקמה והפעלה השוטפת של     

המענים.    

5. להבטיח את השימוש במשאבים שהוקצו לרשות המקומית בהתאם לתוכניות שגובשו 
ומעקב אחר ניצולם. לסייע לו ולאחראים על המענים בדיווח על הפעלתם ועל הניצול     

התקציבי.    

6. לרכז וללוות מקצועית את דיוני הועדות המקצועיות ברשות המקומית וצוותי הליווי למענים 
בקביעת סדרי עדיפויות ויעדים וסוגיות צרכים העולים הליווי השוטף ובחינת תוצאותיהם,    
תוך תשומת לב לצרכים ולסוגיות שעולים מתוך העבודה השוטפת והצבתם על סדר היום    

ברשות המקומית.   

7. להכין ולהגיש תוכנית רשותית, הצעות לשינוי תוכניות ודיווחים תקופתיים על הקמה 
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ויישום המענים לועדה המחוזית, בתיאום מנהל התוכנית במחוז והממונה על "התחלה     

טובה".   

8. לסייע בהקניה ובהטמעה של ידע ודרכי עבודה בין מקצועיים בתחומי פעולה מרכזיים של 
התוכנית, בהתאם לצרכים שעולים ברות המקומית ובתיאום עם תוכניות ההכשרה     

המופעלות ע"י התוכנית.    

9. לתאם בין כל הגורמים המקצועיים היישובים הפועלים לקידום ילדים ובני נוער בסיכון, 
לפעול לאיגום משאבים על מנת להמשיך ולפתח מענים בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע.   

כפיפות מקצועית "התוכנית הלאומית 360":

מנהלת  "התוכנית הלאומית 360" מקבלת את שכרה מהעירייה במסגרת שכר פרויקט  וכפופה 
ישירות למנכ"ל העירייה וכן חייבת בדיווח למטה תוכנית לאומית 360 ול- 5 משרדי ממשלה: חינוך, 
רווחה, בריאות , קליטה והמשרד לביטחון פנים; שכר העובדים של התוכניות משולם באמצעות הקרן 

לפיתוח שדרות.

תקצוב תוכנית "התוכנית הלאומית 360" בספר התקציב של העירייה

העירייה תקצבה בספר התקציב את התוכנית הלאומית 360 לשנת 2017: תקבולים 344,493 ₪ תשלומים 
380,145 ₪, עבור חינוך בלבד.

העירייה תקצבה בספר התקציב את התוכנית הלאומית 360 בשנת 2018 צפי תקבולים: 342,130 ₪ 
ותשלומים 380,145 ₪, עבור חינוך בלבד.

סכומים שהעבירה העירייה ל"תוכנית הלאומית 360" בשנים 2015 – 2017:

בשנת 2017 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "תוכנית לאומית 360" סכום של  936,886 ₪. 
עבור חינוך בלבד.

בשנת 2016 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור " תוכנית לאומית 360" סכום של 480,191 ₪. 
עבור חינוך בלבד.
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בשנת 2015 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור " תוכנית לאומית 360" סכום של 315,192 ₪. 

עבור חינוך בלבד.

"התוכנית הלאומית 360" - הרשאה תקציבית לשנת 2018

הקצאה 
לעירייה

תקציב 
עבור 

הדרכה 

עלות 
תקציבית 

לשנה בש"ח

שתתפויות
הנוספות  

בש"ח

השתתפות 
העירייה 
בש"ח

שתתפות
ה

התוכנית 

אגף בוצת
קגיל 

תאור 
המענה
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בש"ח הלאומית 

בש"ח
63,685 0 70,054 0 6,369 63,685 תפתחות

ההילד 
0-5 מניעת 

אנמיה 
בתינוקות 

וילדים
60,285 15,000 83,650 0 8,365 75,285 קדם 

יסודי
0-5 דגם בין 

משרדי 
למרכז גיל 

הרף 
הישובי

189,760 9,500 239,869 0 40,609 199,260 קדם 
יסודי

0-5 מעגן – 
מערך 

תומך מעון 
גן

51,760 0 51,760 0 0 51,760 קדם 
יסודי

0-5 שפ"ע 
(שפה 

עשירה) 
בגן

89,422 11,100 100,522 0 0 100,522 שפ"י 6-11 חדרי 
שלווה

108,000 0 209,000 89,000 12,000 108,000 השירות 
לנוער 
צעירים 

וצעירות

12-18 תוכנית 
"בית חם"

90,972 0 173,520 72,440 10,108 90,972 ילד ונוער 12-18 נתיבים 
להורות – 
מודל 
טיפולי 
לילדים 
והורים 20 

נפשות
176,130 0 204,480 8,780 19,570 176,130 ילד ונוער 6-11 מועדונית 

טיפולית 
ינטנסיבית
אולא  
ינטנסיבית

א
75,786 0 89,540 6,175 7,759 75,786 עולים 0-5 התוכנית 

הביתית 
לאמהות 

עולות
36,000 0 840,000 800,000 4,000 36,000 רווחה 

פרט 
ומשפחה

6-11 פותחים 
עתיד

941,800 35,600 2,062,395 976,395 108,780 977,400 סה"כ:

הערת הביקורת - בשנת 2018 תוקצבה התוכנית הלאומית 360 בסכום של 2,062,395 ₪ 
מתוכם: סכום של  977,400 ₪ השתתפות התוכנית הלאומית, סכום של  108,780 ₪ 

השתתפות  העירייה וסכום של 976,395 ₪ השתתפויות נוספות.
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שכר עובדים התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון לשנים 2018-2017

שכר שנתי  
ממוצע

ימי 
עבודה 
בשבוע

שכר לשעה 
ברוטו

מס' שעות חודשיות שם התכנית שם העובד

 - ₪ 90,000 א-ה  ₪ 100 100 שעות חודשיות  שפ"ע בגן נילי בר

מטפלת שפחתית

 ₪ 90,000

51760 – התכנית 
הלאומית.

חינוך תוספתי –   
₪ 40,000

סה"כ לתכנית 
שפ"ע בגן – סעיף 

תקציבי – 812101 
+ תקציב תוספתי 

חינוך - 
1817010780

 ₪ 12,705 ד'  ₪ 100 28 מעג"ן שלי נפטלי

פיזיותרפיסטית- 
מחליפה של מורן 

בחופשת לידה

 ₪ 25,000 ד'  ₪ 100  28 מעג"ן אסתר אמון

קלינאית תקשורת

 ₪ 30,000 ד'  ₪ 110 28 מעג"ן מורן זבילבסקי 

פיזיותרפיסטית

 ₪ 84,664 א' ג' ד'  ₪ 120 60 מעג"ן  פרידה גולן מרפאה 
בעיסוק

 ₪ 78,000 ד' א'  ₪ 110 56 מעג"ן אוריה אמסילי יחבס

189,760 ₪  - התכנית 
הלאומית + 40,609 – 
השתתפות רשות = 

230,369

סה"כ תקציב 
לתכנית מעג"ן – 

סעיף תקציבי 
. 812103

 ₪ 19,000 ב'  ₪ 150 16 חדריי שלווה אסתי גליל

תרפיסטית 

באומנות
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 ₪ 35,000 ה'  ₪ 180 16 חדרי שלווה רועי הדר

פסיכולוג

 ₪ 35,000 ה'  ₪ 180 16 חדריי שלווה שחר מלק - 
פסיכולוג

89,000 ₪ - התכנית  
הלאומית

סה"כ תקציב 
לתכנית חדריי 
שלןןה – סעיף 

תקציבי - 812104

 ₪ 409,369 סה"כ תקציב  
כוח אדם

הערת הביקורת - סה"כ עלות כ"א בתוכנית הלאומית 360 לשנים 2017 – 2018 הינה סכום של 
.₪ 409,369

הוצאות ה"תוכנית הלאומית 360" לשנים 2017 – 2015:
הוצאות "התוכנית הלאומית 360" לשנת 2017:

סה"כ הוצאה 
בש"ח

פירוט שם התוכנית

342,890.00 דו"ח רווחה נוער וצעירים
120,227.32 הקרן לאומית שפע בגן שפע בגן

99,540.70 ילדים חדרי שלווה
238,757.22 ילדי גנים ומעונות מעגן
801,415.24  

סה"כ:

הוצאות "התוכנית הלאומית 360"  לשנת 2016:

סה"כ הוצאה 
בש"ח

פירוט שם התוכנית

333,481.00 דו"ח רווחה נוער וצעירים
102,550.64 הקרן לאומית שפע בגן שפע בגן

88,283.48 ילדים חדרי שלווה
272,919.94 ילדי גנים ומעונות מעגן
797,235.06  

סה"כ:
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הוצאות "התוכנית הלאומית 360"  לשנת 2015:

סה"כ הוצאה 
בש"ח

פירוט שם התוכנית

342,888.00 דו"ח רווחה נוער וצעירים
96,704.27 הקרן לאומית שפע בגן שפע בגן
12,807.98 ילדים חדרי שלווה

205,148.04 ילדי גנים ומעונות מעגן
657,548.29  

סה"כ:

ישיבות התכנית הלאומית 360

1. ישיבה מתאריך 31/1/2018 ועדת גיל הרך – לידה הנושאים שנדונו: מיני מוזיאון, הפנינג 
פתיחת שנה, היכרות עם ד"ר אושרי מקופ"ח כללית וקבוצות הדרכה להורים.     

2. ישיבה מתאריך 28/1/2018 ןעדת גיל 13-18 הנושאים שנדונו: הכנה לצה"ל וציפוי צרכים 
דיגיטליים לבניית מאגר נתונים לנוער בסיכון.    

3. ישיבה מתאריך 10/1/2018 – ועדה יישובית – 

3.1 סיכום שנת 2017, פריסה תקציבית     
לשנת 2017:           

גיל הרך – 465,840 ₪.           
ילדים ונוער – 511,560 ₪.           

מאצינג רשותי 108,600 ₪.           

 
3.2 מאפיינים דמוגרפיים לשנת 2017 – בשנת 2017 אותרו 700 נשים חד הוריות/משפחות     

עצמאיות,   מתוכם 40 ילדים ערבים לעומת 21 בשנת 2016. גידול של 19% משנת 2015          
של משפחות גדולות 4 ילדים ויותר. לאור הגידול במעונות ובגני הילדים עלה הצורך          

להרחיב את תוכניות שפ"ע בגן ומעג"ן בגנים. סיקור דמוגרפי, הגדלת המענים לגיל הרך          
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הכולל קלינאית תקשורת, שפ"ע , דגם בין משרדי, מניעת אנמיה בתינוקות והתוכנית             

הביתית.         

מסקנות  והמלצות
בתאריך 25/9/2006 החליטה ממשלת ישראל להפעיל את תוכנית "עיר ללא אלימות"  .1

למאבק באלימות בתחומי הרשויות המקומיות, על מנת להביא לשינוי באקלים החברתי 
ויצירת נורמות התנהגותיות בלתי אלימות בחברה.

"עיר ללא אלימות" הינה תוכנית לאומית למאבק באלימות ברשויות המקומיות, ומשמשת  .2
תוכנית הדגל של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום ההתמודדות עם 

התנהגות אנטי-חברתית, אלימות, עבריינות ופשיעה.

"עיר ללא אלימות"  ממומנת ב- 80% ע"י משרד לביטחון פנים ו- 20% ע"י העירייה. 25%   .3
מתקציב עיר ללא אלימות מוקצה לחינוך,  עבור  תכניות הליבה שנקבעו לתכנית: הנחיית 
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בתי ספר על ידי מנחה מנחים, שילובו של מדריך מוגנות שהינו גם  אחראי משמעת, התקנת 

מצלמות.

הסכם האחרון בין העירייה לבין המשרד לביטחון פנים נחתם בתאריך 23/1/2017  לצורך  .4
הפעל התוכנית "עיר ללא אלימות". תוקפו של החוזה הינו שנתי מיום 1/1/2017 – 
31/12/2017 והוא כולל אופציה להארכה מדי שנה. על פי החוזה הצדדים מתחייבים לפעול 

לארגון וקידום פעולות למניעת אלימות במסגרת התוכנית והתוכניות המקצועיות.

על פי החוזה, בעירייה יוקמו 5 צוותי עבודה מקצועיים אשר יעסקו במרחבי הפעולה השונים  .5
נוגעים להתמודדות עם אלימות ברשות: ועדת אכיפה, ועדת חינוך פורמאלי, ועדת פנאי 
(חינוך בלתי פורמאלי), ועדת רווחה וועדת ההקשר העירוני הרחב להתמודדות עם אלימות.

תקציב התוכניות "עיר ללא אלימות" מתקבל ממשרד לביטחון פנים לעירייה ותקציב  .6
ה"תוכנית הלאומית 360" מתקבל מ-5 משרדי ממשלה: חינוך, בריאות, רווחה , 
קליטה והמשרד לבטחון פנים. העירייה מעבירה את התקציב עבור שכר העובדים 

לקרן לפיתוח שדרות ובאמצעותה השכר משולם לעובדים.

חוזים של העירייה עם הקרן לפיתוח שדרות .7
7.1. חוזה מחודש 5/2011 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות להפעלת "עיר ללא 

אלימות", בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה        
מספר 33/12/1) לפיו התקציב בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות        

הקרן והקרן תהיה זכאית ל- 5% תקורה מערך הפרויקט ובאישור מנהלת        
התוכנית. בפועל הקרן  לפיתוח שדרות גובה 6% תקורה מהעירייה בעבור חוזה        

זה.       

7.2. חוזה מחודש 9/2011 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות, להפעלת התוכנית 
הלאומית 360לילדים ונוער בסיכון, בהתאם להחלטת מועצת העיר        

מיום 15/6/2011  (החלטה מספר 33/12/1) לפיו התקציב בגין תלושי שכר לעובדי        
התוכנית ישולם באמצעות הקרן והקרן תהיה זכאית ל- 5% תקורה מערך        

הפרויקט ובאישור מנהלת התוכנית. בפועל הקרן לפיתוח שדרות גובה 6% תקורה        
מהעירייה בעבור חוזה זה.       

7.3. חוזה מתאריך 24/12/2014 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות, להעסקת עובדי 
השיטור העירוני,  בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה        

מספר 33/12/1) לפיו התקציב בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות         
הקרן והקרן תהיה זכאית ל- 6% תקורה מערך הפרויקט ובאישור קב"ט העירייה.       
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הקרן לפיתוח שדרות הינה רק מנגנון תפעולי של התוכניות, היא אינה מעורבת  .8
בתכנים ובמהות הפעילויות המקיימות התוכניות. הקרן לפיתוח שדרות מעסיקה את 
העובדים על בסיס חוזה שנתי ובכפיפות לזמינות תקציבית. דיווחי השעות מתקבלים בכל 
חודש ממנהלת "עיר ללא אלימות" ומאחריות המענה ב"תוכנית הלאומית 360", לחשבת 
השכר של הקרן לפיתוח שדרות , והיא מוציאה דו"ח תמחיר. דו"ח התמחיר עובר להנהלת 

החשבונות של העירייה בתוספת תקורה של 6%.

מצבת עובדים "עיר ללא אלימות" – נכון לשנת 2018 , בתוכנית 7 עובדים במשרה שעתית,  .9
סה"כ 7,505 שעות עבודה שנתיות כלל העובדים,  בעלות של 407,774 ₪.

תכניות נוספות המופעלות באמצעות "עיר ללא אלימות":  .10

10.1 מוקד הרואה - תכנית עיר ללא אלימות מפעילה את "מוקד רואה" המהווה מרכז שליטה 
ובקרה באמצעות מערכת של מצלמות וחיישנים לאיתור, מניעה, טיפול ותחקור אירועי אלימות 
ופשיעה במרחב הציבורי ברשות המקומית. וכן הינו גורם מפעיל של  בגורמי האכיפה ברשות 
המקומית ויכול, בסיוע מוקדנים מיומנים, לאתר ולמנוע אירועי אלימות. מוקד הרוא"ה בעיר 
שדרות הינו מקציב תב"ר 2014962750 ע"ס 2,300,000 ₪ במימון המשרד לביטחון פנים והוא 
הוקם בסיוע חברת טנדו. בשנים 2015-2017 הסתכמו הוצאות התב"ר עבור תכנון, רכישת 
מצלמות וליווי ופיקוח של חברת טנדו בסכום של 2,119,116 ₪. יתרת התב"ר הינה 180,884 ₪.

10.2 תוכנית הרחבת המערך הטכנולוגי

מליאת העיר אישרה בישיבתה מיום 23/5/2017 החלטה מספר 5/4/17 תב"ר מספר  
2017382750 עבור ביצוע המערך הטכנלוגי הכולל הצבת מצלמות +ייעוץ ע"ס 2,899,990 ₪ 

במימון המשרד לביטחון פנים. התב"ר אושר ע"י משרד הפנים בתאריך 16/10/2017 אך טרם 
החל ביצועו.

10.3 תוכנית "דרך חדשה" – תוכנית כוללת לקהילת יוצאי אתיופיה הכוללת בין היתר 
הקמת  קבוצת "שמגלוץ" שהינם חכמי העדה האתיופית. תקציב התוכנית הינו של 30,000 ₪ 
במימון מלא של המשרד לביטחון פנים. תוכנית "עיר ללא אלימות" מעניקה לשמגלוץ הכשרה 

מקצועית בעלות של  9,000 ₪ הכוללת 10 מפגשים.

10.4  השיטור העירוני - השיטור העירוני הינו גוף משולב של המשטרה עם הפיקוח הרשותי 
עירוני שמטרתו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות -
אנטי-חברתית. כל הפעילות של השיטור העירוני מדווחות ע"י מנהלת "עיר ללא אלימות" 
כולל דיווחים כל רבעונים על שכר ודיווחים על הפעילות, כמות הקנסות שחולקו, פעם בשנה 
דוח אנשי קשר ברשות, ופעם בתקופה, מצבת עובדים של השיטור הקהילתי. בנוסף קיים 
חוזה מתאריך 24/12/2014 בין העירייה לקרן לפיתוח שדרות, להעסקת עובדי השיטור 
העירוני,  בהתאם להחלטת מועצת העיר מיום 15/6/2011 (החלטה מספר 33/12/1) לפיו 
התקציב בגין תלושי שכר לעובדי התוכנית ישולם באמצעות הקרן והקרן תהיה זכאית ל- 

6% תקורה מערך הפרויקט ובאישור קב"ט העירייה.
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מנהלות "עיר ללא אלימות" מקבלת את שכרה מהעירייה במסגרת שכר פרויקט  וכפופה  .11

ישירות למנכ"ל העירייה, יחד עם זאת חלה עליה חובת דיווח על פעולות התוכניות למשרד 
לביטחון פנים. שכר העובדים של התוכניות משולם באמצעות הקרן לפיתוח שדרות.

מנהלת  "התוכנית הלאומית 360" מקבלת את שכרה מהעירייה במסגרת שכר פרויקט.  .12
וכפופה ישירות למנכ"ל העירייה וכן חייבת בדיווח למטה תוכנית לאומית 360 ול- 5 משרדי 
ממשלה: חינוך, רווחה, בריאות , קליטה והמשרד לביטחון פנים; שכר העובדים של 

התוכניות משולם באמצעות הקרן לפיתוח שדרות.

מנהלת "עיר ללא אלימות"  החלה את עבודתה בתוכנית בנובמבר 2014. המנהלת מועסקת  .13
ב- 50% משרה בעיר ללא אלימות ועוד 0.25%  משרה כמנחה של מדריכות מוגנות. 

מנהלת "עיר ללא אלימות" מועסקת ללא חוזה העסקה.

העירייה תקצבה בספר התקציב את תקציב "עיר ללא אלימות" לשנת 2017: תקבולים 548,100  .14
₪ תשלומים 725,615 ₪.

העירייה תקצבה בספר התקציב את תקציב "עיר ללא אלימות" בשנת 2018 צפי תקבולים:  .15
550,000 ₪ ותשלומים 724,053 ₪.

סכומים שהעבירה העירייה לתוכנית "עיר ללא אלימות"  בשנים 2017 – 2015: .16
16.1  בשנת 2017 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום 

של 451,002 ₪.    

16.2 בשנת 2016 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום       
של 300,437 ₪.               

3.16 בשנת 2015 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "עיר ללא אלימות" סכום       
של 231,120 ₪.               

סה"כ תקציב "עיר ללא אלימות" לשנת 2018 הינו 685,125 ₪ בנוסף קיימת תוספת מימון מלא  .17
של המשרד לביטחון פנים בעלות של 31,024 ₪ לשנת 2018 עבור תוכנית דרך חדשה.

סה"כ תקצוב פעולות "עיר ללא אלימות" לשנת 2017 הינה  716,149 ₪ . הפעילויות כוללות:  .18
פנאי, הקשר עירוני רחוב, אכיפה, רווחה, "דרך חדשה", חינוך וכללי.

סה"כ הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2017 הינה 655,639 ₪. .19

סה"כ הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2016 הינה 802,528 ₪. .20

סה"כ הוצאות "עיר ללא אלימות" לשנת 2015 הינה 883,057 ₪. .21

סה"כ עלות שכר עובדים "עיר ללא אלימות" לשנת 2018: 407,774 ₪. .22
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מטרת "התוכנית הלאומית 360" הינה לצמצם את היקף הילדים ובני הנוער החיים במצבים    .23

המסכנים אותם במשפחתם ובסביבתם ולבחון את התלמיד מכל זווית, כך שהתלמיד יעמוד 
במרכז וצרכיו יענו ב- 360 מעלות. מצבים מסוכנים מונעים מיכולתם של ילדים ובני נוער 
לממש את זכויותיהם על פי האמנה הבין לאומית לזכויות הילד בשבעה תחומי חיים: קיום 
פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות 
נפשית, השתייכות והשתתפות חברתית, הגנה מפני אחרים והגנה מפני התנהגות מסכנת 

שלהם עצמם.

"התוכנית הלאומית  360" הינה איגוד של 5 משרדי ממשלה: משרד החינוך, משרד   .24
הבריאות, משרד הרווחה , משרד הקליטה והמשרד לביטחון פנים. בשנת 2009 נעשה ע"י 
התוכנית הלאומית 360 שדרות, מיפוי ענק של כל הילדים בשדרות מגיל לידה עד 18 לצורך 
מיפוי צרכים ומשאבים בתחום הרגשי, חברתי ,משפחתי, לימודי, פיזי וכו' וקבלת תשתית 

מידע ישובית (תמ"י).

"בתוכנית הלאומית 360" קיימות 10 תוכניות שהינם: מעג"ן, שפ"ע בגן, דגם בין משרדי  .25
לגיל הרך, מניעת אנמיה בתינוקות וילדים, התוכנית הביתית, פותחים עתיד, חדרי שלווה, 
מועדונית טיפולית אינטנסיבית, נתיבים להורות ובית חם לנערים. לכל תוכנית מונה אחראי 
מענה מתוך הרשות וצוות מלווה. התוכניות עצמן מתקיימות במעונות ובבתי הספר ובתוך 
מועדונים לנוער בסיכון ובתים חמים. כל הועדות והתוכניות בנויות במתכונת שנתית. הועדות 
כוללות צוותי רווחה, חינוך ,בריאות ונציגים של מגזר שלישי ו/או שהשפ"ח. ישנם 3 ועדות 

המתכנסות לפי גילאי הילדים ובני הנוער:  לידה עד 6, 6-11 ו- 18-12.

על פי "התוכנית הלאומית 360",  בשנת 2017 אותרו 545 ילדים ומתוכם מטופלים 370  .26
ילדים המהווים 68% מהמאותרים. מגיל לידה עד 6 – 260 מאותרים המהווים 30% 
מהמטופלים. מגילאי 6-11 – 160 מאותרים המהווים 22% מהמטופלים. מגילאי 12-18 – 

125 מאותרים המהווים 16% מהמטופלים.

"התוכנית הלאומית 360" מעמידה לרשות הרשות המקומית תקציב ורק הרשות המקומית  .27
מוסמכת להחליט איזה תוכניות לאמץ מתוך ספר  הפרויקטים בו מעוגנות כל התוכניות של 

חינוך רווחה שפי וכו'. לאחר המיפוי, נבחרו  התוכניות המתאימות.

בשנת 2018 תוקצבה התוכנית הלאומית 360 בסכום של 2,062,395 ₪ מתוכם: סכום של   .28
977,400 ₪ השתתפות התוכנית הלאומית, סכום של  108,780 ₪ השתתפות  העירייה וסכום 

של 976,395 ₪ השתתפויות נוספות.

העירייה תקצבה בספר התקציב את "התוכנית הלאומית 360" לשנת 2017: תקבולים 344,493  .29
₪ תשלומים 380,145 ₪. עבור חינוך בלבד.

העירייה תקצבה בספר התקציב את "התוכנית הלאומית 360" בשנת 2018 צפי תקבולים:  .30
342,130 ₪ ותשלומים 380,145 ₪. עבור חינוך בלבד.

סכומים שהעבירה העירייה ל"תוכנית הלאומית 360"  בשנים 2015 – 2017: .31
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31.1 בשנת 2017 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור "תוכנית לאומית 360"    סכום  של  

462,486 ₪ עבור חינוך בלבד.

31.2 בשנת 2016 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור " תוכנית לאומית 360" סכום של 
480,191 ₪ עבור חינוך בלבד.

31.3 בשנת 2015 העבירה העירייה לקרן לפיתוח שדרות עבור " תוכנית לאומית 360" סכום  של 
315,192 ₪. עבור חינוך בלבד.

בשנת 2018 תוקצבה "התוכנית הלאומית 360" בסכום של 2,062,395 ₪ מתוכם: סכום של   .32
977,400 ₪ השתתפות התוכנית הלאומית, סכום של 108,780 ₪ השתתפות  העירייה וסכום 

של 976,395 ₪ השתתפויות נוספות.

סה"כ הוצאות "התכנית הלאומית 360" לשנת 2017 הינם ע"ס 801,415 ₪. .33

סה"כ הוצאות " התכנית הלאומית 360" לשנת 2016 הינם ע"ס 797,235 ₪. .34

סה"כ הוצאות " התכנית הלאומית 360 " לשנת 2015 הינם ע"ס 657,548 ₪. .35

סה"כ עלות שכר ב"תוכנית הלאומית 360" לשנים 2017 – 2018 הינה 409,369 ₪. .36

מנהלות התוכניות העלו בפני הביקורת את הצורך בכח עזר לביצוע עבודה   .37
אדמיניסטרטיבית לטיפול בהתחשבנויות מול המשרד לביטחון פנים. כמו כן עלה הצורך 
בתקציב עבור הצטיידות. התקציב מוגבל רק לשכר ולפעילויות ולא עבור הצטיידות. 
"התוכנית עיר ללא אלימות" ו"תוכנית הלאומית 360" נמצאות בבניין העירייה (אמדוקס 
לשעבר),  סמוך למתנ"ס העירוני. הבניין כולו נמצא בשיפוצים ומלבד "עיר ללא אלימות" 
עברו למבנה מחלקות נוספות של העירייה. למרות האכלוס החדש, המחלקה מתפקדת 

בציוד חסר, אין מזוזות בכניסה למבנה, אין מתקן מים ואין חלון אוורור.
 

בתאם לחוק הרשות למאבק באלימות, סמים ובאלכוהול, התשע"ז – 2017, הוקמה הרשות  .38
למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול, אשר תאחד  בעתיד הקרוב בין הרשות הלאומית 
למלחמה סמים ואלכוהול, מצילה ו"עיר ללא אלימות" שתפקידה בין היתר לקדם שיתופי 
פעולה בין משרדים ממשלתיים, רשויות המקומיות, משטרת ישראל וגופים נוספים הפועלים 

למניעה, לטיפול, לשיקום ולאכיפה בתחומי פעילותה.
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מחלקת הגינון והגינון העירוני
הרשות המקומית פועלת בתחום הגינון, הקמה ואחזקת גינות מתוקף חוק הרשויות המקומיות  

(שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז-1987 (להלן: "החוק") הקובע כי:

" צו גינון

2. סבורה הרשות כי מגרש ריק שבתחומה המאוכלס, דרוש לציבור כל עוד הוא ריק, רשאית היא לצוות 
כי על אותו מגרש יינקטו פעולות לגינון זמני של המגרש, הכל כפי שתפרט בצו (להלן - צו גינון)".

"חובת ציות לצו

3. בעל מגרש ריק שקיבל צו גינון, חייב להתיר את ביצועו ולהימנע מלגרום, במישרין או בעקיפין, נזק 
לכל מה שנשתל או נעשה על פי צו הגינון".

"הוצאות הגינון
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4. הוצאות הגינון כאמור בסעיף 2, והוצאות האחזקה השוטפת של המגרש המגונן - יחולו על הרשות."

"גינון כהגדרתו בחוק: "למעט נטיעת עצים ושתילת צמחים שהוכרזו כערך טבע מוגן לפי חוק גנים 
לאומיים, שמורות טבע ואתרי הלאום, תשכ"ג-1963";

הגינון בעיר שדרות

שטח הגינון לעיר שדרות הינו  כ- 430 דונם המכילים בתוכם גנים ציבוריים, שצ"פים (שטח ציבורי 
פתוח)  ומוסדות חינוך. מוסדות החינוך כוללים: 46 גני ילדים ו- 11 בתי ספר.  סה"כ 57 מוסדות חינוך, 

בשטח של 76 דונם.

מחלקת הגינון פועלת במסגרת תוכנית עבודה שנתית, כך שפעם ב- 14 ימים כל אזור מקבל "טיפול" 
של ניקיון וגינון שוטפת, בנוסף לכך מחלקת הגינון פועלת על פי קריאות המוקד העירוני.

מחלקת גינון עוסקת בין היתר בניקיון "לבן"  שהינו החלפת אשפתונים וכיסוחי דשא. השקיית הגנים 
והצומח מתבצעת באופן שוטף יומיומי, עד שעה 10:00 בבוקר בכל האתרים.

עבודת הגינון מתבצעת ע"י עובדי העירייה: מנהל הגינון מר מני רומנו, (החל מיום 1/6/2018), עובד 
מחפרון יוסי סבח, עובד בובקט יגאל אלון ומנהל השקייה יוסי כהן, וכן ע"י עובדי קבלן ונותני שירותים.

הקמות גינות ציבוריות– מנהל שפ"ע ומנהל הגינון מחליטים בהתאם לצורך הציבורי היכן לבצע  
הקמות גינות ציבוריות או לשדרג שצ"פים.

תוכנית העבודה לאחזקת גינון מתקיימת במתכונת של שבוע ראשון ושבוע שני, כדלקמן:
שבוע ראשון:

יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
השלמת 
ניקיונות

נאות רבין הרב איפרגן בן גוריון 
מכביש 

232

נאות 
הנשיא

דרך מנחם
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חיים בר לב דרך העליה נאות 

אשכול
נאות אביב מהרכבת 

עד כיכר 
גנדי

קק"ל  דרום נאות 
המייסדים

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

שבוע שני:

יום שישי יום חמישי יום רביעי יום שלישי יום שני יום ראשון
השלמת 
ניקיונות

בן גוריון נאות 
הנביאים 
מיונה עד 

משעול רחל

נאות 
אביבים 

מיונה עד 
המעפילים

נאות רבין נאות רבין

טיילת ספיר קק"ל קק"ל
הלל יפה בר לב גולומוב

מעפילים עליה
עליה

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך

מוסדות 
חינוך
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עבודת אחזקה מחלקת הגינון ופיתוח הגינות הציבוריות ומוסדות החינוך מתבצע  
מתקציבה השוטף של העירייה ומהתב"רים  (תקציבים בלתי רגילים), הבאים:

ניצול התב"ר 
לטובת הגינון 

בש"ח

תקציב  
התב"ר 

בש"ח

שם התב"ר שנת 
תחילת 
התב"ר

מספר 
תב"ר

188,855 500,000 גינות ציבוריות 
ופיתוח נופי

2018 1802

3,070,868 6,000,000 פארקים גינות 
ציבוריות ומתקני 

ספורט

2017 1753

282,660 500,000 הקמת גינות ציבוריות 
וגינון בעיר

2017 1703

1,165,967 5,000,000 הקמת פארקים  
וגינות ציבוריות

2016 1669

1,123,693 2,000,000 הקמת גינות ציבוריות 
ועיצוב כיכרות

2016 1569

341,189 8,000,000 השלמת פיתוח 
שכונת מ-3

2015 1527

615,258 825,000 גינון והקמת גינות 
ציבוריות

2014 1506

6,788,490 22,825,00
0

 
סה"כ:

*הערת הביקורת - הנתונים הכספיים נכונים לתאריך 4/7/2018. חלקו היחסי של תקציב הגינון  
בתב"ר  נקבע בהתאם לצורכי העיר.

מבנה ארגוני מחלקת הגינון
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חוזי התקשרויות לביצוע עבודות גינון
חוזה מס' 1  ביצוע עבודות גינון עם הקבלן גני אמין בע"מ

בתאריך 2/5/2016 נחתם חוזה בין העירייה לחברת גני אמין בע"מ, לביצוע עבודות פיתוח נופי 
ואחזקת גנים.  המכרז לביצוע העבודה נעשה באמצעות החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון 
המקומי (להלן בדו"ח: "משכ"ל"). (עד אמצע שנת 2016 תחזקה חברת פורום שתיל את הגינון 

בעיר).

על פי החוזה, העירייה תשלם לקבלן  עבור עבודת אחזקה סכום של  193,481.50 ₪ לחודש (לא כולל 
מע"מ). סה"כ סכום החוזה הינו 6,965,332 ₪ (לא כולל מע"מ) לתקופה של 3 שנים.

עבודות אחזקה כוללות אחזקת שטחים מגוננים, גנים ציבוריים, מדשאות, גינון לאורך הכבישים, 
כיכרות, איי תנועה ומוסדות חינוך. אחזקת שטחים פתוחים חורשות, שטחי חורש, אחזקת שטחי בור 
ללא צמחיה, אחזקת עצים בודדים בגובה 4-11 מ' במדרכות לאורך צירי תנועה וטיפול שנתי 

בחדקונית הדקל האדומה (לפחות 2 טיפולים בשנה) בהתאם להנחיות משרד החינוך.

בנוסף, העירייה תשלם לקבלן  עבור עבודות פיתוח נופי סכום של 2,719,265 ₪ (לא כולל מע"מ). עבודות 
פיתוח נופי כוללות: גיזום ע"י גוזם מומחה במנוף של עד 12 מ' כולל אישור צוות קרקר ופינוי הגזם לאתר 
שפיכה מאושר מחוץ לשטח הרשות, גוזם מומחה בטיפוס/סנפלינג כולל איש צוות קרקע, כולל ריכוז הגזם 
לנקודות איסוף הגזם, מסגר בקג'י, אינסטלטור ברג'י, עבודות מחפון ובובקט ומשאית מנוף עד 27 מ' 

ומשאית מלקחיים עם ארגז 20 מ"ק.

על החוזה חתומים: הקבלן המבצע, ראש העיר, גזבר העירייה והחשב המלווה לעירייה.

סה"כ עלות החוזה, כולל תקורה בגין ניהול תיאום ופיקוח בשיעור של 9%,  הינה 11,330,978.50 ₪ כולל 
מע"מ. הפיקוח בפועל מבוצע  ע"י קבוצת "זוהר ניהול פרויקטים".

החוזה נחתם בכפוף לשימוע עם חב' גני אמין בע"מ. 

שימוע לחב' גני אמין – בתאריך 25/5/2016 התקיים שימוע לחב' גני אמין בע"מ לאור כך שהצעתה 
של חברת גני אמין נמצאה גרעונית. בישיבה השתתפו: מר טל טורן, מנכ"ל העירייה, מר קובי אילוז, 
לשעבר גזבר העירייה, מר נתי משה מנהל רכש ותקציבים, עו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה, מר עדיאל 
שיזף יועץ מקצועי למרכזי גינון משכ"ל, מר אלכס קונין מנהל פרויקטים משכ"ל, עו"ד מלכיאור יועמ"ש 

חב' אמין ואיסמעיל מנכ"ל חב' גני אמין.

בשימוע טענו משכ"ל כי ההצעה של חב' גני אמין בע"מ גרעונית, על פי מבחני משכ"ל. עיקר הבעיה 
הינו מתן שכר נמוך משכר מינום לעובדים בחברת גני אמין. הקבלן התחייב בשימוע לשלם שכר כדין 
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לעובדיו ובתאריך 26/5/2016 הגיש עו"ד מלכיאור תחשיב עלויות  חתום ע"י רו"ח של חברת אמין 

בע"מ, הכולל בין היתר את השכר שישולם לעובדים.

סדר הפעולות והעבודה מחלקת הגינון  מול משכ"ל

1. מנהלת פרויקטים מקבוצת "זוהר ניהול פרויקטים בע"מ" מטעם משכ"ל, כותבת את   
תוכנית הביצוע וכתב הכמויות לכל פרויקט גינון.    

2. מנהל אגף שפ"ע מאשר את התוכנית וכתב הכמויות בשינויים הנראים לו.

3. מנהל אגף שפ"ע מוציא הזמנה למשכ"ל עפ"י כתב הכמויות.

4. מנהלת פרויקטים מקבוצת זוהר ניהול פרויקטים בע"מ, עובדת בפועל מול הקבלן גני 
אמין בע"מ על ביצוע הפרויקטים.    

5. מנהל הגינון מפקח על העבודה בשיתוף מנהלת פרויקטים מקבוצת זוהר ניהול פרויקטים 
בע"מ.     

6. בסיום ביצוע הפרויקט, מנהלת פרויקטים מקבוצת זוהר ניהול פרויקטים בע"מ, מתקנת 
את כתב הכמויות לפי המצב בפועל ומגישה דו"ח פיקוח בצרוף הערותיה.    

7. החשבון הסופי לתשלום לקבלן נחתם ע"י של מנהלת פרויקטים מקבוצת זוהר ניהול      
פרויקטים בע"מ, סמנכ"ל פיתוח נופי ותשתיות מקבוצת זוהר ניהול פרויקטים בע"מ,     

מנהל מחלקת אחזקה תחום פיתוח, תשתיות ואחזקה חשכ"ל, מנהל פרויקטים חשכ"ל     
ומנהל אגף שפ"ע המעבירים להנהלת החשבנות של משכ"ל לתשלום לקבלן גני אמין בע"מ.     

מעקב פרויקטים ביצוע חוזה לשנת  2016 עם חברת גני אמין בע"מ*:        
סכום ההזמנה 

המאושרת בש"ח
כתב כמויות שהוגש 

לעירייה ממשכל כולל 
מע"מ בש"ח

סטטוס שם הפרויקט מס' סידורי

84,847.96 84,847.96 הסתיים שתילת עונתיים ורב עונתיים 1

51



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
110,073.65 110,073.65 הסתיים מדשאה בפינת הרצל בגין 2
58,824.59 58,824.59 הסתיים מדשאה ברחוב הורד 3

339,494.47 339,365.46 אושר עבודות פיתוח נופי בגן החמישה 4
1,190,581.00 1,190,581.00 בביצוע שיקום גנים בשכונת הנביאים 5

47,966.76 47,966.76 הסתיים פיתוח גינון בחזית - מועדון 
תעסוקתי אנוש

6

2,252.54 2,252.54 הסתיים החלפת צינור טפטוף בדרך 
איפרדן

7

19,854.75 19,854.75 הסתיים הסדרת ריצופים ברח' ידאל אלון - 
הסרת שורשים

8

62,237.86 62,237.86 הסתיים כיכר מ' 3 (מוטה גור) 9

18,099.90 18,099.90 הסתיים שתילת עונתיים ברחבי העיר- 
דצמבר 2016

10

14,579.32 14,579.32 הסתיים תיקוני השקיה בגן החמישה 11
81,499.00 81,499.00 הסתיים כיכר פארק הילדים 12
99,271.35 99,271.35 הסתיים שצ"פ ברחוב יוסף קארו 13
84,533.51 84,533.51 הסתיים בית כנסת שערי אברהם-נאות 

אשכול
14

126,627.73 126,627.73 הסתיים עבודת גינון ברחוב החיד"א 15
106,339.23 106,339.23 הסתיים עבודות גינון ברחוב שמחה 

הולצברג
16

99,346.00 99,346.00 הסתיים אולפנת שירת-מתקני ספורט 
ודשא סינטטי

17

61,350.71 61,350.71 הסתיים שתילים עונתיים אפריל 2017 18
0.00 29,073.28 לא אושר גן אשור 19

225,056.00 225,056.00 הסתיים שצ"פ ויתקין ברנר 20
סכום ההזמנה 

המאושרת בש"ח
כתב כמויות שהוגש 

לעירייה ממשכל כולל 
מע"מ בש"ח

סטטוס שם הפרויקט מס' סידורי

181,187.00 181,187.00 הסתיים סיפרייה 21
16,977.00 16,977.00 הסתיים השלמה להזמנה בגין תכנון בגן 

החמישה
22

0.00 9,679.34 לא אושר תיקוני השקיה בגן החמישה 
בעקבות ארועי יום העצמאות

23

37,000.00 37,000.00 הסתיים עץ זית 1 24
3,068,000.33 3,106,623.94 סה"כ

ריכוז חוזה לשנת 2016:

סיכום מעודכן לתאריך 9201/3/25:

סכום בש"ח
3,181,540.00 היקף עפ"י החוזה
3,068,000.00 סך הזמנות שיצאו מהעירייה

113,540.00
סה"כ יתרה בין היקף החוזה להזמנות 

שיצאו מהעירייה
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חוזה מס' 2 עם חברת גני אמין בע"מ
בתאריך 14/5/2017 נחתם חוזה בין משכ"ל והעירייה,  עבור ניהול תאום ופיקוח  על מכרז פומבי 
מספר גנד/31/2016, לעבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים בביצוע חברת גני אמין בע"מ, בתקורה של 
6.54% משווי העבודות שתבצענה בפועל. תוקפו של החוזה הינו עד לסיום הפרויקט. בהתאם לחוזה 
התחייבה משכ"ל  להכין ולנהל את המכרז, לערוך סיור קבלנים, לבדוק את המכרז, להתקשר עם 
חברה מנהלת וחברה מפקחת על ביצוע עבודות וכן לסייע לעירייה בהכנת המסמכים וקבלת 

האישורים לביצוע הפרויקט ובדיווח לגופים המתקצבים.

בתאריך 12/7/2017 נחתם חוזה מחודש בין העירייה לחברת גני אמין בע"מ בהתאם למכרז מס' 
גנ/31/2016 של משכ"ל לעבודות פיתוח נופי ובניהול ע"י משכ"ל.  סכום החוזה הינו 4,355,487 ₪ לא כולל 
מע"מ, וכולל תקורה למשכ"ל של 6.54%. החוזה גדל בסכום של  760,878 ₪ כולל מע"מ,  שהינו בשיעור 
של 15%. (משכ"ל העניקה לעירייה זיכוי של 2.46% מהיקף פרויקט זה, לעומת חוזה מס' 1). על 

החוזה חתומים ראש העיר, גזבר העירייה, החשב המלווה לעירייה וחב' גני אמין בע"מ.

