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18/5/2020 

 

 לכבוד

 העיר ראש

 בעירייה יועצים והעסקת עובדים קבלת: םפני ביקורת דוח: הנדון

 כללי .1

 קבלת בנושאביקורת  נערכה 2019תכנית הביקורת של מבקר העירייה לשנת  במסגרת 1.1

  )להלן: "העירייה"(. מלאכי קריית עירייתב יועצים והעסקת עובדים

צריך להתבצע באופן שקוף, בצורה תחרותית תוך הקפדה על  עובדים קבלת תהליך 1.2

התפקיד  עבור שהוגדרוהעומד בתנאי הסף  מועמדהזדמנויות לכל  שוויון ומתןתקין  מנהל

. משרד הפנים ראה חשיבות רבה בביצוע הליך מובנה הגיוס תהליך מתבצע שעבורו

 העיריות תקנות את פרסםועל כן  עירייהלומוסדר לגיוס עובדים לרשות מקומית / 

 קבלת)נוהל  המקומיות המועצות צו אתו, 1979-תש"ם (עובדים לקבלת)מכרזים 

 ברשויות אנושמנהלי משאבי  איגוד פרסם. בנוסף 1977-ז"תשל, (לעבודה עובדים

להסדיר ולפרט את תהליך הכנתו  שמסייע "עובדים קבלת"נוהל , נוהל עזר המקומיות

כן פרסם מרכז השלטון  כמו .מכך המשתמע כל על עובדים לקבלת מכרזהופרסומו של 

והגון ושקוף  שיווניבנושא  "הליך בחירתה  2015ינואר  531מנכ"ל מס'  חוזרהמקומי 

ככל האפשר, לפי סוג המשרה למשרות פטורות ממכרז בתקנות העיריות )מכרזים 

אלה  תקנות לקבלת עובדים( וצו המועצה המקומית )נוהל קבלת עובדים לעבודה(",

 .מקומית רשותב/  עירייהבמתוות את מסגרת התהליך לגיוס עובדים 

)מכרזים(  העיריות תקנותעל פי  להתבצע צריך ותעיריעבור  יועצים העסקת תהליך 1.3

 בתקנות( 8)3 לתקנה בנוסף, 2016-התשע"ז 8/2016"ל מנכ חוזרו 1987-ח"תשמ

שבהם  מקריםמקומיות נקבעו סוגי  מועצות עבור. 1987-ח"התשמ)מכרזים(,  העיריות

ניתן להתקשר ללא מכרז. ביהמ"ש העליון הדגיש כי תקנות אלה הן החריג, יש לפרשן 

 .פומבי מכרז של בדרך התקשרותל העדפה מתן תוךבצמצום 

( לתקנות העיריות )מכרזים( קובעת כי רשות מקומית רשאית להתקשר ללא 8)3תקנה  1.4

 לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מכרז בחוזה "

 "הבאל מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא

 הכללי מהתקשרות ללא מכרז עם בעלי מקצועות אל בפסיקה נקבע, כי אין מדובר בפטור

שבו נדרשים "ידע ומומחיות מיוחדים או   וניתן לפעול על פי תקנה זו רק במקרה מתאים

עדיפות למכרז פומבי  יחסי אמון מיוחדים", וגם זאת, כאמור, על פי כלל הפרשנות הנותן

מיוחדים האמון היחסי את מיוחדים או המומחיות הידע והלא ניתן להשיג את בתנאי שו

  .בדרך של מכרז פומבי

יודגש, כי אין להעסיק יועצים חיצוניים בתפקידים שמעצם טיבם או בהתאם לחוק עליהם 

כמו כן, אין  . להיות מאוישים על ידי עובדי הרשות המקומית או במקביל לעובד הרשות

 למאפייני העסקה של עובד רשות מקומית במאפייני העסקה הדומיםלהעסיק יועצים 

( 8)3הממלא תפקיד דומה מהותית או טכנית. ניתן להתקשר עם יועץ חיצוני לפי תקנה 
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רק בתחומים שבהם יש הצדקה להיעזר בשירותים חיצוניים מסוג זה, בהתאם לכל דין 

 ולנוהל זה.