הפיקוח מבוצע  ע"י קבוצת "זוהר ניהול פרויקטים".
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מעקב פרויקטים חוזה לשנת  2017 עם חברת גני אמין בע"מ*: 

סה"כ סכום 
החשבוניות 

לתשלום בש"ח

סכום ההזמנה 
המאושרת 

בש"ח

כתב כמויות 
שהוגש לעירייה 
ממשכל כולל 
מע"מ בש"ח

סטטוס שם הפרויקט מס' 
סידורי

30,404.00 33,914.11 33,914.11 הסתיים דשא סינטטי באי תנועה 
רחוב הרצל

1

129,911.00 135,761.17 135,761.17 הסתיים דשא סינטטי במנחם בגין 2

20,501.00 23,475.00 23,475.00 הסתיים ערוגות בחניית אולפנת שירת 3

65,000.00 89,212.08 89,212.08 הסתיים אולם ספורט ניר עם 4

326,766.00 416,093.51 416,093.51 הסתיים גן המשאלות + שצ"פ לכיון 
כרמלי

5

76,323.00 115,535.97 115,535.97 הסתיים מרים הנביאה חלק ב' 6

180,348.00 231,143.81 231,143.81 הסתיים שיקום הגינון בטיילת 232 7

121,482.00 179,582.17 179,582.17 הסתיים בית הספר מקיף כללי 8

29,200.00 29,200.35 29,200.35 הסתיים השלמת צמחיה בפארק 
פרפר ובסקט פארק

9

106,882.00 107,934.85 107,934.85 הסתיים השלמת הזמנה עבור דשא 
סינטטי בבית הספר המקיף 

הכללי

10

34,808.00 34,807.91 34,807.91 אושר טיפת חלב נווה אשכול 11

57,956.00 57,956.32 57,956.32 הסתיים השלמת צמחיה ברחבי העיר - 
ספטמבר 2017

12

103,599.00 221,553.75 221,553.75 הסתיים ערוגות ליד כיכר חסן 13

131,428.00 144,869.35 144,869.35 הסתיים גינון ברחוב טרומפלדור 14

0.00 0.00 5,242.49 לא אושר יום עבודה למודד 15

116,526.00 125,703.93 125,703.93 הסתיים גינון בערוגות ברחוב הרקפת 16

0.00 0.00 281,796.36 לא אושר טיילת 232 שתילת צמחים 17

61,868.00 99,801.14 99,801.14 בביצוע שתילים עונתיים - חורף 
24.10.17 - 2018

18

116,667.00 151,143.16 151,143.16 הסתיים פיתוח ערוגות ליד בית מרפא 
הרב פיהרר

19

0.00 0.00 254,943.68 הסתיים גן החמישה - השלמת הזמנה 
מחוזה 2015

20

172,720.00 172,720.00 179,646.34 הסתיים גינון בערוגות ברח' חגי 21

סה"כ סכום 
החשבוניות 

לתשלום בש"ח

סכום ההזמנה 
המאושרת 

בש"ח

כתב כמויות 
שהוגש לעירייה 
ממשכל כולל 
מע"מ בש"ח

סטטוס שם הפרויקט מס' 
סידורי

41,945.00 55,084.00 55,084.00 הסתיים שיקום ערוגות ברחוב יהדות 
איטליה

22

55,945.00 55,945.02 55,945.02 אושר השלמת צמחיה ברחבי הער 
30.11.17

23

18,778.00 18,777.63 18,777.63 הסתיים דשא סינטטי באי תנועה מול 
אנדרטת ווטרנים (רח' בגין)

24

300,774.00 500,000.00 352,558.80 הסתיים אי תנועה המעפילים 25

500,000.00 55,430.61 הסתיים ישעיהו - הסדרת ערוגות 
במעבר חגי

26
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29,646.99 הסתיים חגי - השלמה 27

10,822.57 אושר טיפת חלב - השלמת לחצר 
פנימית

28

167,920.00 514,253.22 172,015.62 הסתיים אהבת ישראל - שיקום 
השצ"פ

29

242,919.00 247,107.05 הסתיים אבו חצירא - גינון ופיתוח 
בשצ"פים

30

95,131.00 95,130.00 הסתיים כיכר בית העלמין 31

124,677.00 124,677.43 124,677.43 הסתיים שתילת עונתיים ורב שנתיים 
קיץ 2018

32

64,429.00 64,429.33 429.33,64 הסתיים מעבר מישעיהו לדרך העליה 33

336,366.00 336,365.72 336,365.72 הסתיים ערוגות ברחוב נחום ומיכה 34

0.00 0.00 71,740.35 לא 
מאושר

בית ספרים למדעים אלון 35

96,957.00 317,305.00 96,956.81 הסתיים שתילים עונתיים קיץ 2018 36

20,350.00 20,349.95 הסתיים כרית עצים מוסדות חינוך 37

73,942.00 79,235.45 79,235.45 הסתיים סינימטק שדרות 38

49,792.00 49,791.68 49,791.68 בביצוע בריכת שחיה 39

91,208.00 91,207.96 91,207.96 הסתיים כיכר המושבות 40

64,498.00 64,497.56 64,497.56 הסתיים בי"ס הרוא"ה 41

35,758.00 35,752.10 35,752.10 הסתיים מקלט פועלי ציון 42

446,462.00 446,461.68 446,461.68 הסתיים אי תנועה בגין בחלק המערבי 43

297,412.00 297,412.00 297,412.00 הסתיים פינוי פסולת 44

256,598.00 256,598.00 256,598.00 הסתיים רח' כרמלי 45

0.00 0.00 28,654.88 גן השושן 46

115,425.00 115,425.00 115,425.00 הסתיים משאית מלקחיים 47

5,716.00 5,716.32 5,716.32 הסתיים כריתת עצים בגני ילדים אבו 
חצירא

48

64,065.00 64,064.84 64,064.84 בביצוע שתילת ורדים ורקפות ברחבי 
העיר

49

47,750.27 גן מעבר מרח' ארזים לרח' 
אורנים

50

5,449,456.00 5,863,408.52 6,308,923.07 סה"כ:

ריכוז חוזה לשנת 2017:

סיכום מעודכן לתאריך 9201/3/52:

סכום בש"ח
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5,072,520.00 + 760,878הגדלה   היקף עפ"י חוזה

2,500,000.00 הזמנה מס' 49298
500,000.00 הזמנה מס' 50529
124,677.00 הזמנה מס' 51149
514,253.00 הזמנה מס' 51339
317,305.00 הזמנה מס' 52057
760,878.00 הזמנה מס' 52438

1,100,000.00 הזמנה מס' 53783
5,817,113.00 סך הזמנות שיצאו מהעירייה

16,285.00 יתרה תקציבית מהיקף כולל של החוזה

תשלומים שהעבירה העירייה לזכות הקבלן גני אמין בע"מ:

בשנת 2017 העבירה העירייה לזכות הקבלן גני אמין בע"מ, באמצעות החברה למשק וכלכלה סכום של 
5,726,187 ₪ עבור הקמה ואחזקת גינות.

בשנת 2016 העבירה העירייה לזכות הקבלן גני אמין בע"מ, באמצעות החברה למשק וכלכלה סכום של 
1,910,294 ₪ עבור הקמה ואחזקת גינות.

חוזה עם חברת "המשקם"

ועדת המכרזים בישיבתה מיום 19/9/2017 דנה בקול קורא להעסקת עובדים עם מוגבלויות 
בגינון ובחרה בחברת "המשקם" כהצעה הזוכה, לאור גודלה וניסיונה הרב.

חברת המשקם הינה חברה מעורבת  בבעלות של 40% ממשלתית (משרד הרווחה והשירותים  
החברתיים) ו- 60% ההסתדרות הציונית העולמית.  חברת המשקם עומדת בפטור לרכישת 
שירותים ו/או ביצוע עבודה הקבועים בסעיף 3(5א') לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג – 1993: " 
5)  (א)   התקשרות עם חברה ממשלתית, כהגדרתה בתקנה 3ד(א), להזמנת טובין, עבודה או שירותים 

שוועדת הפטור של המשרד של

השר הממונה על החברה הממשלתית, ולעניין הענקת זכות  במקרקעין בידי מינהל מקרקעי ישראל – 
ועדת הפטור של מועצת מקרקעי ישראל, אישרה כי היא נעשית במסגרת הסכם מסגרת, כמשמעותו 

בתקנה 3ד, בתוך תקופת הסכם המסגרת ובלבד שיתקיימו כל אלה:

(1)   קיימת חברה ממשלתית אחת שעמה יש הסכם מסגרת אשר במסגרתו ניתן לבצע את ההתקשרות 
בהתאם לפסקה זו; קיימות כמה חברות לעניין זה – ייערך מכרז סגור ביניהן;

(2)   החברה הממשלתית התחייבה כי התקשרויותיה עם צדדים נוספים, ככל שהן נובעות מן ההתקשרות 
עם המדינה, ייעשו במכרז;

(ב)   התקשרות של משרד שאינו המשרד של השר הממונה על החברה הממשלתית, תיעשה לפי החלטה 
של ועדת המכרזים שאושרה בידי ועדת הפטור של המשרד ובידי ועדת הפטור של המשרד של השר הממונה 

על החברה הממשלתית;".

בתאריך 1/10/2017 נחתם הסכם בין העירייה לחברת המשקם. ההסכם נחתם בעקבות קול  
קורא שהוציאה העירייה לאיתור גוף שיעסיק אנשים עם מוגבלויות בעבודות הגינון. חברת 
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המשקם הינה גוף המעסיק אנשים עם מוגבלויות לצורך שיקומם התעסוקתי תוך שילובם במעגל 
העבודה. תוקפו של החוזה הינה עד לתאריך 30/9/2018 ולעירייה ישנה אופציה להאריך את 

החוזה לארבע תקופות נוספות בנות שנה כל אחת.

על פי החוזה העירייה תעסיק 5 עובדים, למשך 5 ימים בשבוע שכל יום עבודה הינו בן 5 שעות וכן 
מנהל עבודה אשר יעבוד 5 ימים בשבע במשך 8 שעות בכל יום. ויהיה בעל רכב.

כל האביזרים והכלים יהיו על חשבון המשקם למעט אביזרי השקיה וצמחיה, עבורם תגבה 
המשקם תשלום נוסף בהתאם לצרכיי העירייה. העירייה תקצה למשקם מחסן לצורך אחסון 
הכלים שישמשו לביצוע העבודות. באחריות העירייה ועל חשבונה לפנות את הפסולת בנקודות 

האיסוף שיקבעו ע"י הצדדים.

בתמורה תשלם העירייה למשקם סכום של 3,000 ₪ לחודש לכל עובד וסכום של 8,500 ₪ לחודש למנהל 
העבודה + 5,000 ₪ לחודש עבור הרכב. התמורה תשתנה בהתאם לתשלום תוספת שכר במשק ו/או 

הענקת התנאים סוציאליים מכח הסכמים עם ההסתדרות.

בתאריך 17/5/2017 הוציאה העירייה הזמנת שיריון בלבד לחברת המשקם ע"ס 350,000 ₪ כולל  
מע"מ, עבור עבודות קבלניות, יעוץ מלווה והקמת תשתיות.

החל מחודש דצמבר 2017 ועד לסוף שנת 2018 שילמה העירייה עבור שירותי כ"א גינון לחברת 
המשקם סכום של 782,379 ₪.

העסקת עובדי קבלן וכ"א  בגינון
1. חברת גני אמין בע"מ  - מעסיקה כ- 16 בתחום הגינון.

1. מגירא משה  - קבלן משנה לחברת גני אמין בע"מ -  בתאריך 6/6/2016 אישרה העירייה לקבלן  
גני אמין להעסיק קבלן משנה את מגירא משה (פיני) לביצוע עבודות אחזקת גינון ופיתוח נופי. קבלן 

המשנה מעסיק כ- 6 עובדים.

2. עובדי חברת המשקם  - במסגרת פרויקט המשקם עובדים בגינון 9 עובדים + 1 מנהל. עבודת    
הגינון הינה בתחומי בבתי כנסת, שפפ"ים (שטח פרטי פתוח), בתי אבלים ובמקרה של שיטפונות 
ובתוך בניינים פרטיים בתחזוקת הגינה וניקיונה, רק במקרים שדיירי הבניין חתמו על הסדר גינון עם 

העירייה בעלות כספית של 50% מערך ביצוע העבודה.

3. עובדים באמצעות הקרן לפיתוח שדרות – בתאריך 17/3/2014 חתמה העירייה הסכם עם הקרן 
לפיתוח שדרות על העסקת העובד דני סויסה במשרת גינון ובתוספת תקורה של 6%.

4. חברת כ"א פרח השקד – עד לתאריך 1/6/2018 מנהל מחלקת הגינון עבד באמצעות חברת כ"א 
פרח השקד וכיום הינו עובד עירייה.

סה"כ  33 עובדי קבלן גינון.

הוצאות כ"א וקבלן עובדי גינון– 

סה"כ הוצאות עובדי גינון כ"א וקבלן הכוללות עובדים באמצעות הקרן לפיתוח שדרות, חברת כ"א פרח 
השקד (מני רומנו עד 1/6/2018) והמשקם הינם:
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בשנת 2017: 539,308 ₪ 

בשנת 2016: 588,972 ₪.

הסכם חברת "פורום שתיל" עם החכ"ל לביצוע עבודות גינון בעיר שדרות

ישיבת המליאה מספר 20/13 מיום 27/1/2015 אישרה תב"ר מספר 1527 ע"ס 8 מלש"ח לטובת 
פיתוח שכונת מ- 3 מתוכם 1 מלש"ח עבור הקמת גינות בשכונת מ-3 במימון משרד השיכון, וכן ועל פי 
החלטת מועצת העיר מיום 23/5/2017 להעביר את יתרת ביצוע תב"ר 1527 , ע"ס 5 מלש"ח גם כן 

לביצוע לחכ"ל.

בתאריך 1/12/2017, חתמה העירייה  עם החברה הכלכלית לפיתוח שדרות בע"מ (להלן בדו"ח:  
"החכ"ל"), על הסכם העברת ביצוע פרויקט פיתוח גינון במ- 3, בסך של 780,000 ₪,

על פי ההסכם בין העירייה לחכ"ל , תגיש החכ"ל לעירייה דרישת תשלום הכוללת את חשבון הקבלן 
הזוכה ובתוספת תקורה לחכ"ל. מהנדס העירייה ימונה ע"י העירייה כגורם האחראי מטעמה  על 
הגדרת צרכי הפרויקט, יקבע את סדר העדיפויות בביצוע המכרז ויאשר את החשבון ההגשה לתשלום 
העירייה. במקביל החכ"ל תעסיק מפקח מטעמה אשר ילווה א ביצוע הפרויקט בפועל. מהנדס העיר 
יאשר את המפקח לפרויקט. העירייה תשלם לחכ"ל תקורה של 6% מכל חשבון שיוגש בתמורה לניהול 

ופיקוח של החכ"ל.

החכ"ל יצאה למכרז פומבי שמספרו 41/2017. במכרז זכתה חברת "פורום שתיל". המחיר המירבי שניתן  
במכרז הינו 560 ₪ לדונם לא כולל מע"מ. עבור עבודות גינון ואחזקה בגנים ובשטחים מגוננים ופתוחים. 
המציעים התבקשו לתת הנחה מהמחיר הנקוב. חברת "פורום שתיל" נתנה הנחה של 5.1% שהינם 531 ₪ 

לא כולל מע"מ.

כמו כן הציעה חברת "פורום שתיל" הנחה של 26.5% עבור עבודות תכנון שיקום והקמה בגנים 
ושטחים מגוננים ופתוחים.

בתאריך 12/12/2017 נחתם חוזה מסגרת בין החכ"ל לחברת "פורום שתיל" לביצוע עבודות גינון 
ואחזקה, שיקום, הקמה ופיתוח של שטחים פתוחים ומגוננים בעיר שדרות.

העבודות הכללות במכרז הינם:

1. השקיה – טיפול ותחזוקה במערכות המשמשות להשקיה.

2. זיבול בזבלים אורגניים ובדשנים כימיים בפיקוח מנהל.

3. אוורור השטחים ע"י קלטור ועידור.

4. גינון וטיפול בצמחיה אשר בשטחים המגוננים.

5. החלפת צמחים ועצים יבשים בחדשים.

6. שתילת צמחים השלמות בשטחי גינון בהתאם להוראת המנהל.
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7. שתילת עצים השלמות בשטחי גינון בכמות הנדרשת.

8. צביעה וטיפול שוטף במתקני משחקים ריהוט רחוב, ריהוט גן וכו'.

9. אספקה ומילוי חול בארגזי חול ציבוריים וגני ילדים.

10. ניקוי וטאטוא שבילים פנימיים ורחבות מרוצפות בגנים ציבוריים ובמוסדות חינוך ושבילי 
מעבר.      

11. ניקוי ופינוי אשפה מכל השטחים המגוננים והשטחים הפתוחים.

12. טיפול וניקוי מזרקות  ומפלים ואלמנטים של מים לפחות אחת ליום.

13. הדברת מזיקים ומחלות.

14. הדברת שטחי חורשות.

15. הדברת עשביה במדרכות בתוך שטחי גינון ואיי תנועה מגוננים.

16. רכישת 40,000 שתילים של פרחי עונה לכל 100 דונם ו- 1,500 שתילים רב עונתיים לכל 100 
דונם.      

17. טיפול מידי בפניות המתקבלות מהמוקד העירוני.

18. תחזוקה שוטפת של מערכת הניקוז, ניקוי סחף במתחם שטח האחזקה.

19. תחזוקה ותיקון שבילים ורחבות בתחום שטחי הטיפול והאחזקה.

20. צביעה של מתקנים בגנים שבאחזקת הקבלן (פרגולות, ספסלים ונדנדות).

פיקוח העבודות מבוצע ע"י החכ"ל. 

סדר פעולות העבודה של מחלקת הגינון מול חכ"ל

1. מפקח החכ"ל מכין כתב כמויות לפי דרישה של מנהל אגף שפ"ע בעירייה.

2. מנהל שפ"ע מאשר את כתב הכמויות בשינויים הנראים לו. (מנהל שפ"ע אינו חותם על 
החשבונות של הקבלן אלא רק על כתב הכמויות).    

3. מפקח החכ"ל מעביר לקבלן לביצוע הפרויקט.

4. בסיום הפרויקט החכ"ל והעירייה מבצעים בדיקת חשבון מול הקבלן המבצע.

5. בסיום בדיקת החשבון הסופי, הנהלת החשבונות של החכ"ל משלמת את התשלום המאושר 
לקבלן המבצע.      

סה"כ הוצאות מכרז מסגרת גינון כולל תקורה של 6% לחכ"ל בשנת 2018 הינם בסכום של 
.₪ 653,321

הוצאות מים עבור גינון לעיר שדרות

בתאריך 29/1/2018 הוציאה העירייה הזמנה לספק "אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ" שמספרה 50314  
להזמנת מערכת השקיה שליטה מרחוק ע"ס 400,000 ₪ כולל מע"מ. מערכת השקיה "אגם" שליטה 
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מרחוק, הינה מערכת המחוברת לתחנה המטרולוגית ששולטת בוויסות המים בהתאם למזג האויר. 
השירות ניתן בחינם, ההתקנה וההתחברות עלתה כסף.על ההזמנה חתומים מנכ"ל העירייה, ראש 

העיר והחשב המלווה. ההזמנה סופקה בחודש 2/2018.

מערכת ההשקיה "אגם" נותנת מענה לפרויקטים הבאים: גן דגניה, כיכר המושבות, חרובים - העלייה  
פינת איפרגן, מדשאות מול המשטרה כולל הכיכר, מורשת, ניצן 405, מגרש כדורגל, רחוב יגאל אלון,

בשנת 2017 הוצאות העירייה עבור מים גינון ציבורי (ללא מוסדות חינוך), הסתכמו  בסכום של 1,794,646 
₪  המהווים 146,806 קו"ב מים בעלות של 12.327 ₪ ממוצע לקו"ב מים.

בשנת 2016 הוצאות העירייה עבור מים גינון ציבורי (ללא מוסדות חינוך), הסתכמו בסכום של 1,247,078 
₪ המהווים 110,183 ק"ב מים, בעלות של 11.3 ₪ ממוצע לקו"ב מים.

סה"כ הוצאות מים  
בש"ח

עלות ממוצעת 
לקו"ב מים בש"ח

קו"ב מים שנה

1,794,646.00 12.327 146,806 2017
1,247,078.00 11.3 110,183 2016

תקציב מחלקת גינון לשנים 2017 – 2018

בשנת 2018 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,580,537 ₪, מתוכם 2,700,000 ₪ עבור 
עבודות קבלניות ו- 1,800,000 ₪ מים ו- 538,437 ₪  שכר.

בשנת 2017 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,163,163 ₪, מתוכם 2,900,000 ₪ עבור 
עבודות קבלניות ו- 1,200,000 ₪ מים ו- 490,463 ₪  שכר.

בשנת 2016 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,108,100 ₪, מתוכם 3,000,000 ₪ עבור 
עבודות קבלניות ו- 1,200,000 ₪ מים ו- 249,400 ₪  שכר.

הוצאות מחלקת הגינון בפועל לשנים 2016 – 2017:

שנת 2017

סכום בש"ח תיאור ההוצאה
302,193.29 שכר

2,755.95 נייד
33,873.13 חומרים
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14,724.80 דלק
62,558.90 רכב ליסינג

80.00 תיקוני רכב
12,267.00 כלים ומכשירים

539,308.93 שכר עבודות קבלניות
2,887,999.89 עבודות קבלניות
2,412,373.80 מים (כולל מוסדות חינוך)

956.19,15 הוצ' אחרות
סה"כ:                                                  6,284,091.88

שנת 2016

סכום בש"ח תיאור ההוצאה
263,832.10 שכר

3,059.63 נייד
51,916.22 חומרים

6,458.33 דלק
3,218.00 השכרת רכב

16,086.00 כלים ומכשירים
588,972.40 שכר עבודות קבלניות

2,299,626.14 עבודות קבלניות
1,722,519.90 מים (כולל מוסדות חינוך)

668.94,19 הוצ' אחרות
סה"כ:                                                    4,975,357.66

הערת הביקורת – 

בשנת 2017 הוצאות המים לגינון כולל מוסדות חינוך, הסתכמו בסכום של  
2,412,373.80, מכאן שהוצאות המים גינון למוסדות חינוך מהוות 25% מצריכת מים 

לגינון בשנה זו.

בשנת 2016 הוצאות המים לגינון כולל מוסדות חינוך, הסתכמו בסכום של  
1,722,519.90,  מכאן שהוצאות המים גינון למוסדות חינוך מהוות 27% מצריכת מים 

לגינון בשנה זו.
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בשנת 2017 תקצבה העירייה את  הוצאות השכר פי 2 משנת 2016, אך הוצאה זו לא 
מומשה בפועל.

בשנת 2017 קיימת חריגה תקציבית במחלקת הגינון בכ- 1,120,928 ₪, הבאה לידי  
ביטוי בהוצאות המים.
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מסקנות והמלצות
הרשות המקומית פועלת בתחום הגינון, הקמה ואחזקת גינות מתוקף חוק הרשויות   .1

המקומיות (שימוש ארעי במגרשים ריקים), תשמ"ז-1987.

שטח הגינון לעיר שדרות הינו  כ- 430 דונם המכילים בתוכם גנים ציבוריים, שצ"פים (שטח  .2
ציבורי פתוח)  ומוסדות חינוך. מוסדות החינוך כוללים: 46 גני ילדים ו- 11 בתי ספר.  סה"כ 

57 מוסדות חינוך, בשטח של 76 דונם.

מחלקת הגינון פועלת במסגרת תוכנית עבודה שנתית, כך שפעם ב- 14 ימים כל אזור מקבל  .3
"טיפול" של ניקיון וגינון שוטפת, בנוסף לכך מחלקת הגינון פועלת על פי קריאות המוקד 

העירוני.

מחלקת גינון עוסקים בין היתר בניקיון "לבן"  שהינו החלפת אשפתונים וכיסוחי דשא.  .4
השקיית הגנים והצומח מתבצעת באופן שוטף יומיומי, עד שעה 10:00 בבוקר בכל 

האתרים.

עבודת הגינון מתבצעת ע"י עובדי העירייה הכוללים את מנהל הגינון מר מני רומנו, (החל  .5
מיום 1/6/2018), עובד מחפרון יוסי סבח, עובד בובקט יגאל אלון ומנהל השקייה יוסי כהן, 

וכן ע"י עובדי קבלן ונותני שירותים.

הקמות גינות ציבוריות– מנהל שפ"ע ומנהל הגינון מחליטים בהתאם לצורך הציבורי היכן   .6
לבצע הקמות גינות ציבוריות או לשדרג שצ"פים.

עבודת מחלקת הגינון ופיתוח הגינות הציבוריות ומוסדות החינוך מתבצע מתקציבה השוטף   .7
של העירייה ומהתב"רים. נכון  לתאריך 4/7/2018 קיים ניצול תקציבי של 6,788,490 ₪ עבור 

גינון מתקציבי תב"רים. חלקו היחסי של תקציב הגינון בתב"ר  נקבע בהתאם לצורכי העיר.

חוזים עם חברת גני אמין בע"מ – .8
8.1 חוזה מס' 1 - בתאריך 2/5/2016 נחתם חוזה ראשון בין העירייה לגני אמין בע"מ, לביצוע  
עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים. המכרז לביצוע העבודה נעשה באמצעות משכ"ל.  (עד אמצע 
שנת 2016 תחזקה חברת פורום שתיל את הגינון בעירייה). על פי החוזה, העירייה תשלם לקבלן  
עבור עבודת אחזקה סכום של  193,481.50 ₪ לחודש (לא כולל מע"מ). סה"כ סכום החוזה הינו 
6,965,332 ₪ (לא כולל מע"מ) לתקופה של 3 שנים ובתוספת עבודות פיתוח נופי סכום של 
2,719,265 ₪ (לא כולל מע"מ). סה"כ עלות החוזה הינה 11,330,978.50 ₪ כולל מע"מ. 

החוזה נחתם בכפוף לשימוע עם חב' גני אמין.
היקף על פי חוזה: 3,181,540 ₪. 

סה"כ הזמנות שיצאו מהעירייה :3,068,000 ₪.  
סה"כ  יתרה תקציבית : 540,113 ₪. 
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8.2 חוזה מס' 2 - חוזה מחודש 12/7/2017 בין העירייה לחברת גני אמין. מכרז מס'  
גנ/31/2016 של משכ"ל לעבודות פיתוח נופי.  סכום החוזה הינו 4,355,487 ₪ לא כולל מע"מ. 
החוזה גדל בסכום של  760,878 ₪ כולל מע"מ,  שהינו שיעור של 15%. סה"כ חשבון חדש כולל 
מע"מ 5,833,398 ₪. משכ"ל הינה החברה המנהלת עפ"י מסמכי המכרז. על החוזה חתומים 

ראש העיר, גזבר העירייה, החשב המלווה לעירייה וחב' גני אמין.
היקף על פי חוזה: 5,833,398 ₪. 

₪.   סה"כ הזמנות שיצאו מהעירייה :5,817,113 
סה"כ  יתרה תקציבית : 16,285 ₪. 

בשנת 2017 העבירה העירייה לזכות הקבלן גני אמין בע"מ, באמצעות משכ"ל סכום של  .9
5,726,186.52 ₪ עבור הקמה ואחזקת גינות.

בשנת 2016 העבירה העירייה לזכות הקבלן גני אמין בע"מ, באמצעות משכ"ל סכום של  .10
.₪ 1,910,294

הסכם עם חברת ה"משקם" - בתאריך 1/10/2017 נחתם הסכם בין העירייה לחברת המשקם.  .11
בתמורה משלמת העירייה לחברת ה"משקם" סכום של 3,000 ₪ לחודש לכל עובד וסכום של 
8,500 ₪ לחודש למנהל העבודה + 5,000 ₪ לחודש עבור הרכב. התמורה תשתנה בהתאם 
לתשלום תוספת שכר במשק ו/או הענקת התנאים סוציאליים מכח הסכמים עם ההסתדרות. 
בתאריך 17/5/2017 הוציאה העירייה הזמנת שיריון בלבד לחברת המשקם ע"ס 350,000 
₪ כולל מע"מ, עבור עבודות קבלניות, יעוץ מלווה והקמת תשתיות. החל מחודש דצמבר 2017 
ועד לסוף שנת 2018 שילמה העירייה עבור שירותי כ"א גינון לחברת המשקם סכום של 

.₪ 782,379

העסקת עובדי כ"א בגינון –  .12

12.1 חברת גני אמין בע"מ - מעסיקה כ- 16 בתחום הגינון.

2.12 מגירא משה  - קבלן משנה לחברת גני אמין בע"מ -  בתאריך 6/6/2016 אישרה  
העירייה לקבלן גני אמין להעסיק קבלן משנה את מגירא משה (פיני) לביצוע עבודות אחזקת 

גינון ופיתוח נופי. קבלן המשנה מעסיק 6 עובדים.

12.3 עובדי חברת המשקם  - במסגרת פרויקט המשקם עובדים בגינון 9 עובדים + 1    
מנהל. עבודת הגינון הינה בתחומי בבתי כנסת, שפפ"ים (שטח פרטי פתוח), בתי אבלים 
ובמקרה של שיטפונות ובתוך בניינים פרטיים בתחזוקת הגינה וניקיונה, רק במקרים שדיירי 

הבניין חתמו על הסדר גינון עם העירייה בעלות כספית של 50% מערך ביצוע העבודה.

12.4 עובדים באמצעות הקרן לפיתוח שדרות – בתאריך 17/3/2014 חתמה העירייה 
הסכם עם הקרן לפיתוח שדרות על העסקת העובד דני סויסה במשרת גינון ובתוספת 

תקורה של 6%.
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12.5 חברת כ"א פרח השקד – עד לתאריך 1/6/2018 מנהל מחלקת הגינון עבד באמצעות 
חברת כ"א פרח השקד וכיום הינו עובד עירייה.

12.6   סה"כ 33 עובדי קבלן גינון.

סה"כ הוצאות כ"א עובדי גינון –  ההוצאות כוללות עובדי גינון כ"א עובדים באמצעות הקרן  .13
לפיתוח שדרות, חברת כ"א פרח השקד (מני רומנו עד 1/6/2018) והמשקם.

13.1 סה"כ עלות כ"א גינון בשנת 2017: 539,308 ₪ 

13.2 סה"כ עלות כ"א גינון  בשנת 2016: 588,972 ₪.

הוצאות מים גינון –  .14

14.1 בשנת 2017 הוצאות העירייה עבור מים גינון ציבורי (ללא מוסדות חינוך), הסתכמו  בסכום 
של 1,794,646 ₪  המהווים 146,806 קו"ב מים בעלות של 12.327 ₪ ממוצע לקו"ב מים.

14.2 בשנת 2016 הוצאות העירייה עבור מים גינון ציבורי (ללא מוסדות חינוך), הסתכמו בסכום 
של 1,247,078 ₪ המהווים 110,183 ק"ב מים, בעלות של 11.3 ₪ ממוצע לקו"ב מים.

14.3 בשנת 2017 הוצאות המים לגינון כולל מוסדות חינוך, הסתכמו בסכום של  
2,412,373.80, מכאן שהוצאות המים גינון למוסדות חינוך מהוות 25% מצריכת המים 

לגינון בשנה זו.

14.4 בשנת 2016 הוצאות המים לגינון כולל מוסדות חינוך, הסתכמו בסכום של  
1,722,519.90,  מכאן שהוצאות המים גינון למוסדות חינוך מהוות 27% מצריכת המים 

לגינון בשנה זו.

בשנת 2018 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,580,537 ₪, מתוכם  .15
2,700,000 ₪ עבור עבודות קבלניות ו- 1,800,000 ₪ מים ו- 538,437 ₪  שכר.

בשנת 2017 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,163,163 ₪, מתוכם  .16
2,900,000 ₪ עבור עבודות קבלניות ו- 1,200,000 ₪ מים ו- 490,463 ₪  שכר.

בשנת 2017 הסתכמו בפועל הוצאת מחלקת הגינון בסכום של 6,284,091 ₪ הכוללים: שכר:  .17
302,193 ₪, נייד: 2,756 ₪, חומרים: 33,873 ₪, דלק: 14,725 ₪, רכב ליסינג: 62,559 ₪, 
תיקוני רכב: 80 ₪, כלים ומכשירים: 12,267 ₪, שכר עבודות קבלניות: 539,309 ₪, עבודות 

קבלניות: 2,887,999 ₪, מים כולל מוסדות חינוך: 2,412,374 ₪, הוצאות אחרות: 15,956 ₪.

בשנת 2017 קיימת חריגה תקציבית במחלקת הגינון בכ- 1,120,928 ₪, הבאה לידי ביטוי  .18
בהוצאות המים.

65



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
בשנת 2017 תקצבה העירייה את  הוצאות השכר פי 2 משנת 2016, אך הוצאה זו לא  .19

מומשה בפועל.

בשנת 2016 תקצבה העירייה את מחלקת הגינון בסכום של 5,108,100 ₪, מתוכם  .20
3,000,000 ₪ עבור עבודות קבלניות ו- 1,200,000 ₪ מים ו- 249,400 ₪  שכר.

בשנת 2016 הסתכמו בפועל הוצאת מחלקת הגינון בסכום של 4,975,357 ₪ הכוללים: שכר:  .21
263,832 ₪, נייד: 3,060 ₪, חומרים: 51,916 ₪, דלק: 6,458 ₪, רכב ליסינג: 3,218 ₪, כלים 
ומכשירים: 16,086 ₪, שכר עבודות קבלניות: 588,972 ₪, עבודות קבלניות: 2,299,626 ₪, מים 

כולל מוסדות חינוך: 1,722,520 ₪, הוצאות אחרות: 19,669 ₪.

הסכם חברת "פורום שתיל" עם החכ"ל - ישיבת המליאה מספר 20/13 מיום 27/1/2015  .22
אישרה תב"ר מספר 1527 ע"ס 8 מלש"ח לטובת פיתוח שכונת מ- 3 מתוכם 1 מלש"ח 
עבור הקמת גינות בשכונת מ-3 במימון משרד השיכון. בתאריך 1/12/2017 חתמה העירייה 
עם החכ"ל על הסכם העברת ביצוע פרויקט פיתוח גינון במ- 3, בסך 780,000 ₪  לפיתוח גינון 
במ- 3 . על פי ההסכם החכ"ל תגיש לעירייה דרישת תשלום הכוללת את חשבון הקבלן 
הזוכה ובתוספת תקורה לחכ"ל. מהנדס העירייה ימונה ע"י העירייה כגורם האחראי מטעמה 
על על הגדרת צרכי הפרויקט, יקבע את סדר העדיפויות בביצוע המכרז ויאשר את החשבון 
ההגשה לתשלום העירייה. במקביל החכ"ל תעסיק מפקח מטעמה אשר ילווה א ביצוע 
הפרויקט בפועל. מהנדס העיר יאשר את המפקח לפרויקט. העירייה תשלם לחכ"ל תקורה 
של 6% מכל חשבון שיוגש בתמורה לניהול ופיקוח של החכ"ל. החכ"ל יצאה למכרז פומבי 
שמספרו 41/2017. במכרז זכתה חברת "פורום שתיל". המחיר המירבי שניתן במכרז הינו 560 ₪ 
לדונם לא כולל מע"מ. עבור עבודות גינון ואחזקה בגנים ובשטחים מגוננים ופתוחים. המציעים 
התבקשו לתת הנחה מהמחיר הנקוב. חברת "פורום שתיל" נתנה הנחה של 5.1% שהינם 531 ₪ 
לא כולל מע"מ. כמו כן הציעה חברת "פורום שתיל" הנחה של 26.5% עבור עבודות תכנון שיקום 
והקמה בגנים ושטחים מגוננים ופתוחים. בתאריך 12/12/2017 נחתם חוזה מסגרת בין 
החכ"ל לחברת "פורום שתיל" לביצוע עבודות גינון ואחזקה, שיקום, הקמה ופיתוח של 

שטחים פתוחים ומגוננים בעיר שדרות.

סה"כ הוצאות מכרז מסגרת גינון כולל תקורה של 6% לחכ"ל בשנת 2018 הינם בסכום של  .23
.₪ 653,321

למנהל מחלקת גינון אין משרד או מקום לשבת. לטענת מנהל הגינון כל המסמכים הקשורים  .24
למחלקת הגינון נמצאים בביתו הפרטי וחלק ברכבו, מצב שהקשה על ביצוע עבודת 
הביקורת, ואי קבלת מסמכים. כמו כן מנהל מחלקת הגינון חותם על חשבוניות של אחזקה 
ופרויקטים של גני אמין בע"מ. העתק החתימות לא נמסר לביקורת מהסיבה שצוינה סעיף 
זה. המלצת הביקורת למנהל מחלקת הגינון, להעביר את כל המסמכים שברשותו לאגף 

שפ"ע, לצורך תיעוד וביקורת במחלקתו.

במחלקת הגינון אין מפקחי גינון ומנהל הגינון הינו המפקח היחיד. הביקורת מצאה כי קיים  .25
ניגוד עניינים שכן הגורם המבצע הינו גם הגורם המפקח, שחותם על חשבוניות תשלום 

לספקי הגינון.
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הזמנות רכש למחלקת הגינון – מנהל שפע מוציא הזמנות ממוחשבות על פי דרישות  .26
ממנהל הגינון. על הזמנות הגינון חתום מנהל שפ"ע, מנהל הרכש, גזבר העירייה, ראש 
העיר והחשב המלווה לעירייה. מאידך, למחלקת הגינון אין רשימת מלאי ומצאי ו/או 
רשימת אינווטר על ציוד הקיים ברשותם. המלצת הביקורת למחלקת הגינון לתעד את  

רשימת ציוד ומלאי הקיים ברשותם ולסמנו.

מחלקת הספורט 
מחלקת הספורט בעיריית שדרות ,הינה מחלקה עצמאית האחראית על פעילות הספורט בעיר. בפועל 

פעילות הספורט אינה מתבצעת כגוף אחד ונוטלים בה שלושה גופים עיקריים:
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מחלקת הספורט - המפעילה את הספורט העממי. 

עמותת מכבי שדרות - המפעילה את הספורט ההישגי. 
המתנ"ס העירוני - אחראי להפעלת חוגים. 

הביקורת נערכה במהלך החודשים מאי-יוני 2018.

בתחום שיפוטה של עיריית שדרות מצויים מתקני ספורט מסוגים שונים המשמשים למגוון פעילויות  
ספורט, כדור-רגל, כדור-סל, טניס, כושר ושחייה.

האחריות הכוללת להקמתם לתחזוקתם ולבטיחותם של מתקני הספורט הציבוריים שבתחום הרשות  
המקומית מוטלת עליה. התקן העוסק בדרישות בטיחות ושיטות בדיקה כלליות של ציוד ספורט הינו 
תקן ישראלי (ת"י) 5515 ( להלן- תקן 5515 ), אשר פורסם בדצמבר 2005. תקן זה אינו רשמי, אך 

אפשר לראות בו המלצה מקצועית של האחרים למתקני הספורט.

מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט עוסק בין היתר בבניה של מתקני ספורט בשטחי שיפוטן 
של הרשויות המקומיות ובשדרוג המתקנים הקיימים. מועצת הימורים היא גורם כלכלי ומינהלי עיקרי 

המשפיע על הבנייה, השדרוג השיפוץ של מתקני ספורט בישראל.

מטרת ביקורת 
מטרת הביקורת  הינה לבחון מספר היבטים בתחום איכות שירותי הספורט לציבור, קיומם של כללי 
הבטיחות במתקני הספורט והנגשתם לנכים עם מוגבלויות, אחזקה וטיפול מונע במתקני הספורט, 

בחינת המבנה הארגוני ,עמידה בתוכניות העבודה וישום תוכנית אב לספורט שנערכה על ידי העירייה.
בחינת ההתנהלות הכספית ועמידה בדרישות התקציב ,החוק, התקנות, הנהלים ודרישות המינהל 
הציבורי התקין, במגמה להצביע על ליקויים אם ישנם ולהמליץ על דרכים לתיקונם, על מנת לשפר 

ולייעל את השרות לציבור בתחום הספורט.
המסגרת החוקית

להלן יפורטו, החוקים ,התקנות והנהלים עליהם מתבססת עבודת מחלקת הספורט:
חוק הספורט תשמ"ח-1988 על שינויו ותקנותיו. 

חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ"ג -1962 . 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, תשנ"ח -1988. 

חוק רישוי עסקים,תשכ"ח-1968. 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמת נגישות לשרות), תשע"ג-2013 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (התאמת נגישות לשרות), תשע"ג-2013 

צוו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),תשנ"ה 1995. 
צוו רישוי עסקים (מתקני ספורט אישור),תשע"א-2010,אישור משרד הכלכלה. 

תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות)-הוראות מיוחדות למתקני ספורט. 
תקן ישראלי מס' 5515-בדיקת מתקני ספורט על ידי מהנדס קונסטרוקטור. 

חוזר מנכ"ל משרד החינוך עג/6 (א) בנושא" בטחון לשעת חרום (סידורי בטיחות במבני  
מוסדות חינוך)"מפברואר 2003.

חוזר מנכ"ל משרד החינוך-הוראות קבע-הבטחת הבטיחות במוסדות חינוך. 
תוכנית אב לספורט אוק' 2015 אשר הוכנה ע"י העירייה ,תוכניות עבודה ונהלים של  

העירייה.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 4/2006- נוהל מתן תמיכות למוסדות ציבור. 
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היקף הביקורת

להלן הנושאים שנבדקו על ידי הביקורת:
מדיניות ,חזון, מטרות ויעדים.   

תוכנית אב לספורט. 
מחלקת הספורט- מבנה ארגוני כ"א.   

תקציב מחלקת הספורט.  
תוכניות עבודה. 

מאגר נתונים רשותי למתקני ספורט. 
רישיונות עסק להפעלת מתקני ספורט. 

בטיחות במתקני הספורט.  
נגישות מתקני ספורט לאנשים עם מוגבלויות. 

תחזוקת מתקני הספורט.              
עמותת מכבי שדרות.    

תמיכה בעמותות. 

מתודולוגיה
הביקורת נפגשה עם מנהל מחלקת הספורט ,קיבלה ממנו  מסמכים שנדרשו מראש לפני עריכת  
הביקורת. במהלך הביקורת נערכה התכתבות שוטפת עם מנהל המחלקה, אשר השלים מסמכים 

נוספים לפי דרישת הביקורת.
הביקורת פגשה את מנהל עמותת מכבי שדרות  לפגישה קצרה ושמעה ממנו על יחסי הגומלין בין   
העמותה לבין מחלקת הספורט. כמו כן הביקורת פגשה באקראי את הממונה על הספורט בעירייה 

והתרשמה ממעורבותו בתחום הספורט.

שיתוף פעולה
הביקורת מוצאת לנכון לציין לחיוב את שיתוף הפעולה של מנהל מחלקת הספורט עם הביקורת ורצונו 

לקבל את המלצות לשיפור הניהול התקין במחלקה.

חזון ראש העיר בתחום הספורט 

העצמת הספורט הייצוגי בעיר, תוך חיזוק הקשר וההזדהות של תושביה, יצירת בסיס איתן בקרב  
הצעירים והשגת הישגים משמעותיים ברמה ארצית ובינלאומית, מתן ביטוי עצמי לפעילות תחרותית 

הישגית לאוכלוסיית הנוער והבוגרים לנשים ולגברים.

הצבת החינוך הגופני והספורט כערך עליון למען אורח חיים בריא יותר, אזרחי המחר של   
מדינת ישראל.

העמדת מערכת מתקנים הולמת ונגישה לכל תושב ותושב בעיר, תוך תכנון יעיל של   
מתקנים לשם אספקת צרכי התושבים השונים.

הגברת המודעות העירונית לאורח חיים בריא, תוך כך שכל תושבי העיר יעסקו בפעילות  
גופנית כלשהי.
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מדיניות הספורט בעיר

בראש המדיניות בעיריית שדרות עומדת מטרת העל שקובעת ,כי יש להגדיל את מספר התושבים 
בעיר העוסקים בספורט עממי ובמיוחד בספורט הישגי, הגברת המודעות לחשיבות העיסוק בספורט 
תוך מענה הולם לכל תושב בעיר המעוניין לעסוק בפעילות ספורט בכל ענף ובכל מסגרת אפשרית.

מטרות אסטרטגיות 

על מנת לעמוד במדיניות שנקבעה לעיל, נקבעו מספר מטרות אסטרטגיות על ידי הרשות: 

הגברת המודעות לתחום הספורט ויתרונותיו.  
קידום ודגש על צעירי העיר במטרה שיעסקו בתחום הספורט בשעות הפנאי.  

הגברת תחום הספורט ההישגי על מנת לקדם את תדמיתה של העיר שדרות, מה שיביא   
לחיזוק גאוות התושבים ואיכות חייהם.

הגברת שילוב אוכלוסיות ומגדרים שונים התחום הספורט- נשים, עולים, קשישים, חרדים,   
אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים ועוד.

חיזוק הקשרים בין כלל הגורמים העוסקים בספורט בעיר על ידי הקמה של גוף שיאגד את   
כלל הפעילות בעיר.

יעדים בחינוך הפורמאלי 

תוספת שעות פעילות ספורט בבתי הספר התיכוניים וחטיבות הביניים.  
הקמת ליגות עבור כל הכיתות- ליגות פנים בית ספריות ובין בתי הספר בעיר באמצעות   

חוגים לאחר שעות הלימודים.
הקמת מסגרות לטיפוח ענפים קבוצתיים ואישיים, הפעלת מועדוני ספורט באמצעות חוגים   

לאחר שעות הלימודים.
קידום תלמידים מצטיינים. 

סבסוד חוגים מטעם המתנ"ס 
הקמת פורום עירוני למורי ספורט בו המורים יפגשו אחת לחודש וידונו על נושאים שונים.  

קיום ימי ספורט בית ספרתיים אחת לרבעון. 

יעדים למתקני הספורט

סיום הקמת האצטדיון החדש.  
הקמת שכונות חדשות עם מתקני ספורט חדשים.  

הקמת מגרש לספורט אקסטרים.  
הוספת מתקני כושר במקומות שונים בעיר.  

הקמת מסלולי הליכה, ריצה, אופניים.  
שדרוג ושיפוץ מתקני ספורט בבתי ספר.  

פתיחת כלל המתקנים הפתוחים בבית הספר לקהל הרחב.  
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תחזוקה שוטפת את מתקני הספורט בעיר, תוך נגישות מרבית התושבים.  

פיתוח שיטת ניהול וכוח אדם לתחזוקת המתקנים וניקיונם ההולם. 

1. תכניות לאומית הספורט  
בשנת 2010 השיקה מועצת ההימורים, בשיתוף משרד התרבות והספורט, את תוכנית מתקנים 2020.  
תוכנית זו הינה תוכנית לאומית שבמסגרתה יושקע בהקמת מתקני ספורט ברחבי הארץ בסכום של 5.5 
מיליארד ₪ עד לשנת 2020. במימון התוכנית יישאו מועצת ההימורים, מפעל הפיס, הרשויות המקומיות, 

משרד התרבות והספורט ומשרדי ממשלה אחרים.

משרד התרבות והספורט השיק תוכנית המתקנים הלאומית  2027 שמטרתה להעניק לכל תושב  
אפשרות למימוש עצמי באמצעות ספורט ופעילות גופנית, המהווים מנוף לגיבוש החברה ולהטמעת 

ערכים בקרב ילדים ובני נוער.

תכנית המתקנים הלאומית 2027 היא תוכנית רב שנתית שתוקצבה בסכום של 3 מיליארד שקלים ו- 
63 מיליון שקלים על פני 12 שנה, התוכנית היא המשכית לתוכנית 2020,

במסגרת תוכנית 2020 ותוכנית המתקנים הלאומית, עיריית שדרות קיבלה תקציבים להקמת מתקני  
ספורט חדשים ושיפוץ מתקנים קיימים.

2. תכניות אב לספורט
בחודש אוקטובר 2015 הכינה עיריית שדרות תכנית לספורט ,אשר נועדה לתכנן את הקצאת  
המשאבים למתן שירותי הספורט לכלל האוכלוסייה בעיר הכוללת: הקצאת שטחים להקמת מתקני 

ספורט, הקצאת משאבים לצורך הקמת המתקנים והפעילות השוטפת.

במסגרת הכנת תכנית אב לספורט בעיר, נקבע חזון ,נקבעה מדיניות, נקבעו מטרות אסטרטגיות  
ויעדים לחינוך הפורמאלי ולמתקני הספורט.

2.1 מטרת תכנית האב לספורט 

מטרת התכנית הינה להציג את תכנית אב לספורט ,תוך פירוט מקסימאלי אודות כלל פעילות הספורט  
הקיימת והעתידית בעיריית שדרות, העבודה בחנה את פעילות הספורט במספר נדבכים- ספורט 
הישגי, ספורט עממי וספורט בחינוך פורמאלי. בנוסף, העבודה סקרה את כלל המתקנים הקיימים 
ברשות בתחום הספורט והציגה את המתקנים שיש להקים בשנים הקרובות. כמוכן הוצגה תמונה 
עתידית של הספורט בעיריית שדרות וניתוח של כלל המשאבים הנחוצים על מנת לתפעל את מערך 

הספורט בצורה הטובה ביותר.

2.2 סקר תושבים בתחום הספורט  

במסגרת תכנית האב לספורט, נערך סקר בקרב תושבי העיר שדרות בנושא הספורט, תוצאות הסקר  
העלו כי 57% מהמשתתפים בסקר עוסקים בפעילות גופנית, הענף הפופולארי הוא כדור-רגל עם 
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28% ולאחריו כדור-סל עם 27%. הסקר העלה כי 23% מבצעים פעילות ספורט עצמאית ועוד 20% 
מבצעים פעילות ספורט עם חברים, עוד העלה הסקר כי 23% מבקשים להגדיל את מתקני הספורט 

בעיר ו-28% להוזיל את מחירי החוגים.

בשנת 2013 ערך משרד התרבות והספורט סקר בקרב כללי תושבי ישראל העוסקים בפעילות  
גופנית, ממצאי הסקר העלה כי רק 32.5% עוסקים בפעילות גופנית, לעומת 57% מתושבי שדרות 
שעוסקים בפעילות גופנית בהשוואת אחוזי התושבים בשדרות העוסקים בפעילות גופנית לעומת 

תושבי ישראל, עולה כי תושבי שדרות עוסקים בפעילות גופנית 24.5% יותר מכלל תושבי ישראל.

2.3 המלצות וועדת ההיגוי בתכנית האב לספורט

וועדת ההיגוי לצורך עריכת תכנית אב לספורט המליצה לעירייה לפעול בעתיד כדלקמן: 

לחזק את הקשר הארגוני בין מחלקת הספורט ברשות לבין העמותה העירונית, המתנ"ס   
ומחלקת החינוך בעירייה. הדבר אמור להיות מבוצע באופן בלעדי ומבוקר על ידי מחלקת 

הספורט.
להתמקד במספר ענפי ספורט הישגיים בדגש על קידום ענף ספורט לנשים ולבנות בהם   

תשתית רחבה של ילדים ובני נוער ומסורת ארוכת שנים על מנת לפתח ולהצליח בענפי 
ספורט אלו.

להגדיל את מספר הספורטאים הייצוגיים בעיר באופן ניכר. כרגע האחוז עומד על פחות מ-  
1% מכלל תושבי העיר.

להגדיל את מספר המשתתפים בחוגים באופן ניכר.  
להרחיב את הפעילות התחרותית בבתי הספר. 

לקדם את ספורט הנשים בעיר.  
לדרג ולבנות מתקני ספורט. 

לבנות תכנית ספורט רצופה מהגן ועד כיתה י"ב בכל מה שקשור לחינוך הגופני בבתי הספר. 
להקים פורומים משותפים בתחום הספורט- בין מורי הספורט, פורום עירוני ועוד.  

2.4 הקמת צוות מצומצם ליישום תכנית אב לספורט

וועדת ההגוי לתכנית אב לספורט המליצה להקים צוות מצומצם, אשר ידאג ליישם את תכנית האב  
לספורט ולהוציא אותה לפועל.

הצוות יורכב ממספר קטן של משתתפים ובהם, מנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת הספורט, גזבר 
העירייה ומהנדס העיר. תפקידו של הצוות יהיה לקבוע את התכנית השנתית בהתאם לדברים שנקבעו 
בתכנית האב. הצוות יתכנס פעמיים בשנה: פעם אחת לקראת סוף השנה הקלנדרית- מטרת פגישה 
זו הינה לקבוע את התכנית השנתית אשר תתבצע בשנה הקלנדרית העוקבת בהתאם לתכנית האב 

היישובית.
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הפגישה השנייה תהא במהלך השנה הקלנדרית העוקבת, כאשר מטרת פגישה זו יהיה לבדוק את 

יישום התכנית בפועל. הצוות יהיה אחראי על מספר תכנים נוספים כגון:

דרוג הפעילויות בספורט העממי וההישגי.  
בחינה של ענפי ספורט תחרותיים הצורכים תקציבים משמעותיים. 

גיבוש שולחן מקצועי לתחום לטובת פיתוח ומעקב שוטף בקרב כלל אוכלוסיית העיר.  
גיבוש שולחן לקבלת המלצות לפעילות ספורט שנתית בראשות מנהל מחלקת הספורט  

שיכלול, נציג הנהלת העירייה, הנהלות ביה"ס, מורים לחינוך גופני, מחלקת חינוך ועוד.
יישום מסקנות סקר התושבים אשר הוצג לעיל.  

יצירת תכנית עבודה שנתית לאירועים עממים הפתוחים לקהל הרחב (למשפחות) 
בשיתוף גורמי חוץ בעלי יכולת תמיכה, קופות החולים וחברות עסקיות. 

פיתוח מודעות לחשיבות הפעילות הגופנית בעיקר בקרב האוכלוסייה הבוגרת והגיל  
השלישי בשיתוף הדוק עם מחלקת הבריאות.

הקמת הפורום להובלת הספורט הקהילתי ע"פ תכנית שנתית. 

הערת הביקורת –  הביקורת בדקה את יישום המלצות וועדת ההיגוי בתכנית אב לספורט  
ולהלן הממצאים:

1. נימצא שהמבנה הארגוני וכ"א אינו הולם את התפקידים שנקבעו למחלקת הספורט.

2.  נימצא שהעירייה פועלת לקדם את הספורט בקרב נשים, בין היתר מתכוונת העירייה  
להפעיל

את פרויקט אתנה שמיועד לבנות בלבד.     
 

3. נימצא שהגידול בפרויקט פרחי הספורט עלה בשנת 2018 לעומת שנת 2015 בשיעור 
של 157%.      

4. לא נמצאו בידי מנהל המחלקה פרוטוקולים, אשר מתעדים את עבודת צוות ההיגוי ,אשר 
אמור להתכנס פעמיים בשנה ומן הראוי היה שיתעד את עבודתו בפרוטוקולים כתובים.     

5. בפועל נמצא שהעירייה פועלת ליישם את ההמלצות שנקבעו בתכנית אב לספורט  
במרבית

התחומים שפורטו לעיל.     

6. ממצאי הביקורת עלו, כי קיימת פעילות ענפה ואינטנסיביות לדחוף קדימה את הספורט  
בעיר,
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זאת ניתן ללמוד מהיקף התקציבים ,תכניות העבודה והעבודה השוטפת.      

המלצות הביקורת 

1. הביקורת ממליצה לפעול לתיקון המבנה הארגוני של מחלקת הספורט.

2. הביקורת ממליצה שהנושאים שהומלצו בתכנית אב לספורט ידונו פעמיים בשנה בצוות  
ההגוי

כפי שהומלץ עליו בתכנית אב לספורט.    

3. הביקורת ממליצה לקיים את ישיבות צוות ההיגוי בהתאם להרכב שהומלץ בתכנית אב 
לספורט אשר יכלול את: מנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת הספורט ומהנדסי העיר בתדירות      

של
פעמיים בשנה, כללי המנהל הציבורי התקין מחייבים תיעוד הישיבות בפרוטוקולים.    

2.5 מתקני הספורט בתכנית אב לספורט 

בתכנית אב לספורט של העירייה נקבעו מטרות ויעדים להקמת מתקני ספורט חדשים, לשדרוג  
ושיפוץ הקיימים, תוך מתן דגש לתחזוקתם השוטפת של המתקנים.

2.5.1 מטרות 

הקמת מתקני ספורט תקינים בכל רחבי העיר עם התקדמות פיתוח העיר.  
שדרוג, שיפוץ ושיפור כלל המתקנים הקיימים ברחבי העיר.  

פיתוח אזורי ספורט ונופש ייעודיים בעיר.  
הקמת מתקנים ייחודיים בעיר. 

מתן מענה שוטף לכלל המתקנים על מנת לתחזק אותם ברמה הנדרשת לשם שמירת   
בטיחות ואסטטיות.

השמת דגש על מתקנים בבתי הספר השונים בעיר.  

2.5.2 יעדים 

סיום הקמה של האצטדיון החדש.  
הקמת שכונות חדשות עם מתקני ספורט חדשים. 

הקמת מגרש לספורט אקסטרים. 
הוספת מתקני כושר במקומות שונים בעיר. 

הקמת מסלולי הליכה / ריצה / אופניים.  
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שדרוג, שיפוץ מתקני ספורט בבתי הספר. 

פתיחת כלל המתקנים הפתוחים בבית הספר לקהל הרחב.  
תחזוקה שוטפת של מתקני הספורט בעיר, תוך נגישות מרבית התושבים.  

פיתוח שיטת ניהול וכוח אדם לתחזוקת המתקנים וניקיונם ההולם.  

3. פעילות מחלקת הספורט

מחלקת הספורט בעירייה הינה מחלקה עצמאית אשר מפקחת, מתאמת ומפעילה את כלל פעילות  
הספורט. בראש המחלקה עומד כאמור מנהל בעל ותק רב בתחום הספורט.

מנהל המחלקה פועל מול גופים המקיימים את פעילות הספורט בעיר והם: 

עמותת מכבי שדרות- אשר אחראית על תפעול הספורט הייצוגי בעיר. 

המתנ"ס העירוני- אשר מתקיימים בו כל חוגי הספורט בעיר. 

מנהל מחלקת הספורט- פועל בשיתוף פעולה עם מחלקות העירייה, מחלקת הנדסה, מחלקת 
החינוך, מחלקת הרכש והתקציבים וגזברות העירייה. כמוכן מנהל המחלקה מפעיל את הספורט 

העממי בשיתוף גורמים נוספים.

מחלקת הספורט בעיריית שדרות אחראית לפעילות ותיאום הספורט בעיר, במערך הספורט בעיר  
מעורבים הרשות המקומית, אגף החינוך ,עמותת מכבי שדרות והמתנ"ס המקומי.

פעילות הספורט מחולקת לתחומים: 

ספורט ייצוגי-הספורט הייצוגי פועל באמצעות עמותת מכבי שדרות ,אשר זכתה במכרז שפורסם על 
ידי העירייה.

ספורט עממי- הספורט העממי פועל באמצעות המתנ"ס המקומי, המקיים הפנינג חוגים ומזמין הורים 
וילדים להירשם לחוגים.

ספורט בחינוך הפורמאלי- הספורט בחינוך הפורמאלי פועל באמצעות החינוך הפורמאלי במתקני  
הספורט של בתי הספר לפי תכנית משרד החינוך ומחלקת הספורט בעירייה.

3.1 הישגי מחלקת הספורט בשנים 2017 – 2018: 

מנהל מחלקת הספורט מסר לביקורת את הישגי הספורט לשנים 2017-2018 בענפי הספורט  
השונים:

קבוצת התעמלות אומנותית זכתה במקום הראשון באליפות קבוצתית בינלאומית שנערכה   
בבורגס בהשתתפות של 11 נבחרות מאירופה.

עליית קבוצת הכדורסל מכבי עירוני שדרות בוגרים מליגה א' לליגה ארצית.  
הוקצו משאבים לפתיחת ענף ספורט חדש בעיר- אימונים פונקציונאליים.  

התמקצעות קבוצת התעמלות אומנותית- שיפוץ המבנה, שדרוג הציוד והגדלת שעות   
האימון של הקבוצה.

הישגים רבים לעיר שדרות:
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אגרוף- השתתפות אליפות ישראל בוגרים ואליפות נוער.

ג'ודו- השתתפות אליפות ישראל ילדות, אליפות ישראל ילדים, מקום שלישי באליפות  
ישראל נערות.

האבקות- השתתפות אליפות ישראל בהאבקות חופשית. 

3.2 תקציב מחלקת הספורט

תקציב מחלקת הספורט לשנת 2017 עמד על 2,781,828 ₪ , גידול של 178% ביחס לתקציב שהיה בשנת 
2015 בעת שהוכנה תוכנית אב לספורט.

תקציב מחלקת הספורט בשנת 2016 היה 1,976,609 ₪ גידול של 97% ביחס לשנת 2015.

בתכנית אב לספורט הומלץ על הגדלת תקציב מחלקת הספורט בכל שנה ובטבלת יעד מדדי ביצוע  
הומלץ על גידול של 10% בכל שנה.

הביקורת בדקה האם הרשות פעלה להגדלת תקציב המחלקה מאז הוכנה תכנית אב (אוקטובר  
(2015

ולהלן הממצאים: 

תקציב לשנת 2017- 2,781,828 ₪  גידול ביחס לשנת  2015 של 178%.  

תקציב לשנת 2016- 1,976,609 ₪ גידול ביחס לשנת 2015 של 97%. 

תקציב לשנת 2015- 1,000,000 ₪ . 

3.2.1 השוואת סעיפי התקציב בין שנת 2017 לשנת 2015

להלן השוואת התקציב בין שנת 2017 לשנת 2015 מועד הכנת התכנית אב: 

שיעור הגידול ב- % שנת 2017 שנת 2015 שם הסעיף
238% 2,150,000 634,242 קניית שירותי ספורט

7% 247,663 231,758 ספורט משכורות
78% 100,000 56,000 ספורט חשמל
70% 75,000 44,500 ספורט ביטוח
90% 100,000 10,000 ספורט עבודות 

קבלניות
3.65% 109,365 3,500 יתר הסעיפים

2,781,828 1,000,000 סה"כ

הערת הביקורת – 
נימצא כי הרשות פעלה להגדיל את תקציב מחלקת הספורט מאז תכנית אב לספורט בשיעור ניכר  
של 178% ו- 97% לשנת 2017 ושנת 2016 ביחס לשנת 2015 בהתאמה ומעבר להמלצה 

בתכנית אב לספורט שקבעה מגמת גידול של 10% בכל שנה.
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בהשוואת סעיפי התקציב לשנים 2017 לשנת 2015 עולה שהייתה קפיצה אדירה בקניית שירותי 

ספורט של 238%.

הביקורת לא בדקה את ניצול  התקציב בלתי רגיל (תב"ר),שכן הפרויקטים בחלקם הגדול בשלבי 
ביצוע שונים.

3.2.2 מקורות תקצוב מחלקת הספורט  (לא כולל תב"רים)

על פי הדוחות הכספיים מקורות תקצוב מחלקת הספורט לשנת 2017 הם כדלקמן: 

משרד התרבות והספורט- 300,000 ₪ שהם 11%. 

עיריית שדרות- 2,481,182 ₪ שהם 89%. 

סה"כ – 2,781,828 ₪ המהווים 100%. 

להלן תקציב משרד התרבות והספורט לשנים 2015-2017 ויחס הגידול בתקציב לשנת 2017: 

שנת 2017- 300,000 ₪. גידול של  100% ביחס לשנת  2015.

שנת 2016- 269,000 ₪.  גידול של 79% ביחס לשנת 2015.

שנת 2015- 150,000 ₪.

3.2.3 השוואת תקציב מתוכנן ביצוע לשנת 2015-2017 

הביקורת בדקה את תקציב מחלקת הספורט לעומת ביצוע לשנים 2015-2017 על פי הדוחות  
הכספיים ולהלן הממצאים:

שיעורי ביצוע (%) ביצוע תקציב (₪) תקציב מתוכנן (₪) שנה
94.75% 2,635,863 2,781,828 שנת 2017
97.26% 1,922,571 1,976,609 שנת 2016
83.34% 833,457 1,000,000 שנת 2015

הערת הביקורת - למרות שהמחלקה ניצלה את תקציבה באחוזים גבוהים, במיוחד בשנת 2017  
(94.70%) ובשנות 2016 (97.26%),

הרי בפועל לא נוצלו סכומים כספיים בהיקף ניכר, כך לדוגמא בשנת 2017 לא נוצל סכום של כ- 150,000  
ש"ח  ובשנת 2015 לא נוצל סכום של 166,000 ₪ .

המלצות הביקורת - הביקורת ממליצה בעתיד לפעול לניצול התקציב ולעדכן סעיפים בתקציב על  
פי הביצוע של כל שנה בתקציב השנה העוקבת.
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3.3 ממצאים על מחלקת הספורט

ממצאי הבדיקה העלו, כי בתוכנית העבודה של מחלקת הספורט מופיעים הפרויקטים העיקריים, 
נקבעו יעדים, צוינו אבני דרך ומועדי סיום.

3.4  הקמת מתקני ספורט חדשים ושיפוץ מתקנים קיימים

לעירייה אושרה הקמת מתקנים חדשים ושיפוץ מתקנים קיימים על ידי המועצה הלאומית לספורט,  
(הטוטו) בהתאם לאישורי התקציב שהתקבלו ממשרד התרבות והספורט.

הקמת המתקנים ושיפוץ הקיימים מופיעה בתכנית עבודה של מחלקת הספורט לשנת 2018.

הביקורת ביקשה לבדוק את סטאטוס האישורים שהתקבלו ולהלן הממצאים: 

סטאטוס מועד סיום 
קמה/רכישה[₪]

ה

עלות 
מדווחת 

( ₪)

סכום  
ההקצבה 

(בש"ח)

סוג המתקן מס"ד

בשלבי ביצוע. 28.02.2019 783,374 587,000 מיזוג אולם "גיסים" 1

מתעכב עקב 
העתקת מקום.

עבודת קרקע עד
- 31.12.2017

5,455,8
00

4,132,00
0

אולם בינוני +250  
מושבים

2

בשלבי ביצוע 01.02.2019 911,000 600,000 מגרש סינטטי לקהילה 
שחב"ק

3

בשלבי ביצוע. 28.01.2019 240,000 200,000 תאורה ב-5 מגרשים 4

בשלבי תכנון 
אחרונים.

3,031,11
9

מגרש טניס 
(4- מגרשים) 

5

מתעכב עקב 
העתקת מקום.

2,073,70
8

מרכז אתלטיקה 6

מתבצע הליך 
הפשרת קרקע 
,עקב דרישה 

להגדלת שטח.

6,000,00
0

בניית אצטדיון נוער 
( 500 מקומות) 

7

הערת הביקורת -  הביקורת מצאה כי מתקיים מענה שוטף בתכנית עבודה של מחלקת ספורט 
,הכולל: אבני דרך, אחראים ולוחות זמנים להקמת המתקנים ושיפוצם.

3.5 מחלקת הספורט- מבנה ארגוני וכוח אדם 
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3.5.1 מנהל מחלקת הספורט 

מנהל מחלקת הספורט בעירייה בעל רקורד מרשים בתחום הספורט, השכלתו: מורה לחינוך גופני  
ובוגר קורס בכיר למנהלי מחלקות ספורט יישוביים משנת 2007 שנערך במרכז הבינתחומי וספורט 
על ידי השלטון המקומי, חברה למתנ"סים ואגוד מנהלי מחלקות ספורט ברשויות, מנהל מחלקת 
הספורט מונה לתפקידו ביום 01.06.96 (לפני 22 שנה) לפני כן שימש בתפקיד רכז ספורט עירוני 

במתנ"ס כ- 10 שנים.

לדבריו המעבר  ממרכז ספורט עירוני במתנ"ס  למנהל המחלקה נעשה בהתערבות מפקח מינהל  
הספורט,כדי לתת מענה לגידול ולהתעניינות של התושבים בצרכי הספורט הייצוגי מעבר לספורט 

העממי.

מנהל המחלקה מסר לביקורת שבעבר תחום הספורט הייצוגי הופעל על ידי מועצת הפועלים ,מאוחר  
יותר נוהל על ידי "עמותת יען" שלא הצליחה וכעת הספורט הייצוגי מופעל על ידי עמותת מכבי שדרות 

אשר זכתה במכרז.

3.5.2 המבנה הארגוני ביחס לתכנית אב לספורט 

המבנה הארגוני הקיים, איוש המחלקה עם מנהל המחלקה בלבד, אינו עולה בקנה אחד עם תפקידי  
המחלקה שנקבעו בתכנית אב לספורט בחודש אוקטובר 2015.

להלן תפקידי המחלקה העיקריים על פי תכנית אב לספורט: 

ניהול כללי 

תכנון וביצוע פעילויות ספורט בעיר.  
ניהול קשרים עם היחידות השונות בעירייה וגופים אחרים כמו המתנ"ס. 

ניהול קשר רציף עם מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט- עדכון ודיווח למפקח   
הספורט על המתרחש בעיר בכל מה שקשור לתחום הספורט.

ניהול קשרים רציפים עם קרן המתקנים לגבי בקשות לתקצוב הקמת ושדרוג מתקנים.  
אחריות על כלל פעילות הספורט בעיר 

בניית תקציב  
ספורט בחינוך פורמאלי

ניהול קשרי גומלין עם אגף החינוך בתחומי הפעילות השוטפת במוסדות החינוך.  
ניהול שיתוף פעולה עם מורי הספורט ומעורבותם בפעילות הספורט בעיר וקשר עם מפקח   

תחום הספורט במשרד החינוך.
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שיתוף פעולה בניהול פעילויות, תחרויות וימי הספורט בבתי הספר.  

טיפול במתקני הספורט הנמצאים בבתי הספר.  
עידוד השתלמויות מורים ופעילות לשיפור הידע המקצועי.  

ספורט הישגי  

תכנון יסודי ארוך טווח לפעילויות הספורט ההישגי ותחרותי בעיר. 
סיוע בבניית תשתית לספורט תחרותי בעיר ופיקוח על הפעלתו באמצעות אגודה עירונית. 

סיוע בהקצאת משאבים לעמותת הספורט. 
פיקוח על פעילויות השונות על פי הנחיות מנהל הספורט.  

ספורט עממי  

קידום מודעות נושא הספורט אצל אוכלוסיית העיר.  
הקמה ותפעול אירועי הספורט ברחבי העיר לאורך השנה. 

קיום פרויקטים מיוחדים כמו ליגת קיץ, ימי ספורט עירוניים ועוד.. 
חשיפה ושיווק מוקדי פעילויות הספורט בעיר לאוכלוסייה. 

פיקוח על כלל פעילות הספורט העממי בעיר.  
מתקנים 

תכנון ופיקוח על מערך מתקני הספורט בעיר.  
בדיקת צרכי האוכלוסייה למתקנים חדשים / מיוחדים. 

ייעוץ מקצועי למהנדס העיר בדבר הקמה ושיפוץ המתקנים הקיימים.  
שליטה על מערך הקצאת המתקנים לגורמים השונים בעיר.  

אחריות על תחזוקה שוטפת של המתקנים הקיימים. 

הערת הביקורת - 
המשימות שפורטו בתכנית אב לספורט והוטלו  על אדם אחד ,ללא הגדלת המחלקה בכוח אדם 

מתאים הינו נוגד את כללי המנהל התקין  והמשימות שהוטלו עליו אינן ברי ביצוע.
אומנם העירייה החליטה להמשיך, ולפעול במתכונת של מחלקה עצמאית ושללה אפשרויות הפעלה 
אחרות, אך התעלמה מהחסרונות והשינויים שבהפעלת מחלקה עצמאית, כך לדוגמא ברשימת 

החסרונות לפי תוכנית אב לספורט נקבע כדלקמן:
קושי בביצוע פעולות הכרחיות. 

מחסור בכוח אדם הגורם לעיכוב בביצוע עבודות. 
היעדר מדדי ביצוע דבר הגורם לחוסר פיקוח על ביצועי המחלקה לאורך זמן.  

כמו כן נקבע בתוכנית האב: "למחלקת הספורט יש להוסיף תקנים נוספים בהתאם להגדלת  
הביקוש בפעילות המחלקה" ו-"מבט אל העתיד" שתכנית האב מתווה דרך חדשה לארגון ושיפור 
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שירותי הספורט בעיר לצורך זה "יש לאבחן מחדש את תפקידה ופעילותה של מחלקת הספורט 

בעירייה וזאת על מנת להתאימה לצורכי היישוב המפורטים בתכנית זו"
כמו כן צוין שמחלקת הספורט אינה גוף אחד שמארגן ומכיל את כלל פעילויות הספורט של העיר,  
פוגעת בניהול בתחום הספורט, לאור זאת שהספורט מנוהל על ידי 3 גופים עיקריים : מחלקת 
הספורט, המתנ"ס העירוני- המרכז את החוגים ועמותת מכבי שדרות שמרכזת את הספורט 

ההישגי.

המלצות הביקורת  - הביקורת סבורה שלאור המשימות המוטלות על מחלקת הספורט, ראוי  
שתתוגבר בכוח אדם מתאים ולאלתר.

הביקורת ממליצה לשנות את המבנה הארגוני של מחלקת הספורט כדלקמן: 

להלן יפורטו התפקידים העיקריים של בעלי התפקידים, ראוי להזכיר שמשרד החינוך פרסם אוגדן 
בעלי תפקידים בתחום הספורט ומומלץ לעירייה להיעזר בו ,כדי להגדיר ולקבוע אחריות של בעלי 

תפקידים שונים בספורט.
מנהל מחלקת הספורט 

כפוף למנכ"ל העירייה ולוועדת הספורט .
תפקידיו 

תכנון וביצוע פעילות ספורט בעיר.  
ניהול קשר רציף עם מנהל הספורט במשרד התרבות והספורט. 

ניהול קשר רציף עם קרן המתקנים בעניין בקשות תקציב לפיתוח מתקנים ושדרוג   
מתקנים ישנים.

אחראי על כלל פעילות הספורט בעיר. 
אחראי על תחזוקה, רישוי ובטיחות בעיר.  

מעדכן ומדווח למפקח בכל הקשור לספורט בעיר.  

רכז/ת מתקנים 
כפוף/ה למנהל מחלקת הספורט 

תפקידיו
ריכוז ותיאום שימוש במתקנים . 
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אחראי על רישוי ובטיחות במתקנים.  
סיוע בתכנון, הקמה ושדרוג מתקנים.  

אחראי על ציוד ומתקני הספורט של המרכזים ותחזוקתם. (תקינות, ניקיון ותאורה).  
רכז/ת חוגים וספורט עממי  

כפוף/ה למנהל מחלקת הספורט.
תפקידיו

ריכוז ותיאום חוגים ופעילות ספורטיבית עממית. 
הפעלת פרויקטים ופעילות גופנית עממית. 

אחראי לתיאום והפעלת אירועים ספורטיביים לקהילה.  
הכנת תכנית שנתית ועונתית לאירועים ופרויקטים.  

רכז/ת ספורט תחרותי
כפוף/ה למנהל מחלקת הספורט

תפקידיו
ריכוז פעילות תחרותית כולל עמותות ואגודות הספורט.  

ריכוז ותיאום פעילות מאמנים ומדריכים בספורט תחרותי.  
אחראי לפעילות לקבלת תקציבים ותרומות ממשרד הספורט ומגופים אחרים . 

מזכירת מחלקת הספורט
כפוף/ה למנהל מחלקת הספורט

תפקידיה: 
ניהול כללי של משרד מחלקת הספורט.  

ניהול תיקי מתקני הספורט.  
מעקב אחר בדיקות תקופתיות במתקנים.  

המלצות הביקורת 
להלן המלצות להגדלת כוח אדם במחלקת הספורט: 

מזכירה קבועה 100% משרה.  
רכז מתקנים ובטיחות 50 % משרה. 

רכז ספורט תחרותי וחינוך פורמאלי 100% משרה.  
רכז חוגים וספורט עממי 50 % משרה.  
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3.6 אתר אינטרנט של מחלקת הספורט

מבדיקת אתר האינטרנט של מחלקת הספורט, נימצא שהינו דל בתוכן ביחס לפעילות 
המתבצעת בפועל. באתר מופיעים נתונים מעטים ,פרטים של מנהל המחלקה ופרטים של 

מנכ"ל עמותת מכבי שדרות ומידע מזערי על אפשרויות פעילות בתחומי הספורט.

הערת הביקורת - הביקורת סבורה שיש להרחיב את המידע לציבור ולפרט את התוכניות בתחומי   
הספורט המתקיימים בעיר.

המלצות הביקורת - הביקורת ממליצה להרחיב את המידע באתר מחלקת הספורט ולדאוג לעדכנו  
באופן שוטף.

הביקורת ממליצה שבאתר מחלקת הספורט יופיעו הנושאים הבאים: 
מטרות ויעדים של המחלקה  

תפקידי מחלקת הספורט 
פעילות בתחום הספורט ההישגי  

פעילות בתחום העממי  
רשימת מתקנים המיועדים לשימוש הקהל הרחב, כולל המתקנים הפנויים לשימוש אחר   

הצהריים ובחופשות במוסדות חינוך
הישגים ארציים  


הפרסומים המומלצים במחלקת הספורט ,הם  בנוסף לפרסומים של החברה הכלכלית והמתנ"ס. 
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3.7 תכנית עבודה לנושאים עיקריים במחלקת הספורט לשנת 2018 

העירייה הכינה תכנית עבודה לשנת 2018 לכל המחלקות, בין היתר הוכנה תכנית עבודה שנתית  
לנושאים עיקריים במחלקת הספורט, הביקורת קיבלה לידיה תכנית עבודה למחלקת הספורט עד 

לתחילת חודש מאי 2018.

הביקורת בדקה את יישום תכנית עבודה לעומת התכנון בהתאם למועדי סיום שנקבעו בתכנית. 

על פי נתונים של מנהל מחלקת ספורט שבחלקם נמסרו על ידי מחלקת הנדסה. 

להלן ממצאי יישום תכנית עבודה: 

ממצאי יישום תכנית 
עבודה

מועד סיום 
ביצוע

יעד מטרה שם 
הפרויקט

בוצע 30.03.18
הגדלת כמות הילדים  
שמשתתפים בהתעמלות 
אומנותית ב- 30% משנה 

שעברה (כיום 80 בנות)

הגדלת 
השתתפות

בנות   
בגילאי 12-

6
בפעילות 
הספורט 

בעיר

אתנה

בוצע אחת לחודש

הגדלת כמות הבנות  
המשתתפות בכדור-סל  ב- 
50% ביחס לשנה קודמת 

(20 בשנה קודמת)
פתיחת החוג לטניס-  

לפחות קבוצה אחת.

בוצע

01.04.18 הפעלה של לפחות 2   
קבוצות בענף הכדור-סל (1 

בנים 1 בנות)

הרחבת 
פרחי 
הספורט 
בענפים 
השונים, 
שמירה על 
קבוצות 
קיימות, 
פלטפורמה 
לאיתור 
המצטיינים 
להמשכיות 

פרחי 
ספורט

01.03.18 הפעלה של 2 קבוצות בענף 
ההתעמלות

אחת 
לחודשיים

הפעלת קבוצת ג'ודו אחת 

בוצע 3 קבוצות 
לאורך כל 
השנה בהתאם 

לארג הכלים
הפעלת 3-5 קבוצות בענף  

הכדור-רגל.
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בנבחרות 

הייצוגיות.
בשלבי ביצוע, נקבע קבלן 
זוכה, מתעכב עקב 
העתקה למקום חדש 

למתחם ביה"ס
שקמים. 

ממתינים לאישור של  
הטוטו (הערכת מנהל 
המחלקה יתקבל אישור 

תוך חודש)

28.02.18

בניית אולם פיס בינוני 

מימוש 
תקציבים 
קיימים 
לבניית 

המתקנים
לטובת   
תושבי 

העיר.

מתקני  
ספורט 

28.02.18חדשים

15.03.18

הביצוע מתעכב עקב  
החלטה להעתיקו למתחם 
גוטוירט החדש שהשנה 

יתחילו בבנייתו.

מידי
מיד עם בניית מרכז אתלטיקה 

הקצאת 
השטח

מיד לאחר 
המכרז

בשלבי ביצוע 
28.02.18

בניית שחב"ק  
(מגרש סינטטי לקט רגל) 

תוך חצי שנה 
מקבלת  

ההרשאה
בשלבי תכנון אחרונים 

ויציאה למכרז.
מיד ביציאה  

למכרז בניית מרכז טניס (4  
מיד ביציאה  מגרשים)

למכרז
עקב הדרישה של הטוטו 
להקצאת שטח יותר גדול 
מתבצע תהליך של הפשרת 
קרקע משטחים שהועברו 
לעירייה משער הנגב, עם 
הקצאת שטח בגודל 
המתאים יחל הליך יציאה 
למכרז. משוריין תקציב של 

6 מיליון ₪ בטוטו.

מיד עם  
הקצאת 

השטח

בניית אצטדיון נוער בכדור-
רגל

(500 מקומות ישיבה)  

מיד עם 
הקצאת 

השטח

בשלבי ביצוע  28.02.18 מיזוג אולם גיטיס
בוצע   28.02.18 תאורה ל-5 מגרשי כדור-  

סל
28.02.18 קיום כל משחקי הליגה   .1

של הקבוצות הבוגרות 
פתיחת  
האצטדיון 

והפעלתו

פתיחת   
30.05.18האצטדיון  4.
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בוצע  וקיום אימונים לקראת 

המשחק.
קיום אירוע ספורט שנתי  .2

באצטדיון.
אחת לחודש קיום משחק  .3

בליגה של קבוצת 
הילדים והנערים 
המשחקים בליגה של 

ההתאחדות

טוטו 
שדרות

30.03.18 5.
01.04.18 6.
01.05.18 7.
30.03.18 8.

בוצע.  28.02.18 קיום מרוץ שדרות הראשון  
ב-10.05.18 בהשתתפות 
של כ-1000 משתתפים בכל 

המקצים עממי ותחרותי.

מיצוב 
שדרות 
הרמה של 
רשויות 
באזור 
ובארץ, 
חיזוק גאוות 
התושבים 
(גם אצלנו 

יש)

מרוץ  
שדרות 
מרוץ 

לילה

28.02.18
28.02.18
15.03.18
10.05.18

3.8 תכנית עבודה שנתית 

במחלקת הספורט נמצאו תכניות עבודה לשנת 2018 כמפורט להלן: 

תכניות מפעלי ספורט ואירועי ספורט- עד חודש אוקטובר 2018, האירועים עד למועד   
הביקורת בוצעו כמתוכנן.

תכניות עבודה שנתיות לחוגים במתנ"ס- התכנית מבוססת על תכנית שבועית   
המשלבת פעילות תרבות וספורט, התכנית מפרטת מועדים ושמות המדריכים.

תכנית עבודה שנתית לחינוך פורמאלי- מעבר לתכנית הספורט של משרד החינוך,  
מחלקת הספורט יזמה פרויקט שחייה שבו השתתפו 8 בתי  ספר כ-365 תלמידים, נמצא 

תכנית מפורטת כולל תאריכים ושעות.
כמו כן נערך ליגת קט-רגל, בליגה השתתפו 7 בתי ספר, המשחקים התקיימו שלוש פעמים בשבוע  

באצטדיון כדורגל חדש בליגה התקיימו 7 מחזורים כאשר כל מחזור 3 משחקים.

פרויקט פרחי ספורט

הפרויקט כלל את פעילות הספורט הבאה: 

2 קבוצות התעמלות אומנותיות.  
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3 קבוצות כדור-רגל. 

3 קבוצות כדור-סל בנים. 
קבוצת כדור-סל בנות. 

קבוצת ג'ודו. 
סה"כ 103 ילדים משתתפים בשנת 2018.  

הערת הביקורת - 
נימצא כי קיימת עלייה הדרגתית בפעילות פרויקט פרחי הספורט כדלקמן: 

בשנת 2015- השתתפו 40 ילדים. 
בשנת 2016- השתתפו 98 ילדים.

בשנת 2017- השתתפו 102 ילדים.

בשנת 2018- השתתפו 103 ילדים.

בהשוואת שנת 2018  לשנת 2015 מועד החל פרויקט "פרחי ספורט". נימצא כי הייתה עלייה של  
157% (103 לעומת 40).

4. פרויקט אתנה
פרויקט אתנה נועד להעלות את המודעות בקרב בנות בתחומי הספורט השונים:  כדור-רגל, כדור-סל  

טניס והתעמלות אומנותית,

הפרויקט נערך במחנה קיץ במשך 5 ימים בתאריכים 5-9 לחודש אוגוסט 2018 באולם "גיסים" ,  
מגרשי טניס ואולם התעמלות בביה"ס אלון.

הפרויקט התבצע על  ידי עמותת מכבי שדרות והשתתפו בו כ- 30 בנות. 

מנכ"ל מכבי שדרות הכין תכנית מפורטת מיום 28.05.18 ובה פירט שהעלות לפרויקט 17,495 ₪,  
ההשתתפות עצמית לכל משתתפת 150 ₪ סה"כ הכנסות בהשתתפות 4,500 ₪ .

הערת הביקורת -  ממצאי הבדיקה העלו, כי מתקיים מעקב סדיר ורציף על יישום תוכנית עבודה 
לכל תחומי הספורט ,הקמת מתקני הספורט החדשים ושיפוץ הקיימים.

5. מאגר נתונים רשותי למתקני ספורט
החובה של הרשות המקומית לשמור על שלום הציבור ועקרונות החיסכון והיעילות מחייבים אותה  
לדעת על כל מתקני הספורט המצויים בתחומי שיפוטה ועל אפשרויות השימוש בהם. קיומו של מאגר 
נתונים כאמור יסייע לרשות בעניינים אלה, וכמו כן יסייע לה לנהל את מתקני הספורט ולפקח עליהם.

על מאגר הנתונים לכלול בין היתר את שם המתקן וסוגו את מקומו המדויק, את שנת הקמתו, פרטים  
מדבר מידת נגישותו לנכים ופרטים בדבר המתקין ובדבר האחראי לתחזוקה, כמו כן על מאגר כזה 
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לכלול נתונים בנוגע לבדיקות השוטפות שבוצעו במתקן, בנוגע לליקויים שהתגלו בו ובנוגע לפעולות 
שנעשו לתיקונם- כל זאת כדי שתתקבל תמונה מהימנה בדבר רמת הבטיחות של המתקן ומידת 

התאמתו לציבור המשתתפים.

לביקורת נמסרה רשימה של 26 מתקני ספורט כולל מתקני ספורט בביה"ס, להלן פירוט סוגי מתקני  
הספורט הקיימים:

מגרש משולב- 14.  
אולם ספורט-3. 

מגרש מיני פיץ 2.  
מגרש כדור-רגל- 1. 

אצטדיון- 1.  
מגרש טניס-1.  

בריכה מקורה-1. 
בריכה פתוחה-1.  
סקייט  פארק -1. 

חדר כושר-1.  


הערת הביקורת - נימצא שרשימת המתקנים אינה מושלמת,  ברוב המתקנים לא נרשמו שנת  
הקמה של המתקן, מס' מושבים קבועים ומקומות לא מדויקים, כמו כן אין נתונים בדבר מידת 

נגישות המתקנים לנכים ופרטים בדבר המתקין ובדבר האחראי על תחזוקת המתקן.

המלצות הביקורת  - הביקורת ממליצה למחלקת הספורט להכין את מאגר רשותי למתקני ספורט  
אשר יכלול: שם המתקן וסוגו, את מקומו המדויק, את שנת הקמתו, את מספר המושבים הקבועים, 

פרטים בדבר נגישותו לנכים ופרטים בדבר המתקין והאחראי לתחזוקה של המתקן.
הביקורת ממליצה למנהל מחלקת הספורט להכין תיק לכל מתקן ספורט, אשר יכלול את המידע 

הדרוש לכל מתקן וכן יתויקו בו דוחות בדיקת הבטיחות.

6. רישיונות עסק להפעלת מתקני ספורט
6.1 רישיון עסק להפעלת מתקני הספורט עד 500 מושבים

במתקני הספורט שבהם מתקיימים תחרויות ומופעי ספורט מתרכז קהל רב, כדי להבטיח את הסדר 
הציבורי, ואת שלום הנמצאים במתקנים אלה, יש לקיים בהם הסדרי בטיחות נאותים.
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על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח- 1968 (להלן בדו"ח: "חוק רישוי עסקים"), עסק המגודר טעון רישוי 
חייב ברישיון לפתיחתו ולניהולו. עוד נקבע בחוק זה כי רישוי עסקים בתחום שיפוטה של הרשות 

המקומית הוא בסמכותו של ראש הרשות או מי שהוא הסמיכו לכך.

כמו כן קובע החוק האמור, כי רשות רישוי לא תיתן רישיון עסק, אלא אם כן ניתן לכך אישור מוקדם 
מהשר או השרים הנוגעים בדבר או ממי שהם הסמיכו לכך, וכי פעילות עסק טעון רישוי ללא רישיון 

היא עברה.

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג- 2013, נקבע כי אצטדיון ואולם ספורט, למעט אולם 
במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד, הם עסקים שבעליהן צריכים לדאוג לקבל רישיון של משטרת 

ישראל ומשרד הבריאות מדי שנה בשנה.

הערת הביקורת -  לביקורת הוצגו רישיונות לניהול עסק זמני ממחלקת רישוי עסקים עבור מגרש 
כדור רגל ברח' סיני בעירייה כדלקמן:

רישיון זמני לניהול עסק בתוקף 31.5.2017 אשר הופק ביום 27.2.2017 (3 חודשים). 
רישיון זמני לניהול עסק בתוקף 31.5.2018 אשר הופק ביום 01.06.2017 (שנה אחת  

בלבד).
הרישיון האחרון הופק בתנאים מיוחדים, בכפוף לתנאי כיבוי אש ולתנאי המשטרה,  

לביקורת לא הוצגו אישורי כיבוי אש ואישורי משטרה, בניגוד לצו רישוי עסקים (עסקים 
טעוני רישוי), תשנ"ה- 1995.

המחייבים לקבל אישור משטרה ומשרד הבריאות,

המלצות הביקורת  - הביקורת ממליצה לעירייה לפעול לחידוש הרישיון שפג תוקפו ביום 
,31.5.2018

הביקורת ממליצה לפעול להשלמת האישורים הנדרשים מהמשטרה, משירותי הכבאות וממשרד 
הבריאות בהתאם לצו רישוי עסקים תשע"ג 2013 סעיף 7.7 יא' בצו.

6.2 מתקני ספורט במוסדות חינוך

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013 נקבע, כי אצטדיון ואולם ספורט למעט אולם 
במוסד חינוכי, המשמש את המוסד בלבד, הם עסקים שבעליהם צריכים לדואג לקבל רישיון של 
משטרת ישראל ומשרד הבריאות. מנהל מחלקת הספורט מסר לביקורת כי מתקני הספורט במוסדות 

החינוך פתוחים לקהל הרחב ולא משמשים את המוסד החינוכי בלבד.

הערת הביקורת - לאור זאת שמתקני הספורט משמשים גם את הקהל הרחב אחרי הצהריים  
ובפגרות ולא לתלמידים בלבד, גם למתקנים שבתוך מוסדות החינוך, הרי נדרש רישיון על פי חוק 

רישוי עסקים. ה-תשכ"ח- 1968.

המלצות הביקורת - הביקורת ממליצה למנהל מחלקת הספורט בעירייה לפעול להוצאת רישיון 
עסק לכל מתקני הספורט שבתוך מוסדות החינוך לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 

2013,שכן הם משמשים אחרי צהריים ובפגרות של מוסדות החינוך את הקהל הרחב.
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6.3 מתקני ספורט אחרים

ברשימת המתקנים שנמסרו לביקורת והופיעו בתוכנית אב לספורט לא נרשמה כמות המושבים לכל 
מתקן ספורט, למעט אולם "גיטיס" , האצטדיון ואולם פיס תורני ניר עם (המגרש ברחוב סיני הושמט 

מהרשימה)

הביקורת יוצאת מתוך הנחה שבמתקנים האחרים כמות המושבים אינה עולה על 500 איש. על פי 
סעיף 7.7 יא' לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 כל אצטדיון, אולם ספורט שמספר 

המושבים הקבועים בו הוא עד 500 איש מחויב ברישיון לניהול עסק מטעם הרשות המקומית,

הערת הביקורת -  הביקורת ממליצה למנהל המחלקה לעדכן את מאגר נתונים של מתקני הספורט  
בדבר כמות המושבים הקבועים בכל מתקן ספורט.

הביקורת ממליצה למנהל המחלקה לפעול להוצאת רישיון עסק ממחלקת רישוי עסקים בעירייה לכל 
מתקני הספורט בהתאם לסעיף 7.7 י"א בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013.

7. אישור משרד הכלכלה לקבלת רישיון עסק
בעקבות חקיקת חוק איסור אלימות בספורט, תשס"ח- 2008, הוסף סעיף לחוק רישוי עסקים, ובו 
נקבע כי " לא יינתן רישיון או היתר זמני לפי חוק זה למתקן ספורט, אלא אם כן ניתן האישור לכך גם 

מאת מי ששר התעשייה המסחר והתעסוקה (כיום שר הכלכלה) הסמיכו לכך".

על פי קביעה זו פרסם שר התעשייה המסחר והתעסוקה בנובמבר 2010 את צו רישוי עסקים (מתקני 
ספורט טעוני אישור),  סעיף 2 ח (א) לחוק".

7.1 אצטדיון עירוני חדש - 
מעיון במסמכים שקיבלה הביקורת ממנהל הספורט עולים הממצאים הבאים:

לאצטדיון החדש הונפק על ידי משרד העבודה והרווחה הונפק רישיון זמני עד 31.07.2018.

במסמך של משרד העבודה והרווחה מיום ה- 25.03.2018  הרישיון הזמני ניתן לארבעה חודשים 
בלבד.

ברישיון נקבע שמספר הצופים המרבי לא יעלה על 1080 איש עם חלוקה לגושים. 

הממונה על רישוי מתקני ספורט במשרד העבודה חייב את הרשות להגיש לו תיק מעודכן לא יאוחר  
מיום 24.08.2018, עם פירוט דרישות לגבי השלמת עדכונים ומסמכים.

בתאריך 14.05.2018 הוציא הממונה על רישוי הספורט במשרד העבודה למנהל מחלקת הספורט 
ברשות תזכורת שהרישיון הזמני עומד לפוג ביום 31.07.2018.
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הממונה על הרישוי ציין שכדי לחדש את הרישיון על הרשות להעביר לו את המסמכים הבאים:

תיק מתקן מעודכן ערוך בידי מנהל בטיחות 
שינויים במתקן הספורט בצירוף תרשימים 

תיקון והשלמת הליקויים המופיעים מדו"ח הביקור האחרון. 
הצהרת מנהל בטיחות הספורט בצירוף דו"ח סקר הבטיחות. 

הממונה על רישוי הספורט במשרד העבודה הורה להעביר למנהל מחלקת הספורט את התיק  
המעודכן כמפורט לעיל ותוך 14 ימים מקבלת המסמכים יקבע מועד לביקור במתקן, כדי לחדש את 

הרישיון עסק.

לאצטדיון רישיון עסק בתוקף עד לתאריך 31/12/2019.

מנהל מחלקת הספורט הציג לביקורת את המסמכים הבאים:

אישור הרשות הארצית לכבאות מיום ה- 01.03.2018. 
אישור ההתאחדות לכדורגל המגביל למשחקי ליגה א' ומטה מיום 22.02.2015. 