ים הציבוריים חלים גם כאשר רשות עקרונות המשפט המנהלי ועקרונות דיני המכרז

סדור,  .מקומית מתקשרת בפטור ממכרז. עקרונות אלה מחייבים קיום של הליך מנהלי

זאת על   ,מספר הצעות לאותן התקשרויותשבמסגרתו ייבחנו, ככל הניתן, בין השאר, 

מנת להבטיח חלוקת משאבי ציבור באופן ראוי, תוך מתן סיכוי שווה, שמירה על שקיפות 

 .על טוהר המידות והבטחת יעילות כלכלית לרשות המקומיתו

 הנדרשיםכי בתהליך העסקת יועצים חיצוניים, בכפוף לאמור לעיל, הערכים  ,נדגיש 1.5

 הם מנהל תקין, טוהר המידות ושמירה על כספי הציבור.  ביישום

 

 מטרת הביקורת .2

 :לבחון אתא הימטרת הביקורת 

לים בנושא קבלת עובדים הנחיות הנהבהפנים ועמידת העירייה בחוזרי מנכ"ל משרד  2.1

 לעירייה והעסקת יועצים.

שמירת שקיפות, תוך גיוס עובדים לעבודה בעירייה מהלך התהליכים המתקיימים ב 2.2

 .לכל מועמד מתאיםומתן שוויון תעסוקתי  תקין מנהל

תהליכים פנימיים לבחינת הצעות והתקשרות עם יועצים תוך הקפדה על תהליך קיום  2.3

 מבוקר ומתועד. תקין

הקפדה על ריענון רשימת היועצים המועסקים אחת לתקופה במטרה למטב את   2.4

 התמורה הקשורים בכך.את התוצרים ואת  ,העסקתם

 

 היקף הביקורת .3

 :כגון הבאים, נושאיםה נבדקו הביקורת במסגרת 3.1

 עובדים קבלת  3.1.1

 את תהליכי העבודה ויישומם בפועל. הכתוב המתוו נוהל של וקיומ .א

העומדים  עובדיםשל של הליך תחרותי ושוויוני לאיתור, מיון וגיוס  קיומו .ב

  .בתנאי הסף לתפקיד

 יתרבנוגע להתהליך  ובתיק תקבלוהשהתהליך בתיקי העובדים  תיעוד .ג

 .המועמדים

 יועצים העסקת 3.1.2

, המחיר הצעות סבב/  המכרז תהליך את המתווה כתוב נוהל של קיומו .א

 .ב"וכיו סף בתנאי לעמידה הדרישה

 .בנושא והנחיות"ל מנכ חוזר פי על יועצים וועדת של פעילותה בחינת .ב

 .ויועצים ספקים במאגר הנעשה והשימוש יעילותו, קיומו בחינת .ג

 .יועצים עם הסכמים סקירת .ד

   .לתקופה אחת היועצים רשימת ריענון תהליך .ה

 הרלוונטיות הנחיותבו"ל המנכ בחוזריהתמקדה בתהליכים המרכזיים שקשורים לעמידה  הביקורת

 .התקין והמנהל הבקרה, הנבדקים לתהליכים
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 שיטת הביקורת .4

 .כ"א בעירייה מנהל  סגנית איינהור הביקורת סגרתבמ 4.1

 .תוהגזברי העירייה"ל מנכ עם פגישה התקיימה 4.2

 :הבאים מסמכיםוה תהליכיםה ובדקנ הביקורתבמסגרת  4.3

 המבוקרים בנושאים והנחיות"ל מנכ חוזרי .א

 כאלה שקיימים ככל, הנבדקים בנושאים נהלים .ב

 העסקה אישור פרוטוקולי כולל התהליך את המלווים מסמכים .ג

 עובדים וקבלת גיוס לתהליכי הנלווים והמסמכים עובדים תיקי .ד

 היועצים ואפיון ואיתור יועצים/  ספקים כרטסת .ה

 יועצים וועדת של ופרוטוקולים שננקטו היועצים בחירת תהליכי .ו

 היועצים עם התקשרות הסכמי .ז

 התקשרות תקופת והגבלת יועצים תחלופת .ח

 