אישור על אחזקת הדשא באצטדיון על ידי חברת "פלד נוף בע"מ" מיום 05.03.2018. 
לביקורת הוצג תיק מתקן אצטדיון חדש אשר נערך על ידי רשג'ד -חברה להנדסה ובטיחות בע"מ מיום 
18.03.2018. מעיון הביקורת בתיק וברשימת האישורים, נמצא כי חסרים בתיק המסמכים הבאים:

רישיון עסק.  
אישור הדרכת עובדים 

הדרכת עובדים לעבודה בגובה. 
הביקורת מצאה כי 2 אישורים שהיו תקפים בעת בדיקת התיק, פג תוקפם. ויש לפעול לחידושם 

במידית, להלן האישורים שפג תוקפם:

מערכת טמ"ס (מצלמת)- האישור פג בתאריך ה- 24.05.2018. 
אישור חברה מתחזקת למערכת כריזה- האישור פג בתאריך ה- 11.06.2018. 

בתאריך 11.06.2018 הוציא מנהל מחלקת הספורט מכתב דחוף לחברה שהכינה את תיק מתקן 
האצטדיון ודרש ממנה להשלים את המסמכים שדרש הממונה על הרישוי מתקני ספורט במשרד 

העבודה, כדי לזרז את קבלת רישיון חדש מעבר לרישיון הזמני שעומד לפוג ביום 31.07.2018.

במכתבו דרש מנהל מחלקת הספורט מהחברה שהכינה את התיק רשג'ד– חברה להנדסה ובטיחות 
בע"מ את המסמכים: תיק מתקן מעודכן, הצהרת בטיחות לאצטדיון תרשים (תוכנית אזמט מעודכנת), 

מכתב שלא בוצע שינוי במתקן.

הערת הביקורת - הביקורת ממליצה לפעול להשלמת האישורים, העדכונים ותיקון הליקויים  
שנתגלו בביקור של ממונה על רישוי מתקני ספורט  במשרד העבודה והרווחה ולהעביר לו את 

המסמכים בהקדם,
לפעול להשלמת האישורים החסרים בתיק המתקן, לכן לחדש את האישורים שפג תוקפם.

7.2 אולם ספורט "גיטיס" 
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על פי הנתונים שנמסרו לביקורת אולם ספורט "גיטיס" מכיל 584 מושבים קבועים, על פי חוק איסור  
אלימות בספורט תשס"ח -2008 נדרש אישור משרד הכלכלה לקבלת רישיון עסק למתקן ספורט מעל 

500 מושבים קבועים.

הערת הביקורת - למגרש כדור-סל גיטיס לא הוכן תיק מתקן ולא הוגש לממונה על הרישוי מתקני 
הספורט במשרד העבודה. גם במקרה שהרשות מחליטה להקטין את כמות המושבים הקבועים 

מתחת ל-500 מושבים קבועים, עדיין נדרש רישיון עסק.

המלצות הביקורת - על הרשות לפעול להכנת תיק מתקן ולהגישו לממונה על רישוי מתקני  
הספורט במשרדי העבודה לשם קבלת רישיון האולם ספורט.

לחילופין אם הרשות מעוניינת להקטין את כמות המושבים מתחת ל-500 מושבים קבועים עליה 
לפעול לפי צוו רישוי עסקים, תשע"ג- 2013 סעיף 7.7. א' בצו או ,בתנאי שהיא מפחיתה את 
המושבים הקבועים לפחות מ-500, בתגובה מסר מנהל מחלקת ספורט, כי האולם מכיל 474 

מושבים קבועים.
הביקורת ממליצה למנהל מחלקת הספורט לפעול להוצאת רישיון עסק לאולם גיטיס על פי סעיף  

7.7 לצוו רישוי עסקים (עסקים  טעוני רישוי), תסע"ג 2013.

8. בטיחות במתקני ספורט 
8.1 בדיקות בטיחות תקופתיות

חוק התקנים ה-תשי"ג– 1953, (להלן בדו"ח: "חוק התקנים"), קובע כי מכון התקנים הוא הרשאי  
לקבוע תקן למצרך מסוים, על מנת שהתקן יהיה רשמי ומחייב יש צורך באישור שר הכלכלה (לשעבר 
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה), הממונה על ביצוע החוק, החובה לקבל תו תקן היא האמצעי 
הטוב ביותר להבטיח את ביצוע הפעולות הנדרשות על פי התקן, משלבי התכנון והייצור ועד לשלב 

התחזוקה.

בשנים 2004-2005 פרסם מכון התקנים את תקן 5515 על כל חלקיו, הקובע הנחיות כלליות לבדיקת  
סלים, סולמות וטבעות וכן הנחיות בעניין כדור- עף, התקן מפורט בין היתר את אופן הבדיקה של 
מתקני הספורט באולמות ובמגרשים הפתוחים כדי לאתר בהם כשלים טכניים, כתיבת תקן 5515 

נעשתה בשיתוף מומחים בעולם ובהסתמך על תקנים אירופאים, ובשינויים המתחייבים.

אף שתקן 5515 לא הוכרז תקן רשמי, קבע משרד החינוך באמצעות חוזר מנכ"ל כי הוא מחייב את  
מוסדות החינוך שבאחריותו, חוזר המנכ"ל מחייב לבצע בכל מתקני הספורט במוסדות חינוך האמורים 

בדיקה שנתית על פי הוראות תקן 5515, במסגרת הכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודים

זאת ועוד משרד החינוך רענן מידי שנה, בחופשת הקיץ, את ההנחיות בראשי הרשויות המקומיות  
ולמנהלי מחלקת החינוך והספורט ברשויות בנוגע לבדיקת מתקני הספורט במוסדות החינוך המצויים 

בשטח השיפוט של כל רשות וכך תרם משרד החינוך לתקינות מתקני הספורט ולבטיחותם.

לביקורת נמסרו על ידי מנהל מחלקת הספורט 16 דוחות בדיקה של מתקנים  שנערכו בחודש נובמבר  
2017 על ידי חברה "שמר בטיחות והנדסה בע"מ".
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חברת שמר  ביצעה בדיקות במתקני הספורט כמפורט כדלקמן:

13 מגרשים משולבים 

3 אולמות ספורט. 

8.2 מתקני ספורט שנערכו בהם בדיקות תקופתיות 

להלן פירוט מתקני הספורט שנבדקו ע"י חברת "שמר בטיחות והנדסה בע"מ" ,ממצאי הבדיקה 
והערות הבודק :

הערות הבודק ממצאי 
הבדיקה

שם המתקין מספר 
הדוח

אין  תקין  אולם ספורט- גיטיס 1167
בסל דרומי חסרים ברגי טבעת בכדור-סל,

ריפודים קרועים/ חסרים במתקנים בכדור-סל,
רצועות חסרות/ קרועות במתקני קט-רגל. 

תקין מגרש משולב- ביה"ס 
גיל רבין

1168

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין  מגרש משולב- תיכון 
גוטווריט

1169

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל

תקין מגרש משולב-ביה"ס 
גיל ישן

1170

93



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל

קיימת חלוצה בחיבורי עמוד הם לא חלוצה בברגי טבעת.
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

השערים לא בצבע אחיד. 

תקין מגרש משולב- ביה"ס  
הרואה

1171

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין מגרש משולב פטיו  
עליון

1172

רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל. תקין מגרש משולב פטיו  
תחתון

1173

ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין מגרש משולב-מתנ"ס  
שדרות

1174

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין מגרש משולב- ביה"ס  
תיכוני מדעי

1175

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

קיימת חלוצה בקונסטרוקציית השערים בקט-רגל 

תקין מגרש משולב- ביה"ס  
הדר

1176

בסלי בליטה 60 לא בוצעה העמסה קונסטרוקציות  
המתקנים חלשה (לא תקין)

מנותקת מהציר, מנותקת מלוח הסל, 
לוחות סל סדוקים סביב לטבעות, 

להסיר את המתקנים,
מנהל מחלקת הספורט דיווח לביקורת שהמתקנים  

הוסרו,
שלבים בסולמות חסרים,

ברגים משוחררים מהקיר. 

לא  
מתאימים

אולם ספורט ביה"ס  
מדעים אלון

1177

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין מגרש משולב-ביה"ס 
יסודי תורה

1178

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

תקין מגרש משולב-ביה"ס 
שקמים מעוז

1179

הערות הבודק ממצאי 
הבדיקה

שם המתקין מספר 
הדוח

רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל.

טבעת סל חיצונית- עקומה. 

תקין מגרש משולב-ביה"ס 
תורני חדש

1180
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רשתות קרועות/ חסרות בכדור-סל 
ריפודים קרועים/ חסרים בכדור-סל
רשתות קרועות/חסרות בקט-רגל. 

תקין מגרש משולב-קריות 
וחינוך דתית

1181

אין תקין אולם ספורט-ניר-עם 
משעול הפעמונית

0138

לא קיים מפסק הגנב PKZM(לא תקין)   
התאמות

אולם ספורט- "גיסיס"  
בדיקת וילון

0060

דוחות הבדיקה הצביעו שהמתקנים תקינים, למעט 2 מתקנים והם: 

אולם ספורט ביה"ס מדעים אלון, הבודק ציין שיש להסיר את המתקנים בטענה  
שהקונסטרוקציה חלשה, מנהל מחלקת הספורט מסר לביקורת שהמתקנים הוסרו והמתקן 

תקין.
אולם ספורט גיטיס, הבודק ציין שלא קיים מפסק הגנה PKZMוצריך לבצע התאמות.    

דוחות הבדיקה מצביעים על כך, כי ב-14 מתקני ספורט קיימת תופעה של רשתות קרועות/    
חסרות וריפודים קרועים וחסרים בסלים, כמו כן דוחות הבדיקה מצביעים על רשתות 

קרועות/ חסרות בשערי קט-רגל.
8.3  מתקני ספורט שלא נערכו בהם בדיקות בטיחות תקופתיות

על פי הנתונים שנמסרו על ידי מנהלת מחלקת ספורט בעיר שדרות קיימים 26 מתקני ספורט.

כאמור הביקורת קיבלה לידיה 16 דוחות בדיקה תקופתית שנערכה בחודש נובמבר 2017.

הביקורת לא קיבלה לידיה דוחות בדיקה של 10 מתקני ספורט, ולהלן הפירוט:

2 מגרשי מיני –פיץ. 
1 מגרש כדורגל ברחוב סיני. 

1 חדר כושר (חברה כלכלית). 
1 בריכה מקורה (חברה כלכלית). 
1 בריכה פתוחה (חברה כלכלית). 

1 סקייט פארק. 
1 מגרש טניס. 

1 אצטדיון. 
1 מגרש כדורסל. 
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המלצת הביקורת - הביקורת ממליצה למנהל מחלקת הספורט לפעול כדלקמן:
לבצע בדיקות בטיחות תקופתיות במתקנים שלא נערכו בהם בדיקות תקופתיות. 

לתקן את הליקויים שנתגלו בדוחות הבדיקה שנערכו על ידי חברת "שמר הנדסה" מחודש  
נובמבר 2017.

להכין תיק לכל מתקן ספורט ולתייק בו את הדוחות בדיקה התקופתית למסמכים אחרים  
הרלוונטיים לאותו מתקן.

9. נגישות מתקני הספורט לאנשים עם מוגבלויות 
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח– 1998 (להלן בדו"ח: "חוק השוויון"), מגדיר נגישות – 

"אפשרות הגעה למקום, תנועה בהתמצאות בו, שימוש בהנאה משירות, קבלת מידע הניתן או  
המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתוכניות 
ובפעילות המתקיימות בהן, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי", עוד נקבע ש"אדם עם 
מוגבלות זכאי לנגישות למקום סידורי ולשירות ציבורי", מקום ציבורי כולל על פי חוק זה " מקום 
לספורט ולמשחקים". ההוראות בדבר ההנגשה הדרגתית של מקומות ציבוריים לאנשים עם 
מוגבלות מובאות בחוק השוויון ובחוק התכנון והבנייה, ה- תשכ"ה – 1965 (להלן – חוק התכנון 

והבנייה), ובתקנות שהותקנו מכוחן.

אדם עם מוגבלות" מוגדר בסעיף 5 לחוק השוויון- "אדם עם לקות פיזית, נפשית, שכלית לרבות 
קוגניטיבית, קבועה או זמנית אשר בשלה מוגבל תפקידו באופן מהותי בתחום אחד או יותר 

מתחומי החיים העיקריים".

כדי להנגיש מתקן ספורט לאנשים עם מוגבלות על הרשויות המקומיות לבצע את ההנגשה בהתאם 
לתקנות ולדאוג בין היתר להתקנת מקומות חנייה בסמוך למתקן, לגישה נוחה ובטיחותית, להנמכת 
מדרכות, להסרת מכשולים, לבניית כבשים (רמפה) להתקנת שירותי נכים, לשילוט מתאים ולהתקנה 

של מקומות ישיבה מיוחדים

בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והתאמות נגישות לשירות, תשע"ג 2013, נקבעו לוחות  
זמנים להתאמת אתרים לשירות לפי אחוזי האתרים הקיימים ברשות ייקבע שעד ה-21.10.18 

יסתיימו כל ההתאמות בכל האתרים.

מנהל מחלקת הספורט הציג לביקורת מסמך מחברת "אבני אפרת" – בטיחות -נגישות -הנדסה  
אזרחית מיום ה-06.06.18 .במכתב החברה צוין כי בחודשים האחרונים נעשתה עבודה במתקני 

הספורט להנגשת כל מתקני הספורט בעיר.

החברה ציינה שערכה סקר נגישות באולם ספורט גיטיס, אולם ספורט ניר עם ומתחם כושר "פטיו" וכי  
מתבצעות עבודות על מנת להגיע לנגישות מיטבית, החברה מציינת כי עד סוף שנת 2019 תצליח 

להנגיש את כל מתקני הספורט בעיר.

הערת הביקורת - נימצא כי הרשות אינה עומדת בלוחות זמנים שנקבעו בתקנות ואפילו סקר  
הנגישות לא הסתיים ומשוער שיסתיים בסוף 2019.

נימצא שהחברה ערכה בפרק זמן של חודש רק 3 מתקנים ,שהם 11% מסך המתקנים, 
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על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ( התאמת נגישות לשירות), תשע"ג -2013, 

40% מן האתרים לא יאוחר מה- 01.07.15, 
65% מן האתרים לא יאוחר מה- 01.07.16 

100% מן האתרים לא יאוחר מה- 21.10.18. 
על פי התקנות הרשות אמורה לסיים את התאמת כל מתקני הספורט לנגישות עד 21.10.18, וב- 

01.07.18 הייתה אמורה לסיים 65% מן האתרים.

ממצאי הסקר של שלושת המתקנים מראים שנדרשות התאמות והתקנות בתחומים שונים: 
חנייה, מדרגות, שטחי חוץ, בתי אחיזה, דלתות ושירותים. ולא ניתן להתחיל בעבודות אלא לאחר   

קבלת הסקר.

המלצות הביקורת  - הביקורת ממליצה לפעול מול חברת "אבני אפרת" לזרז את עריכת הסקר  
ולהעבירו בהקדם לרשות.

הביקורת ממליצה  לסיים את התאמת כל מתקני הספורט לנגישות  שהייתה אמורה לסיים עד  
65% מן האתרים.

הביקורת ממליצה של שלושת המתקנים שנדרשות התאמות והתקנות בתחומים שונים: חנייה,  
מדרגות, שטחי חוץ, בתי אחיזה, דלתות ושירותים.

10. תחזוקת מתקני הספורט
גורמי הנזקים למתקני הספורט הם רבים ובהם, מזג אוויר, שיתוך (קורוזיה), השחתה, עומס יתר  
וערעור יסודות בשל תזוזת הקרקע, נזק מצטבר פוגע בבטיחותם של המתקנים, ועלול לגרום לנזקי 

גוף ורכוש ואף לפגיעה בחיי אדם.

הרשות המקומית אחראית לתחזוקתם ולבדיקתם של מתקני הספורט הציבוריים ולתחומי שיפוטה,  
כדי להבטיח את שלום הציבור. לפיכך עליה לטפל באופן שוטף במתקנים ולתקן ליקויים שהתגלו בהם  
באמצעות תכנית סדורה הכוללת ביצוע בדיקות בטיחות תקופתיות ובדיקות תחזוקה שוטפות, על פי 

אמות המידה שנקבעו.

תקנות הבטיחות במקומות ציבוריים (אספות), תשמ"ט- 1989 קובעות, כי "במגרש ספורט ובאולם  
ספורט יוחזקו במצב תקין וראוי לשימוש המתקנים, הסידורים והדברים האחרים שהותקנו בהם".

הערת הביקורת - מנהל מחלקת ספורט מסר לביקורת, כי אחת לשנה בחודש נובמבר מתבצעות 
בדיקות למתקני החוף באולמות ספורט לפי חוק הספורט, על ידי חברת שמר.

כמו כן נמסר לביקורת שכל הסלים והשערים בעיר הוחלפו על פי התקן החדש בשנים האחרונות  
בעניין תחזוקת המתקנים דווח כי עובד מתנ"ס שבהגדרתו מחזיק מתקני חוץ נקבעו לו תפקידים 

כדלקמן:
בדיקות כל המתקנים וניקיונם אחת לשבוע  

ביצוע בדיקות כאשר מגלה תקלות קלות ומתקנם בעצמו, ותקלות שאינו מתגבר עליהם  
מכין הזמנה לקבלן חיצוני.

במקרים של חוסר בציוד כגון רשתות מבצעים רכישה.  
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נימסר לביקורת כי העובד מהמתנ"ס מחזיק את המפתחות של המתקנים, אחראי   

לבדיקת תאורה.

הביקורת לא מצאה הגדרת תפקיד ותחומי אחריות של אחראי מתקנים בהתאם להגדרת תפקיד 
מנהל מתקני ספורט רשותי שקבע משרד החינוך מינהל חברה ונוער ואוגדן בעלי תפקידים.

המלצות הביקורת 
הביקורת ממליצה לעירייה בתחום תחזוקת המתקנים לפעול כדלקמן: 

למנות מנהל מתקני ספורט רשותי שיהיה אחראי על תחזוקת המתקנים ובטיחותם, תיאור התפקיד 
מופיע באוגדן בעלי תפקידים שנקבעו על ידי משרד החינוך, מנהל חברה ונוער.

מנהל מתקני ספורט רשותי יהיה חלק מצוות מחלקת הספורט בכפוף למנהל מחלקת הספורט 
בתפקיד זה יהיה תפקידו העיקרי ולא יהיה שייך / כפוף לאף גורם אחר ברשות .

להכין נהלים למנהל מתקני ספורט רשותי ובין היתר הגדרת התפקיד ותחומי אחריות .

11. עמותת מכבי שדרות  
עמותת מכבי שדרות ,הינה עמותה פרטית שמספרה- 580414266 .בדיקה באתר רשם העמותות העלתה    
כי העמותה נרשמה ביום 11.08.2003, העמותה מעבירה דוחות לרשם העמותות . מחזור הפעילות של 

העמותה לשנת 2016  עומד על 2,581,353 ₪.

לעמותה יש אישור ניהול תקין לשנת 2018 דוח כספי האחרון שהועבר לרשם העמותות לשנת 2016  
מראה על מחזור פעילות תקין .

הוצאות הנהלה וכלליות בשנת 2016 עמדו על 3.5% ממחזור הפעילות פחות בהרבה מהשיעור 
המותר שקבע החשב הכללי של האוצר שהם 22% לעמותה בגודל עמותת מכבי שדרות.

הערת הביקורת - נימצא כי לעמותה קיים עודף/רווח בשנת 2016 על סך 407,717 ₪, שהם 16% 
ממחזור הפעילות, בשנת 2015 היה גרעון של 168,123 ₪ .

לדעת הביקורת על העירייה לבדוק ממה נובע העודף/רווח ולהיות מעורבת בניצולו, שכן מקורות 
המימון של העמותה ברובם הגדול מהעירייה.

נימצא כי העמותה טרם העבירה דוחות לרשם העמותות לשנת 2017  שהייתה אמורה להעביר עד 
30 ביוני (או לפחות לא נלקטו ברשם העמותות) .

המלצות הביקורת - הביקורת ממליצה לעירייה לבדוק את הסיבות לעודף/רווח הכספי של 16% 
ממחזור הפעילות של העמותה, האם הוא נובע מביטול פעילות/משימות שהעמותה לא ביצעה או 

מסיבות אחרות.
הביקורת ממליצה לעירייה להיות מעורבת בניצול העודף  שנוצר בעמותה, כיוון שהכספים הם  

ממקורות העירייה ומדובר במלכ"ר שאינו יכול לחלק רווחים, אלא להשקיע אותם בעמותה.
הביקורת ממליצה לעירייה לברר משום מה העמותה עדיין לא העבירה את הדוחות הכספיים לשנת 
2017 ב-30 ליוני 2018 כנדרש מחוק העמותות, שכן העירייה רשאית לעבוד רק עם עמותות 
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שמדווחות לרשם העמותות.

11.1 מכרז פומבי לפעלת תחום הספורט הייצוגי בעיר שדרות 

עיריית שדרות פרסמה בחודש אוגוסט 2015 מכרז פומבי מס' 05/2015,להפעלת תחום הספורט 
הייצוגי בעיר. הודעה על פרסום המכרז הופיעה בשני עיתונים יומיים כנדרש מסעיף 9(3)(ב) לתקנות 

העיריות מכרזים ,תשמ"ח -1987.

11.2 וועדת המכרזים

בפרוטוקול הוועדה לא נרשמו נימוקים להמלצה לראש העיר לבחור בהצעה  של  עמותת מכבי   
שדרות שהצעתה הייתה יחידה, כנדרש מסעיף 22(ו) שקובע "היה על הוועדה לרשום את נימוקה 

בעת שבחרה בהצעה היחידה שהוגשה או שנותרה לדיון"

על פי פרוטוקול וועדת מכרזים מיום 21.7.2015,נמצא כי בעת פתיחת תיבת המכרזים נמצאה 
מעטפה אחת בלבד ובה ההצעה של "מכבי שדרות".

על פי פרוטוקול הוועדה ,לא נמצא בתיבת המכרזים אומדן העירייה ,כנדרש מסעיף 11(א) וסעיף 17 
(ג) לתקנות, המחייב הכנת אומדו מפורט והכנסתו לתיבת מכרזים על ידי העירייה ,לפני תום המועד 

להגשת מסמכי המכרז לתיבה.

על פרוטוקול לא נימצא העתק מהקבלה של רכישת מסמכי המכרז על ידי עמותת מכבי שדרות בסך  
2,500 ש"ח , כנדרש מסעיף 10 (10) (ב)לתקנות.

הערת הביקורת -  הביקורת ממליצה לוועדת מכרזים להקפיד לפעול על פי תקנות העיריות 
[מכרזים],תשמ"ח -1987,כדלקמן:

בעת הגשת הצעה יחידה ,יש לרשום את נימוקיה בהמלצתה על ההצעה הנבחרת לראש  
העיר.

לוודא הכנת אומדן מפורט עלי העירייה והכנסתו לתיבת המכרזים ,לפני תום המועד  
להגשת מסמכי המכרז.

לוודא שביחד עם  מסמכי המכרז תצורף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, ובהעדרה לציין  
זאת בפרוטוקול.

11.3 הסכם בין העירייה לעמותת מכבי שדרות 

בעקבות זכייתה במכרז, העמותה חתמה הסכם עם העירייה ביום 23.08.2015 שתוקפו לשנה מיום  
החתימה וניתן להאריכו עד 3 שנים לתקופה של שנה בכל פעם.
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ההסכם הוארך בהתאם להסכם  אחת לשנה על פי המלצת מנהל מחלקת הספורט ותועד  
בפרוטוקולים ואושר על ידי היועץ המשפטי של הרשות, הארכת ההסכם האחרונה עומדת לפוג ביום 

.23.08.19

הביקורת בדקה את ההסכם בין העירייה לעמותת מכבי שדרות ולהלן הממצאים:

11.3.1 היעדר סעיף "אחריות צולבת" בפוליסת הביטוח 

על פי סעיף 7.2 להסכם, על עמותת מכבי שדרות לדאוג שבפוליסת הביטוח יירשם סעיף "אחריות 
צולבת" שמשמעותו שהעירייה תהיה רשומה כמבוטחת בפוליסות הביטוח, מעיון בפוליסות הביטוח 
שנמסרו לביקורת, ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים וביטוח ספורטאים לא מופיע סעיף "אחריות 

צולבת".

11.3.2 היעדר "סעיף פיצויים מוסכמים "

בסעיף 16.3 נקבע: "בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית תתקן העמותה את ההפרה בתוך 7 ימים  
מיום שנדרשה לכך ע"י העירייה או מי מטעמה, לא תיקנה העמותה את ההפרה כאמור, תהיה 
העירייה רשאית לבטל ההסכם תוך 14 ימים. "לדעת הביקורת אין הבדל משמעותי בין סעיף 16.1 הדן 

סעיפים שהם הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית.

הערת הביקורת -  הביקורת סבורה שיש לקבוע פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק שיקוזזו  
מתקציב העמותה במקרים של הפרה לא יסודית, שכן הרי העירייה לא תבטל את ההסכם על 

הפרות פעוטות.
הביקורת מעירה ,כי מקובל לערוך טבלה של פיצויים מוסכמים לפי סוגי ההפרות, דבר שמרתיע את 

הצד השני להקפיד על קיום ההסכם .

11.3.3 הסכם" בר רשות "לשימוש במתקנים
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בהסכם שנחתם ביום 23.08.2015 בין העירייה לעמותה לא פורטו המתקנים שהעירייה מעמידה  

לשימושה של העמותה.

בסעיף 6.2 בהסכם מחייב את העירייה להעמיד מתקני ספורט בשעות קיומן של פעילויות  
הספורטיביות בהתאם לחוזה זה.

נימצא, כי מעבר להסכם העירייה לא החתימה את העמותה על "הסכם בר רשות" משרד הפנים  
בהתאם לסעיף 118 לפקודת העיריות.

11.3.4 ערבות / ביטחונות

בהסכם שנחתם בין העירייה לעמותה לא התבקשה העמותה להמציא כתב ערבות בנקאית  
אוטונומית לפקודת העירייה בסכום כספי כלשהו כתנאי להסכם ושימוש במתקני הרשות.

הערת הביקורת -  הביקורת ממליצה להורות לעמותת מכבי שדרות לעדכן את פוליסות הביטוח  
ולציין בהם את סעיף "אחריות צולבת" לפי ההסכם.

הביקורת ממליצה לתקן את ההסכם העתידי שיערך עם הזוכה ולציין בו סעיף פיצויים מוסכמים  
ללא אחריות נזק.

הביקורת ממליצה לעירייה להעביר החלטה בוועדת ההקצאות על שימוש במתקני הספורט ללא  
תמורה, או תמורה סמלית בהתאם לחוזר מנכ"ל 5/2001 נוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה 

או תמורה סמלית.
הביקורת ממליצה בתנאי המכרז ובהסכם העתידי לעדכן את ההסכם ולקבוע סכום ערבות כלשהו 

כערבות להסכם ולשימוש במתקני העירייה.

11.4פעילות עמותת מכבי שדרות  

מעיון בתוכנית תקציב לשנים 2016-2017 עולה כי עמותת מכבי שדרות מפעילה קבוצות בתחום  
ההישגי כדלקמן:

כדור-רגל ליגה ג'.  
קבוצת נותני שירות בכדור-רגל.  

קבוצת נוער בכדור-רגל. 
קבוצת ילדים א' בכדור-רגל. 
קבוצת ילדים ב' בכדור-רגל. 

נערים ג'  בכדור-רגל. 
כדור-סל ליגה ב'. 

קבוצת נערות בכדור-סל.  
קבוצת ילדות בכדור-סל. 

קבוצת קט-סל בנות. 
ליגת קט-סל בנים. 

קבוצת ילדים ב' בכדור-סל. 
ענף אגרוף. 

קבוצת נשים בכדור-סל ליגה א'. 
טניס שולחן. 

התעמלות אומנותית.  
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בנוסף לפעילות הקבוצתית המפורטות לעיל העמותה מפעילה את פרויקט: 

פרחי ספורט עמותת מכבי 
פרויקט אתנה 

על פי תוכנית תקציב לעונת 2016-2017 שאושרה ביום 13.07.16 אושר תקציב בסה"כ לעונת 2016-2017 
בסך 1,968,903 ₪.

11.5 הליך תשלום לעמותת מכבי שדרות

בסעיף 5.2 התמיכה שבהסכם שבין העירייה לבין עמותת מכבי שדרות נקבע: " התמורה תשולם  
לאחר שתצא הזמנת עבודה שנתית מקושרת לתכנית העבודה"

בסעיף 5.3 נקבע: "בנוסף למילוי התחייבותה של העמותה לפעול בהתאם לתכנית השנתית ולאחר  
שמנהל מחלקת הספורט יאשר חודש בחודשו כי העמותה עומדת ביעדי התכנית השנתית" .

בסעיף 5.4 מתייחס על קיזוז בגין אי ביצוע של פעילות מתוכננת להתבצע על פי התכנית השנתית. 

הערת הביקורת - נימצא שבמסמכים להגשת הכנת התקציב הופיעו חתימות של בעלי התפקידים 
בעירייה ומנכ"ל העמותה מופיעים בשורה אחת ואין הבחנה בין הגוף המפקח (העירייה) לבין הגוף 

המבצע (העמותה).

נימצא, כי עמותת מכבי שדרות לא מגישה הזמנת עבודה שנתית מקושרת לתכנית עבודה בניגוד  
לסעיף 5.2 בהסכם: בפועל העמותה מגישה חשבונית למנהל הספורט מבלי להגיש הזמנת עבודה 

כנדרש בהסכם.
מבדיקת חשבוניות וכרטיסי הנהלת חשבונות עולה כי אין התאמה בין אישור מנהל מחלקת הספורט 

לבין הזיכויים של עמותת מכבי שדרות בכרטיס הנהלת חשבונות ולהלן הפירוט:
חשבונית 489 מיום 02.03.17, מנהל מחלקת הספורט מחק את הסכום של 255,928   

שנרשם על ידי העמותה ותיקן בחשבונית ל-150.00 ₪
בפועל העמותה זוכתה בכרטיס הנהלת חשבונות על סך 285,928 ₪ ( הסכום המקורי 

שרשמה העמותה בחשבונית).
חשבונית 512 מיום , מנהל מחלקת הספורט מחק ותיקן את הסכום של 200,000 ₪ שנרשם  

על ידי העמותה ל- 144,432 ₪.
בפועל העמותה זוכתה בכרטיס הנהלת חשבונות על סך 200,000 ₪ (הסכום המקורי        

שהעמותה רשמה בחשבונית).
על הרשות לבדוק מדוע העמותה זוכתה בכרטיס הנהלת חשבונות על סכומים שלא  
אושרו על ידי מנהלת מחלקת הספורט שהוא הגורם המאשר את ביצוע הפעילות של 

העמותה.

נימצא כי לחשבוניות תשלום לעמותה לא צורפו הזמנות עבודה ולא צורפו דוחות  ביצוע 
מפורטים שבגנם מוגשת החשבוניות.

המלצות הביקורת - הביקורת ממליצה לקיים מעקב ובקרה ראויים, הביקורת ממליצה להכין דוח  
ביצוע לפני תשלום שיוצמד לחשבונות, דוח הביצוע יכלול את הפעילות שבוצעה ,מועדה , מספר 
משתתפים, שם המדריך האחראי וקישורה לתוכנית השנתית, אם לא בוצעה תוכנית מסוימת, לציין 
ולהדגיש "לא בוצעה" על דוח הפעילות יחתום המדריך ,מנכ"ל העמותה ואח"כ יחתום מנהל מחלקת 

הספורט.
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העמותה תגיש את דוח הפעילות מצורף להזמנת עבודה ולחשבונית למנהל מחלקת הספורט.  

הביקורת מעירה שאין לבצע תשלומים חודשיים אוטומטיים ,אלא על סמך דוחות הביצוע.
הביקורת ממליצה לבדוק את התשלומים שהעמותה  זוכתה עליהם בכרטיס הנהלת חשבונות ,שלא 

אושרו על ידי מנהל  מחלקת הספורט כמפורט לעיל ולפעול לחיוב העמותה בהתאם.
הביקורת ממליצה בהגשת תכנית לתקציב בין הגוף המפקח מ"מ ראש העיר ומנהל מחלקת  
הספורט לבין מנכ"ל עמותת מכבי שדרות שהוא גוף מבצע חיצוני לעירייה, ראוי לעשות הפרדה 

מוחלטת בין גוף מבצע לבין גוף מפקח.

11.6 נהלי עבודה מול עמותת מכבי שדרות 

מעבר להסכם שנחתם בין העירייה לבין עמותת מכבי שדרות לא נמצאו נהלי עבודה סדורים  
בהתנהלות שבין העירייה לעמותה.

הביקורת סבורה שעל העירייה והעמותה לערוך ביניהם נוהל עבודה המפרט את סעיפי ההסכם  
ומעבר לכך, שכן מדובר בעמותה המקבלת תקציבים בהיקף משמעותי.

מנהל המחלקה הציג לביקורת נוהל קצר (עמוד 1)  אשר אינו עונה על דרישות הסדרת הפעילות   
הענפה מול העמותה.

הערת הביקורת -  הביקורת ממליצה להכין קובץ נהלים להתנהלות שבין העירייה לעמותה אשר  
יכלול: מחויבות הצדדים, בתחום המקצועי וההישגי, דיווחים תקופתיים על הפעילות, סעיפי פיקוח 

ובקרה, הליך התשלומים וכן חובת התיעוד של ישיבות שבין העירייה לעמותה בפרוטוקולים.

11.7 דוח סכום אירוע ספורט 

לצורך התעדה והפקת לקחים, ראוי שלאחר כל אירוע עמותת מכבי שדרות תערוך דוח סיכום אירוע  
אשר ממנו ניתן ללמוד שהאירוע יתקיים במועד שיקבע, מספר המשתתפים ועל ידי מי, כמו-כן הדוח 

המסכם נועד לבחון אם היעדים והמטרות הושגו והפקת לקחים לאירועי ספורט הבאים.

הערת הביקורת - לא נמצאו סכומים של אירועי הספורט שנערכים על ידי מכבי שדרות ולא על ידי  
מחלקת הספורט.

המלצות הביקורת  - הביקורת ממליצה להכין פורמט של דוח סיכום אירוע ספורט ,אשר יכלול את  
הפרמטרים הנדרשים כפי שפורט לעיל, דוח סיכום האירוע ישמש אסמכתא לקיום האירוע, למספר 
המשתתפים בו, האחראי לקיום האירוע לציון ממצאים שלילים וחיוביים שהיו באירוע ולהפקת 

לקחים לאירועי הספורט הבאים.

12. תמיכה בעמותות 
בשנת 2006 פרסם משרד הפנים נוהל מתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות  

ש"נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים" 
הפועלים בתחומן בנושאים כמו חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות רווחה, בריאות וספורט.
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על פי סעיף 213 לנוהל 4/2006 של משרד הפנים, הרשות תפרסם בעיתון המקומי. רשות בה  

מופיעים ומעלה מעיתון מקומי אחד- פרסום בשני עיתונים מקומיים.

העירייה פרסמה בשנת 2017 "נוהל מתן תמיכות, לגוף נתמך לשנת 2017" מטעם הועדה  
המקצועית לתמיכות של עיריית שדרות, הנוהל מבוסס על חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006.

הערת הביקורת - הביקורת ביקשה לבדוק את התייחסות הנוהל בתחום הספורט, הביקורת מצאה כי 
העירייה תתמוך בגופים אשר פועלים בתחום ענפי הספורט בהיקף של 20,000 ₪ לכל עמותה שתעמוד 

בתבחינים שנקבעו בנוהל התמיכות.
מנהל מחלקת הספורט מסר לביקורת, כי העירייה לא חילקה תמיכות בתחום ענפי הספורט.

נימצא כי נוהל התמיכות לא פורסם באתר האינטרנט של העירייה, הביקורת לא קיבלה העתקים  
מפרסום הנוהל בעיתונים מקומיים.

העירייה לא פרסמה נוהל תמיכות לשנת 2018. 
העירייה משקיעה משאבים במתקנים וכספים  בהיקפים גדולים לעמותת מכבי שדרות בתחום  

הספורט ההישגי.

המלצת הביקורת  
הביקורת ממליצה לפרסם את נוהל התמיכות לשנת 2018 בעיתונים מקומיים בנוסף לאתר  

האינטרנט של הרשות,
הביקורת ממליצה לפרט בנוהל את תחום הספורט, שכן בסעיף התבחינים (1.2) ייכלל בתרבות  

ופעילות שעות הפנאי הוקצו  לו 40% מהתקציב ובסעיף קהילה, רווחה, בריאות נקבע 20,000 ₪ לכל 
עמותה.

אומנם תקציב הספורט מועבר כולו לעמותת מכבי שדרות לגופים אשר פועלים במסגרתה, אך  
ראוי לבחון את הסוגיה של גופים, אשר לא מעוניינים לפעול במסגרת עמותת מכבי שדרות,

כאמור העירייה המשקיעה משאבים במתקנים ותקציבים בהיקפים גדולים למכבי שדרות אשר 
אמורה להפעיל את הספורט ההישגי לכל הגופים העוסקים בתחום הספורט בעיר, מן הראוי לבחון 

שלא תהא כפילות.
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מסקנות והמלצות

ממצאי הביקורת העלו ,כי מחלקת הספורט בעירייה פועלת לקידום הספורט בעירייה ביחד  .1
עם עמותת מכבי שדרות בתחום הספורט ההישגי ועם המתנ"ס המקומי בתחום חוגי 
הספורט. העירייה הכינה תוכנית אב לספורט בשנת 2015 ושואפת ליישם את התוכנית על 

ידי השגת משאבים מגופים ממשלתיים העירייה לפיתוח מתקני הספורט ואחזקתם.

מנכ"ל העירייה עוקב אחר ביצוע תוכנית העבודה ומקיים דיוני סטאטוס לקידום הפרויקטים  .2
בתחום הספורט. המבנה הארגוני של מחלקת הספורט שנשען על מנהל המחלקה בלבד 

והוא טעון שינוי לאלתר.
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תחום הספורט בעירייה בתנופה מתמדת, הרשות פעלה להגדיל את תקציב מחלקת   .3
הספורט מאז תכנית אב לספורט בשיעור ניכר של 178% ו- 97% לשנת 2017 ושנת 2016 
ביחס לשנת 2015 בהתאמה ,זאת מעבר להמלצה בתכנית אב לספורט שקבעה מגמת 

גידול של 10% בכל שנה.

הרשות מקיימת פעילות ענפה ואינטנסיביות לדחוף קדימה את הספורט בעיר, זאת ניתן   .4
ללמוד מהיקף התקציבים ,תכניות העבודה והעבודה השוטפת.

בשנים 2017-2018 העיר הגיעה להישגים בענפי הספורט השונים: אליפות באגרוף  .5
לבוגרים ונוער ,אליפות בג'ודו לילדות וילדים, אליפות ישראל בהאבקות חופשית, מכבי 
עירוני שדרות עלתה לליגה הארצית, התמקצעות בתחום ההתעמלות האומנותית. יחד עם 

זאת הביקורת מוצאת לנכון לציין את עיקרי הממצאים ובהמשך את עיקרי ההמלצות.

בשנת 2013 ערך משרד התרבות והספורט סקר בקרב כללי תושבי ישראל העוסקים  .6
בפעילות גופנית, ממצאי הסקר העלה כי רק 32.5% עוסקים בפעילות גופנית, לעומת 57% 
מתושבי שדרות שעוסקים בפעילות גופנית. בהשוואת אחוזי התושבים בשדרות העוסקים 
בפעילות גופנית לעומת תושבי ישראל, עולה כי תושבי שדרות עוסקים בפעילות גופנית 

24.5% יותר מכלל תושבי ישראל.

תוכנית אב לספורט- המבנה הארגוני וכ"א אינו הולם את התפקידים שנקבעו למחלקת  .7
הספורט. המלצת הביקורת  לפעול לתיקון המבנה הארגוני של מחלקת ספורט בהתאם 
להמלצות בפרק מחלקת הספורט. לפעול שהנושאים שהומלצו בתכנית אב לספורט 

ידונו פעמיים בשנה בצוות ההגוי כפי שהומלץ עליו בתכנית אב לספורט.

הקמת צוות מצומצם ליישום תוכנית אב - לא נמצאו בידי מנהל המחלקה פרוטוקולים,   .8
אשר מתעדים את עבודת צוות ההיגוי ,אשר אמור להתכנס פעמיים בשנה ומן הראוי היה 
שיתעד את עבודתו בפרוטוקולים כתובים. המלצת הביקורת לקיים את ישיבות צוות 
ההיגוי בהתאם להרכב שהומלץ בתכנית אב לספורט אשר יכלול את: מנכ"ל העירייה, 
מנהל מחלקת הספורט ומהנדסי העיר בתדירות של פעמיים בשנה, כללי המנהל 

הציבורי התקין מחייבים תיעוד הישיבות בפרוטוקולים.
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המבנה הארגוני ביחס לתכנית אב לספורט - המבנה הארגוני הקיים, איוש המחלקה עם   .9

מנהל המחלקה בלבד, אינו עולה בקנה אחד עם תפקידי המחלקה שנקבעו בתכנית אב 
לספורט בחודש אוקטובר 2015.  המלצת הביקורת: לאור המשימות המוטלות על 

מחלקת הספורט, ראוי שתתוגבר בכוח אדם מתאים ולאלתר.
הביקורת ממליצה לשנות את המבנה הארגוני של מחלקת הספורט כדלקמן: 

מזכירה קבועה -100% משרה.  o
רכז מתקנים ובטיחות 50- % משרה. o

רכז ספורט תחרותי וחינוך פורמאלי -100% משרה.  o
רכז חוגים וספורט עממי- 50 % משרה.  o

10.אתר אינטרנט של מחלקת הספורט -אתר מחלקת ספורט דל בתוכן ביחס לפעילות 
המתבצעת בפועל. באתר מופיעים נתונים מעטים ,פרטים של מנהל המחלקה ופרטים של 
מנכ"ל עמותת מכבי שדרות ומידע מזערי על אפשרויות פעילות בתחומי הספורט. המלצת 
הביקורת:  להרחיב את המידע באתר מחלקת הספורט ולדאוג לעדכנו באופן שוטף, 

אשר יכלול:
מטרות ויעדים של המחלקה.  o

תפקידי מחלקת הספורט. o
פעילות בתחום הספורט ההישגי. o

פעילות בתחום העממי. o
רשימת מתקנים המיועדים לשימוש הקהל הרחב, כולל המתקנים הפנויים  o

לשימוש אחר הצהריים ובחופשות במוסדות חינוך.
הישגים ארציים. o

11.השוואת תקציב מתוכנן לביצוע לשנת 2017-2015 - למרות שהמחלקה ניצלה את תקציבה 
באחוזים גבוהים, במיוחד בשנת 2017 (94.70%) ובשנות 2016 (97.26%), הרי בפועל לא נוצלו 
סכומים כספיים בהיקף ניכר, כך לדוגמא בשנת 2017 לא נוצל סכום של כ- 150,000 ש"ח  
ובשנת 2015 לא נוצל סכום של 166,000 ₪ . המלצת הביקורת בעתיד לפעול לניצול 

התקציב ולעדכן סעיפים בתקציב על פי הביצוע של כל שנה בתקציב השנה העוקבת.

12.מאגר נתונים רשותי למתקני ספורט -ברוב המתקנים לא נרשמו שנת הקמה של 
המתקנים, מספר מושבים קבועים ומקומות לא מדויקים, כמו כן אין נתונים בדבר מידת 
נגישות המתקנים לנכים ופרטים בדבר המתקין ובדבר האחראי על תחזוקת המתקן. 
המלצת הביקורת להכין את מאגר רשותי למתקני ספורט אשר יכלול: שם המתקן וסוגו, 
את מקומו המדויק, את שנת הקמתו, את מספר המושבים הקבועים, פרטים בדבר 
נגישותו לנכים ופרטים בדבר המתקין והאחראי לתחזוקה של המתקן. להכין תיק לכל 
מתקן ספורט, אשר יכלול את המידע הדרוש לכל מתקן וכן יתויקו בו דוחות בדיקת 

הבטיחות.

13.רישיונות עסק להפעלת מתקני ספורט -הרישיון האחרון  למגרש ברח' סיני הופק בתנאים 
מיוחדים, בכפוף לתנאי כיבוי אש ולתנאי המשטרה, לביקורת לא הוצגו אישורי כיבוי אש 
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ואישורי משטרה, בניגוד לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשנ"ה- 1995.המחייבים 
לקבל אישור משטרה ומשרד הבריאות, הרישיון הזמני פג תוקפו ביום 31.5.2018 ויש 
לפעול לאלתר לחידושו. המלצת הביקורת לפעול לחידוש הרישיון  הזמני שפג תוקפו 
ביום 31.5.2018,לפעול להשלמת האישורים הנדרשים מהמשטרה, משירותי הכבאות 
וממשרד הבריאות בהתאם לצו רישוי עסקים תשע"ג 2013 סעיף 7.7 יא' בצו. לפעול 
להוצאת רישיון עסק לכל מתקני הספורט שבתוך מוסדות החינוך לפי צו רישוי עסקים 
(עסקים טעוני רישוי), תשע"ג 2013,שכן הם משמשים אחרי צהריים ובפגרות של 

מוסדות החינוך את הקהל הרחב.

14.מתקני ספורט במוסדות חינוך -מתקני ספורט במוסדות חינוכיים בנוסף לשימוש 
התלמידים, משמשים גם את הקהל הרחב ונימצא שאין להם רישיון על פי חוק רישוי עסקים, 

תשכ"ח -1968.

15.מתקני ספורט שלא נערכו בהם בדיקות בטיחות תקופתיות -על פי הנתונים שנמסרו על 
ידי מנהלת מחלקת ספורט בעיר שדרות קיימים 26 מתקני ספורט, הביקורת קיבלה לידיה 
16 דוחות בדיקה תקופתית שנערכו בחודש נובמבר 2017, הביקורת לא קיבלה לידיה 
דוחות בדיקה של 10 מתקני ספורט. המלצת הביקורת לבצע בדיקות בטיחות תקופתיות 
במתקנים שלא נערכו בהם בדיקות תקופתיות. לתקן את הליקויים שנתגלו בדוחות 
הבדיקה שנערכו על ידי חברת "שמר הנדסה" מחודש נובמבר 2017.להכין תיק לכל 
מתקן ספורט ולתייק בו את הדוחות בדיקה התקופתית למסמכים אחרים הרלוונטיים 

לאותו מתקן.

16.נגישות מתקני ספורט לאנשים עם מוגבלויות - הרשות לא עמדה בתקנות שוויון זכויות  
לאנשים עם מוגבלויות התאמת נגישות לשירות תשע"ג- 2013. נימצא שהחברה "אבני 
אפרת" הספיקה  לערוך בפרק זמן של חודש רק 3 מתקנים ,שהם 11% מסך המתקנים, 
הרשות לא ביצעה התאמות ב- 65% מהמתקנים כנדרש מהתקנות. המלצת הביקורת 
לפעול מול חברת "אבני אפרת" לזרז את עריכת הסקר ולהעבירו בהקדם לרשות. לסיים 
את התאמת כל מתקני הספורט לנגישות  שהייתה אמורה לסיים עד 65% מן האתרים. 
הביקורת ממליצה של שלושת המתקנים שנדרשות התאמות והתקנות בתחומים שונים: 

חנייה, מדרגות, שטחי חוץ, בתי אחיזה, דלתות ושירותים.

17.תחזוקת מתקני ספורט - עובד המתנ"ס האחראי לתחזוקת המתקנים ,אינו כפוף למנהל 
למחלקת הספורט. לא נמצאה הגדרת תפקיד ותחומי אחריות של אחראי מתקנים בהתאם 
להגדרת תפקיד מנהל מתקני ספורט רשותי שקבע משרד החינוך מינהל חברה ונוער ואוגדן 
בעלי תפקידים. המלצת הביקורת למנות מנהל מתקני ספורט רשותי שיהיה אחראי על 
תחזוקת המתקנים ובטיחותם, תיאור התפקיד מופיע באוגדן בעלי תפקידים שנקבעו על 
ידי משרד החינוך, מנהל חברה ונוער. מנהל מתקני ספורט רשותי יהיה חלק מצוות 
מחלקת הספורט בכפוף למנהל מחלקת הספורט בתפקיד זה יהיה תפקידו העיקרי ולא 
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יהיה שייך / כפוף לאף גורם אחר ברשות המקומית ובנוסף, יש להכין נהלים למנהל 

מתקני ספורט רשותי ולהגדיר את  תחומי אחריותו.

18.עמותת מכבי שדרות -נימצא כי לעמותה קיים עודף (רווח) בשנת 2016 על סך 407,717 ₪,  
שהם 16% ממחזור הפעילות, בשנת 2015 היה גרעון של 168,123 ₪ .לדעת הביקורת על 
העירייה לבדוק ממה נובע העודף ולהיות מעורבת בניצולו, שכן מקורות המימון של העמותה 
ברובם הגדול מהעירייה. נימצא כי העמותה טרם העבירה דוחות לרשם העמותות לשנת 2017  
שהייתה אמורה להעביר עד 30 ביוני (או לפחות לא נלקטו ברשם העמותות).  המלצת הביקורת 
לבדוק את הסיבות לעודף הכספי של 16% ממחזור הפעילות של העמותה, האם הוא 
נובע  מביטול פעילות/משימות שהעמותה לא ביצעה או מסיבות אחרות. על העירייה  
להיות מעורבת בניצול העודף  שנוצר בעמותה, כיוון שהכספים הם ממקורות העירייה 
ומדובר ב-מלכ"ר שאינו יכול לחלק רווחים, אלא להשקיע אותם בעמותה. על העירייה 
לברר משום מה העמותה עדיין לא העבירה את הדוחות הכספיים לשנת 2017 ב-30 
ליוני 2018 כנדרש מחוק העמותות, שכן העירייה רשאית לעבוד רק עם עמותות 

שמדווחות לרשם העמותות.

19.וועדת מכרזים - בפרוטוקול הוועדה לא נרשמו נימוקים להמלצה לראש העיר לבחור בהצעה  
של  עמותת מכבי שדרות שהצעתה הייתה יחידה, כנדרש מסעיף 22(ו) שקובע "היה על 
הוועדה לרשום את נימוקיה בעת שבחרה בהצעה היחידה שהוגשה או שנותרה לדיון"  
על פי פרוטוקול הוועדה, לא נמצא בתיבת המכרזים אומדן העירייה ,כנדרש מסעיף 11(א) 
וסעיף 17 (ג) לתקנות, המחייב הכנת אומדו מפורט והכנסתו לתיבת מכרזים על ידי העירייה 
,לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתיבה. על  פי פרוטוקול לא נימצא העתק 
מהקבלה של רכישת מסמכי המכרז על ידי עמותת מכבי שדרות בסך  2500 ש"ח ,  כנדרש 
מסעיף 10 (10) (ב) לתקנות. המלצת הביקורת על וועדת מכרזים להקפיד לפעול על פי 

תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח -1987,כדלקמן:
בעת הגשת הצעה יחידה ,יש לרשום את נימוקיה בהמלצתה על ההצעה הנבחרת לראש  

העיר.
לוודא הכנת אומדן מפורט עלי העירייה והכנסתו לתיבת המכרזים ,לפני תום המועד     

להגשת
מסמכי  המכרז.     

לוודא שביחד עם  מסמכי המכרז תצורף קבלה על רכישת מסמכי המכרז, ובהעדרה   
לציין זאת
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בפרוטוקול.     

20.היעדר סעיף "אחריות צולבת" בפוליסת הביטוח -על פי סעיף 7.2 להסכם, על עמותת  
מכבי שדרות לדאוג שבפוליסת הביטוח יירשם סעיף "אחריות צולבת" שמשמעותו שהעירייה 
תהיה רשומה כמבוטחת בפוליסות הביטוח, מעיון בפוליסות הביטוח שנמסרו לביקורת, 
ביטוח צד ג' וביטוח חבות מעבידים וביטוח ספורטאים לא מופיע סעיף "אחריות צולבת". 
המלצת הביקורת להורות לעמותת מכבי שדרות לעדכן את פוליסות הביטוח ולציין בהם 

את סעיף "אחריות צולבת" לפי ההסכם.

21.היעדר סעיף פיצויים מוסכמים -בסעיף 16.3 נקבע: "בכל מקרה של הפרה שאינה יסודית  
תתקן העמותה את ההפרה בתוך 7 ימים מיום שנדרשה לכך ע"י העירייה או מי מטעמה, לא 
תיקנה העמותה את ההפרה כאמור, תהיה העירייה רשאית לבטל ההסכם תוך 14 ימים. 
"לדעת הביקורת אין הבדל משמעותי בין סעיף 16.1 הדן סעיפים שהם הפרה יסודית לבין 
הפרה שאינה יסודית. הביקורת סבורה שיש לקבוע פיצויים מוסכמים ללא הוכחת נזק 
שיקוזזו מתקציב העמותה במקרים של הפרה לא יסודית, שכן הרי העירייה לא תבטל 
את ההסכם על הפרות פעוטות. המלצת הביקורת לתקן את ההסכם העתידי שיערך עם 

הזוכה ולציין בו סעיף פיצויים מוסכמים ללא אחריות נזק.

22.הסכם בר רשות לשימוש במתקנים - בהסכם שנחתם ביום 23.08.2015 בין העירייה 
לעמותה, לא פורטו המתקנים שהעירייה מעמידה לשימושה של העמותה. בסעיף 6.2 
בהסכם מחייב את העירייה להעמיד מתקני ספורט בשעות קיומן של פעילויות הספורטיביות 
בהתאם לחוזה זה. מעבר להסכם העירייה לא החתימה את העמותה על "הסכם בר 
רשות" לפי הנחיות  משרד הפנים בהתאם לסעיף 118 לפקודת העיריות. המלצת 
הביקורת להעביר החלטה בוועדת ההקצאות על שימוש במתקני הספורט ללא  תמורה, 
או תמורה סמלית בהתאם לחוזר מנכ"ל 5/2001 נוהל הקצאת קרקע ומבנים ללא 

תמורה או תמורה סמלית.

23.ערבות / ביטחונות -בהסכם שנחתם בין העירייה לעמותה לא התבקשה העמותה להמציא 
כתב ערבות בנקאית אוטונומית לפקודת העירייה בסכום כספי כלשהו כתנאי להסכם ושימוש 
במתקני הרשות. המלצת הביקורת בתנאי המכרז ובהסכם העתידי לעדכן את ההסכם 

ולקבוע סכום ערבות כלשהו כערבות להסכם ולשימוש במתקני העירייה.

24.תהליך תשלום לעמותת מכבי שדרות -במסמכים להגשת הכנת התקציב הופיעו חתימות של 
בעלי התפקידים בעירייה ומנכ"ל העמותה בשורה אחת ואין הבחנה בין הגוף המפקח (העירייה) 
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לבין הגוף המבצע (העמותה) עמותת מכבי שדרות לא מגישה הזמנת עבודה שנתית מקושרת 
לתכנית עבודה בניגוד לסעיף 5.2 בהסכם: בפועל העמותה מגישה חשבונית למנהל הספורט מבלי 
להגיש הזמנת עבודה כנדרש בהסכם. מבדיקת חשבוניות וכרטיסי הנהלת חשבונות עולה כי אין 
התאמה בין אישור מנהל מחלקת הספורט לבין הזיכויים של עמותת מכבי שדרות בכרטיס הנהלת 
חשבונות ולהלן הפירוט: חשבונית 489 מיום 02.03.17, מנהל מחלקת הספורט מחק את הסכום 
של 255,928 שנרשם על ידי העמותה ותיקן בחשבונית ל-150.00 ₪ בפועל העמותה זוכתה 
בכרטיס הנהלת חשבונות על סך 285,928 ₪ (הסכום המקורי שרשמה העמותה בחשבונית) 
חשבונית 512 מיום , מנהל מחלקת הספורט מחק ותיקן את הסכום של 200,000 ₪ שנרשם על 
ידי העמותה ל- 144,432 ₪.בפועל העמותה זוכתה בכרטיס הנהלת חשבונות על סך 200,000 
₪ (הסכום המקורי שהעמותה רשמה בחשבונית)לחשבוניות תשלום לעמותה לא צורפו 
הזמנות עבודה ולא צורפו דוחות  ביצוע מפורטים שבגנם מוגשת החשבוניות. המלצת 
הביקורת - הביקורת ממליצה בהגשת תכנית לתקציב בין הגוף המפקח מ"מ ראש העיר 
ומנהל מחלקת הספורט לבין מנכ"ל עמותת מכבי שדרות שהוא גוף מבצע חיצוני 
לעירייה, ראוי לעשות הפרדה מוחלטת בין גוף מבצע לבין גוף מפקח. לקיים מעקב 
ובקרה ראויים, הביקורת ממליצה להכין דוח ביצוע לפני תשלום שיוצמד לחשבונות, דוח 
הביצוע יכלול את הפעילות שבוצעה ,מועדה , מספר משתתפים, שם המדריך האחראי 
וקישורה לתוכנית השנתית, אם לא בוצעה תוכנית מסוימת, לציין ולהדגיש "לא בוצעה" 
על דוח הפעילות יחתום המדריך ,מנכ"ל העמותה ואח"כ יחתום מנהל מחלקת הספורט. 
העמותה תגיש את דוח הפעילות מצורף להזמנת עבודה ולחשבונית למנהל מחלקת 
הספורט. הביקורת מעירה שאין לבצע תשלומים חודשיים אוטומטיים ,אלא על סמך 
דוחות הביצוע. לבדוק את התשלומים שהעמותה  זוכתה עליהם בכרטיס הנהלת 
חשבונות ,שלא אושרו על ידי מנהל  מחלקת הספורט כמפורט לעיל ולפעול לחיוב 

העמותה בהתאם.

25.נהלי עבודה מול עמותת מכבי שדרות -מעבר להסכם שנחתם בין העירייה לבין עמותת  
מכבי שדרות לא נמצאו נהלי עבודה סדורים בהתנהלות שבין העירייה לעמותה. הביקורת 
סבורה שעל העירייה והעמותה לערוך ביניהם נוהל עבודה המפרט את סעיפי ההסכם 
ומעבר לכך, שכן מדובר בעמותה המקבלת תקציבים בהיקף משמעותי מהעירייה.. מנהל 
המחלקה הציג לביקורת נוהל קצר (עמוד 1)  אשר אינו עונה על דרישות הסדרת הפעילות 
הענפה מול העמותה.  המלצת הביקורת להכין קובץ נהלים להתנהלות שבין העירייה 
לעמותה אשר יכלול: מחויבות הצדדים, בתחום המקצועי וההישגי, דיווחים תקופתיים 
על הפעילות, סעיפי פיקוח ובקרה, הליך התשלומים וכן חובת התיעוד של ישיבות שבין 

העירייה לעמותה בפרוטוקולים.

26.דוח סיכום אירוע ספורט -לא נמצאו סכומים של אירועי הספורט בסיומם שנערכים על ידי  
מכבי שדרות ולא על ידי מחלקת הספורט. המלצת הביקורת להכין פורמט של דוח סיכום 
אירוע ספורט, אשר יכלול את הפרמטרים הנדרשים כפי שפורט לעיל, דוח סיכום האירוע 
ישמש אסמכתא לקיום האירוע, למספר המשתתפים בו, האחראי לקיום האירוע לציון 

ממצאים שלילים וחיוביים שהיו באירוע ולהפקת לקחים לאירועי הספורט הבאים.
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27.תמיכה בעמותות -נימצא כי נוהל התמיכות לא פורסם באתר האינטרנט של העירייה, 
הביקורת לא קיבלה העתקים מפרסום הנוהל בעיתונים מקומיים. העירייה לא פרסמה נוהל 
תמיכות לשנת 2018. המלצת הביקורת לפרסם את נוהל התמיכות לשנת 2018 בעיתונים 
מקומיים בנוסף לאתר האינטרנט של הרשות, הביקורת ממליצה לפרט בנוהל את תחום 
הספורט, שכן בסעיף התבחינים (1.2) ייכלל בתרבות ופעילות שעות הפנאי הוקצו לו 40% 
מהתקציב ובסעיף קהילה, רווחה, בריאות נקבע 20,000 ₪ לכל עמותה. אומנם תקציב הספורט 
מועבר כולו לעמותת מכבי שדרות לגופים אשר פועלים במסגרתה, אך ראוי לבחון את הסוגיה 

של גופים, אשר לא מעוניינים לפעול במסגרת עמותת מכבי שדרות.
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ניהול ועדת מכרזים במכרזי תב"רים לשנים 2016 - 2017

ביקורת זו מתמקדת במכרזי תב"רים לשנים 2016 – 2017 לעבודות פיתוח עירוניות. הביקורת
נערכה על פי בחינה מדוקדקת של תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987 (להלן בדו"ח: 
"התקנות") אל מול הליך המכרזים. מטרת הביקורת הינה לבחון את הליך המכרזים, הנורמות 

המנחות, הסדרי הרכישות, ניהול המכרזים, רישום וניהול הפרוטוקול אל מול הוראות התקנות.
במהלך בדיקת המכרזים הביקורת נחשפה לליקויים, שתיקונם דורש שינוי וריענון בנוהלי עבודה, 

נקיטת פעולות לפיקוח, בקרה, לייעול ולחיסכון.

סעיף א213 (א) בפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן בדו"ח: "הפקודה"),  מגדיר מהו תב"ר: 

"213א. (א) בסעיף זה, "תקציב בלתי רגיל" – תקציב של עיריה המיועד לפעולה חד-פעמית 
או לתחום פעילות מסוים, הכולל אומדן תקבולים ותשלומים לאותה פעולה או                    

לאותו תחום פעילות, וכספים שיועדו על פי דין למטרות שאינן תקציב רגיל.                   

           (ב)  כספים של תקציב בלתי רגיל ינוהלו בנאמנות בידי ראש העיריה והגזבר, בנפרד 
מכספי חשבון התקציב שאינו בלתי רגיל; לא ייעשה כל שימוש בכספים של                   

תקציב בלתי רגיל שלא למטרה שלשמה נועד, ובכלל זה לא ייעשו כל פעולות קיזוז                   
בין כספים של תקציב בלתי רגיל לכספים של תקציב שאינו בלתי רגיל, זולת                   

בתום כל פעולה שלה יועד התקציב הבלתי רגיל; כספים של התקציב הבלתי רגיל                   
אינם ניתנים לשעבוד שלא לטובת הפעולה שלה מיועד התקציב הבלתי רגיל".                  

התב"ר מיועד לתוכניות פיתוח ולמימון מיוחד של פרויקטים. שימוש בכספי התב"ר נועד למטרה 
שלמענו הוקם בלבד. המקורות התקציביים לתב"רים הינם ממשרדי הממשלה לדוגמא משרד החינוך 
בבניית מוסדות חינוך, או תקציבים ממשרד התחבורה לבניית פרויקטים תחבורתיים, או שיקום 
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תשתיות במענקי משרד השיכון וכן מענקים ממוסדות שונים כגון מפעל הפיס ומלוות מגורמים שונים 

כגון בנקים, משרד האוצר ומשרד הפנים. בניגוד לתקציב הרגיל , התב"ר יכול להיות רב שנתי.
בתקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971, פרק שני, סעיף 16  בתקציב בלתי  
רגיל נקבע כי: " התקציב יוכן לכל פעולה בנפרד על גבי טופס המיועד לכך; מבנה הטופס וחלוקת 
אומדן התקבולים והתשלומים לפרקים, פרקי משנה, פרקי עזר, סעיפים וסעיפי משנה יהא כפי 

שקבע רואה החשבון".
וכן בסעיף 18 נקבע: " אומדן התשלומים בתקציב לכל פעולה לא יעלה על אומדן התקבולים 

המיועדים לאותה פעולה".
הנורמה החוקית לביקורת 

פקודת העיריות (נוסח חדש).

תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987.

תקנות הרשויות המקומיות (הכנת תקציבים), תשל"א-1971.

מטרות הביקורת
1. בחינת הנורמות והתנהלות ניהול המכרזים.

2. בחינת תהליך המכרז.

3. בחינת רישום וניהול פרוטוקול מכרזי תב"רים.

4. עמידה מול הוראות החוק.

היקף הביקורת

1. ביצוע סקירה של מסמכי המכרזים.

2. ראיונות עם בעלי תפקידים: מזכירת ועדת המכרזים. 

3. שליפת נתונים ממערכי המידע, עיבודם וניתוחם.

4. בחינת מנגנוני האישור, בקרות קיימות ופיקוח.

הקדמה
רכזת המכרזים בעירייה הינה עובדת יחידה הכפופה למנכ"ל העירייה, תפקידה לרכז את כל חומר 

המכרז, להעבירו בין כל הגורמים המאשרים בעירייה, לפרסמו, לקבל את הצעות המציעים ולתעד את 

ישיבות ועדת המכרזים בעת פתיחת ההצעות ובעת קבלת ההחלטות בגינם.

אגף הרכש וההתקשרויות של העירייה מונה כ- 3 עובדים שהינו חלק מתהליך הכנת המכרז בשיתוף 

ובתיאום עם היועץ המשפטי לעירייה, המכין את חוברת המכרז ומסמכיה.  בנוסף העירייה יכולה 

להיעזר בשירותיו של יועץ מקצועי למכרז, אשר מכין את מפרט המכרז וכתב הכמויות למכרז  בהתאם 

לדרישות העירייה.
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מפרט ביצוע העבודות למכרז וכתב הכמויות נעשה כאמור, בהתאם לצרכי העיר, דרישות העירייה על 

אגפיה הנדרשים למכרז. בדו"ח זה באה לידי ביטוי דרישות אגף ההנדסה, שפ"ע, הרווחה והחינוך, 

בטיפול וקידום צרכי התושבים והעיר.

תפקיד מחלקת הרכש הינו לטפל בניהול מכרזים ורכש, הכוללים בין היתר רכישות טובין עבור  

העירייה ויצירת התקשרויות לביצוע עבודות שונות.

מערך המכרזים כולל שישה גורמים רלוונטיים אשר משתתפים בועדת המכרזים, ביניהם ראש העיר, 

הגזבר, מנכ"ל העירייה, מנהל רכש והתקשרויות, יועמ"ש, מהנדס העיר ומעת לעת גם הגורם 

הרלוונטי שמשתתף במהלך בחינת המכרז.

תהליך הכנת המכרז 
הצורך לביצוע עבודות פיתוח בעיר, נקבע בהתאם לצרכיי העיר, מדיניות העירייה, ראש העיר, מנכ"ל  

העירייה ואגפי העיריה. בהתאם לנהוג בעירייה, החל מפרסום התב"ר, מתכנסת מליאת העיר תוך 10 

ימים לדון באישור התב"ר עצמו. לאחר מכן התב"ר עובר לאישור משרד הפנים. לאחר אישור משרד 

הפנים, מנהל הרכש מכין בשיתוף היועץ המשפטי לעירייה את המכרז כולל מפרט טכני וכתב כמויות. 

מזכירת ועדת המכרזים נותנת מספר סידורי למכרז ומצרפת אליו טופס טיולים. טופס הטיולים נערך 

ברגע שהתב"ר אושר על ידי משרד הפנים, ובאחריות מנהל הרכש לקבל חתימות של כל המאשרים.

טופס טיולים לפרסום מכרז 
העירייה ערכה נוהל של טופס טיולים לניהול מכרז. בטופס רשומים כל הנתונים הכללים על המכרז ועל 

הליך טיפולו ופרסמו וחתומים עליו כל הגורמים המאשרים בעירייה. הטופס הכולל: סעיף תקציבי, 

מספר  התב"ר, מחיר רכישת חוברת, גובה ערבות הבנקאית, אומדן המכרז, סיווג קבלני, תאריך 

פרסום בעיתון, תאום עם יו"ר ועדת המכרזים,  תאריך סיור הקבלנים, תאריך אחרון לשאלות, מועד 

סופי להגשת המכרז ומועד פתיחת המכרז וחתימות בעלי התפקידים בעירייה שהינם: מהנדס העיר, 

מנהל רכש, יועמ"ש, גזבר, מנכ"ל, ראש העיר וגורם רלוונטי.

לאחר מילוי טופס הטיולים, מודפסות חוברות המכרז בצרוף עלות חוברת המכרז. מזכירת ועדת 

המכרזים מעבירה את חומר המכרז לדובר העירייה לצורך פרסום. דובר העירייה מפרסם את המכרז 

ב- 2 עיתונים לפחות. המציעים רוכשים את חוברת המכרז במחלקת הגביה בעירייה ולאחר הצגת 

התשלום לרכזת ועדת המכרזים, הם מקבלים את חוברת המכרז.

המציעים מניחים את הצעותיהם בתיבת המכרזים של העירייה (מפתח תיבת המכרזים נמצא 

ברשותה של רכזת ועדת המכרזים). בעת מועד סיום הגשת המציעים תיבת המכרזים מוחזרת 

למשרד של רכזת ועדת המכרזים.

115



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
רכזת ועדת המכרזים מזמנת את ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות המציעים. במעמד פתיחת 

מעטפות המציעים נוכחים חבר ועדה אחד, יועמ"ש העירייה והמציעים.

לאחר פתיחת המעטפות הן עוברות לבדיקת היועמ"ש ו/או יועץ המכרז לצורך מתן חוות דעת לועדת 

המכרזים ולעומד בראשה.

לאחר קבלת חוו"ד של היועמ"ש/יועץ המכרז, מזמנת מזכירת ועדת המכרזים ישיבת ועדת מכרזים 

לבחירת המציע ברוב של פורום חוקי של חברי ועדת המכרזים.  ועדת המכרזים נותנת את המלצתה 

ומביאה לאישורו של ראש העיר.

הערת הביקורת – טופס הטיולים שערכה העירייה הינה ביוזמתה ועל מנת לבצע סדר 
כרונולוגי בהליכי המכרז. בכל המכרזים שנבדקו בדו"ח זה צורף טופס טיולים אשר מולא 
בחלקיות. המלצת הביקורת להקפיד על מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס הטיולים 

אשר מהווה את כרטיס הביקור של המכרז.
חומרי המכרז מתועדים ושמורים במשרדה של מזכירת הועדה. החומרים אינם סרוקים.   
המלצת הביקורת לסרוק את חומרי המכרזים על מנת שיהיו זמינים לחברי ועדת 

המכרזים וחברי המועצה בכלל.
לפני יציאה למכרז חומר המכרז מועבר ממנהל הרכש, אך אין פונקציה שמבצעת בדיקה 
של התיק לפני יציאתו למכרז. המלצת הביקורת לבצע בדיקת איכות לחומר המכרז לפני 

הפצתו.

עלות מסמכי המכרז 
הביקורת מצאה כי ישנה רכישה מועטה של חוברות מכרז. משתתף אחד בלבד עשוי להגיש הצעה  
בהיקפים גדולים ללא השוואה למציעים אחרים או לא לייצר תחרות. עלות רכישת מסמכי המכרז 

נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של גזבר העירייה ובהעדרו באחריות מנהל הרכש.

הערת הביקורת - הביקורת לא מצאה קריטריונים לקביעת עלות מסמכי המכרז, ולכן 
המלצת הביקורת הינה להגדיר את  עלות מסמכי המכרז לפי אחוז מסוים מערך המכרז או 

לפי קבוצות מחירים אליהם משתייך המכרז.

סיור קבלנים
בסיור הקבלנים נמצא כי ישנם משתתפים רבים המחליטים שלא לרכוש את תיק המכרז, וזאת בשל  

אי עניין או עלות תיק גבוהה.

הערת הביקורת - על פי התקנות, לא נידרש מינימום  רוכשים של חוברות מכרז. 
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נוהל פתיחת מעטפות

על פי הנהוג בעירייה בעת  פתיחת המעטפות ופתיחת תיבת המכרזים נוכחים בועדת המכרזים רק  
היועמ"ש, חבר מועצת העיר ומזכירת הועדה.

הערת הביקורת – הביקורת לא מצאה ליקוי בהליך.

ועדת מכרזים: הודעת פרסום לזוכה המרכז ואי זכיה לאחרים
הביקורת מצאה כי אין הנחיות ונהלים ברורים להפצת הודעת זכייה או דחייה למציעים לאחר כינוס  
ועדת מכרזים. לעיתים לוקח כשבועיים עד להוצאת מכתב זכייה, אם כי נמצא שבכל המכרזים אכן 

נשלחו מכתבים כנדרש.

ועדת מכרזים
סעיף 148 בפקודת העיריות (נוסח חדש), קובע מי הם חברי ועדת המכרזים ברשות המקומית: 

"148. (א)  המועצה תבחר מבין חבריה ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק הצעות 
מחירים המוגשות לעיריה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ לפני ראש העיריה על                   

ההצעה שלדעת הועדה ראויה לאישורו; ראש העיריה לא יהיה חבר בועדת                   
המכרזים.                  

          (ב)  החליט ראש העיריה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים שלא לאשר את 
ההצעה שעליה המליצה הועדה, ירשום את הנימוקים להחלטתו ויביאם                  

לידיעת המועצה בישיבתה הקרובה.                 
          (ג)   ראש העיריה רשאי, באישור המועצה, לאשר הצעה מבין ההצעות שהיו לפני 

ועדת המכרזים, אף שהועדה לא המליצה עליה".                 

ההרכב הסיעתי של ועדות חובה (תיקון מס' 77) תשס"א-2001, נקבע בסעיף 150   
בפקודת העיריות (נוסח חדש):

"150א. (א) ההרכב הסיעתי של חברי מועצה, בכל אחת מועדות החובה לפי  
פקודה זו, יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה                     

ובלבד שבכל ועדת חובה יהיה נציג אחד לפחות מהאופוזיציה; לענין                    
סעיף זה, "נציג אחד לפחות מהאופוזיציה" – מי שתקיימים בסיעתו                    

הוראות פסקה 149ג(ג)(1).                   
          (ב)  (1)   סיעה הזכאית למנות חבר מטעמה בועדת חובה לפי פקודה זו או לפי כל דין 

(להלן – סיעה זכאית), רשאית למנות לועדה חבר מועצה מכל סיעה אחרת, 
וזאת אף אם עקב מינויו לא תתקיים הוראה מהוראות סעיף קטן (א);

(2)   מינוי חבר מועצה מסיעה אחרת בועדת חובה לפי סעיף קטן (ב), אינו 
מקנה לסיעה האחרת סמכות למנות ממלא מקום קבוע, כאמור בסעיף 

קטן (ג).
          (ג)   סיעה זכאית רשאית למנות ממלא מקום קבוע מטעמה בלבד לכל אחד 

מנציגיה בועדת החובה כאמור".                 

הנוהל בעבודת הועדות (תיקון מס' 20) תשל"ו-1976, נקבע בסעיף 166 בפקודת 
העיריות (נוסח חדש):

 
"166. (א)  יושב ראש ועדה של המועצה רשאי בכל עת לקרוא לישיבת הועדה,  
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והוא חייב לקרוא לישיבה על פי החלטת הועדה או על פי בקשת                   
שליש חבריה או על פי בקשה של המועצה או של ראש העיריה.                  

          (אא) ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה 
חדשים; לא כונסה ועדה כאמור, יורה ראש העיריה לכנסה, והוא                   

יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה                   
בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה.                  

          (ב)   כל ועדה של המועצה רשאית, בשים לב להחלטות המועצה, ובמידה 
שלא נקבעה הוראה אחרת בענין זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת                  

דיוניה.                 
          (ג)   ועדה של המועצה רשאית למסור לועדת משנה, שתיבחר מבין חבריה, 

את בירורו של ענין מסויים שבתחום סמכותה; ועדת המשנה תביא את                  
מסקנותיה בענין האמור לפני הועדה.                 

          (ד)  היו הקולות שקולים בועדה, יבואו ההצעות השקולות להכרעת 
המועצה.                 

          (ה)  החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור המועצה, אם אין בפקודה 
כוונה אחרת משתמעת".                 

חברי ועדת המכרזים בעירייה
הרכב חברי ועדת המכרזים הינו בהתאם להוראות הפקודה. 

חברי הועדה הינם: 
חבר המועצה מר אלעד קלימי – יו"ר הועדה.

חבר המועצה מר טקטוק דורון – חבר הועדה.

חבר המועצה מר מר אביאל בן זקרי – חבר הועדה.

חברת המועצה הגב' סבטה שטרית – חברת הועדה.

חברת המועצה הגב' חוה נחשונוב – חברת הועדה.

חבר המועצה מר משה שאובי – חבר העדה.

חבר המועצה מר אמסלם מיכאל – חבר הועדה.

להלן רשימת מכרזי תב"רים שנבדקו:
מכרז מס' 17/2016 - תב"ר מספר 1476 - שיפוץ פיס על פי סקר.

מכרז מס' 16/2016 - תב"ר מספר 1553 ו- 1669 - עבודות פיתוח פארק עזריאלי.

מכרז מס'  5/2017 - תב"ר מספר 1652- שיפוץ מבני רווחה בעיר.

מכרז מס' 14/2016 - סעיף תקציבי 1844500840 - הפעלת מרכז יום לקשיש. 

להלן המכרזים שנבדקו בדו"ח זה:
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מכרז מס' 16/2016 – עבודות פיתוח פארק עזריאלי

1. תאור המכרז – עבודות פיתוח תשתיות וגינון בפארק עזריאלי הכוללות: עבודות עפר, פיתוח 

נופי, גינון והשקיה, שתילת דשא והנחת דשא סינטטי, הנחת מסלעיות, מחשבים ובקרי     

השקיה, הנחת צנרת השקיה, ריהוט חוץ, אשפתונים, גידור וסלילת כבישים ורחבות.    

המכרז לביצוע פארק עזריאלי – עבודות פיתוח הוקם ב9/2016    

2. טופס הטיולים של המכרז יצא בתאריך 9/16/01. בטופס הטיולים מצוין: מספר 

התב"ר 1553, מחיר רכישת חוברת המכרז: 1,500 ₪, גובה ערבות הבנקאית: 50,000 ₪,     

אומדן המכרז 600,000 ₪, סיווג קבלני: ג-1 ענף 200 וחתימות בעלי התפקידים האחרים על     

המכרז.    

לא צוין בטופס הטיולים: סעיף תקציבי, תאריך פרסום בעיתון, תאום עם יו"ר ועדת     
המכרזים,  תאריך סיור הקבלנים, תאריך אחרון לשאלות, מועד סופי להגשת המכרז ומועד     

פתיחת המכרז.     

3. בפרטי המכרז פורסם כי יש להגישו ידנית בלבד לא יאוחר מתאריך 3/10/2016 

בשעה 15:00.    

4. תקציב הפרויקט הינו מאישור משרד הפנים בתאריך 4/6/2015 עבור תב"ר מספר 1553 

ע"ס 311,070 ₪ במימון קק"ל והיתרה מתב"ר 1669 הקמת פארקים וגינות ציבוריות ע"ס 5      

מלש"ח במימון משרד הבינוי והשיכון. (משרד השיכון והבינוי אישור תקצוב של עד 30      

מלש"ח לעיריית שדרות, ובו סעיף של הקמת פארקים וגינות ציבוריות בעלות של 5 מלש"ח.     

לפיכך עלות התב"ר מס' 1669 הוא עד 5 מיליון, אשר אושר בישיבת מועצה בתאריך     

ה- 3/11/16).    

5. פרסום המכרז הופיע ב20/12/16 בשני עיתונים.

6. סיור הקבלנים התקיים ב25/12/16 והופיעו 5 קבלנים. רק שניים קנו את תיק המכרז 

בעלות 500,1 ₪    .

7. תנאי הסף של המכרז:

119



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
7.1 סיווג קבלני ג-1 בענף 200.

7.2 ניסיון בביצוע עבודות שיפוץ לפחות בשתי רשויות מקומיות/גופים ציבוריים 

במהלך ה- 3 שנים האחרונות.      

7.3 מתן ערבות בנקאית.

7.4 השתתפות בסיור הקבלנים.

7.5 בעל מחזור כספי מצטבר של 1 מלש"ח בשנה. 

8. בתאריך 4/1/17 התכנסה ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות הצעות בישיבה השתתפו מר 

מיכאל אמסלם חבר הועדה, עו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה, מר נתי משה מנהל הרכש ומר     

ישר גל נציג חברת אסף 2001 בע"מ.    

במכרז  הוגשו שתי הצעות:      

"אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ" והשניה של ""נוף-גן פיתוח ותשתית בע"מ   ."

8.1  חברת "אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ" -  הגישה ערבות בנקאית ע"ס 50,000 

₪, עד לתאריך 30/3/2017, רישיון קבלן סמל 200 סיווג ג'-3, תעודץ עוסק מורשה, חוברת          

המכרז, פרוטוקול סיור קבלנים, אישור רכישת מסמכי המכרז, אישור על ניהול ספרים,        

אישור רו"ח על חתימות ובעלים והמלצות. החברה לא הציגה אישור  על מחזור כספי       

מצטבר ב- 3 שנים אחרונות של 1 מלש"ח לפחות לשנה. החברה נתנה הנחה של 18.2%       
מאומדן העירייה.       

8.2 חברת נוף גן פיתוח תשתיות בע"מ" – הכוללת: ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪, עד 

לתאריך 30/3/2017, רישיון קבלן סיווג ג' 10 1, 110 א' 1, 200 ג' 3 4, 210 ב' 2, 220 ב' 1,       

400 ב' 2, 410 א' 1.  תעודת עוסק מורשה, חוברת המכרז, פרוטוקול סיור קבלנים, אישור      

רכישת מסמכי המכרז, אישור על ניהול ספרים, אישור רו"ח על חתימות ובעלים , תעודת      

שינוי שם במשרד המשפטים, נתוני שיעבודים, תעודת איכות ממכון התקנים והמלצות.      

החברה לא הציגה אישור  על מחזור כספי מצטבר ב- 3 שנים אחרונות של 1 מלש"ח      
לפחות לשנה. החברה נתנה הנחה של 6% מאומדן העירייה.      

9. אומדן העירייה שנקבע למכרז: 598,705 ₪. 

10. בתאריך 15/1/17 ניתנה חוות דעת של הלשכה המשפטית של עיריית שדרות ובו נימוק 

ששתי ההצעות עומדות בתנאי הסף, וכן הצעתה של חב' "אסף 2001 עבודות עפר וכבישים       

בע"מ" היא הזולה ביותר, שכן היא נתנה הנחה 18.2% מאומדן העירייה שעמד על 598,705       

₪ , לעומת ההצעה של חברת  "נוף-גן פיתוח ותשתית בע"מ שנתנה הנחה של 6% מאומדן       
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11. בתאריך 18/1/17 התכנסה ועדת המכרזים. בועדה השתתפו בישיבה השתתפו מר בישיבה 

השתפו מר אלעד קלימי יו"ר הועדה, מר דורון טקטוק, חבר הועדה, מר אביאל בן זקרי,      

עו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה. בועדה הונחה חוו"ד של היועמ"ש כי חב' "אסף 2001      

עבודות עפר וכבישים בע"מ" עומדת בכל תנאי הסף וכן בהצעה העומדת בגבולות האומדן     .

הועדה קיבלה את החוו"ד ומכריזה על חב' "אסף 2001 עבודות עפר וכבישים בע"מ"       

כהצעה הזוכה      .

11. בתאריך 22/1/17 יצאה הודעה על אי זכיה לחב' גן ונוף. וכן הודעת זכיה לחב' "אסף 2001 

עבודות עפר וכבישים בע"מ".       

12. בתאריך 24/1/17 התקבלה ערבות בנקאית מתאריך 28/11/16 מאת "נוף-גן פיתוח ותשתית 

בע"מ" על סף 000,50 ₪ עד לתאריך 30/12/2016.      

13. החל מחודש 4/2018 החלה העירייה לשלם לחברת "אסף 2001 עבודות עפר וכבישים 

בע"מ" עבור השיפוצים. העירייה העבירה לזכות חברת "אסף 2001 עבודות עפר וכבישים       

בע"מ" סכום של 400,979 ₪.       

מכרז מס' 17/2016 – שיפוץ פיס על פי סקר

1. תאור המכרז – מכרז לשיפוץ מבני פיס על פי סקר. העבודות כוללות עבודות בניה, נגרות, 

סלילת כבישים ורחבות, סידורי נגישות לנכים, עבודות צביעה, מתקני תברואה, מתקני     

חשמל, עבודות ריצוף וחיפוי קירות. העבודות תתבצענה במועדון פיס משכן אלה, מעדון פיס     

צופים, התחנה לבריאות המשפחה, מועדון נוער משה דיין, אולם פיס מדעים אלון, תחנת      

פיס לאם ולמשפחה, תחנת פיס לבריאות השן, מגרש מקורה מקיף כללי, מגרש מקורה     

שקמים מעוז ישן, מגרש מקורה גיל ישן ומגרש מקורה תורני מדעי.    

טופס הטיולים של המכרז יצא בתאריך 12/9/16.     

2. בטופס הטיולים מצוין: מספר התב"ר 1476, מחיר רכישת חוברת המכרז: 1,000 ₪, גובה 

ערבות הבנקאית: 15,000 ₪, אומדן המכרז 341,618 ₪, סיווג קבלני: ג-1 ענף 131, תאריך    

סיור הקבלנים, תאריך אחרון לשאלות, מועד סופי להגשת המכרז וחתימות בעלי התפקידים    
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האחרים על המכרז.   

לא צוין בטופס הטיולים: סעיף תקציבי, תאריך פרסום בעיתון, תאום עם יו"ר ועדת    
המכרזים ומועד פתיחת המכרז.   

3. משרד הפנים אישר בתאריך 29/7/2014 את התב"ר מספר 1476, בסך שך 342,106 ₪ 

מתקציב תרומת מפעל הפיס, לפי 10 סעיפי מענק הכוללים את המבנים הבאים: אלה     

אבוקסיס, מועדון לקשיש ברחוב ברלב, מועדון לנוער ברחוב דרך משה, תחנת פיס לבריאות     

המשפחה, אולם ביה"ס מדעים אלון, מועדון ילדים בסיכון ברחוב ברלב, מגרש מקורה     

במקיף הכללי, מגרש מקורה בביה"ס שקמים מעוז, מגרש בביה"ס גיל וקירוי מגרש כדורסל     

ברחוב הבנים.    

4. בפרטי המכרז פורסם כי יש להגישו ידנית בלבד לא יאוחר מתאריך 10/10/2016 

בשעה 15:00.    

5. פרסום המכרז הופיע ב20/12/16 בשני עיתונים.

6. סיור הקבלנים התקיים ב25/12/16 והופיעו 2 קבלני, אשר שניהם קנו את תיק המכרז 

בעלות של  000,1 ₪.   

7. תנאי הסף של המכרז:
7.1. סיווג קבלני ג-1 בענף 131.

7.2  ניסיון בביצוע עבודות שיפוץ לפחות בשתי רשויות מקומיות/גופים ציבוריים   

במהלך ה- 3 שנים האחרונות.       

7.3 מתן ערבות בנקאית.

7.4 השתתפות בסיור הקבלנים.

7.5. בעל מחזור כספי מצטבר של 1 מלש"ח בשנה. 

8. בתאריך 4/1/17 התכנסה ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות הצעות. בישיבה השתתפו מר 

מיכאל אמסלם חבר הועדה, עו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה, מר נתי משה מנהל הרכש, מר     

ומר אסור מוטי נציג ניקאר ושות'.     

במכרז הוגשו שתי הצעות: אחת של "ניקאר ושות" והשניה של ""עמר משה".     

8.1  ניקאר ושות' הכוללת: ערבות בנקאית ע"ס 15,000 ₪ עד לתאריך 30/3/2017, מסמך  

רו"ח על מחזור כספי של לפחות 1 מלש"ח, קבלה על רכישת מסמכי המכרז, חוברת מכרז,          

תעודת עוסק מורשה ,מסמכי רו"ח על מורשה חתימה ובעלים, רישיון קבלן לעבודות         
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הנדסה בנאיות סיווג 100 ג' 1, והמלצות. ומתן 2% הנחה מאומדן העיריה.        

 

8.2 משה עמר התקבל צ'ק בנקאי של סך 000,15 ₪ עד לתאריך 3/1/2017 ולא ערבות בנקאית   

כמצופה        .אישור על ניהול פנקסי חשבונות, רישיון קבלן סווג 131 א' 1, 135 א1 1.   

ומתן 7% הנחה מאומדן העיריה.        

9. אומדן העירייה שנקבע למכרז:

152,328 ₪ - אומדן שיפוץ מבנים.

189,290 ₪ - אומדן מגרשי חוץ.

10. חברת ניקאר ושות' נתנה הנחה של 2%, לעומת זאת חברת עמר משה נתנה הנחה של 7%   

מאומדן העירייה.      

11. בתאריך 15/1/17 ניתנה חוות דעת של הלשכה המשפטית של עיריית שדרות ובו נימוק כי 

הצעתו של משה עמר נפסלה, כיון צרף צ'ק בנקאי ולא ערבות בנקאית וכן אישור הצעה       

יחידה של "ניקאר ושות" על אף היותה יחידה כיוון שעמדה בגבולות האומדן, צירפה       

אישורים מתאימים ובעלת הניסיון מתאים לביצוע המכרז     .

12. בתאריך 18/1/2017 התכנסה וועדת המרכזים. בישיבה השתתפו מר בישיבה השתפו מר  

אלעד קלימי יו"ר הועדה, מר דורון טקטוק, חבר הועדה, מר אביאל בן זקרי, עו"ד בני       

סעדון יועמ"ש העירייה ומר אסור מוטי נציג ניקאר ושות'.  בועדה  הונחה חוו"ד של       

היועמ"ש כי "משה עמר" הביא צ'ק בנקאי במקום ערבות ולכן נפסל, וכתוצאה מכך       

נשארה הצעה יחידה של "ניקאר ושות" אשר עומדת בתנאי הסף       .הועדה קיבלה את חוו"ד 

של היועץ המשפטי לעירייה, והכריזה על חב' "ניקאר ושות" כהצעה הזוכה      .

13. בתאריך 19/1/17 התקבל צ'ק בנקאי על מאת משה עמר על סך 15 אלף ₪ .

14. בתאריך 19/1/17 יצאה הודעה על אי זכיה ל"משה עמר".

15. בתאריך 22/1/2017 קיבלה חברת ניקאר ושות' הודעה על זכייתה במכרז לשיפוץ מבני פיס 

עפ"י סקר.      

16. החל מחודש 3/2018 החלה העירייה לשלם לחברת ניקאר ושות' עבור השיפוצים. 

העירייה העבירה לזכות חברת ניקאר ושות' סכום של 308,996 ₪.      
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מכרז מס' 5/2017 – שיפוץ מבני רווחה בעיר
1. תאור המכרז – מכרז לביצוע עבודות שיפוץ במבני רווחה בעיר שדרות. העבודות כוללות 

עבודות עפר, עבודות בניה, הרכבת ארונות ודלתות, משטחי עבודה, סניטריה, משטחי שיש,     

מתקני תברואה ותאורה, עבודות, איטום, ריצוף, חיפוי קירות, צביעה, מיזוג, גינון, ריהוט,     

חשמל, כבלים, עבודות גבס, עבודות אלומיניום ועבודות מים ואינסטלציה. העבודות     

תתבצענה במועדון נערות בסיכון, מנהלת שכונתית נאות המייסדים, יחידת אל סם,     

מחלקת הרווחה, מועדון קרן אור, מועדון שדרוק, מועדון תעסוקתי, בית ידידות לקשיש     

ומרכז למשפחה.    

2. טופס הטיולים של המכרז יצא בתאריך 7/1/2017.

3. בטופס הטיולים מצוין: מספר התב"ר 1625, מחיר רכישת חוברת המכרז: 1,500 ₪, גובה 

ערבות הבנקאית: 70,000 ₪, אומדן המכרז 1,436,395 ₪, סיווג קבלני: ג-1 ענף 131.     

האחרים על המכרז וחתימות בעלי התפקידים.    

לא צוין בטופס הטיולים: סעיף תקציבי, תאריך פרסום בעיתון, תאום עם יו"ר ועדת     
המכרזים ומועד פתיחת המכרז, תאריך סיור הקבלנים, תאריך אחרון לשאלות, מועד סופי     

להגשת המכרז.    