 והמלצותממצאים  .5

 לעירייה עובדים קבלת 5.1

 :2019- 2018 בשנים עובדים גיוס נתוני

שגויסו עובדים  % "כמסה   "כמסה %   

 2018 2019 תפקיד

"כ סה

 2018 2019 בשנתיים

 1% 0% 1 1   חוק הנוער

 3% 0% 2 2   יעוץ משפטי

 0% 1% 1   1 כוח אדם

 1% 0% 1 1   שקומי לווי למעון יום

 4% 0% 3 3   לשכת מנכל העירה

 0% 3% 2   2 רה"ע "ע וסגניהלשכת ר

 0% 1% 1   1 מזכירות

 1% 1% 2 1 1 מח' חינוך

 0% 1% 1   1 קדם יסודי שכר מנהל

 0% 1% 1   1 תעשייה אזור מנהלה של

 3% 0% 2 2   נבחרים

 8% 12% 12 6 8 סייעות צמודות

 4% 12% 11 3 8 סייעות רפואיות

 14% 35% 25 11 24 עוזרות גננות

 1% 1% 2 1 1 פיקוח עירוני

 0% 1% 1   1 גיל תפנסיי
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 :2019 – 2018 בשנים' כ"א ממח תקבלוהשכפי  מהעירייהפרישת עובדים  נתוני

 תפקיד ת. סיום   "דמס

 תברואן 31/01/2018 **** **** 1

 מנהל השוק העירוני 31/01/2018   2

 מנהל השפ"ח 31/03/2018   3

 מורה ת. אמית 30/04/2018   4
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20182019א בשנים "גיוס כ

2019 2018

 4% 0% 3 3   קליטה

 1% 1% 2 1 1 קצינת ביקור סדיר

 10% 9% 14 8 6 רווחה

 1% 0% 1 1   רווחה ושיקום

 31% 18% 36 24 12 רווחה חינוכית 

 5% 0% 4 4   שיטור עירוני

 3% 0% 2 2   יפסיכולוגי חינוכ שרות

 4% 0% 3 3   תכנית מנ"ע

 1% 0% 1 1   תכנית ביתית

      

 100% 100% 146 78 68 סה"כ



 8 ׀"פ תש 2019 תדוח לשנמבקר העירייה 
 

 תפקיד ת. סיום   "דמס

 קב"ס 01/10/2018   5

 סייעת בגן 31/10/2018   6

 מורה בדרכא 31/01/2019   7

 סייעת בגן ילדים 28/02/2019   8

 עו"ס 28/02/2019   9

 מנהל מוקד עירוני 31/03/2019   10

אחזקה עובד 31/05/2019   11  

 אב בית דרכא 31/08/2019   12

 אב בית ביה"ס 31/08/2019  ***** 13

 אב בית ביה"ס 31/08/2019   14

 

 אנוש משאבי ת/מנהל סגנית ידי על שהוסבר כפי בעירייה עובדיםהתהליך קבלת  להלן

 

עלות,משרהפרטיכולל"מכרזפרסוםאישור"טופסמילויהקבועותהמשרותכלעבור•
,אנושמשאבימנהל,המגייסתהמחלקהמנהל-לאישורחתימותלסבבוהעברהלעירייה

.העירראש,חשב,גזבר

הפנייה/המכרזאתמכיניםהטופסבסיסועללמחלקהחוזרוהמאושרהחתוםהטופס•
לפימשרהלכלהפניםמשרדהנחיותעלמקפידים.ל"ולמנכהאגףמנהללאישורלציבור

אישורלקבלתפניהנדרשתבעירייהא"לכסףתנאילשנותומעונייניםאם.הדרישות
(הסףתנאינקבעיםלפיודירוגנקבערשותלכל).הפניםממשרד

ישנם תפקידים שעבורם דרוש אישור ממשרד  " תכנית המראה"מכיוון שבעיריה פועלת •
.י משרד הפנים"כי עלויות המשרה ממומנות ע, "נחיצות המשרה"הפנים בנוגע ל

חיצונימכרזעבור.אישורולאחרמתפרסםהוא,חיצוניאופנימיהואהמכרזאםבין•
האםההחלטה.ארציובעיתוןבמקומון,העירייהשלהאינטרנטבאתרמודעהמתפרסמת