4. בפרטי המכרז פורסם כי יש להגישו ידנית בלבד לא יאוחר מתאריך 19/2/2017 
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בשעה 15:00.    

5. פרסום המכרז הופיע ב 2/2/2017 בשני עיתונים.

6. סיור הקבלנים התקיים ב 09/02/2017 והופיעו 10 קבלנים. רק שלושה קנו את תיק המכרז  

בעלות 1500 ₪.    

7. תנאי הסף למכרז הינם:

7.1 סיווג קבלני ג-1 בענף 131 במועד הגשת ההצעה.

7.2  ניסיון בביצוע עבודות שיפוץ לפחות בשתי רשויות מקומיות/גופים ציבוריים   

במהלך ה- 3 שנים האחרונות.       

7.3 מתן ערבות בנקאית.

7.4 השתתפות בסיור הקבלנים.

7.5 בעל מחזור כספי מצטבר של 1 מלש"ח בשנה. 

8. בתאריך 19/02/2017 התכנסה ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות ההצעות. בישיבה נכחו מר 

מיכאל אמסלם סגן ראש העיר ועו"ד בני סעדון, יועמ"ש העירייה.    

בפתיחה הוגשו שתי הצעות: אחת של חברת .ט.ש אמיר טל שחר בע"מ והשניה אל חברת       

א.ל קבלנים בע"מ.     

8.1  א.ט.ש אמיר טל שחר בע"מ, הכוללת: ערבות בנקאית כנדרש, מכתב של בנק לאומי על  

יכולת פיננסית, מסמך רו"ח על מחזור כספי של לפחות 1 מלש"ח, קבלה על רכישת         

מסמכי המכרז, ,מסמכי רו"ח על מורשה חתימה ובעלים, רישיון קבלן לעבודות הנדסה         

בנאיות סיווג 100 ג' 1, תעודת ISO        9001מסמך משרד העבודה והרווחה על העדר קנסות  

והמלצות. הנחה של 2% מאומדן העירייה.        

8.2 א.ל. קבלנים בע"מ הכוללת: צ'יק חברה ע"ס 70 אלש"ח ללא ערבות בנקאית, פרוטוקול 

סיור קבלנים, רישיון קבלן 131 א' 1, מסמך רו"ח על מחזור כספי של לפחות 1 מלש"ח,       

קבלה על רכישת מסמכי המכרז, ,מסמכי רו"ח על מורשה חתימה ובעלים והמלצה. הנחה       

של 1% מאומדן העירייה.      

125



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
9. אומדן העירייה למכרז: 1,461,575 ₪.

10. בתאריך  01/03/2017 ניתנה חוות דעת של הלשכה המשפטית של עיריית שדרות ובו נימוק  

שהצעתם של א.ל. קבלנים בע"מ פסולה לאור העובדה שאינה עומדת בתנאי הסף להגשת       

ערבות בנקאית. בנסיבות האמורות ההצעה נשארה יחידה של א.ט.ש אמיר טל שחר בע"מ,       

לפיכך ניתן להכריז עליה כזוכה.     

11. בתאריך 1/3/2017 התכנסה ועדת המכרזים לדון בהצעות המכרז. בישיבה השתתפו מר 

אלעד קלימי יו"ר הועדה, מר דורון טקטוק, חבר הועדה, מר אביאל בן זקרי חבר הועדה       

והגב' חוה נחשונוב חברת הועדה, מר קובי אילוז לשעבר גזבר העירייה, מר נתי משה מנהל       

הרכש ועו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה. הועדה בחרה בחברת א.ט.ש. אמיר טל שחר       

כהצעה הזוכה במכרז.      

12. בתאריך 07/03/2017 נשלחה הודעת זכייה  במכרז לקבלן א.ט.ש אמיר טל שחר בע"מ.

13. בתאריך 14/03/2017 נשלחה הודעת דחייה אל הקבלן א.ל. קבלנים בע"מ שלא נבחר 

בועדת מכרזים.      

14. החל מחודש 6/2017 החלה העירייה לשלם לחברת אט"ש, עבור שיפוץ מבנה רווחה.  

העירייה העבירה לזכות חברת אט"ש  סכום של 1,510,200 ₪, 46,625 ₪ מעל האומדן שנקבע.      

מכרז מס' 14/2016 – הפעלת מרכז יום לקשיש

1. תאור המכרז - המכרז הינו עבור הפעלת מרכז יום לקשיש ב"בית הידידות" בעיר שדרות, 

באמצעות גוף המתמחה בתחום בתקצוב משרד העבודה והרווחה. מטרת התוכנית הינה      

לספק מסגרת יומית טיפולית לאוכלוסייה הזכאית, ואשר תופעל 5 ימים בשבוע (א'-ה') בין      

השעות 07:30 – 14:00 ברציפות, על פי דרישות והוראות התע"ס (תקנון העבודה      

הסוציאלית), תוך מענה טיפולי רב מימדי לכל קשיש.     

2. בטופס הטיולים מצוין:, מחיר רכישת חוברת המכרז 5,000 ₪, גובה ערבות 

הבנקאית 50,000 ₪, סעיף תקציבי וחתימות בעלי התפקידים.    
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לא צוין בטופס הטיולים: מספר התב"ר, אומדן המכרז, סיווג קבלני, תאריך פרסום בעיתון,     
תאום עם יו"ר ועדת המכרזים ומועד פתיחת המכרז, תאריך סיור הקבלנים, תאריך אחרון     

לשאלות, מועד סופי להגשת המכרז.     

3. אין תאריך של טופס טיולים על גבי המסמך שצורף.

4. תנאי הסף למכרז:

4.1  תעודת רישום

4.2  אישור על ניהול תקין.

4.3  מתן ערבות בנקאית ע"ס 50,000 ₪ עד לתאריך 28/2/2017.

4.4  תקנון העמותה.

4.5  מאזן מבוקר ליום 31/12/2015.

4.6  המלצות

4.7  אישורי הפעלה ממשרד ההרווחה עבור מרכזי יום נוספים שהפעיל ב- 5 שנים 

האחרונות.       

4.8  נוסח הצעת המשתף חתומה על ידו.

4.9  תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים.

4.10  אישור רו"ח או עו"ד על מורשי חתימה.

4.11  דף מידע על המציע.

4.12  אישור על רכישת מסמכי המכרז.

5. תקציב המכרז הינו:  1844500840 וביתרה של 500,000 ₪.

6. פרסום המכרז הופיע בתאריך 30/10/2016 בעיתון אחד.

7. לא בוצע סיור קבלנים אלא ניתנו הבהרות מראש למכרז במעמד הבקשה להצעות.

8. שיטת המכרז היא על פי נקודות משוקללות לפי פרמטרים הבאים:

ניקוד מקסימלי פרמטר
נקודות 20  המלצות ממשרד הרווחה בהתייחס להפעלת מרכז יום
נקודות 20  המלצות ממקומות נוספים בהתייחס להפעלת מרכז יום
נקודות 20  ותק בהפעלת מרכז יום
נקודות 20  תכנית להפעלת מרכז היום, איכותה והתאמתה
נקודות 20  הצעה כספית

נקודות 100  סה"כ:
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9.בתאריך 21/11/2016 התכנסה ועדת המכרזים לפתיחת מעטפות הצעות. בישיבה השתתפו:   

מר מיכאל אמסלם חבר הועדה, עו"ד בני סעדון יועמ"ש העירייה, מר קובי אילוז לשעבר      

גזבר העיריה, הגב' הילה אלימלך לשעבר עו"ס קשישים, הגב' דהן נינט נציגת חברת "דנאל      

אדיר יהושוע בע"מ" והגב' לבייב אינה נציגת מט"ב עמותה לשירותי טיפול ורווחה.     

הוגשו שתי הצעות: אחת של דנאל אדיר יהושע בע"מ הכוללת ערבות בנקאית ע"ס 50      

אלש"ח עד לתאריך 28/2/2017   והשניה של מט"ב עמותה לשירותי טיפול ורווחה בע"מ      

הכוללת ערבות בנקאית ע"ס 50 אלש"ח עד לתאריך 28/2/2017  .      

10. בתאריך 20/12/2016 התכנסה ועדת מכרזים לדיון במכרז. בועדה השתתפו: השתפו מר 

אלעד קלימי יו"ר הועדה, מר דורון טקטוק, חבר הועדה, מר אביאל בן זקרי חבר הועדה       

והגב' סבטה שטרית חברת הועדה, מר משה שאובי חבר הועדה, עו"ד בני סעדון יועמ"ש       

העירייה, מר קובי אילוז לשעבר גזבר העירייה והגב' הילה אלימלך, עו"ס קשישים לשעבר       

נציגת הרווחה.  שני המציעים נמצאו כעומדים בתנאי הסף. על פי טבלת השקלול של שתי       

ההצעות והמלצת נציגת אגף הרווחה נבחרה חברת מט"ב  שירותי רווחה.      

11. בתאריך 26/12/2016 נשלחה הודעת זכייה במכרז למט"ב שירותי רווחה.

12. בתאריך 26/12/2016 נשלחה הודעת דחייה דנאל אדיר יהושע בע"מ שלא נבחר בועדת 

מכרזים.      

13. החל מחודש 10/2017 החלה העירייה לשלם לחברת מט"ב עבור שירותי מרכז יום לקשיש. 

העירייה העבירה לזכות חברת מט"ב סכום של 298,325₪.      

בבחינת הנורמה החוקית של תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח 1987, במכרזי התב"רים:

פיצול חוזים (סעיף 5): 
"5. עמדה עיריה להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין או  לביצוע עבודות 
המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו - לענין תקנות       

אלה - חוזה אחד".      

הערת הביקורת – ההליך נמצא תקין. לא בנמצא  פיצול חוזים בכל אחד 
מהמכרזים.
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שמירת סודיות (סעיף 6)
"6. לא ימסור אדם שום ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד 

להתפרסם או שפורסם או בענין מהלך הדיונים בוועדה והחלטתה, אלא       
לאדם  שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה, ובדרך שנקבע בתקנות אלה".      

הערת הביקורת – הביקורת לא מצאה כי קיים חשד לאי שמירת סודיות בכל הליך המכרז.

פנקס מכרזים (סעיף 7) 
"7. (א)  כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה 

יושב ראש הועדה.             
      (ב)  כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי

העיריה".           

הערת הביקורת – הביקורת מצאה כי כל המכרזים מסומנים במספר סידורי, אך אינם   
רשומים בפנקס מכרזים מסודר. המלצת הביקורת לרכז את רשימת המכרזים בפנקס 

בהתאם לסעיף 7 בתקנות על מנת לאפשר לנבחרים ולתושבים שקיפות של המידע.

מכרז פומבי (סעיף 9) 
סעיף 9 בתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 (להלן בדו"ח: "התקנות"), קובע  

כי:
"9.    (א)  רצתה עיריה להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, ראש העיריה הודעה על כך ובה 

יפורטו –
(1)   תיאור נושא החוזה המוצע;

(2)   המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז;
(3)   המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי המכרז.

          (ב)  הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי פרסומה בשני עתונים יומיים           
לפחות הנדפסים בישראל שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.                

          (ג)   פרסם ראש העיריה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא גם לפרסמה ברבים בחוץ 
לארץ, או לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד 

שישלח את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור".

הערת הביקורת – בעירייה לא קיים נוהל אשר פועל על פי קריטריונים קבועים לפרסום  
המכרז, אלא מנהל הרכש מחליט על פרסום מודעות בשני עיתונים וזהות העיתונים 
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נקבעת על ידי מנהל הרכש, הפעילות מתבצעת על פי "הנוהג והמנהג" המקובל במקרה 

זה בעירייה.

במכרז הפעלת מרכז יום לקשיש מצאה הביקורת כי המכרז פורסם רק בעיתון אחד  
בניגוד לתקנות.

הביקורת לא מצאה מקרים בהם פרסום המכרז מבוצע לפני חתימות על טופס טיולים. 

בביקורת ממליצה להקפיד על פרסום המכרזים ב- 2 עיתונים ולבחון האם הפרסום  
בעיתונים שנבחרו, נמצא כמועיל. הביקורת לא מצאה פרסום בשפות שונות מאשר 

עברית. הפרסום מבוצע גם באתר האינטרנט של העירייה לכל מכרז.

מסמכי המכרז (סעיף 10)
"10.  (א)  ראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך ימציא לכל אדם המבקש 

להשתתף במכרז פומבי או במכרז זוטא על פי בקשתו כאמור                 
בתקנה 8(ו), ולכל אדם שראש העיריה פנה אליו בהודעה על מכרז זוטא                 

את מסמכי המכרז המפורטים להלן:                
(1)   תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז;

(2)   נוסח "מסמך הצעת המשתתף במכרז";
(3)   נוסח של החוזה המוצע;

(4)   לוח זמנים ותנאי תשלום;
(5)   התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה;

(6)   כתבי כמויות טפסי הצעת מחירים;
(7)   רשימת החומרים וכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהעיריה 

תספק לצורך ביצוע  העבודה נושא החוזה ותנאי מסירתם;       
(8)   נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך 

הערבות;       
(9)   מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז 

(להלן – מעטפת המכרז);       
(10)  כל מידע או מסמך אחרים שראש העיריה ימצא לנכון למסור 

או לדרוש, לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.        
          (ב)  המצאת מסמכי מכרז פומבי תהא תמורת תשלום כפי שקבעה 
העיריה דרך כלל, לסוג של מכרזים או למכרז פלוני.                 

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי ראש העיריה להחליט שלא 
להמציא את המסמכים המפורטים בפסקאות (3) ו-(5) של תקנת                  

משנה (א) אלא להציגם לעיון במקום שיקבע; החליט ראש העיריה                  
כאמור, יצרף למסמכי המכרז הודעה על המקום והמועד לעיון                  

במסמכים.                 
          (ד)  תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין במסמכי המכרז, כפי 

שפורטו  בתקנה 10(א), לבקר בנכס ולקבל הסברים לגביהם.                
          (ה)  כל אדם שעיין במסמכי המכרז, שקיבל מסמכי מכרז או שביקר 

בנכס יאשר זאת בכתב".                

130



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
קבלת תיק המכרז הינה בתשלום, הביקורת מצאה קבלות עבור מכירת תיקי המכרז  

כנדרש.
הערת הביקורת –  ההליך נמצא תקין. לכל מכרז ישנו תיק מכרז מפורט מאוד. בכל תיק 

מכרז ישנו פירוט של הנושאים הבאים, על פי הנדרש: תנאי המכרז, ותנאי השתתפות, 
החוזה המוצע, לוח זמנים, ותנאי תשלום, תוכנית ומפרטים בנוגע לתוכנית, כתבי כמויות, 

ערבויות בנקאיות.

מתן אומדן (סעיף 11)
"11.  (א)  לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב-ראש הועדה או מי 

שהוא הסמיך בתיבת המכרזים האמורה בתקנה 14(א), אומדן                 
מפורט של ההוצאות  או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.                

          (ב)  היה נושא המכרז חוזה להעברת מקרקעין, יפקיד יושב-ראש 
הועדה או מי שהוא הסמיך בתיבת המכרזים שומת מקרקעין                  

שנערכה על ידי שמאי  מקרקעין.                 
          (ג)   האומדן או שומת המקרקעין (להלן - האומדן) יופקדו בתיבת 

המכרזים לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז".                 

הערת הביקורת – ההליך נמצא תקין. בכל תיק מכרז מופיע אומדנים של העירייה עבור  
הקבלנים כנדרש.

מועד אחרון להגשת תיק המכרז (סעיף 12)
"12.  המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע   

ובתנאיו; המועד יהיה לא מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-90 ימים          
מיום פרסום ההודעה, אולם רשאי יושב ראש ועדת המכרזים לקבוע מועד    

אחרון להגשת מסמכי המכרז מאוחר מ-90 ימים מיום הפרסום האמור".         

הערת הביקורת – הביקורת מצאה כי ההליך תקין. כל המכרזים עמדו במסגרת הזמן  
הקובע בתקנות להגשת המכרז שהינו המועד האחרון יהיה בין 7 ל- 90 יום.

במכרזים עבודות פיתוח פארק עזריאלי ושיפוץ פיס על פי סקר לא עדכנה העירייה בחוברת  
המכרז את תאריך הגשת המכרז ע"י המציעים; מכאן, שתאריך הגשת המכרז שצוין 
בחוברת הינו מוקדם לתאריך הפרסום המכרז בפועל. המלצת הביקורת לעירייה לעדכן את 

התאריכים במידה וישנם שינויים גם בחוברות המכרז הניתנות למציעים.

הגשת מסמכי מכרז (סעיף 13)
"13 .  (א)  המעונין להשתתף במכרז יגיש לעיריה את מסמכי המכרז כמפורט 
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בתקנה 10(א), וכן כל מסמך שידרוש ראש העיריה, כגון אישור פקיד            

השומה או רואה חשבון בגין ניהול ספרים כחוק, אישור רישום            
בפנקס הקבלנים וכו'; נדרשו מסמכים אלה - יהפכו חלק בלתי נפרד            

ממסמכי המכרז.           
    (ב)  מסמכי המכרז ייחתמו על ידי המציע ויוגשו על גבי הטפסים 

שהומצאו בתוך מעטפת המכרז, כשהיא סגורה היטב, בדרך ובמועד            
שנקבעו בתנאי המכרז; המסמכים המפורטים בפסקאות (2) ו-(6)            

לתקנה 10(א) יוגשו בשני עותקים".           

הערת הביקורת – ההליך נמצא תקין. מציעים אשר לא עמדו בסעיף זה כנדרש, נפסלו.

קבלת מסמכים בעירייה (סעיף 14)
"14.  (א)  עובד העיריה שראש העיריה מינה לכך יכניס כל מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה 

לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני מנעולים                 
שמפתחותיהם נשמרים בידי שני אנשים שראש העיריה מינה אותם לכך (להלן –                 

תיבת המכרזים).                
          (ב)  מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה אחרי תום המועד להגשת מסמכי 

המכרז לא תוכנס לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח                 
אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו ומענו של                 

השולח.                
         (ג)   מעטפת המכרז שנמסרה למשלוח בדואר רשום יראו אותה כאילו 

נתקבלה בעיריה במועד מסירתה כאמור וחותמת הדואר תשמש                
ראיה לכך.               

         (ד)  מעטפת המכרז שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור 
בתקנת משנה (ג), כאילו נתקבלה בעיריה במועד שבו הגיעה לדואר                

בישראל, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.               
        (ה)  מעטפת מכרז שנמסרה בידי מגיש מסמכי המכרז (להלן - מסירה 

ידנית), תימסר לעובד העיריה כאמור בתקנה 14(א) ויראו אותה               
כנתקבלה במועד הרשום באישור קבלתה".              

הערת הביקורת –רכזת ועדת המכרזים אחראית על הכנסת המעטפות לתיבת המכרזים 
ולשמירתם. המפתח לתיבה נמצא בידה ולאחר המועד האחרון להגשת המכרז, התיבה 
נכנסת למשרדה ונשמרת ונשארת סגורה עד למועד ועדת מכרזים פתיחת מעטפות 

המציעים. המלצת הביקורת לתת מפתח נוסף לשמירה בהתאם להחלטת ראש העיר.
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פתיחת תיבת מכרזים (סעיף 15)

"15.  (א)  לא לפני 7 ימים לאחר תום המועד להגשת מסמכי המכרז במקרה של   
משלוח בדואר, ולא יאוחר מ-14 ימים מתום אותו מועד תיפתח תיבת           

המכרזים בידי האנשים שנתמנו כאמור בתקנה 14(א).          
   (ב)  נקבע בתנאי המכרז כי מסירה תהא במסירה ידנית בלבד, תיפתח 

תיבת המכרזים החל מתום המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז לפי          
תקנה 12 ולא מאוחר מ-14 ימים מהמועד שנקבע כאמור.         

   (ג)   יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תפתח תיבת 
המכרזים לענין מכרז פלוני ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח           

בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום מסמכי המכרז;           
ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של העיריה וכן בכניסה לבנין           

שבו תיפתח תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעונין הפונה לשם קבלתה.          
    (ד)  תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים חבר הועדה שנקבע על ידי 

הועדה וכן עובדי עיריה שראש העיריה הסמיך לכך כאמור           
בתקנה 14(א).          

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

הערת הביקורת – ההליך נמצא תקין. בכל מכרז מתכנסת  ועדת מכרזים, רושמת   
פרוטוקול אשר מפרט את פתיחת תיק המכרזים ותיעדו, כל מעטפה נרשמת , מתועדת 

ונבחנת על פי תוכנה.

צורת ניהול הפרוטוקול (סעיף 16) 
"16.  הפרוטוקול ינוהל בשני עותקים שאחד מהם יימסר למשמרת למבקר 
העיריה או לעובד העיריה שנקבע לכך על ידי ראש העיריה".         

הערת הביקורת – הביקורת מצאה כי העירייה לא הגדירה עובד מסוים אשר  .1
מקבל את העתק פרוטוקול ועדת המכרזים. רכזת הועדה מפיצה את הפרוטוקול 
לכל חברי ועדת המכרזים וכן ליועמ"ש העירייה, גזבר העירייה, מנהל הרכש 

ומנכ"ל העירייה למעט מבקרת העירייה.

) דיון במסמכי מכרז (סעיף 21
"21.  לאחר שהועדה סיימה את בדיקת כל מסמכי המכרז שהוגשו ועיינה בחוות 

דעתו של מומחה ושל יועץ משפטי - אם ניתנו כאלה - ירשום יושב ראש    
הועדה את כל הסכומים המופיעים במסמכי המכרז שנותרו לדיון (להלן –     

ההצעות) ויקבע מתוכם את ההצעה הזולה ביותר, ולענין חוזה כאמור      
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בתקנה 22(ד) - את ההצעה הגבוהה ביותר".     

 
הערת הביקורת – ההליך נמצא תקין. ועדת המכרזים קיימה דיון ורשמה פרוטוקול על פי 

הנוהל אשר מפורטים ונבחנים בו כל ההצעות, וכן ניתנה חוות דעת על היועץ המשפטי של 
העירייה על המציעים.

המלצות הוועדה (סעיף 22) 
"22. (א)  ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, 
כל עוד מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ-15% ממחיר הטובין                

המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים עונים על דרישות המזמין.               
       (ב)  בכפוף לאמור בתקנות אלה, תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, 

ובלבד שהמחירים המוצעים הם הוגנים וסבירים בהתחשב עם האומדן              
שנמסר כאמור בתקנה 11.             

       (ג)   אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה הזולה ביותר, תרשום 
בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.              

       (ד)  היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של העיריה, תמליץ 
הועדה על ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד אינה נמוכה באופן בלתי סביר              

מן הסכום שנקבע באומדן; אולם הועדה רשאית להמליץ על הצעה              
שאיננה הגבוהה ביותר אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור; החליטה              

הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.             
      (ה)  הועדה רשאית, לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו 

לפניה, שלא להמליץ על ההצעה הזולה ביותר, בהתחשב בכשרו, נסיונו              
או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את החוזה המוצע או לעמוד בתנאיו;              
החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה;              

הוראה זו לא תחול על מכרז זוטא.             
          

(ה1) מצאה הוועדה כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה על שתי             
הצעות, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ                     

הוועדה על ההצעה האמורה ובלבד שצורף לה, בעת הגשתה, אישור                     
ותצהיר; לעניין זה, "אישור", "אמצעי שליטה", "מחזיקה                     

בשליטה", "נושא משרה", "עסק", "עסק בשליטת אישה",                     
"קרוב" ו"תצהיר" – כהגדרתם בסעיף 2ב לחוק חובת המכרזים,                     

התשנ"ב-1992.                   
       (ו)   לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה 

שהוגשה, או שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה; המליצה הועדה כאמור,               
תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטה.              

       (ז)   הועדה רשאית שלא להמליץ על כל הצעה שהיא, אך עליה לרשום 
בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.              

      (ח)  לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה 
עליה, או לא המליצה הועדה על הצעה כלשהי, או החליטה מועצת              

העיריה שלא לאשר הצעה של ראש העיריה לפי סעיף 148(ג) לפקודת              
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העיריות, רשאית העיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת              

העיריה החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין              
עריכת מכרז לא תביא תועלת.             

      (ט)  לאחר קבלת החלטה סופית של הועדה רשאי כל משתתף במכרז לעיין 
בהחלטתה הסופית של הועדה, ובהצעת הזוכה במכרז".             

הערת הביקורת – הביקורת מצאה כי בכל המכרזים שנבדקו הוגשו 2 הצעות.

מסקנות והמלצות

הצורך לביצוע עבודות פיתוח בעיר, נקבע בהתאם לצרכיי העיר, מדיניות העירייה, ראש  .1
העיר, מנכ"ל העירייה ואגפי העיריה. בהתאם לנהוג בעירייה, החל מפרסום התב"ר, 
מתכנסת מליאת העיר תוך 10 ימים לדון באישור התב"ר עצמו. לאחר מכן התב"ר עובר 
לאישור משרד הפנים. לאחר אישור משרד הפנים, מנהל הרכש מכין בשיתוף היועץ 
המשפטי לעירייה את המכרז כולל מפרט טכני וכתב כמויות. מזכירת ועדת המכרזים נותנת 

מספר סידורי למכרז ומצרפת אליו טופס טיולים.

המכרזים שנבדקו לדו"ח זה הינם: .2

2.1 מכרז מס' 17/2016 - תב"ר מספר 1476 - שיפוץ פיס על פי סקר 

2.2 מכרז מס' 16/2016 - תב"ר מספר 1553 ו- 1669 - עבודות פיתוח פארק עזריאלי

2.3 מכרז מס'  5/2017 - תב"ר מספר 1652- שיפוץ מבני רווחה בעיר.
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2.4 מכרז מס' 14/2016 - סעיף תקציבי 1844500840 - הפעלת מרכז יום לקשיש. 

העירייה ערכה נוהל של טופס טיולים לניהול מכרז. בטופס רשומים כל הנתונים הכללים על  .3
המכרז ועל הליך טיפולו ופרסמו וחתומים עליו כל הגורמים המאשרים בעירייה. הטופס 
הכולל: סעיף תקציבי, מספר  התב"ר, מחיר רכישת חוברת, גובה ערבות הבנקאית, אומדן 
המכרז, סיווג קבלני, תאריך פרסום בעיתון, תאום עם יו"ר ועדת המכרזים,  תאריך סיור 
הקבלנים, תאריך אחרון לשאלות, מועד סופי להגשת המכרז ומועד פתיחת המכרז וחתימות 
בעלי התפקידים בעירייה שהינם: מהנדס העיר, מנהל רכש, יועמ"ש, גזבר, מנכ"ל, ראש 

העיר וגורם רלוונטי.

טופס הטיולים שערכה העירייה הינה ביוזמתה ועל מנת לבצע סדר כרונולוגי בהליכי המכרז. .4

בכל המכרזים שנבדקו בדו"ח זה צורף טופס טיולים אשר מולא בחלקיות. המלצת הביקורת  .5
להקפיד על מילוי כל הפרטים המופיעים בטופס הטיולים אשר מהווה את כרטיס הביקור של 

המכרז.
טופס הטיולים נחתם ברגע שהתב"ר אושר על ידי משרד הפנים, ובאחריות מנהל הרכש   .6

לקבל חתימות של כל המאשרים.

חומרי המכרז מתועדים ושמורים במשרדה של מזכירת הועדה. החומרים אינם סרוקים.    .7
המלצת הביקורת לסרוק את חומרי המכרזים על מנת שיהיו זמינים לחברי ועדת המכרזים 

וחברי המועצה בכלל.

לפני יציאה למכרז חומר המכרז מועבר ממנהל הרכש, אך אין פונקציה שמבצעת בדיקה של  .8
התיק לפני יציאתו למכרז. נמצא ליקוי לאור העובדה שיש לבצע בדיקת איכות לחומר המכרז 

לפני הפצתו.

עלות מסמכי המכרז – הביקורת מצאה כי ישנה רכישה מועטה של חוברות מכרז. משתתף   .9
אחד בלבד עשוי להגיש הצעה בהיקפים גדולים ללא השוואה למציעים אחרים או לא לייצר 
תחרות. עלות רכישת מסמכי המכרז נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של גזבר העירייה ובהעדרו 
באחריות מנהל הרכש. הביקורת לא מצאה קריטריונים לקביעת עלות מסמכי המכרז, ולכן 
המלצת הביקורת הינה להגדיר את  עלות מסמכי המכרז לפי אחוז מסוים מערך המכרז או 

לפי קבוצות מחירים אליהם משתייך המכרז.

סיור קבלנים - בסיור הקבלנים נמצא כי ישנם משתתפים רבים המחליטים שלא לרכוש את   .10
תיק המכרז, וזאת בשל אי עניין או עלות תיק גבוהה. על פי התקנות, לא נידרש מינימום  

רוכשים של חוברות מכרז.

נוהל פתיחת מעטפות - על פי הנהוג בעירייה בעת  פתיחת המעטפות ופתיחת תיבת  .11
המכרזים נוכחים בועדת המכרזים רק היועמ"ש, חבר מועצת העיר ומזכירת הועדה. 

הביקורת לא מצאה ליקוי בהליך.

ועדת מכרזים: הודעת פרסום לזוכה המרכז ואי זכיה לאחרים - הביקורת מצאה כי     אין   .12
הנחיות ונהלים ברורים להפצת הודעת זכייה או דחייה למציעים לאחר כינוס ועדת מכרזים. 
לעיתים לוקח כשבועיים עד להוצאת מכתב זכייה, אם כי נמצא שבכל המכרזים אכן נשלחו 

מכתבים כנדרש.

הרכב חברי ועדת המכרזים הינו בהתאם לפקודת העיריות (נוסח חדש). .13
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פיצול חוזים - סעיף 5 בתקנות -  ההליך נמצא תקין. לא בנמצא  פיצול חוזים בכל אחד  .14

מהמכרזים.

שמירת סודיות סעיף 6 בתקנות - הביקורת לא מצאה כי קיים חשד לאי שמירת סודיות  .15
בכל הליך המכרז.

פנקס מכרזים סעיף 7 בתקנות -  הביקורת מצאה כי כל המכרזים מסומנים במספר    .16
סידורי, אך אינם רשומים בפנקס מכרזים מסודר. המלצת הביקורת לרכז את רשימת 
המכרזים בפנקס בהתאם לסעיף 7 בתקנות על מנת לאפשר לנבחרים ולתושבים שקיפות 

של המידע.

מכרז פומבי סעיף 9 בתקנות - בעירייה לא קיים נוהל אשר פועל על פי קריטריונים קבועים   .17
לפרסום המכרז, אלא מנהל הרכש מחליט על פרסום מודעות בשני עיתונים וזהות העיתונים 
נקבעת על ידי מנהל הרכש, הפעילות מתבצעת על פי "הנוהג והמנהג" המקובל במקרה זה 
בעירייה. במכרז הפעלת מרכז יום לקשיש מצאה הביקורת כי המכרז פורסם רק בעיתון אחד 
בניגוד לתקנות. הביקורת לא מצאה מקרים בהם פרסום המכרז מבוצע לפני חתימות על 
טופס טיולים. הביקורת  ממליצה להקפיד על פרסום המכרזים ב- 2 עיתונים ולבחון האם 
הפרסום בעיתונים שנבחרו, נמצא כמועיל. הביקורת לא מצאה פרסום בשפות שונות מאשר 

עברית. הפרסום מבוצע גם באתר האינטרנט של העירייה לכל מכרז.

מסמכי המכרז סעיף 10 בתקנות - ההליך נמצא תקין. לכל מכרז ישנו תיק מכרז מפורט  .18
מאוד, בכל תיק מרכז ישנו פירוט של הנושאים הבאים, על פי הנדרש: תנאי המרכז, ותנאי 
השתתפות, החוזה המוצע, לוח זמנים, ותנאי תשלום, תוכנית ומפרטים בנוגע לתוכנית, 
כתבי כמויות, ערבויות בנקאיות. קבלת תיק המרכז הינה בתשלום. הביקורת מצאה קבלות 

עבור מכירת תיקי המכרז כנדרש.

מתן אומדן סעיף 11 בתקנות  - ההליך נמצא תקין. בכל תיק מכרז מופיע אומדנים של  .19
העירייה עבור הקבלנים כנדרש.

מועד אחרון להגשת תיק המכרז סעיף 12 בתקנות - הביקורת מצאה כי ההליך תקין. כל  .20
המכרזים עמדו במסגרת הזמן הקובע בתקנות להגשת המכרז שהינו המועד האחרון יהיה 
בין 7 ל- 90 יום. במכרזים עבודות פיתוח פארק עזריאלי ושיפוץ פיס על פי סקר לא עדכנה 
העירייה בחוברת המכרז את תאריך הגשת המכרז ע"י המציעים; מכאן, שתאריך הגשת 
המכרז שצוין בחוברת הינו מוקדם לתאריך הפרסום המכרז בפועל. המלצת הביקורת 
לעירייה לעדכן את התאריכים במידה וישנם שינויים גם בחוברות המכרז הניתנות למציעים.

הגשת מסמכי מכרז סעיף 13 בתקנות - ההליך נמצא תקין. מציעים אשר לא עמדו בסעיף  .21
זה כנדרש, נפסלו.

קבלת מסמכים בעירייה סעיף 14 בתקנות - רכזת ועדת המכרזים אחראית על הכנסת  .22
המעטפות לתיבת המכרזים ולשמירתם. המפתח לתיבה נמצא בידה ולאחר המועד האחרון 
להגשת המכרז, התיבה נכנסת למשרדה ונשמרת ונשארת סגורה עד למועד ועדת מכרזים 
פתיחת מעטפות המציעים. המלצת הביקורת לתת מפתח נוסף לבעל תפקיד לשמירה 

בהתאם להחלטת ראש העיר.
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פתיחת תיבת מכרזים סעיף 15 בתקנות  - ההליך נמצא תקין. בכל מכרז מתכנסת  ועדת  .23

מכרזים, רושמת  פרוטוקול אשר מפרט את פתיחת תיק המכרזים ותיעדו, כל מעטפה 
נרשמת , מתועדת ונבחנת על פי תוכנה.

צורת ניהול הפרוטוקול סעיף 16 בתקנות -  הביקורת מצאה כי העירייה לא הגדירה עובד  .24
מסוים אשר מקבל את העתק פרוטוקול ועדת המכרזים. רכזת הועדה מפיצה את הפרוטוקול 
לכל חברי ועדת המכרזים וכן ליועמ"ש העירייה, גזבר העירייה, מנהל הרכש ומנכ"ל העירייה 

למעט מבקרת העירייה.

בתקנות - ההליך נמצא תקין. ועדת המכרזים קיימה דיון ורשמה פרוטוקול על פי הנוהל   .25
אשר מפורטים ונבחנים בו כל ההצעות, וכן ניתנה חוות דעת על היועץ המשפטי של העירייה 

על המציעים. דיון במסמכי מכרז סעיף 21

המלצות הוועדה סעיף 22 בתקנות  - הביקורת מצאה כי בכל המכרזים שנבדקו הוגשו 2  .26
הצעות.

מזכירת הועדה פועלת על פי "נוהג ומנהג" כאשר זוהי הפרקטיקה המקובלת שנים בעירייה,  .27
למרות שהינה בעלת מוטיבציה גבוהה, אחראית ויסודית, יש לבצע ריענון והכרה של תקנות 
העיריות מכרזים באופן מסודר. המלצת הביקורת לבצע ריענון והכרה של תקנות העיריות 

מכרזים באופן מסודר אחת לתקופה ולתעד ולדווח על ביצוע הריענון.

מסמכי המכרזים אינם מתועדים בסריקה. המלצת הביקורת לבצע תיעוד של כל המסמכים  .28
באמצעות סריקה. קיים סיכון שבעת שריפה או עת מלחמה או כל גורם חיצוני אחר, לכל 
המסמכים לא ימצא תיעוד נאות למסמכים. בנוסף יש לשקול מעבר למערכת מידע 

ממוחשבת שתגבה את כל המסמכים בענן ולבצע ביקורת מערכות מידע אחת לשנה.

הביקורת מצאה כי מספר המציעים למכרז הינו מועט. המלצת הביקורת הינה  לבחון את  .29
הסכמי הפרסום ולשקול פרסום בעיתונים רחבי היקף, לעומת עיתונים מקומיים בהם 
המכרזים מפורסמים כיום. כמו כן, יש לבחון מחדש פרסום בשפות זרות. יש לבחון האם 
פרסום המכרז באתר האינטרנט של העירייה יעיל, ולבחון אפשרות לבצע "קול קורא" 

למתמודדים נוספים.

אבל במידה ומצב כזה יתקיים וועדת המכרזים תוותר עם מציע יחיד, ועל מנת לתת את חוות  .30
הדעת המקצועית והמיטבית, ממליצה הביקורת לנקוט בפעילויות הבקרה הבאות: הקמת 
טופס מבוקר של "נוהל ספק יחיד". מטרת הטופס הינה הליך אישור חריג של מציעים יחידים 
שנותרו ללא ברירה אחרת של ועדת המכרזים, על גבי הטופס יחתמו כל חברי הועדה ויכלול 
נימוק מסודר ובדיקת איתנות פיננסית של המציע. הביקורת לא מצאה בבדיקת המכרזים 

בדו"ח זה כי הוגשה הצעה יחידה למכרז;

רוב הליקויים משנת 2007 תוקנו ונמצא כי הליך ועדת המכרזים מתנהל באופן סביר ותקין.  .31
במסגרת בדיקת התב"רים, ראוי לציין לשבח שבהשוואה לדו"ח מבקרת העירייה משנת 2007 
רוב הליקויים שנרשמו תוקנו והליך ועדת המכרזים מבוצע באופן תקין.עם זאת, על מנת לבצע  
שיפור וייעול של התהליכים, ישנם סעיפים וליקויים ברמה נמוכה או בינונית שיש לתקנם.
בסיכום הכללי של בחינת מערך ועדת המכרזים ותיעוד המסמכים, נמצא שיפור מתמיד של 

הליך קבלת ההחלטות ותיעוד המסמכים.
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ריכוז הממצאים ותגובת העירייה לדו"ח הביקורת

ביצוע ביקורת על חשבונות שהוגשו ע"י חברת מגער לעיריית שדרות בגין שנות  .1
ההסכם למתן  שירותי גבייה ושירותים  אחרים בתקופות 1/2011-2/2017 – 

ל"אור הביקורת החליטה העירייה לפעול משפטית מול חברת מגער לצורך חיוב/קיזוז 
הסכום 593,400 כולל מע"מ".

בדיקת תוצאות ביצוע ביקורת על חשבונות שהוגשו ע"י חברת מגע"ר בע"מ  .2
לעיריית שדרות בגין שנות ההסכם למתן שירותי גבייה ושירותים אחרים 

בתקופות  1/2011-2/2017 – "לאור הביקורת החליטה העירייה לפעול משפטית מול 
חברת מגער לצורך חיוב/קיזוז הסכום 217,521.04 כולל מע"מ".

עיר ללא אלימות ותוכנית לאומית 360 – "העירייה מברכת על התנהלות עיר ללא   .3
אלימות ותוכנית 360 בכך שדו"ח הביקורת הינו חיובי ואינו מעיד על ליקויים מהותיים 

ומציינת שכל החוסרים שהיו קיימים לצורך ביצוע העבודה האדמיניסטרטיבית 
הושלמו".

מנהל אגף שפ"ע ומנהל הגינון חותמים על חשבוניות התשלום לקבלן המבצע,  .4
רק לאחר חתימה ואישור של פיקוח משכ"ל. העירייה מתעתדת לצאת למכרז לבניית 

אינוונטר בעלות של 150 אלש"ח וכן לקלוט עובד שינהל את האינוונטר ויתחזק את 
מחלקת הגינון והגינון העירוני – "חב' פורטל זכתה במכרז  ציוד העירייה".

פיקוח הגנת הסביבה ומפקחת על הניקיון והגינון. חברת פורטל אחראית על ביצוע 
העבודה בפועל ודואגת כי הליקויים שנמצאו ע"י מנהל אגף שפ"ע ומנהל הגינון 

יתוקנו.

מחלקת הספורט – "פעילות הספורט מופעלת היום ע"י עמותה אשר זכתה במכרז,  .5
במהלך שנת 2019 ההסכם עם העמותה יגיע לידי סיום. בימים אלו מגבשת העירייה 

את עמדה לגבי   צורת הפעלת פעילות הספורט. כמו כן, פעילות הספורט העממי 
מופעל ע"י המתנ"ס".

ניהול ועדת מכרזים בתב"רים לשנים 2016 – 2017 – "העירייה גיבשה נוהל נוסף  .6
שבו כל הצעה שתוכנס לתיבת המכרזים תתועד בשם המציע, תאריך ושעה. בתום 
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מועד הגשת ההצעות לתיבת המכרז, תיבת המכרזים תנעל ותועבר לשמירה בחדרה 

של מנהלת הועדה. העירייה תאמץ את המלצות הביקורת לצורך ייעול עבודת ועדת 
המכרזים".

פניות הציבור
הציבור) תלונות על (ממונה המקומיות חוק הרשויות,התשס "ח2008 –מגדיר מיהו הממונה על    

פניות הציבור ברשות המקומית.

המקומית הרשות מבקר את תמנה מקומית רשות (א)  (1)  מועצת
הציבור תלונות על               לממונה ,רשאית היא ואולם  ,מיוחדים מטעמים  ,

המקומית הרשות של אחר בכיר עובד זה לתפקיד               למנות ,ובלבד והכל 
על כממונה תפקידיו למילוי להפריע כדי האחר בעיסוקו יהיה               שלא

הציבור               תלונות.

(2)  בעל הוא כן אם בפסקה 1, אלא כאמור בכיר עובד ימונה לא
בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת מוכר אקדמי        תואר ,כמשמעותם 

גבוהה להשכלה המועצה        בחוק,התשי "ח1958 –מאת אקדמי תואר  או 
במדינתו מוכר מוסד שהוא לארץ בחוץ גבוהה להשכלה        מוסד ,ובעל 

הציבורי במגזר ניהולי בתפקיד שנים חמש של        ניסיון

מבקרת העירייה לא מונתה כנדרש כממונה על פניות הציבור ע"י מועצת העיר, אך בהתאם לבקשת  
ראש העיר מטפלת הביקורת בתלונות תושבים המגיעות ממשרד מבקר המדינה והועדה לפניות 

הציבור בכנסת וכן בפניות פרטיות של תושבי העיר.

להלן ריכוז הפניות:
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תשובה לפניה תאריך 

מתן 
התשובה 

לפניה

מהות התלונה הגוף 
הפונה

תאריך 
הפניה

מספר 
ידורי

ס

לאור פניית המתלוננת 
ותלונות נוספות על 

ההסעים, העירייה ערכה 
שימוע בתאריך 4/3/2018 
למסיע "טיולי שער הנגב".

9/4/2018 הפונה התלוננה על 
ליקויים בשירותי 

ההסעות לתלמידים 
בבית הספר הרוא"ה.

מבקר 
המדינה

1/10/201
7

.1

החומה עליה הלינה 
המתלוננת נבנתה על ידה 

ללא קבלת פטור מהעירייה 
בגין בניית חומה, המחייב 

סקיצה ואישור מהנדס. 
לאור האמור לעיל העבירה 

העירייה את הטיפול 
בעניינה לפיקוח ודחתה את 

התלונה.

6/2/2018 הפונה התלוננה על 
ניקוב חורים בחומה 
הפרטית של ביתה 

וגרימת נזק מצד 
העירייה.

מבקר 
המדינה

30/10/20
17

.2

תשובה לפניה תאריך 
מתן 

התשובה 
לפניה

מהות התלונה הגוף 
הפונה

תאריך 
הפניה

מספר 
ידורי

ס

העירייה פינתה פסולת 
ברזל אשר גרמה למפגע 

צחנה ולכלוך רב. העירייה 
דחתה את טענתו של 

הפונה בדבר אלימות ואף 
הוגשה תלונה במשטרה 
מצד פקח העירייה כנגד 

רעיית הפונה.

23/1/2018 הפונה התלונן על 
הריסת מחסן בחצרו 

הפרטית ואלימות מצד 
השיטור הקהילתי.

מבקר 
המדינה

1/11/201
7

.3

העירייה העבירה לפונה את 
המייל האישי של מנהלת 

הצוות באגף הגביה וצורך 
טיפול אישי ומהיר והתנצלה 

על עוגמת הנפש שנגרמה 
לפונה.

23/1/2018 הפונה התלוננה על 
השירות הטלפוני באגף 

הגבייה.

מבקר 
המדינה

15/1/201
8

.4

בקשת הפונה הועברה 
לועדת מחיקת חובות של 

העירייה.

13/3/2018 הפונה התלוננה על אי 
מחיקת חוב ארנונה 

מצד העירייה.

פניה 
פרטית

19/2/201
8

.5
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הפנייה טופלה מול הפונה 
כבר בחודש 6/2018, אך 

בכל זאת בחר הפונה לפנות 
למשרד מבקר המדינה. 
הפונה לא הגיש בקשה 
לעירייה לקבלת הנחת 

סטודנט ולא עבור מבחן 
הכנסה. לפונה הוסבר הליך 

התשלום מול הגביה, גם 
באמצעות השרות הדיגיטלי 

של העירייה.

14/11/201
8

הפונה התלונן על 
שהעירייה לא העניקה 

לו הנחת ארנונה 
בשנים 2016 – 2017  

בהיותו סטודנט וכן 
מחייבת אותו עבור 

חשבוניות שאינן שלו 
בתוספת ריבית.

מבקר 
המדינה

1/7/2018 .6

בבדיקה שערכה העירייה 
נמצא כי מדובר במפגע ביוב 

בשטח הפרטי של הבניין 
שנוצר לאחר שאחד 

הדיירים בבניין בנה ממ"ד 
קרקעי בהיתר וכאשר רצה 

להתחבר לקו הביוב, 
הדיירת בדירת הקרקע 
מנעה ממנו את הגישה 

לביוב. העירייה הצליחה 
להשיג את הסכמת הדיירת 

בקומת וקרקע ותבצע 
עבודות קו ביוב בבניין תוך 

חיוב הדיירים בבניין 
בהוצאות.