.ש"היועמושלהעירייהל"מנכשלהיאחיצוניאופנימייהיההמכרז

המיוןמבוצעשבהאנושמשאביבמחלקתמרוכזיםמועמדיםשלופניותחייםקורות•
וקורותפניות.הסףבתנאיוהעמידהלתפקידההתאמהנבדקתשבמסגרתו,הראשוני

אשרהעירייהל"ולמנכהמגייסאגף/המחלקהמנהלאצללעיוןמועבריםמתאימיםחיים
.בחינה/איתורבוועדתלראיוןלזימוןמועמדיםרשימתמאשרים

למבחניהקודםבשלבמיוןשעברוהמועמדיםנשלחיםבכירעובדשלקליטהבתהליך•
6-7ביןמזומניםהמבחניםתוצאותקבלתעם.מילואאדם,פילת:במכוניםהתאמה

.בחינה/האיתורלוועדתמועמדים

חברישמותאתהכוללתהצהרהלמועמדיםומועברבחינה/האיתורלוועדתמועדנקבע•
דיווחוכןהוועדהמחבריםאחדעםקשרהיעדרבדברהצהרהעלשיחתמובכדיהוועדה

.העירייהלעובדימשפחתיתקרבהעל

מופק.לתפקידשהתקבלהמועמדלגביהחלטהמתקבלתשבסופההאיתורוועדתקיום•
מועברהפרוטוקלהוועדהחבריכללידיעלחתוםלהיותהנדרשהישיבהפרוטוקול

ולזההתקבלושלאלמועמדיםהודעותמוציאהזו,האנושמשאבימנהלתלסגנית
.קליטתוהליךלצורךמסמכיםלהמציאהנדרששנתקבל
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 בנושאובתקנות שפורסמו  "למנכ בחוזרי עמידהו פנימיים נהלים קיום 5.1.1