19/11/201
8

הפונה התלונן על 
נזילת מים בניין ברחוב 

רזיאל.

מבקר 
המדינה

6/8/2018 .7

העירייה בשיתוף חברת 
עמיגור בדקו את התלונה 

ולא נמצאו נזילות בניין. 
למען הסר ספק העירייה 

החליפה את מד המים 
וחובת הדיירים בבניין הינה 
לבצע בדיקת נזילה סמויה.

26/11/201
8

הפונה התלוננה על 
נזילות מים בבניין 

מגוריה ברחוב הלל.

מבקר 
המדינה

16/10/20
18

.8

תשובה לפניה תאריך 
מתן 

התשובה 
לפניה

מהות התלונה הגוף 
הפונה

תאריך 
הפניה

מספר 
ידורי

ס

אגף הרווחה התערב מספר 
פעמים מול המסיע והתלונה 

טופלה לשביעת רצון 
המתלוננת.

18/11/201
8

הפונה התלוננה על 
התארגנות לקויה של 

חברת ההסעות "טיולי 
שער הנגב" בהסעה 
לגן שיקומי בנתיבות.

מבקר 
המדינה

24/10/20
18

.9
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העירייה דחתה את הפניה 

לאחר שנמצא כי מדובר 
בסכסוך אישי בין שוכר 

למשכיר בשטח ההשכרה 
בלבד.

10/12/201
8

הפונה התלונן כי שכנו 
פלש לשטח ציבורי

מבקר 
המדינה

4/11/201
8

.10

העירייה הכירה בתלונה  
והקימה קיר בגובה של 40 

ס"מ כתמיכה לחומה.

28/11/201
8

הפונה מתלונן על כך 
שבעת ביצוע שיפוץ 
כללי ברחוב הרקפת 

נפגע קיר החומה 
שבביתו.

פניה 
פרטית

18/11/20
18

.11

העירייה דחתה את פניית 
האב בצרוף נימוקיה.

10/12/201
8

פונה הדורש החלפת גן 
עבור בתו בניגוד 

לעמדת האם והליך 
קליטת התלמידה 
במערכת החינוך 

העירונית.

פניה 
פרטית

20/11/20
18

12
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מעקב אחר תיקון ליקויים – דוחות משנים קודמות

חיובי מים ברשות
העירייה אינה מאוגדת בתאגיד מים ומספקת מים והולכת ביוב באופן עצמאי  .1

לצרכנייה.

החל מינואר 2016 קבעה רשות המים לעיר שדרות תעריף מים לכמות המוכרת ומעבר   .2
לכמות המוכרת הזהה לתעריף הנגבה בתאגידי המים.

החל מינואר 2016 תעריף הביוב כלול בחיוב הצרכנים במים וביוב בכמות המוכרת  .3
ומעבר לכמות המוכרת.

החל מינואר 2017 תעריף המים שנקבע לעירייה ע"י רשות המים עבור 1 מ"ק מים  .4
וביוב  הינו 7.659 ₪. (חלקו של הביוב מתוך תעריף ז הינו 3.575 ₪) ו- 12.327 למעבר 

לכמות המוכרת.

החל מינואר 2017 העירייה נדרשת להעביר לאיגוד ערים שדרות שער הנגב, עבור  .5
המט"ש סכום של 1.81 ש"ח לכל 1 מ"ק מים שהיא גובה מצרכניה לעומת סכום של 

0.381 ₪ בשנת 2016.

בשנת 2017 גובה העירייה מים בהתאם לתעריף רשות המים  שהינם 7.659 ₪ לכמות   .6
המוכרת

בשנת 2017 העירייה קיבלה הנחה של כ- 50% מרשות המים בקניית המים ממקורות  .7
בגין מרכיב הביוב בתעריף המים. תעריף הקניה של העירייה מרשות המים ירד מ- 
3.100 ל- 1.615 כיון שרשות המים הכירה במרכיב הביוב שהעירייה מחייבת את 
התושבים ואת הסכום שהעירייה צריכה להעביר לאיגוד שדרות שער הנגב עבור 

המט"ש.

העירייה תקצבה את סעיף מים לשנת 2017 בצפי תקבולים 15,635,000 ₪ וצפי תשלומים  .8
.₪ 17,169,000

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת 6201 גבתה העירייה כ- 21 מלש"ח מים  .9
מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ- 61 מלש"ח.

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת 2015 גבתה העירייה כ- 10  .10
מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ- 14.5 מלש"ח.

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת 2014 גבתה העירייה כ- 12  .11
מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ- 16.5 מלש"ח.
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בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בשנת 2013 גבתה העירייה כ- 13  .12
מלש"ח מים מצרכניה ושילמה לחברת מקורות סכום של כ- 17 מלש"ח.

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים בהתאם לדוחות המבוקרים של העירייה  .13
לשנים 2010 - 2016, נמצא כי סעיף גביית המים הינו גרעוני.

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של העירייה לשנים 2013 – 2016    .14
נמצא כי העיריה אינה גובה בסעיף המים כ- 25% מסך התשלומים המגיעים לה 

מהצרכנים.

בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים גביית המים הינה על בסיס מזומן מול  .15
התשלום לחברת מקורות ואת הגרעונות נאלצת העירייה לספוג מחשבונה השוטף.

קניית מים ממקורות - בשנים 2010 – 2016 קנתה העירייה ממקורות  .16
15,661,718 מ"ק מים שמתוכם 5,017,010 מ"ק מים בגין צריכה בכמות המוכרת ו- 
9,054,212 מ"ק בגין צריכה מעבר לכמות המוכרת ובעלות כוללת של 74,882,226 

.₪

17.בשנים 2010 – 2016 סיפקה העיר לצרכנים כ- 9,079,223 מ"ק מים עד הכמות 
המוכרת ו- 1,421,135 מ"ק מעבר לכמות המוכרת לפי החלוקה הבאה:

1.71 בשנת 2016 סיפקה העירייה לצרכנים 1,316,645 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 6.04 ₪ ל- מ"ק  ו- 199,621 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

10.13 ₪ ל- 1 מ"ק.

2.71 בשנת 2015 סיפקה העירייה לצרכנים 1,170,239 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 5.35 ₪ ל- מ"ק  ו- 242,443 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

9.70 ₪ ל- 1 מ"ק.

3.71 בשנת 2014 סיפקה העירייה לצרכנים 1,487,347 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 5.88 ₪ ל- מ"ק  ו- 232,190 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

10.40 ₪ ל- 1 מ"ק.

4.71 בשנת 2013 סיפקה העירייה לצרכנים 1,342,686 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 5.91 ₪ ל- מ"ק  ו- 219,009 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

0.00 ₪ ל- 1 מ"ק.

5.71 בשנת 2012 סיפקה העירייה לצרכנים 1,280,944 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 5.60 ₪ ל- מ"ק  ו- 289,737 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

0.00 ₪ ל- 1 מ"ק.
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6.71 בשנת 2011 סיפקה העירייה לצרכנים 1,331,088 מ"ק מים בכמות המוכרת 
ובתעריף ממוצע של 5.60 ₪ ל- מ"ק  ו- 134,547 מ"ק מעבר לכמות בתעריף ממוצע של 

0.00 ₪ ל- 1 מ"ק.

7.71  בשנת 2010 סיפקה העירייה לצרכנים 1,150,274 מ"ק מים בכמות      
המוכרת ובתעריף ממוצע של 4.88 ₪ ל- מ"ק  ו- 103,588 מ"ק מעבר לכמות      

בתעריף ממוצע של 0.00 ₪ ל- 1 מ"ק.     

18.בשנים 2010 – 2013 לא חייבה העירייה את התושבים בגין צריכה מעבר לכמות  
המוכרת, דבר הגרם להפסד כספי לעירייה.

19.בשנים 2015 ו- 2016 לא תימחרה מקורות את מ"ק לתעשיה אלא היא נכללה בתוך  
הכמות  הכוללת.

20.עד לשנת 2015 חייבה העירייה את צרכניה בהתאם לנקבע ע"י רשות המים.

21.בשנת 2016 חייבה העירייה את הצרכנים  במחיר הנמוך של 6.04 ₪ (בממוצע) לכמות 
המוכרת עבור  1 מ"ק מים לעומת הסכום של 7.676 ₪ עבור 1 מ"ק לכמות המוכרת 

שנקבע ע"י רשות המים.

22.בשנת 2016 חייבה העירייה את הצרכנים  במחיר הנמוך של 10.13 ₪ (בממוצע) מעבר 
לכמות המוכרת עבור  1 מ"ק מים לעומת הסכום של 12.327 ₪ עבור 1 מ"ק מעבר 

לכמות המוכרת שנקבע ע"י רשות המים.

23.בשנים 2010 – 2016 לא השתנו תעריפי הביוב לצרכנים ועמדו על הסכום של 0.68 ₪ ל
1 מ"ק ביוב מתוך מרכיב חיוב המים. -

24.היחס בין צריכת המים עד הכמות המוכרת ומעבר לכמות המוכרת עומד על כ- 85% ו- 
15% בהתאמה ובממוצע.

25.בשנת 2017 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 10,328,117 ₪.

26.בשנת 2016 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 15,699,742 ₪.

27.בשנת 2015 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 13,441,509 ₪.

28.בשנת 2014 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 15,829,325 ₪.

29.בשנת 2013 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 15,794,282 ₪.

30.בשנת 2012 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 10,403,045 ₪.
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31.בשנת 2011 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 11,475,601 ₪.

32.בשנת 2010 העבירה העירייה לזכות מקורות סכום של 8,871,743 ₪.

33.בין השנים 2010 ל- 2013 קיימת עלייה של כ- 60% בקניית המים ממקורות שאינו  
פקטור של גידול דמוגרפי שכן מספר התושבים לא גדל משמעותית אל מול הרכישה.

34.פחת מים 

מתוך נתוני העירייה:

1.43 בשנת 2010 קנתה העירייה ממקורות 2,225,775 מ"ק מים וצרכה  
1,849,880 מ"ק מים ובפחת של 375,895 מ"ק המהווה 16.9%.

2.43 בשנת 2011 קנתה העירייה ממקורות 2,324,392 מ"ק מים וצרכה  
1,980,001 מ"ק מים ובפחת של 344,391 מ"ק המהווה 14.8%.

3.43 בשנת 2012 קנתה העירייה ממקורות 2,228,322מ"ק מים וצרכה 1,914,346  
מ"ק מים ובפחת של 313,976 מ"ק המהווה 14.1%.

4.43 בשנת 2013 קנתה העירייה ממקורות 1,865,924 מ"ק מים וצרכה  
1,344,644 מ"ק מים ובפחת של 521,280 מ"ק המהווה 27.9%.

5.43 בשנת 2014 קנתה העירייה ממקורות 2,215,774 מ"ק מים וצרכה  
1,482,592 מ"ק מים ובפחת של 733,182 מ"ק המהווה 33.1%.

32.6 בשנת 2015 קנתה העירייה ממקורות 2,093,317 מ"ק מים וצרכה  
1,524,506 מ"ק מים ובפחת של 568,811 מ"ק המהווה 27.2%.

7.43 בשנת 2016 קנתה העירייה ממקורות 2,353,157 מ"ק מים וצרכה  
1,638,903 מ"ק מים ובפחת של 714,254 מ"ק המהווה 30.4%.

8.43 מתוך אחוז פחת המים הגבוה לעיר ניתן להסיק שככל שאובדני המים בעיר 
גדול יותר כך איכות תשתיות הולכת המים ירודה יותר וככל שאחוז צריכת המים 

גדולה יותר הפחת יקטן.

9.43 פחת המים גדל משמעותית בין השנים 2012 ל- 2013, לעומת הצריכה  
העירונית וצריכה לתעשיה למסחר שהצטמצמה בכ- 50% מאידך סכום קניית המים 

ממקורות לא השתנה משמעותית, כדי להעיד על הגדלת הפחת.
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10.43 הסיבות לכך:

10.1.43 בעת ההיא הרשויות המקומיות ניפחו את הצריכה העירונית כדי להקטין      
את פחת המים על מנת להימנע מקבלת  קנסות מרשות המים.             

10.2.43 מדי מים מקולקלים בצריכה העירונית ובצריכה לתעשיה ולמסחר. לא תוקן.

32.10.3 גניבות מים. לא תוקן. אין מעקב עירייה אחר גניבות מים.

11.43 פחת מים לעיר שדרות מתוך נתוני רשות המים

מדוחות רשות המים, אשר מקבלת את נתוניה מהעירייה עולים אחוזי פחת שונים 
מהדיווח שקיבלה הביקורת מהעירייה. להלן הנתונים:

11.1.43 בשנת 2010 קנתה העירייה ממקורות 2,242,305 מ"ק מים וצרכה  
2,004,118 מ"ק מים ובפחת של 238,187 מ"ק המהווה 10.6%.

11.2.43 בשנת 2011 קנתה העירייה ממקורות 2,308,866 מ"ק מים וצרכה  
2,062,537 מ"ק מים ובפחת של 244,329 מ"ק המהווה 10.6%.

11.3.43 בשנת 2012 קנתה העירייה ממקורות 2,228,322 מ"ק מים וצרכה  
1,914,346 מ"ק מים ובפחת של 313,976 מ"ק המהווה 14.1%.

11.4.43 בשנת 2013 קנתה העירייה ממקורות 2,197,377 מ"ק מים וצרכה 
1,858,753 מ"ק מים ובפחת של 338,624 מ"ק המהווה 15.4%.

11.5.43 בשנת 2014 קנתה העירייה ממקורות 2,215,774 מ"ק מים וצרכה 
1,872,040 מ"ק מים ובפחת של 343,734 מ"ק המהווה 15.5%.

35.הביקורת מבקשת את תגובת העירייה לפער הדיווחים בפחת המים בין הדוחות 
שהוגשו על ידה לביקורת לבין הדוחות שהגישה לרשות המים.

36.הנתונים שהעבירה העירייה לרשות המים בפחת המים שונים מהנתונים שהעבירה 
מחלקת הגביה לביקורת.

37.פחת המים לשנת 2017 הינו 28.6. לא תוקן.

38.פחת המים בשנת 2018 הינו 23.1%. לא תוקן.  

39.חוב לחברת מקורות - בתקופה שבין חודש 4/2010 ועד 12/2012 נוצר חוב ע"ס  
10,734,618 ₪ לחברת מקורות בגין קרן שיקום חדשה. קרן שיקום חדשה משמעו 
שעבור כל מ"ק מים שמכרה מקורות לעירייה היא חייבה אחוז מסוים לצורך תחזוקה 
ושיקום קווי מים. העירייה לא שילמה בגין שירות זה והחוב הצטבר לכלל הסכם שלעיל 

בתוספת ריבית פיגורים ע"ס 7,562,414 ₪. כלומר סך החוב הינו 18,297,032 ₪.
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40.חוזה עם חברת מגער בע"מ - בתאריך 16/3/2010 נחתם חוזה בין העירייה לחברת 

מגער לאספקת שירותי גביית תשלומים שונים.

41.בתאריך 13/12/2011 הורחב החוזה בין העירייה לחברת מגער להפעלת מוקד 
טלפוני לצורך בירורים ותשלומים לעירייה ומתן ייעוץ שוטף בנושא תפעול מערך המים 
בעיר.חברת מגער לא שיתפה פעולה עם הביקורת לעריכת דו"ח ביקורת זה. מנהלת 
הגביה לא ידעה למסור נתונים אילו מדי מים העירייה מזמינה וכמה, לא העבירה 
נתונים על תעריפי המים כפי שחייבה את הצרכנים ובחלוקה לתקופות שנה, דוחות 

הפחת שהגישה לעירייה סותרים בחלקם את דוחות רשות המים.

42.איגוד ערים לביוב שדרות שער הנגב  - האיגוד משותף לעיריית שדרות ולמועצה 
האזורית שער הנגב והוא מטפל בשפכים של אזורי תעשיה של העירייה והמועצה 

האזורית.

43.בשנת 2010 החל האיגוד בהקמת מט"ש שעלותו הסתכמה בסכום של כ- 43 מלש"ח 
בהתאם לדוחות הכספיים המבוקרים של התאגיד לשנת 2015. בנייתו  של המט"ש 

הסתיימה אך אינו פעיל. המט"ש מומן במענקים ובהלוואות לזמן ארוך צמודות מדד.

44.גביית אגרת הביוב של איגוד ערים שדרות שער הנגב הינה עבור טיפול אקסטנסיבי  
לסניטרי ואינטנסיבי לתעשיה.

45.המט"ש כיום אינו עובד לא ניתן להוציא היתרי בניה למגרשים משווקים בשכונות 
העתידיות כיון שמשרד הבריאות לא מאפשר זאת.

46.איגוד ערים שער הנגב שדרות חייב את העירייה עד לתאריך 31/12/2016 בסכום של 
0.381 + מע"מ עבור מ"ק בגין כל כמות מים שהעיר צרכה בניכוי פחת.  אזור 

התעשיה חויב בסכום של 4.02 + מע"מ עבור כל מ"ק.

47.החל מינואר 2017 איגוד ערים שדרות שער הנגב גובה מהעירייה 1.81 ₪ + מע"מ למ"ק    
ביוב בהתאם לכמות המים המסופקת לתושבי שדרות.

48.לטענת איגוד שדרות שער הנגב, מי הגשמים נשפכים למט"ש ללא קנסות וחודרים 
למערכת הביוב העירונית ואת תוצאותיו סופג האיגוד ללא פיצוי כספי.

49.החוב של העירייה לאיגוד שדרות שער הנגב הינו בגין טיהור בלבד. חקלאים  אינם  
משלמים.

50.פירוט החוב הכספי של העירייה לאיגוד שדרות שער הנגב – 
צריכת המים  הינה : 266,169 מ"ק.

סך החוב הינו: 266,169*1.8*1.17=552,560 ₪.
סך החוב הינה: 560,552 ₪.
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51.מדי מים -  תיקון 2011 בכללי מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח – 1988 מחייב את 

ספקי ומפיקי מים להשתמש בדגמי מדי מים שאושרו לשימוש ע"י מנהל הרשות 
הממשלתית למים וביוב ומסומנים בהתאם לתקן הישראלי למדי המים.

52.מדי המים הנמצאים השימוש צרכני העיר הינם בשיטת המדידה הרגילה (לא 
אלחוטית).

53.מחלקת הגביה לא ידעה להשיב לביקורת אילו סוגי  מדי מים נרכשים. לא תוקן.

54.מחלקת הגביה לא ידעה להמציא לביקורת העתקים של הזמנות רכש לקניית מדי 
המים. לא תוקן.

55.מחלקת הגביה לא ידעה להמציא לביקורת אישורי רשות המים למדים הנרכשים ע"י 
העירייה.  לא תוקן.

56.העירייה קונה שעוני מים בניגוד  לנוהל רשות המים לרכישת מדי מים. לא תוקן.

57.מתוך 2,742משלמים שלגביהם נמדדו מדי המים החל משנת 1987:  
ל- 1049 משלמים הוחלפו מדי מים בטווח של 5 שנים.

ל- 1693משלמים הוחלפו מדי מים בטווח של מעבר ל- 5 שנים.  

ל- 345  משלמים הותקנו מדי מים חדשים ולא היה ברשותם מד מים ישן.

ל- 76 משלמים היו בעלי מדי מים ישנים ולא הותקנו להם מדי מים חדשים.

88 מדי מים הותקנו בשבת.

58.בשנים 2000-2010 לא היו התקנות מדי מים בעיר. עשור שלם שלא הוחלפו בו מדי 
מים. מספר התקנות המים הכי גבוהות התבצעו בשנים 1994 ו- 2013.

59.בשנים 2015-2016 לא נקלטו דיווחים באוטומציה על רכישת מדי מים.

60.המלצת הביקורת שהעירייה תצא לסקר מדי מים לבדיקת תוקפם והחלפתם במידת - 
הצורך ולהוספתם למערכת הGISשל העירייה המתהווה בימים אלו. תוקן. 

61.רכש מדי מים –  רכש המים כולל בתוכו ציוד עבור כלל מחלקת המים ולא ניתן לדעת 
איזה חלק נרכש בגין מדי מים. כפי שמופיע בטבלת מדי המים ועל  פי הנתונים 

שהתקבלו בביקורת מהאוטומציה, העירייה לא רכשה בשנים 2015-2016 מדי מים.

62.חובות מים - חשבון המים מחושב לפי מספר הנפשות בבית: כל נפש זכאית ל-3.5  
מ"ק מים לחודש בתעריף נמוך, על הכמות שנצרכה מעבר לכך משלמים בתעריף 

הגבוה לכל מ"ק (כולל מע"מ).
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63.כיום לא קבועות הנחות כלשהן לחשבונות המים. מספר מצומצם של זכאים רשאים 

לקבל תוספת  של 3.5 מ"ק מים לנפש לחודש בתעריף הבסיסי, כלומר הכפלה של 
הכמות המוכרת בתעריף הנמוך לחודש שהינם בעיקר נכים, קשישים ומקבלי גמלת 

נכות וסיעוד.

64.העירייה אינה מנהלת את מפעל המים כמשק כספים סגור. לא תוקן.

14,145,261.65 ₪. סה"כ חובות מים של הצרכנים במצטבר לעירייה לסוף שנת 2016  
הינם:

66.סה"כ חובות ביוב של הצרכנים במצטבר לעירייה  לסוף שנת 2016 הינם: 1,505,523 ₪.

67.סה"כ חוב מים של המועצה הדתית הינו 3,947,183 ₪. לא תוקן. החוב עומד היום על  
כ- 5 מלש"ח.

68.חובות המים אינם נרשמים כחובות המסופקים. העירייה היתה אמורה לתקצב את 
עלויות המים כחלק מתקצוב המועצה הדתית ולקזז את עלויות המים מהתחייבותה 
הכספית של הרשות כלפי המועצה הדתית, גם באמצעות פריסת תשלומים. לא תוקן.

69.אכיפת חובות מים וביוב - מערכת הגביה בעירייה מפרידה בחיובים בין מים וארנונה. 
לדברי מנהלת הגביה, גביית חובות מים וארנונה מתבצעת בעירייה  באכיפה מנהלית 
הכוללת עיקולי בנק, צד ג' הודעות דרישה עיקולי מטלטלין, מאידך, העירייה אינה 
מפעילה אכיפה מנהלית עבור חובות מים בנפרד. האכיפה מתייחסת לכלל סכום 

החובות מים וארנונה ולא קיימת הפרדה ביניהם. לא תוקן.

70.העירייה הוציאה 3,196 דרישות לתשלום ואכיפה בסכום של 457,441 ₪.

71.העירייה הוציאה במסגרת ההוצאה לפועל 438 דרישות לתשלום ואכיפה בסכום של 
.₪ 290,446

72.העירייה פעלה באכיפה ע"י ניתוקי מים  ב- 396 דרישות לתשלום ובסכום של 43,992 ₪. 
בניגוד לסעיף 5 בחוק כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה- 2015, 
קובע כי:  "צרכן ביתי לא ינותק מאספקת המים בנכסו בשל אי תשלום בעד אספקת מים 

או שירותי ביוב בנכס". תוקן.

73.העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול בבנק  ב- 1,481 דרישות לתשלום ובסכום של 230,081 
.₪

74.העירייה פעלה באכיפה ע"י עיקול מטלטלין  ב- 355 דרישות לתשלום ובסכום של 
.₪ 78,891

75.סך דרישות האכיפה של העירייה הסתכמו בסכום של 1,100,851 ₪.
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76.הביקורת ממליצה לעירייה לנהל מערכת אכיפה נפרדת למים על מנת לכסות את 
הגרעון הקיים ע"ס 14,145,261 ₪. לא תוקן.

77.הביקורת ממליצה לעירייה לפעול על פי חוק ולהימנע מניתוקי מים של צרכנים ביתיים. 
תוקן.

78.שיקום תשתיות המים וביוב בעיר - עיריית שדרות תוקצבה בסכום של כ- 50 מלש"ח 
לשיקום מערכת המים והביוב העירונית. החלפת מערכת ביוב שתוביל ישירות 
למט"ש.  מי אשקלון תאגיד המים והביוב האזורי מיסודן של עיריית אשקלון ועיריית 
נתיבות, הינו הגוף המנהל לפרויקט זה. קבלן ביצוע: אסיק תשתיות בע"מ, מנהל 
הפרויקט: לוגיסטר בע"מ, מהנדס הפרויקט: איגור רוזנטל מהנדס ראשי מי אשקלון, 
מתכנן הפרויקט: ברז'יק מהנדסים בע"מ. עבור הפרויקט מקבלת מי אשקלון העיר 

אחוז שכר טרחה של 4% מכל חשבון קבלן.

79.סה"כ חשבוניות לפרויקט שיקום תשתיות מים וביוב לעיר הינה בסכום של 4,458,511
.₪

80.בוצעו החלפות קווי המים והביוב בשכונות וברחובות הבאים:
1.80 החלפת קו משכונת נאות הנביאים ועד המט"ש.

2.80 החלפת הקו שעובר מאזור התעשיה לשכונות נאות אשכול ונאות דקל  

ועד רחוב מנחם בגין ועד המט"ש.                    

3.80 החלפת הקו העובר מדרך העליה ועד המט"ש.

81.הוצאות קבלניות מים וביוב - בשנים 2010 – 2017 הסתכמו הוצאות הקבלניות של 
העירייה עבור מים וביוב בסכום של 1,062,907 ₪ ולפי החלוקה הבאה:

1.81 בשנת 2017 הוצאות מים: 0.00 ₪  והוצאות ביוב: 23,400 ₪.

2.81 בשנת 2016 הוצאות מים: 34,924.00 ₪  והוצאות ביוב: 85,866.00 ₪.

3.81 בשנת 2015 הוצאות מים: 25,326.00 ₪  והוצאות ביוב: 81,325.00 ₪.

4.81 בשנת 2014 הוצאות מים: 47,804.00 ₪  והוצאות ביוב: 126,708.40 ₪.

5.81 בשנת 2013 הוצאות מים: 184,526.67 ₪  והוצאות ביוב: 92,660.00 ₪.

6.81 בשנת 2012 הוצאות מים: 64,602.19 ₪  והוצאות ביוב: 76,354.00 ₪.

7.81 בשנת 2011 הוצאות מים: 17,028.34 ₪  והוצאות ביוב: 65,123.28 ₪.
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8.81 בשנת 2010 הוצאות מים: 3,480.00 ₪  והוצאות ביוב: 133,779.53 ₪.

82.בשנים 2014 ועד 2017 הועמסו עבודות קבלניות בביוב גם על סעיף המים כצורך 
מהגדלת עבודות בביוב בשנים אלו.

83.לאור הנתונים שהוצגו בדו"ח זה ולאור העובדה שצרכני העיר משלמים מים וביוב  
בתעריף של תאגוד, ממליצה הביקורת לעירייה להצטרף לתאגיד מים, שיעניק 

לתושבי העיר שירותי אחזקת והובלת מים וביוב איכותיים יותר. לא תוקן.

ניהול עצמי בתי ספר יסודיים
החל משנת הלימודים תשנ"ה עברו בתי הספר בעיר היסודיים המוכרים ממלכתי  .1

והממלכתי דתי לניהול עצמי. בתי הספר אליהם מתייחס הדו"ח: מדעים אלון, גיל, 
תורני חדש, שקמים, מדעי תורני והרוא"ה.

התפיסה הניהולית-ארגונית שעומדת בבסיס העברת הניהול העצמי לבתי הספר הינה  .2
העברת מוקד קבלת ההחלטות לבתי הספר, הגדלת מרחב שיקול הדעת בניהול 
הפדגוגי והתקציבי של בית הספר והפיכת בתי הספר ליחידות בעלות סמכות ואחריות 
הפועלות לשיפור העשייה הבית ספרית ברמה הפדגוגית והארגונית, תוך צמצום 
מרבי של הליכים בירוקרטים והעברת הסמכות החיצונית ותלות לסמכות פנימית 
והעלאת הישגי התלמידים ומתן מענה מיטבי לרווחתם הלימודית, הרגשית 

והחברתית.

מצבת תלמידים במערכת החינוך בעיר בשנת הלימודים תשע"ז  - סה"כ תלמידים  .3
במערכת החינוך: 3,344 תלמידים. מתוכם:  737 תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי, 
992 תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי-דתי,  823 תלמידים בחינוך העל יסודי 
הממלכתי, 565 תלמידים בחינוך העל יסודי הממלכתי-דתי, 227 תלמידים בחינוך 

היסודי העצמאי.

סך התקבולים לשנת הלימודים תשע"ו ממשרד החינוך פעולות ושכר: 52,299,939.41 ₪. .4

סך התשלומים של העירייה לשנת הלימודים תשע"ו עבור חינוך פעולות ושכר:  .5
.₪ 36,468,517.78

סה"כ הפרש לתשלום: 15,831,421.63 ₪. מתוך סכום זה 717,895.81 תשלומים שהתקבלו  .6
בגין שנים קודמות.

סה"כ נטו העברה ממשרד החינוך לעירייה  עבור שנת הלימודים תשע"ו: 15,113,525.82 ₪. .7

העירייה הוציאה אוגדן נהלים לבתי הספר בניהול העצמי ועל פיו מחויב בית הספר  .8
לפעול.
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ניהול ביה"ס באופן העצמי בא לידי ביטוי בדרכים הבאות: .9

יצירת חשבון בנק בנפרד.
ניהול תקציב כמשק כספים סגור.

הוצאות התפעול משולמות מחשבון ביה"ס.
יכולת לבצע רכישות והתקשרויות.

יכולת להשכיר את מתקני ביה"ס ולהפעיל פעילויות נוספות.
יכולת להעסיק כוח עזר נוסף מנהלי ופדגוגי.

תכנון ההיבט הפדגוגי בראי התקציב.

10.הכנסות בית הספר – בתי הספר בניהול העצמי מתנהלים בתוכנת "אסיף". המערכת 
תומכת בכל תהליכי הגביה והנהלת החשבונות הבית ספריים.  מערכת "אסיף" 
מאפשרת התממשקות למערכות חיצוניות כגון: מערכת המנב"ס החדשה של משרד 
החינוך, תוכנת חשבשבת, יעד, מס"ב ש.ב.א ועוד.  המערכת תומכת בהפרדה מלאה 

בין חשבון עו"ש בית-ספר(רשות) וחשבון עו"ש הורים.

11.העירייה מספקת לבית הספר מערך שירותי היקף, שאינם שירותים פדגוגים, אך נועדו 
לתפעול שוטף ויעיל של המערכת. במערך שירותי ההיקף כלולים הנושאים הבאים: 
מזכירים, סייעות טיפוליות, אבטחת מוסדות חינוך, לבורנטים, ספרנים, עובדי אחזקה, 

אחראי ציוד ועובדי סיוע, בטיחות וטיפול בתשתיות.

12.העירייה הינה האחראית על הבקרה והביקורת של הניהול הכספי של בתי ספר בניהול 
עצמי בתחומה, לרבות פיקוח ובקרה שוטפים על ההתנהלות התקציבית והתפעולית 

של בית הספר ועל הניהול השוטף של חשבון הניהול העצמי של בית הספר.

13.בתי הספר בניהול עצמי, מנהלים 2 חשבונות בנק נפרדים חשבון הורים וחשבון  
רשותי (עירייה). בחשבון הורים מתנהלים כל התשלומים הנגבים מההורים: תשלומי 
חובה ורשות, ומתבצע התשלום לספקים שונים בתחום הפדגוגי והצטיידות ותחזוקת 
בית הספר. בחשבון הרשותי מתנהלים הכספים המתקבלים מהעירייה עבור הניהול 
העצמי ומתבצע התשלום לספקים שונים בתחום הפדגוגי והצטיידות ותחזוקת בית 

הספר.

14.המזכירות בבתי הספר בניהול העצמי עברו הכשרה מקצועית להסבה לניהול עצמי,   
הן ברמה התפיסתית והן ברמה הטכנית והן מקבלות ליווי של רו"ח להמשך 

התנהלותן.

15.דיווחי המזכירות עוברים ישירות למערכת המחשוב והמידע של משרד החינוך.

16.בתי הספר בניהול העצמי נדרשים להעביר דיווח כספי למערכת "מאגר מידע כספי" 4 
פעמים בשנה. הדיווח הינו לבקרה של העירייה על ההתנהלות הכספית של ביה"ס.

17.נושאים תפעוליים באחריות בית הספר - ניקיון כללי בכיתות ובחצר, ניקיון פילטרים 
במזגנים, תיקון ואחזקת מכשירי חשמל כולל החלפת נורות, בדק בית שוטף על 
תחזוקת מתקנים בבית הספר, החלפת חול בארגז החול ואחזקה שוטפת של מתקני 
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הספורט, החלפה והתקנה של ארונות מטבח,  החלפת חלונות ודלתות, אחזקה 

שוטפת של פינות החי ופינות אקולוגיות וקבלת אישורים מהגורמים המוסמכים.

18.נושאים תפעוליים באחריות העירייה - גינון וטיפוח חצרות בתי הספר, עבודות 
פיתוח תשתיות מים וביוב, תיקון לוחות חשמל וגופי תאורה פנים וחוץ, החלפת ריצוף 
פנים וחוץ במבנים, החלפת גדרות ושערים, , שינוי מבנה קירות והתקנת תקרות 
אקוסטיות,  שיפוצי קיץ ואיטומים, הדברת מזיקים, ביקורת בטיחות במבנים ותיקון 

ליקויי בטיחות, שיפוץ שוטף ותיקון מזגנים, רכישת ציוד ומתקני ספורט.

19.בבתי הספר בניהול עצמי לומדים 1,704 תלמידים לפי החלוקה הבאה: : בית ספר 
שקמים: 274 תלמידים בית ספר הרוא"ה: 226 תלמידים, בית ספר גיל: 177 
תלמידים, בית ספר מדעים אלון: 277 תלמידים  בית ספר מדעי תורני: 225 תלמידים  

ובית ספר תורני חדש: 525 תלמידים.

20.בבתי הספר בניהול עצמי מלמדים 176 מורים לפי החלוקה הבאה: : בית ספר 
שקמים: 31 מורים בית ספר הרוא"ה: 24 מורים, בית ספר גיל: 20 מורים, בית ספר 
מדעים אלון: 27 מורים  בית ספר מדעי תורני: 29 מורים  ובית ספר תורני חדש: 45 

מורים.

21.בבתי הספר בניהול עצמי עובדים 21 מנקים לפי החלוקה הבאה: : בית ספר 
שקמים: 4 מנקים בית ספר הרוא"ה: 4 מנקים, בית ספר גיל: 4 מנקים, בית ספר 
מדעים אלון: 3 מנקים  בית ספר מדעי תורני: 1 מנקים  ובית ספר תורני חדש: 5 

מנקים.

22.בבתי הספר בניהול עצמי עובדים 6 אבות בית לפי החלוקה הבאה: : בית ספר 
שקמים: 1 אבות בית בית ספר הרוא"ה: 1 אבות בית, בית ספר גיל: 1 אבות בית, 
בית ספר מדעים אלון: 1 אבות בית  בית ספר מדעי תורני: 1 אבות בית  ובית ספר 

תורני חדש: 1 מנקים.

23.דמי רישום לבתי הספר נגבים ע"י בתי הספר.

24.הוצאות מים –  העירייה מתקצבת את בתי הספר עבור מים לפי 73 ₪ לשנה פר תלמיד,  
מאידך מחייבת העירייה את בתי הספר לפי תעריף מוסדות:

בשנת 2015 חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של 9.59 ₪ לקוב מים.

בשנת 2016 חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של 11.83 ₪ לקוב מים.

בשנת 2017 חייבה העירייה את בתי בספר לפי תעריף של 12.32 ₪ לקוב מים.

25.סה"כ תקצבה העירייה את בתי הספר עבור מים בשנת לימודים תשע"ו בס"ך 
124,392 ₪  ובשנת הלימודים תשע"ז  בסך 124,932 ₪ לפי החלוקה הבאה: בית ספר 
שקמים: 20,002 ₪, בית ספר הרוא"ה: 16,498 ₪, בית ספר גיל: 12,921 ₪, בית ספר 
מדעים אלון: 20,221 ₪,  בית ספר מדעי תורני: 16,425 ₪ ובית ספר תורני חדש: 38,325 ₪.
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26.סה"כ הסתכמו הוצאות המים לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ו בסכום של 

194,724 ₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 30,792 ₪, בית ספר הרוא"ה: 20,192 
₪, בית ספר גיל: 44,069 ₪, בית ספר מדעים אלון: 17,356 ₪,  בית ספר מדעי תורני: 

27,270 ₪ ובית ספר תורני חדש: 55,043 ₪.

27.סה"כ הסתכמו הוצאות המים לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז, בסכום של 
306,037 ₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 43,065 ₪, בית ספר הרוא"ה: 51,510 
₪, בית ספר גיל: 56,505 ₪, בית ספר מדעים אלון: 19,069 ₪,  בית ספר מדעי תורני: 

30,941 ₪ ובית ספר תורני חדש: 104,946 ₪.
בשנת הלימודים תשע"ו קיימת חריגה של כ- 70,331 ₪ מסך תקציב המים לבתי הספר בניהול  .28

העצמי.

בשנת הלימודים תשע"ז, קיימת חריגה של כ- 124,392 ₪!!! מסך תקציב המים לבתי הספר  .29
בניהול העצמי.

30.בפועל בתי הספר צרכו כמויות מים מעבר לחיוב פר תלמיד. לטענת בתי הספר, הם 
אינם  מוכנית לשלם עבור צריכה זו, כיון שגורמים נוספים  מתחברים לבתי הספר 
בצריכת מים, הן בגלוי והן בסמוי. חשבת אגף החינוך הוציאה מכתבים לבתי הספר 
בגין גובה החיוב שנקבע פר תלמיד.  על פי משרד החינוך האחריות על ניתוק המים 

מהמחובר היא על מנהל בית הספר.

31.העירייה לא ביצעה  סקר מחוברים  לשעוני המים בבתי הספר, בניגוד להחלטה מיום  
14/12/2016, לביצוע הסקר תוך 3 חודשים.

32.הוצאות חשמל - העירייה נושאת בעלויות החשמל של בתי הספר. סה"כ הסתכמו 
הוצאות חשמל לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ו בסכום של 347,521.58 
₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 49,254.54 ₪, בית ספר הרוא"ה: 39,513.40 ₪, 
בית ספר גיל: 58,913.61 ₪, בית ספר מדעים אלון: 68,856.72 ₪,  בית ספר מדעי תורני: 

41,645.25 ₪ ובית ספר תורני חדש: 89,338.06 ₪.

33.הוצאות החשמל לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז, הסתכמו נכון 
בסכום של 623,202.90 ₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 94,291.06 ₪, בית ספר 
הרוא"ה: 70,962.32 ₪, בית ספר גיל: 116,339.77 ₪, בית ספר מדעים אלון: 137,441.67 

₪,  בית ספר מדעי תורני: 85,551.21 ₪ ובית ספר תורני חדש: 189,579.19 ₪.

34.הוצאות החשמל הכפילו את עצמם משנת הלימודים תשע"ו לשנת הלימודים 
תשע"ז והסיבה העיקרית לכל הינה התחברות קבלנים לחשמל בתי הספר.

35.העירייה מאשרת לקבלנים/נותני שירותים בעיר להתחבר לחשמל בבתי הספר,  
בתנאי שהם מתקינים מונה ומחייבת ו/או מקזזת מחשבון הקבלנים/נותני שירותים 

המתחברים.
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36.הביקורת מצאה התחברות קבלנים לחשמל בבית הספר גיל, ולאחר התערבות  

הביקורת, החזיר הקבלן את מפתח ארון החשמל המרכזי לבית הספר וחויב בחשמל 
שלקח.

37.הביקורת ממליצה לעירייה לפקח על כמות הקבלנים המחוברים לכל בית ספר, על 
מנת לא להעמיס על לוח החשמל של בית הספר ו/או לגרום לניתוקי חשמל ופגיעה 

בצרכי התלמידים. תוקן.

38.העירייה אינה שולחת לבתי הספר פירוט הוצאות מים וחשמל, דבר המונע ממנהלי  
בתי הספר לעקוב אחר הוצאותיהם ולפקח עליהם.

נציין כי בתי הספר מתוקצבים במסגרת סל תלמיד ניהול עצמי גם עבור החשמל. 
בפועל העירייה היא שמשלמת את הוצאות החשמל של בתי הספר. לא תוקן.

39.הביקורת מציעה שהעירייה תעביר את תשלום החשמל לבתי הספר והם אלה 
שישלמו ישירות לחברת חשמל. דבר זה יביא להגברת המודעות והפיקוח של הנהלת 

בית הספר על השימוש בחשמל בתחומה. לא תוקן.

40.לדעת הביקורת, העירייה צריכה לבדוק את טענות בתי הספר לגבי התחברות קבלנים 
וגורמים חיצוניים לקווי המים ולבצע  סקר/מיפוי לקווי המים וחשמל המחוברים לבתי 

הספר. לא תוקן.

41.הזנה  - הכנסות  הזנה לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ו הסתכמו בסכום 
של 514,187.18 ₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 94,090.40 ₪, בית ספר הרוא"ה: 
44,636.24 ₪, בית ספר גיל: 63,106.70 ₪, בית ספר מדעים אלון: 77,463.58 ₪,  בית ספר 

מדעי תורני: 67,070.64 ₪ ובית ספר תורני חדש: 167,819.62 ₪.

42.הכנסות עבור הזנה לבתי הספר בניהול עצמי בשנת הלימודים תשע"ז, הסתכמו בסכום של 
576,251.43 ₪  לפי החלוקה הבאה: בית ספר שקמים: 93,282.21 ₪, בית ספר הרוא"ה: 
58,605.95 ₪, בית ספר גיל: 67,502.19 ₪, בית ספר מדעים אלון: 109,605.65 ₪,  בית 

ספר מדעי תורני: 78,645.16 ₪ ובית ספר תורני חדש: 168,610.27 ₪.

43.לעירייה אין מסמך הבנות חתום מול משרד החינוך המעגן את המודל התקציבי  
והתפעולי במעבר  לניהול עצמי של בתי הספר.

44.הביקורת העבירה לכל בתי הספר אוגדן נהלים של העירייה לבתי הספר בניהול 
העצמי.

45.העירייה אינה מכינה תוכנית שנתית להעברת תקציבים לבתי הספר, ולאור כך בתי 
הספר נמצאים בחוסר ודאות ואינם יכולים להתחייב על תוכניות  גם שהן מתוקצבות 
מראש. המלצת הביקורת הינה לשפר את מערך האינפורמציה המועבר מהעירייה 
לבתי הספר בתחום התקציבים ולעדכן על הכנסות צפויות ולעמוד בהתחייבות 
העברת התקציבים לבתי הספר. תוקן. החל מינואר 2019 הוסדרו העברות 

לחשבונות הבנק של בתי הספר.

157



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
46.מערכת תקשוב – העירייה אינה מממנת ההוצאות עבור תיקוני מערכת המחשוב,  

הזמנת טכנאי וכו'. לטענת בית הספר שקמים, מעל ל- 3 שנים שאין בבית הספר 
טכנאי מחשבים והכל משולם באופן פרטי ע"י בית הספר. תוקן. בתי הספר 
מתוקצבים לתמיכה תכנית של "נס מטח" ומתוגמלים בגין רכז מיחשוב בבתי 

הספר.

47.בדק בית הינו בביצוע ועל חשבון העירייה. לטענת  בית הספר שקמים, הם תקנו את שירותי בית 
הספר, על חשבון בית הספר ובעלות של 10,000 ₪ ובית הספר לא  קיבל החזר כספי בטענה כי 

מנהלת בית הספר לא הוציאה הזמנת עבודה לעירייה. לא תוקן.

48.ניהול קופה (כספת) – בנוהל העירייה נקבע כי תשלום במזומן יופקד באותו היום 
בבנק ועד חריגה של 3 ימים או בעת צבירה של 2,000 וצ'קים תוך 3 ימים או עד 
לצבירת 18 צ'קים. בבתי הספר  תורני חדש נמצאו 85 צ'קים לחודשים מרץ ואפריל 
ע"ס 42,169 ₪. המלצת הביקורת לבית הספר הינה להיצמד להוראת העירייה 

ולהפקיד את הכספים במועדם.

49.המלצת הביקורת – בתי הספר יעבדו על פי הנוהל לפיו תשלום צ'קים דחויים יוחזקו 
בקופת ביה"ס/בכספת המעוגנת בקיר ויועברו לחשבון הבנק במועד פרעונם.

50.המלצת הביקורת – בתי הספר יעבדו על פי הנוהל לפיו מזכירות בתי הספר יבצעו 
אחת לחודש ספירת צ'קים שטרם הופקדו ויבדקו את מידת ההתאמה לרישום בספרי 

החשבונות.

51.בתי הספר אינם נוקטים בפעולות אכיפה כנגד הורים שאינם משלמים את תשלומי 
הרשות, גם כאשר הדבר נמצא בהישג ידם של ההורים.  לבתי הספר אין דרך חוקית 
לאכיפה וגביית כספי הרשות מההורים , אי תשלום תשלומי הרשות מונע מבית הספר 
לקיים פעילויות רחבות ומעשירות ומאידך, כאשר בית הספר בוחר לקיים את 

הפעילויות סופג את העלות הכספית.

52.מלאי ומצאי – בתי הספר גיל, מדעים אלון, הרוא"ה ותורני חדש אינם מנהלים 
מערכת רישום מלאי ומצאי. המלצת הביקורת לבתי הספר בניהול עצמי לנהל 

מערכת רישום מלאי ומצאי הן לצורכי ביטוח והן עבור מעקב רכישות.  לא תוקן.

53.בבתי הספר מתקיימים מדי יום צהרונים של העיריה ובמימון העירייה ומשרד החינוך 
באמצעות תוכנית ניצנים, כאשר הגוף המפעיל הנו המתנ"ס.

54.התקציב התוספתי שניתן לבתי הספר בגין עוטף עזה, התקבל בחודש מאי 2017. 
לטענת מנהלי בתי הספר, הם לא יכולים לעשות שימוש בכספים כיון שהגיעו בסוף 
שנה ולא נוצלו במהלך השנה. בתי הספר מקבלים את התקציבים באיחור דבר 
המקשה עליהם לבנות תוכנית בהתבסס על הכנסה זו ואף גם לא לנצלה. תוקן. 
משרד החינוך אישר באופן חריג ניצול תקציב עד 12/2017 ורוב התקציב נוצל 

ודווח.
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55.בבית הספר מדעי תורני , קיימת  נזילה בשירותים כחלק מבעיית תשתיות ובעירייה 

לא שלחו קבלן לטפל. המלצת הביקורת שהעירייה תטפל בבעיה ולאחר מכן במידה 
ותמצא לנכון תתקזז עם בית הספר על עלות הטיפול.

56.רשת אמי"ת תקצבה את בתי הספר בסכום של 30,000 ₪ עבור תגבורים, מרצים, קניית  
מחשבים וכל פעילות שבית הספר מוצא לנכון.  בתי הספר מדעי תורני ותורני חדש תוקצבו 

מרשת אמי"ת בסכום של  5,000 ₪.

57.בבית הספר מדעי אלון אין מגרש ספורט לילדים והתלמידים משחקים ברחבת בית 
הספר.

58.גינון – בית הספר מטפלים בגינון בכספים שמועברים ע"י העירייה ורשת אמ"ית. תוקן. בתי 
הספר מטופלים ע"י קבל הגינון של העירייה.

המחלקה לביקור סדיר
המחלקה לביקור סדיר ומניעת נשירה פועלת למניעת נשירה של תלמידים בגילאי 5 – 18,  .1

החיים בסביבה כלכלית-חברתית המסכנת את התפתחותם ואת יכולתם לממש את 
זכויותיהם על פי האמנה לזכויות הילד.

קציני הביקור הסדיר אחראים לדאוג ליישומו של חוק לימוד חובה מגן ועד סיום כתה י"ב.  .2
תפקידם לוודא נוכחות סדירה (אחריות מנהל המוסד לדאוג לנוכחות התלמידים במוסד) 
ומניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך וכן באיתור, מעקב, טיפול ובקרה אחר כל תלמיד 
במערכת החינוך אשר מתמודד עם קשיים לימודים, חברתיים או רגשיים הבאים לידי ביטוי 

בתפקודו במסגרת החינוכית.

מטרות המחלקה לביקור סדיר .3

3.1 לקדם את התפתחותם של הילדים/נערים בסיכון, כך שיחושו שייכות למוסד      
החינוך בו הם   לומדים, ירכשו כישורי חיים, ירכשו דעת-למידה משמעותית ויהיו       

בעלי תחושת מסוגלות עצמית.      

3.2 לקדם בני נוער שנשרו ממסגרות החינוך לרכישת השכלה פורמלית (היל"ה), 
הכנתם לעולם התעסוקה ולמעורבות והתנדבות בקהילה.      

3.3 להעצים את משפחות הילדים/נערים בסיכון, כמערכות המכילות את ילדיהן.

אוכלוסיית היעד .4
4.1 נוער בסיכון בגילאי 5 - 18 שהנם תלמידים אשר הופנו לקבלת סיוע ושירותים 

חינוכיים-טיפוליים ביחידות לקידום נוער שברשויות המקומיות.      

4.2 בני נוער "מנותקים"  - בני נוער בגילאי 812-1 שנשרו ממערכת החינוך ואינם 
משובצים במסגרת חינוך פורמאלית כל שהיא.       
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4.3 בני נוער בגילאי 112-2 אשר לומדים במסגרות של החינוך המיוחד, הוצאו מביתם  
בצו בית המשפט, ולומדים במסגרות ייחודיות כגון: בתי סוהר, בתי מעצר, מוסדות       

חסות הנוער ומרכזי חרום.      

נתוני סטטוס תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים לעיר שדרות לשנת הלימודים   .5
תשע"ח: 268 תלמידים מטופלים ע"י הקב"סים. מתוכם 89 תלמידים לומדים במסגרות

חינוכיות  מחוץ לעיר שדרות כגון: בתי ספר אקסטרנים, מסגרות חרדיות, "שער הנגב", 
"כפר סילבר" וכו' וכן  בתי ספר מקצועיים המוגדרים כ- "גורמי חוץ",  ו- 179 תלמידים 

מקבלים מענה בתוך מערכת החינוך בעיר בשדרות.

מתוך 179 תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים בתוך מערכת החינוך בעיר לשנת             
הלימודים תשע"ח:             

5.1.  77 תלמידים  מהתקיף הכללי ע"ש גויטרויט, גילם הממוצע 15.4 שנים, 
מתוכם 10   תלמידים  הפסיקו ללמוד.        

5.2. 23 תלמידים מהמקיף הדתי, גילם הממוצע 15.4 שנים, מתוכם 3 תלמידים 
הפסיקו  ללמוד.       

5.3. 10 תלמידים  מבית הספר היסודי "עטרת אסתר", גילם הממוצע 11.4 שנים, כולם 
לומדים.       

5.4. 25 תלמידים מבית הספר היסודי "הרוא"ה", גילם הממוצע 906 שנים, 1 תלמיד 
הפסיק  ללמוד.       

5.5. 4 תלמידים  מבית הספר היסודי "תורני חדש", גילם הממוצע 8.5 שנים, כולם 
לומדים.          

5.6. 13 תלמידים  מבית הספר היסודי "יסודי התורה", גילם הממוצע 9.7 שנים, כולם 
לומדים.        

5.7. 9 תלמידים  מבית הספר היסודי "שקמים", גילם הממוצע 7.0 שנים, כולם לומדים.

5.8. 2 תלמידים  מבית הספר היסודי "מדעים אלון", גילם הממוצע 9.9 שנים, כולם 
לומדים.       

5.9.  2  תלמידים  מבית הספר "הדר", גילם הממוצע 20.1 שנים, כולם לומדים.

5.10. 14 תלמידים  מבית הספר היסודי "גיל" גילם הממוצע 10.3 שנים, כולם לומדים.

מתוך 268 תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים, בשנת הלימודים תשע"ח  168 בנים ו- 100  .6
בנות.
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מתוך 268 תלמידים המטופלים ע"י הקב"סים, בשנת הלימודים תשע"ח, 85 תלמידים  .7

אינטנסיבים ו- 183 אינם אינטנסיבים.

מתוך 179 התלמידים המטופלים במסגרות החינוכיות בתוך העיר שדרות, בשנת הלימודים  .8
תשע"ח, 14 תלמידים הפסיקו ללמוד.

מתוך 85 תלמידים הלומדים במסגרות חינוך מחוץ לעיר שדרות ובמסגרות גורמי חוץ,  .9
בשנת הלימודים תשע"ח,  28 תלמידים הפסיקו ללמוד, המהווים כ- 33% אחוזי נשירה.

נתונים לעיר שדרות לשנת הלימודים תשע"ו: .10
גני ילדים 
נתונים 
ארציים

גני ילדים 
נתונים לעיר 

שדרות

בתי ספר 
נתונים 
ארציים

בתי ספר 
נתונים לעיר 

שדרות
44 12 מוסדות

1,273 3,074 מספר 
תלמידים

150 662 מספר עובדי 
הוראה

44 133 מספר כיתות
25.9 28.9 25.6 23.2 ממוצע 

תלמידים 
בכיתה

 ₪ 14,050.00 ₪ 17,897   18,520.00
₪

₪ 25,883.00 עלות תלמיד 
בממוצע

מתוך הטבלה בסעיף 10 עולה כי ממוצע התלמידים בגני הילדים בשנת הלימודים תשע"ו  .11
הינה 28.9 תלמידים בכיתה,  עולה על ממוצע התלמידים לכיתה בארצי העומד על 25.9 

תלמידים בכיתה, כלומר צפיפות גבוהה לכיתה ביחס לכלל ארצי.

מספר תלמידים בכיתות רגילות בתי הספר בממוצע בהשוואה לרמה  .12
המחוזית והארצית לשנות הלימודים תשע"ד- תשע"ו:

מספר 
למידים

ת
בממוצע 

ארצי

מספר 
תלמידים 
בממוצע 

מחוז 
דרום

מספר  
למידים

ת
בממוצע 

לעיר
שדרות

שנת 
לימודים

ה

28.0 27.
2

25.
3

תשע"ד

28.0 27.
1

24.
9

תשע"ה

27.9 27.
0

24.
5

תשע"ו
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מתוך הטבלה בסעיף 12 עולה כי מספר התלמידים הממוצע בכיתה רגילה בשדרות קטן בכ .13
10% יותר מספר התלמידים הממוצע בכיתה במחוז הדרום וקטן בכ- 13% ממספר  -

התלמידים הממוצע לכיתה  רגילה בארצי.

אחוז נשירה לעיר שדרות בשנת הלימודים תשע"ו עמד על  1.6% לעומת 1.5% שיעור   .14
נשירה ארצי.

אחוזי התמדה לעיר שדרות בשנת הלימודים תשע"ו עמד על 82.3%  לעומת 80.4% שיעור  .15
התמדה ארצי.

בתאריך 4/12/2017 קיימה הביקורת שיחה עם הקב"ס מר יהודה אביטן, ועל פי נתונים  .16
שהתקבלו לידיו מהפיקוח המחוזי של הקב"סים, עולה כי בשנת 2016, מתוך 3,069 

תלמידים לעיר שדרות (לא כולל גנים) נשרו 19 תלמידים המהווים 0.62% נשירה.

שיעור התמדה מחושב כמסיימי יב' במחזור מתוך סך התלמידים שהתחילו את לימודיהם  .17
במסגרות החינוך של העירייה והיו צפויים לסיים אותו.  לא נכללים בחישוב תלמידים שקפצו 
כיתה, תלמידים שעזבו את הארץ, תלמידים שעזבו את העיר, תלמידים שנפטרו , תלמידים 

שאינם בעלי תעודת זהות ישראלית ותלמידים שאינם אזרחי ישראל.

תקצוב קב"סים - תכנית מנ"ע - מניעת נשירה עכשיו - תכנית מנ"ע (מניעת נשירה בפועל),  .18
הינה תוכנית יחודית המופעלת ע"י הקב"סים ומיועדת לטיפול בתלמידים הנמצאים בסיכון 
גבוה לנשירה, תוך בניית תוכנית אישית המותאת לצרכיו של התלמיד ובשיתוף צווותי 
ההוראה בבתי הספר. התוכנית מפעילה חונכים אשר משמשים כ"אח גדול", בני 18 ומעלה 
ובעלי יכולת להעניק תשומת לב ותמיכה לילדים ומכונות להקדיש להם לפחות שעתיים 
שבועיות לאורך זמן.  החונכים צריכים להיות בעלי יכולות לשלב דרכי עבודה הן בתחום 
הגברת ההצלחה הלימודית ובהתייחסות רגשית לצרכי התלמידים. החונכים מקבלים ליווי 
מקצועי באמצעות מנהלי בתי הספר, הקב"סים וגורמים מקצועיים נוספים. התוכנית פועלת 
בבתי הספר היסודיים בעיר ועל פי הצורך גם עבור תלמידים נושרים. התוכנית חונכת ומלווה 

בעיר שדרות כ- 20 תלמידים ובמתכונת של חניכה אישית.

התוכנית מנ"ע הינה במימון אגף א' חינוך לילדים ונוער בסיכון המחלקה לביקור סדיר  .19
ומניעת נשירה משרד החינוך בעלות של 43,847 ₪ לשנת 2017.  עלות שכר ברוטו לחונך 

הינה 60 ₪ ולמורה 84 ₪.

בשנת 2017 קיימת חשבונית מספר 1674 של חברת "נגב ערבה" שהתקבלה בעירייה מתאריך  .20
1/5/2017, עבור הזמנה מספר 47551 של העירייה עבור פרויקטים ארציים בחינוך ע"ס 43,846 
₪ כולל מע"מ. חשבונית התשלום שהוגשה ע"י חברת נגב ערבה הינה כללית, אינה מפרטת כמה 
תלמידים קיבלו שעות חונכות ואינה מציינת האם השעות ניתנו ע"י חונכים או מורים. הדיווח על 
החשבונית מתבצע ע"י הקב"סים עד סוף שנת 2017. בדו"ח ביצוע מפורט הכולל: שם 
הקב"ס, שם המחנך/מטפל/פסיכולוג וכו', שם התלמיד כולל ת.ז., תקופת הביצוע, שעות 

הביצוע ועלותן.

הקב מספר בהן לרשויות ניתנת בעדיפות סדיר ביקור קצין במשרת המשרד להשתתפות  .21
המשאבים שכר קב"סים - הקצאת"שאושר לתקן ביחס הארצי מהממוצע נמוך סים.בפועל 
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ורמה סוציואקונומית של הרשות המקומית . ארציים לשיעורים בהתאם החינוך ודרג בכל 
המגזרים הפוטנציאליים הנושרים מספר אמדן על המתבססת נוסחה פי על נקבעת  העדיפות

טבלת ריכוז שכר קב"סים .22

יתרה / (גרעון) שכר קב"סים 
תשלומים עירייה

שכר קב"סים  
תקבולים 
ממשרד החינוך

שכר קב"סים

(274,303.07) 590,935.79 316,632.72 שנת 2016
(290,495.81)  599,060.23 308,564.42 שנת 2017 

לא סופי
(332,000.00) 809,717.00 477,000.00 שנת 2018 

צפי

בשנת 2016 שולם שכרם של הקב"סים: יהודה אביטן, סוניה שרביט ויעקב אסולין, כאשר ה  .23
– 2 האחרונים עזבו את תפקידם בסוף שנת 2016.

כתבי אישום כנגד הורים  - בעירייה לא הוגשו מעולם כתבי אישום כנגד הורים אשר ילדיהם   .24
מוגדרים כנושרים או מנותקים. נערכו ע"י היועץ המשפטי לעירייה שימועים טרם הגשת כתב 

אישום, להורים שאינם שולחים את ילדיהם למערכת החינוך בתאריכים: 9/5/2016, 
.5/6/2017 ,5/6/2017 ,12/2/2017

אין ברשות הקב"סים מערכת ממוחשבת היכולה לנתח את נתוני התלמידים המטופלים.   .25
המלצת הביקורת להעמיד לרשות מחלקה לביקור סדיר אמצעים טכנולוגיים לצורך 
ביצוע מיפוי תחום נוער בסיכון, מעקב אחר תלמידים הנמצאים בתוכניות התערבות 

שונות וברצף הסיכון.

ביחידת הקב"סים אין ממונה ישיר האחראי על עבודת הקב"סים כיחידה אחת, ואין  מזכירה  .26
שתיתן שירותי משרד לכל המחלקה. המלצת הביקורת למנות מתוך הקב"סים מנהל ישיר 
שיארגן את עבודת המחלקה וכן לדאוג לשירותי מזכירות. תוקן. מנהלת אגף החינוך 

מינתה את מר יהודה אביטן כממונה הישיר והאחראי על עבודת הקב"סים.

בעבר היחידה לקידום נוער הייתה כפופה לאגף הרווחה בעיר והתקיימה אוריינטציה  .27
טיפולית ע"י העסקת עו"ס נערים, אשר טיפל גם בנוער נושר שאינו לומד בהיל"ה. כיום 
היחידה לקידום נוער כפופה למאגף החינוך בעיר וההפעלה מתבצעת דרך רשת החינוך 
"עתיד". נוצר "ואקום" לתלמידים שנושרים מתוכנית היל"ה ואינם מקבלים ליווי של עו"ס 
ונחשבים "נושרים" ללא מענה סוציאלי. המלצת הביקורת לתגבר את כ"א בתחום 
הסוציאלי לנוער הנושר מתוכנית היל"ה ומהיחידה לקידום נוער, על מנת שיקבל ליווי 

של עו"ס סוציאלי עד גיל 18.

רוב הבעיות המטופלות ע"י  הקב"סים הינם עבור "כיבוי שרפות". לא קיים טיפול מניעתי  .28
עקב חוסר בכ"א. המלצת הביקורת להוסיף תקני קב"סים שעיקר עבודתם תעסוק מניעה 
ופיתוח תוכניות מניעה לתלמידים הלומדים במסגרות החינוך בעיר ומחוץ לעיר. תוקן. 

מנהלת האגף הגישה בקשה להוספת תקן קב"ס אבל נדחתה ע"י משרד החינוך.
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מערכת החינוך העל יסודי בעיר הינה עיונית. חסרים בתי שספר בעיר שיתנו מענה לחינוך  .29
מקצועי לנוער אשר אינו יכול להיות במסגרות עיוניות. המלצת הביקורת הינה לפתח 
מגמות מקצועיות בתוך התיכונים העיוניים בעיר על מנת לת מענה לתלמידים, אשר 
נאלצים כיום ללמוד במסגרות חינוכיות מחוץ לעיר, דבר המקשה עליהם פיזית ומנתק 

אותם מהמסגרת החברתית והקהילתית בעיר.

הקב"סים מפנים את התלמידים המטופלים למועדוניות חינוך –רווחה וקיימת דרישה של עוד  .30
כ- 45 תלמידים הנמצאים בהמתנה להיכנס למועדוניות. הדרישה נובעת מכך שההורים 
עברו משברים בגלל המצב הבטחוני וקיימים הרבה צרכים של תלמידים על רקע של בעיות 
רגשיות עקב המלחמה. המלצת הביקורת לפתוח עוד מועדוניות שיתנו מענה למספר רב 
יותר של  תלמידים הזקוקים לתמיכה וסיוע במסגרת המועדוניות, ע"י הגשת בקשה 
להפעלת מועדוניות משותפת לאגף שחר במשרד החינוך ומשרד הרווחה. תוקן. בחודש 

9/2019 תפתח מועדונית נוספת לקהילת בני המנשה.

תלמידים מכיתה ז' ומעלה הלומדים במערכת החינוך בתוך העיר, אינם מתקבלים מועדוניות  .31
מפאת גילם והם מגיעים לטיפול הקב"סים, כמוהם גם תלמידי חינוך מיוחד שלומדים מחוץ 
לשדרות. לדעת הביקורת יש צורך לספק לתלמידים אלו מענה ופעילות לשעות אחה"צ. 

לדברי העירייה השאיפה הינה לשלב בני נוער בתנועות  נוער.

הקב"סים העלו בפני הביקורת מצב של  חוסר מענה לנוער החרדי. הקב"סים מקדמים  .32
בימים אלו  מרכז העשרה לנוער חרדי למניעת מצב סיכון. המטרה הינה השגת חינוך בלתי 
פורמלי לנוער חרדי ע"י מתן שירותי: חוגים, פעילות וטיולים. כיום פועלת בעיר מועדונית "יד 
אליעזר"  פעם בשבוע בלבד. 144 ילדים מהמגזר החרדי לא מקבלים מענה במסגרת 
העשרה אחה"צ. המלצת הביקורת לעירייה לקדם את מרכז ההעשרה לנוער החרדי 
ולהפעילו בכל ימות השבוע, על מנת לתת מענה לכלל הנוער הרוצה בכך. לדברי 

העירייה הנושא בטיפול: שילוב של אגף החינוך עם גורם מהקהילה החרדית.

הקב"סים טוענים כי הם אינם מקבלים תוספת בגין שעות נוספות למרות ששעות ביקורי  .33
הבית הם לרב אחה"צ, והם יוצאים בזוגות על מנת לא להיות לבד בבתי המטופלים. לטענת 
הקב"סים לא מאושר להם שעות כוננות ולא שעות נוספות והם עובדים על חשבונם וללא 
תמורה. לדעת הביקורת על העירייה לבדוק טענה זו ובמידת הצורך לשקול תוספת 

שעות נוספות וכוננות לקב"סים על מנת לתגמל אותם עבור עבודתם בפועל.

רישוי צוברי גז
בתאריך 21/5/2015 התקבלה במשרד מבקרת העירייה תלונה מתושבים  המתגוררים  .1

בפרויקט משעול ניל"י, על כך שהעירייה העניקה לחברת בניה קבלנית אישור אכלוס (טופס 
4), למרות שהחברה הציבה צובר גז מוטמן בסמוך לבתי מגורים בניגוד לתוכנית שהוגשה 
לעירייה למתן היתר הבניה. התלונה נבדקה על ידי הביקורת ואכן נמצא כי בפרויקט משעול 
ניל"י הוטמן צובר גז ללא היתר בניה וללא אישורי משרד התעשיה והמסחר. לאור התלונה 
והסכנות הקיימות בהטמנת צוברי גז ללא היתר בהיותו חומר נפיץ ובעיקר לעיר שדרות 
הנתונה בעת הסלמה לירי רקטות מסיבי, בדקה הביקורת את נושא הטמנת צוברי גז.  

הדו"ח מתייחס לצוברי גז מוטמנים מסוג גפ"מ (גז פחמימני מעובה, מכונה גם "גז בישול") .
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הגופים האמונים על אישורי הטמנת הצוברים בטרם הגעתם לאישור בועדה המקומית של    .2

הרשות המוניציפאלית הינם: המשרד [האנרגיה והמים] לתשתיות לאומיות, האחראי מתוקף 
חוק הגז (בטיחות ורישוי), תשמ"ט-1989, על רישוי העוסקים בגז וכן על בטיחות הטיפול בגז 
ובמתקניו, אגף הפיקוח על העבודה במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה (להלן: משרד 
התמ"ת), הנותן אישורי הטמנה לצוברים מתוקף תקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), 
התשל"ז-1976 והמשרד להגנת הסביבה, שבסמכותו לתת היתר רעלים לצוברים מנפח 
מסוים, על פי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ותקנות החומרים המסוכנים (סיווג 

ופטור),  התשנ"ו-1996.

ברמה הרשותית מוניציפאלית מעורבים גופים נוספים כגון אגף ההנדסה, מחלקת רישוי  .3
עסקים, רשות הכבאות וחברות הגז. טיפול הגורמים העירוניים בצוברי הגז  הינם בהנפקת 

היתרי בנייה לצוברי גז, מתן רישיונות עסק ופיקוח  על פי תקנות התכנון והבנייה.

הבסיס החוקי להתקנת צוברי גז מוטמנים: תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו  .4
ואגרות), תש"ל-1970, אספקת גז בבניינים, תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי), 
תשס"ג-2003, תקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה), תשע"ו-2016, תקנות התכנון והבניה 
(עבודה ושימוש הטעונים היתר), תשכ"ז-1967, חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/2004 מתאריך 
8/1/2004, רישוי צוברי גז המשרתים בניינים, חוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2005  
מתאריך 1/12/2005, תקנות התכנון והבנייה היתר לעבודה מצומצמת( התשס"ג- 2003 ), 

חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954 וחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

בהתאם תקנות התכנון והבנייה  (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) תש"ל – 1970, צובר גז  .5
חייב בהיתר בנייה ויש לציין ולסמן את מערכות הגז בתוכניות ובמפות המצורפות 

כנספחים לבקשה להיתר הבנייה.

חודש אוגוסט 2003 פורסם תיקון לתקנות העיקריות הנ"ל. ובמסגרתן נכתב בחלק כ'  .6
בתוספת השנייה לתקנות העוסק באספקת גז בבניינים בין היתר, כי התקנת מערכת 
לאספקת גז צריכה להתבצע בהתאם לקבוע בתקן הישראלי ת"י מס' 158 של מכון התקנים, 
שנושאו: מתקנים לגזים פחמימניים מעובים (גפ"מ) מאגרים (קרי צוברים)  הקובע הוראות 
להתקנה של מאגרי גפ"מ קבועים, המשמשים לצריכה עצמית (לרבות באספקה מרכזית 
בבניינים) וכן נקבע חובת בדיקת מערכת אספקת גז ע"י מעבדה מאושרת וכי יש צורך 
באישור מפקח עבודה של משרד התעשייה מסחר ותעסוקה תמ"ת להתקנת מיכל גז נייח. 
בנוסף פורסם תיקון משלים בתקנות העיקריות לעניין אספקת גז שעיקריו: ציון מערכת גז 
משותפת ככל שקיימת במפה המצבית. ציון מקומות לאחסנת מכלי גז מטלטלים או נייחים 

במפת איתור העבודה.

הפיקוח על הבנייה באגף ההנדסה אמורים לוודא שצובר הגז אכן נמצא במיקומו על פי  .7
ההיתר, בפועל הפיקוח על הבניה מאגף ההנדסה אינו מוודא שצובר הגז נמצא במקומו גם 

במקרים שניתן ההיתר להטמנת הצובר למבקש ההיתר. תוקן.

במסגרת הבקשה לקבלת טופס 4 ותעודת גמר נדרש מבקש ההיתר להגיש טפסים  .8
ואישורים, וביניהם אישור על כך שמערכת הגז עומדת בתקן.  בתוספת השנייה לתקנות 
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התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) חלק כ, נאמר בסעיף 20.09 כי מערכת 
לאספקת גז תיבדק על ידי מעבדה מאושרת בהתאם לתקן ישראלי 158.  עוד נאמר (בסעיף 

20.10) כי לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז אלא באישורו של מפקח עבודה.

באגף ההנדסה אין הקפדה על קבלת  אישור התמ"ת על הטמנת הצוברים כנדרש בתקנות,  .9
וגם במקרים שמתקבל אישור התמ"ת ממבקש ההיתר,  המחלקה לפיקוח על הבניה 
בעירייה אינה מבקשת אישור מעבדה מאושרת לביצוע בדיקות התאמה לתקן של מערכות 
בגז כנדרש בתקנות  יש לציין כי אחד התנאים למתן היתר בנייה הוא: "חוזה עם מעבדה 
מאושרת לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, אינסטלציה." כמו כן בין התנאים המיוחדים 
הרשומים בהיתר – תנאים למתן טופס 4 ותעודת גמר – הוא כי טופס 4 יינתן לאחר אישור 
לבדיקת בטון, אבן, אטימות, גז, ואינסטלציה.  וכן אין בידה מידע מחברת הגז על הטמנת 

הצובר. לא תוקן.

בעיר שדרות פועלת חברת גז אחת פז גז בע"מ אשר נותנת מענה לכלל תושבי העיר -  .10
במכלי גז מטלטלין (בלוני גז) ובצוברי גז מוטמנים. פעולת חברת הגז אינה מובאות לידיעת 
הגורמים העירוניים הרלוונטיים ולטיפולם ולכן לעירייה אין כל מידע על מספרם של הצוברים 
המוטמנים (שהינם רבים מאוד).  חברת  הגז מצידה אינה פועלת לקבלת היתר גם לא 
במסגרת בקשת היתר לעבודה מצומצמת. תוקן. מהנדס העירייה פנה לספק הגז על מנת 

.GISלקבל מיפוי של כל צוברי הגז בעיר והכנסת למערכת ה

העירייה אינה מקבלת קריאות על בעיות גז בתחומה המוניציפאלי, כיון שאין לעירייה יכולת  .11
קליטה מסוג זה במערכת המוקד העירוני, לכן גם אין רישום של פניות ציבור בעניין זה.  
לאור כך לעירייה  אין מדד בבדיקה מול התושבים על בעיות גז על כל סוגיו הקיימות ברחבי 
העיר. תשובת מנהלת האגף לשירות התושב: "אין לנו במערכת אופציה כזאת בגלל שזה 

לא באחריות הרשות. לכן אין רישום. מאז שאני פה לא זכור לי שהגיעו פניות בנושא".

תפקידה של הרשות המקומית לפקח על כל הגורמים שנכנסים תחת תחומה ונותנים   .12
שירות לתושבים כולל מתן היתרי בניה להטמנת צוברים.

הדרישות של הועדה המקומית מגדירה את דרישות ההיתר ומחייבות את מקבל ההיתר  .13
לבצע את העבודות בהתאם לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), 
התש"ל – 1970, לכן העירייה חייבת להקפיד על קבלת אישורים ממקבלי ההיתר עבור 

הטמנת צוברי גז ואישורי מעבדה כנדרש בחוק. לא תוקן.

מתוך 22 פרויקטים בבניה רוויה שנבדקו ב- 21 פרויקטים יש הקפדה על סימון מיקום צובר  .14
הגז בתוכנית ההגשה (גרמושקה).

מתוך 22 הפרויקטים בבניה רוויה שנבדקו, רק 4 קיבלו היתר הטמנת צובר גז ממשרד  .15
התמ"ת.
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בכל הפרויקטים בבניה רוויה שנבדקו לא נמצאו אישורי מעבדה מוסמכת בניגוד לסעיף 20.09  .16

בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970, חובת בדיקת מערכת 
אספקת גז תק' (מס' 3) תשס"ג – 2003.

העירייה אינה מתנה את קבלת היתר הבניה בהמצאת אישור משרד הכלכלה להטמנת       .17
צוברי גז. בניגוד לסעיף 20.10 בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות),

תש"ל-1970, הקובע כי: "לא יותקן מכל נייח למערכת לאספקת גז לפי תקנות אלה 
אלא באישורו של מפקח עבודה". מפקח עבודה על פי התקנות – כמשמעותו בחוק  ארגון 

הפיקוח העבודה, התשי"ד-1945.  לא תוקן.

מבדיקת הביקורת עולה כי ישנה הקפדה מצד מגישי ההיתר על סימון מיקום צובר הגז     .18
בתוכנית ההגשה, אך כאמור העירייה אינה מקפידה על הוראות חוק התכנון והבניה 
(בקשה להיתר תנאיו ואגרות), תש"ל – 1970 להמצאת האישורים הנדרשים ע"י משרד 
התמ"ת טרם הטמנת צוברי הגז ונותנת למבקשי ההיתר את היתר הבניה בניגוד להוראות 

החוק. לא תוקן.

לעירייה אין נתונים לגבי כמות צוברי הגז המוטמנים בעיר והאם קיימת קרבה וסמיכות בין  .19
צוברים מוטמנים. לא תוקן.

20. נתונים חסרים של העירייה על צוברי הגז המוטמנים אמורים לזרום לעירייה בדרך שוטפת 
וממוחשבת ממשרד התמ"ת/מבקשי ההיתר/חברת הגז ועל העיריה לפעול על מנת לקבל        

את
הנתונים. לא תוקן.      

21. הביקורת פנתה למשרד התמ"ת לקבלת מידע על צוברים מוטמנים בעיר, לצורך     
הטמעת המידע

במערכת ה       GISשל העירייה המתגבשת בימים אלו.  המידע נחוץ הן לצורכים פיזיים של   
העירייה

והן לאור מצבה הביטחוני של העיר. לא תוקן.      

22. מתוך 9 מפעלים באזור התעשיה שנבדקו רק 2 מפעלים היו  בעלי היתר הטמנת צובר גז    
והגישו

תוכניות להטמנה. שאר המפעלים הינם  במפעלים ותיקים שהגישו תוכניות להיתר בניה         
ללא

אשורי הטמנת צוברי גז. לאור כך אין באפשרות העירייה לדעת האם מפעלים אלו הינם בעלי       
צוברים מוטמנים. לא תוקן.      

23. בהמשך לסעיף 21 לעיל, כיון שהעירייה חסרת יכולת  לדעת האם במפעלי התעשיה  
מוטמנים

צוברי גז, עליה לפנות  לחברת פז-גז בע"מ הספקית היחידה והעיקרית בעיר שדרות         
ולתעשיינים

לצורך קבלת מידע. תוקן.       
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24. חברת "אוסם" קיבלה את אישור משרד האנרגיה להתקנת מערכת גז בלחץ נמוך מאוד  

פנים
מפעלית. לחברת אוסם אין רישיון עסק להטמנת מערכת הגז בניגוד לסעיף 2.1 ב בצו        

רישוי
עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995.  לא תוקן.      

25. מפעל נגב טקסטיל קיבל אישור ממשרד התמ"ת בתאריך 15/8/2012 להקמת 2 מיכלי  
גפ"מ

מוטמנים בני קיבול 1400 גלון כל אחד לפי תוכנית מצורפת.      

26. הביקורת פנתה למשרד האנרגיה לקבלת מידע על מוטמנים באזור התעשיה, אך סורבה  
בטענה

של מידע בעל חיסיון בטחוני.      

הליך מערך ההסעות בחינוך

1. ביקורת מערך הסעות תלמידים בחינוך בוצעה במהלך החודשים נובמבר - דצמבר 2016 , עבור  
שנת הלימודים תשע"ז וספטמבר 2016 - אוגוסט 2017, עבור שנת הלימודים תשע"ח.     

2. מערך ההסעות בעירייה מופעל בשתי דרכים: 
2.1. הפעלה דרך החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי (להלן הדו"ח: "משכ"ל").    

2.2. הפעלה ישירה- העירייה בעצמה מנהלת את המכרזים, אחראית בפועל על הפיקוח       
וההפעלה ומבצעת את ההתחשבנויות והתשלומים לזכיינים.            

3. הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין- דרך המשכ"ל

3.1. נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים שזכו במכרז קיים חוזה  חתום הכולל את כל פרטי     
ההתקשרות  הנדרשים, לרבות תעריפי מסלולים. עם זאת, נמצא כי אין תאריך על החוזה           

החתום.            

3.2. נמצא כי אין מסמך מסודר ורשמי המסדיר את היחסים בין  העירייה לחברת משכ"ל,     
הכולל הגדרות ברורות לגבי חלוקת האחריות ביניהם והתשלום למשכ"ל בעבור             

שירותיו.
כך למשל, נמצא כי באחריות העירייה לדאוג לקבל מהזכיין את כל המסמכים הדרושים,            

וזאת למרות שמשכ"ל אחראי על ניהול המכרז.            

3.3. הביקורת ממליצה להקפיד כי יופיע תאריך חתימה על החוזים הנחתמים  מול הקבלנים      
הזוכים.          

3.4. הביקורת ממליצה לעירייה לערוך הסכם רשמי מול המשכ"ל אשר יגדיר את היחסים    
והאחריות המשפטית בין הצדדים וכן את גובה ואופי התשלום בעבור שירותי המשכ"ל.           

4. הליך בחירת הזכיינים וקיום התקשרות תקינה עם הזכיין- דרך העירייה 

4.1. נמצא כי עבור כל אחד משני הזכיינים קיים מסמך רשמי בו וועדת המכרזים הודיעה על   
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זכייתם וכן פירטה את הקווים אותם זכו הזכיינים להפעיל.           

4.2. נמצא כי הזכיין-"גלים נרקיס גל הסעות בע"מ" מעניק לעירייה שירותי ליווי להסעות מבלי   
שקיים חוזה חתום מולו הכולל פירוט השירות שייתן ועבור איזו תמורה, למרות שבפועל          

הוא מפעיל עבור העירייה שירותי ליווי להסעות נכון לתקופה המבוקרת (2016-2017),            
בסך

של 2,333 ₪ לחודש, עבור מלווה אחד. המסמך היחיד שהביקורת           
קיבלה לידה הוא סיכום

פגישה מיום ה- 3/11/2014 בה סוכם כי הזכיין יבצע 3 ליוויים תמורת           
7,000 ₪ לחודש. לדעת

הביקורת על אף שלא מדובר בסכומים גדולים רצוי להסדיר כל התקשרות שהיא על           
ידי

חוזה חתום.          

4.3. נמצא כי עבור שני הזכיינים קיימים חוזים חתומים הכוללים את כל פרטי ההתקשרות  
הנדרשים, לרבות תעריפי ההסעות. על החוזים מופיעים תאריכי חתימה כנדרש.         

4.4. הביקורת ממליצה לעירייה לערוך חוזה מסודר מול הזכיין "גלים נרקיס גל הסעות בע"מ"  
להסדרת ההתקשרות איתו, לרבות מתן השירותים, תקופת ההתקשרות,  תעריפי           

התמורה
ותעריפי קיזוזים במקרים של הפרות מצד הזכיין. אין להסתפק בפרוטוקול  סיכום פגישה         

כחוזה מול זכיין.         

5. בדיקת חיובי הזכיינים את העירייה 
5.1 נמצאה התאמה מלאה בין תעריפי התמורה המופיעים בדרישת התשלום שהגישו הזכיינים    

לעירייה לבין תעריפי התמורה המצוינים בחוזים שנחתמו עם הזכיינים.          

5.2 לא נמצאו חיובים ו/או תשלומים בגין מסלולים אשר לא כתובים בחוזה  בין העירייה    
לזכיינים או בתוספות שנחתמו מאוחר יותר. תוקן.          

5.3 נמצאה התאמה מלאה בין מספר ימי הלימוד במוסדות הלימוד השונים לבין החיובים    
שיצאו עבור כל קו בפועל. כלומר, הזכיין לא דרש ולא קיבל  תשלום בעבור עבודה שלא           

ביצע.

5.4  הממצאים תקינים. אין המלצות בנושא.   

6. הליך ההתחשבנות עם הזכיינים 

6.1. נמצא כי הליך בדיקת החיובים מבוצע בצורה נאותה, הכוללת בדיקה כפולה על ידי שני בעלי 
תפקידים  שונים, כאשר אחד בודק והשני מאשר.        

6.2. נמצאה התאמה מלאה בין ניירות העבודה של מנהלת החשבונות מסלולים, ימים ותעריפים, 
לבין חשבוניות המס שהזכיינים הגישו ובין הכתוב בחוזים.        

6.3. נמצא כי הזכיינים "טיולי שער הנגב בע"מ" ו-"גלים נרקיס גל הסעות בע"מ", מפרטים כראוי 
את הנסיעות שביצעו לרבות פירוט הימים בהם פעל כל מסלול.        

169



דוח מבקרת העירייה לשנת 2018
6.4 . נמצא כי הזכיין -"ח.א. מוניות יאיר בע"מ", לא מגיש פירוט של הימים בהם ביצע כל מסלול   

ומסלול, אלה רק מגיש חשבון מרוכז עם פירוט כמה פעמים בוצע כל מסלול. עניין זה מקשה         
על בדיקה ואימות  דרישת התשלום של הזכיין.         

6.5. הביקורת ממליצה לדרוש מהזכיינים להוציא פירוט מלא הכולל את הימים והתאריכים 
שבהם פעלו ולצרפו לדרישת החיוב. תוקן.       

7. אופן הפיקוח והבקרה על ביצוע הנסיעות בפועל- דרך משכ"ל

7.1. נמצא כי המשכ"ל מבצעים ביקורות שטח יזומות באופן שוטף בפרקי זמן תכופים. למרות     
זאת, אין נוהל מוסדר המסדיר תקופה קבועה לביצוע הביקורת וכן כמות ביקורות דרושות            

בשנה. לדעת הביקורת נוהל מסוג זה יסדיר את הליך הביקורת ויביא להתייעלות            
בביקורת וכפועל יוצא מזה בשירות הניתן על ידי הזכיינים.            

7.2. נמצא כי על אף שבמכרזי המשכ"ל מופיע שחובה על הקבלן להתקין מערכת צי רכב בכל     
הרכבים מסוג 8 מקומות ומעלה, בפועל הוראה זו לא נאכפת, וכלל לא עושים שימוש            

במערכת זו, לדברי מבקר ההסעות של העירייה הוראה זו היא לא חובה, אלה רק             
אופציה,

בכל מקרה הם פועלים כן להכניס את המערכת לשימוש. לדעת הביקורת זו צריכה              
להיות

הוראת חובה, שכן מדובר במערכת חשובה אשר בעזרתה ניתן לפקח באופן יעיל יותר על            
הזכיינים בכל זמן נתון, ועל ידי כך להביא לשירות טוב יותר מצד הזכיינים שלא יאחרו            

ויבצעו את המסלולים בשלמותם ללא  דילוגים על תחנות.            
 

7.3. הביקורת ממליצה לערוך נוהל כתוב מול משכ"ל לגבי כמות ותדירות ביקורות השטח     
שעל משכ"ל לבצע.           

 
7.4. הביקורת ממליצה שהעירייה תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין      

בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזרתה ניתן לפקח ולדעת באיזה זמנים ההסעות              
יצאו,

האם הם ביצעו את המסלול בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות נמצאות בכל              
זמן נתון.             

8. אופן הפיקוח והבקרה על ביצוע הנסיעות בפועל- דרך העירייה

נמצא כי לא קיים מערך בקרה ופיקוח מוסדר, אשר אחראי על תקינות הביצוע השוטף של               
.8.1

עבודת הזכיינים, כולל בדיקות האם כל הנסיעות מבוצעות בצורה תקינה על פי כל תנאי              
החוזה עליו התחייבו הזכיינים. לא תוקן.            

8.2. נמצא כי תפקיד מנהל ההסעות/ קצין הבטיחות של ההסעות לא קיים בעירייה ולמעשה    
הכל  באחריות אחראית ההסעות וחשבת אגף החינוך. לא תוקן. היה ניסיון לקלוט            

עובד
אך הוא לא צלח.          

8.3 נמצא כי העירייה לא מבצעת ביקורות יזומות לבדיקת עבודת הזכיינים ועובדת בצורה של    
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"כיבוי  שריפות"- כל עוד לא מדווחות בעיות מבחינת העירייה הכל תקין.          

8.4 נמצא כי במכרזי העירייה אין דרישה מהקבלן להתקין מערכת צי רכב, וכלל לא עושים    
שימוש במערכת זו. לדעת הביקורת זו צריכה להיות הוראת חובה, שכן מדובר במערכת           
חשובה אשר בעזרתה ניתן לפקח באופן יעיל יותר על הזכיינים בכל זמן נתון, ועל ידי כך          

להביא לשירות טוב  יותר מצד  הזכיינים שלא יאחרו ויבצעו את המסלולים בשלמותם ללא          
דילוגים על תחנות. לא תוקן.         

8.5 הביקורת ממליצה כי העירייה תגבש נוהל בקרה ופיקוח על מערך ההסעות וכן תמנה גורם   
מטעמה אשר יהיה אחראי על כל מערך הפיקוח על ההסעות. לא תוקן.        

8.6 הביקורת ממליצה כי העירייה תבצע בדיקות פתע יזומות בשטח באופן סדיר ושוטף, אשר   
בהם תבדוק האם הזכיין עומד בכל תנאי המכרז כגון- עמיד בזמנים, תקינות רכב ההסעות,         

תקינות הנהג, תקינות המלווה וכיוצא בזה. לא תוקן.        
 

8.7. הביקורת ממליצה כי העירייה תדרוש במכרזים הבאים שתהיה חובה על הזכיינים להתקין  
בכל הרכבים מערכת צי רכב, אשר בעזרתה ניתן לפקח ולדעת   באיזה זמנים ההסעות          

יצאו,
האם הם ביצעו את המסלול  בשלמותו על פי מה שסוכם וכן היכן ההסעות נמצאות בכל זמן         

נתון.         

9. אופן הטיפול בהפרות של הזכיין

9.1. נמצא כי לא קיים נוהל כתוב וברור כיצד לפעול לגבי כל סוג של הפרה, מתי לקנוס ומתי   
להסתפק באזהרה. נמצא כי לא קיימת עקביות בטיפול בהפרות.             

בשנת 2016 העירייה לא הטילה קנסות ולא ביצעה קיזוזים לזכיינים אלא הסתפקה             
באזהרות בלבד, ואילו החל מ2017- הוחלט בעירייה כי בגין הפרה ראשונה תסתפק              

בתעריפי הקנסות. בכל מקרה של הפרה מועברת בקשה לקנס.            
העירייה במתן אזהרה והחל מההפרה השנייה יוטל קנס. תוקן. ישנה טבלת הפקות                

שנתמכת

9.2  נמצא כי בגין ההסעות שמופעלות דרך העירייה לא הוטלו קנסות כלל בחודשים שנבדקו     
בחודשים  אוקטובר- נובמבר 2016 ויוני 2017           .

9.3. נמצא כי בעקבות ריבוי תלונות על הפרות שונות בגין הזכיין "גלים נרקיס גל הסעות     
בע"מ"- הוחלט במהלך במאי 2017 להפסיק את ההתקשרות עימו.            

9.4. נמצא כי בהסעות שמופעלות דרך המשכ"ל באוקטובר -2016 לא היו קנסות כלל,    
בנובמבר -2016 היה קנס בסך של 351 ₪ - בגין איחור של הסעה בהתאם            

למפורט בטבלה
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שבחוזה. ביוני 2017 היו שני קנסות- בסך של 3,057 ₪ ו611- ₪. לא נמצא            

פירוט במסמכים
החשבונאיים בגין מה  הקנסות. לדעת הביקורת יש לפרט בחשבונית המס המועברת            

לזכיין
את נסיבה לקנס/הקיזוז לצד גובה הקנס/הקיזוז. משיחות עם מנהלת החשבונות של           

העירייה, נמצא כי היא לא יודעות בגין מה הקנסות. לדבריה, היא מקבלת תעודות זיכוי            
ללא פירוט בגין הקנס.           

9.5. נמצא כי אזהרות והזמנות לשימוע בגין הפרות של הזכיינים לא מופיעות כלל בחשבוניות    
המס ואין להם כל תיעוד בהנהלת החשבונות של העירייה. לא תוקן.          

9.6. נמצא כי לא קיים תיעוד מסודר ומלא של תלונות ההורים ו/או המוסדות  שמתקבלות    
בעירייה וכן לאופן הטיפול על ידי העירייה בהפרה. הביקורת ביקשה לקבל מספר תלונות           
בגין חודשי המדגם ונמסר לה כי זה מסובך לשלוף תלונות בגין חודשים אלו מכיוון שחלק           

מהתלונות מתקבלות בדואר האלקטרוני ונשמרות שם, חלק מתקבלות בטלפון ולא           
מתועדות כלל. הביקורת מאמינה שתיעוד ההפרות הינו הכרחי בכדי לקנוס את הזכיין.            

תוקן. התלונות תועדו ובוצע שימוע לטיולי שער הנגב ע"י מנכ"ל העירייה.           

9.10 הביקורת ממליצה כי העירייה תערוך נוהל רשמי וברור, בו יפורט כיצד יש לפעול בכל מקרה 
של הפרה, על הנוהל להתייחס לשלב בו מסתפקים באזהרה, לשלב הטלת הקנס ולשלב          

הפסקת
העבודה מול הזכיין. תוקן.        

9.11 הביקורת ממליצה שיהיה תיעוד בחשבוניות המס שמעבירה העירייה לזכיין לגובה ומהות 
הקנס/הקיזוז שהוטל. לא תוקן.        

9.12 הביקורת ממליצה שיהיה תיעוד בחשבוניות המס המעוברות לזכיין גם לגבי אזהרות שניתנו 
לזכיין בגין הפרות, כולל פירוט של מה הייתה ההפרה. לא תוקן.        

9.13 הביקורת ממליצה כי התלונות על ההסעות, בין אם מההורים ובין אם מהמוסדות, יתועדו 
בכתב ויישמרו באופן מסודר כולל פירוט על אופן הטיפול בהפרה  על ידי העירייה. תוקן.         
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