 רקע 

פרסם משרד  אותםשקליטת עובדים לעירייה כפוף למספר חוזרים ותקנות  תהליך 

 בתהליך תקין מנהל םולייש, מועמד לכל שוויוני תהליך להבטיח במטרההפנים 

 המיון תהליך מהלךב כך על ודיווח משפחה קרובי העסקת איסור על הקפדה תוך

לקלוט את העובדים המיטביים מתוך כלל  מטרה מתוךשל התהליך  קיומו בנוסףו

 מעין תהליכיםבולמקובל  לחוזריםהמועמדים. הביקורת בדקה את התהליך בכפוף 

 .אלה

 ממצאים

מצאנו כי קיימים נהלי עבודה פנימיים במחלקת כוח האדם המתווים את  לא .א

ובכלל זה הדרישה לקיומו  לעבודה בעירייה עובדים קבלתבו גיוסב העבודה תהליכי

 מיון, בתהליך האוכלוסיות לכלל מפורטתלציבור במודעה  בפניה –של הליך תקין 

"ל מנכ חוזרי על ססובמ כאמור צריך להיות כשהנוהל .לעבודה בקליטה מכן ולאחר

, לציבור שקוף, שוויוני הליך לקיים במטרה זאת. בנושא הפנים משרד הנחיותעל ו

 .משפחה קרובי מהעסקת והימנעות תקין מנהל קיום תוך

המתווים  צובו חוזרים במספרקבלת עובדים לעירייה / רשות מקומית מעוגן  נושא .ב

 קיומובאת הנדרש בביצוע בכל שלב של תהליך הגיוס, החל במהות התהליך קרי, 

 לקיומה עד הנדרשים התהליכים, לציבור הפניה אופן, ממכרז פטורבשל מכרז או 

 ניהול אופן, משרה סוג לכל הנדרש הוועדה הרכב, איתור/  הבחינה וועדת של

מניתוח התהליך לגבי  .שנבחר למועמד להודיע הדרך הפרוטוקול ורישום הוועדה

מספר מועמדים שהתקבלו לעבודה עולה כי ישנם שלבים בתהליך שאינם 

מבוצעים כפי הנדרש, בעיקר בנושא הרכב וועדת הבחינה, שימוש בטפסים 

יומם של כל המסמכים בתיק העובד לדוגמא קורות חיים ותעודות ייעודיים, ק

 .התכנסותה בעת לוועדה כחומרהשכלה 

 מודעת פרסוםבהצורך  רגדומ ,כפי שנהוג ומצוין לעיל ,הגיוס תהליך במסגרת .ג

על  הקפדה איןכי  ,נמצא העובדים בתיקי המתועדים המסמכים פי על .דרושים

, מקומון כמו הדרושים מודעת לפרסוםנעשה שימוש  בהםש הפרסוםציון אמצעי 

 .ארצית עיתונות, של העירייה אינטרנטה רתא

 המלצות

כתוב בנושא ניהול כ"א המבוסס על החוזרים / ההנחיות / הצווים של  נהל לגבש .א

 כל על האדם בכוח והטיפול הגיוס תהליכי של מלא פירוט וכולל, הפניםמשרד 

 .מכך המשתמע

על  יש לפעול םלפיהשהנחיות ורשימת תהליך  גןעל יש שייכתב הנוהל במסגרת .ב

 .בנושא שפורסמו צוויםבוהפנים  משרד בחוזריפי הקבוע 

אמצעי על במסגרת התיעוד יש להקפיד על תיעוד לשון המודעה שפורסמה ו .ג

 .בהם היא פורסמהשהפרסום 
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 העובדים ומחלקת גיוסה ניהול 5.1.2

 רקע

 אינו בעירייה האדם כוח מחלקתת /מנהל תפקיד הביקורת ביצוע לתקופת נכון

 .זמן מזה מאויש

 ממצאים

בעירייה אינה מנוהלת על ידי מנהל/ת מחלקה שגויס/ה  אנושמשאבי  מחלקת .א

לתפקיד על פי תהליך גיוס עובדים בכירים, המחלקה מתנהלת על ידי סגנית 

מנהל/ת משאבי אנוש. הוסבר כי ניסיונות לאייש את המשרה לא צלחו ושני 

 מנהלים שגויסו סיימו את תפקידם. 

עולה כי קיים גידול  2019-2018 לשנים העובדים ופרישת הגיוס נתוני מניתוח .ב

למספר העובדים  יתויחס יםמוחלטמספרים במשמעותי בגיוס כ"א לעירייה 

עובדים )ראה תמהיל  78עובדים ולעומתם גויסו  6פרשו  2018שפרשו. בשנת 

עובדים חדשים. לא מצאנו  68עובדים ולעומתם גויסו  8פרשו  2019לעיל(, בשנת 

גיוס העל פיהם מתוכנן שכי קיימים בעירייה תקני כ"א מוגדרים ומאושרים לביצוע 

 וקבלת עובדים שנתית. 

 132פי נתוני הקליטה והפרישה עולה כי בשנתיים האחרונות גויסו בסה"כ  על .ג

. עובדים כשעיקר הגיוס הוא בקרב עובדי רווחה, סייעות צמודות ועוזרות גננות

מקצועי שכל תפקידו הוא טיפול  בגורם מצריךשמדובר בהיקף כ"א משמעותי 

 כ"א.  קליטתבו גיוסהבתהליך 

אחר  בקרהלו לניתוח המשמשים הגיוס תהליך כלל לגבי נתונים ריכוזי קיימים לא .ד

 היקףשל התהליך ו ו שליעילות בחינתלעמידה ביעדי הגיוס, אם ישנם כאלה, 

 .העובדים מחזור

עובד שהתקבל לעבודה  ו שלבתיק החיים קורות תיוק על הקפדה יש כי מצאנו לא .ה

כחלק מהמסמכים שנדרשו לתהליך המיונים הראשוניים ובהמשך כחלק 

 מהחומרים המובאים בפני וועדת הבחינה.

 תעודותו חייםהשהתקבלו לעבודה מסמכי קורות  עובדים בתיקי נמצאו לא .ו

 בתהליך חלק לקחת הוזמנו בסיסם עלשו שלחו אותםש השכלה על המעידות

 .לתפקיד המיון

 בתנאי עמידתם ניתוחלו המועמדים של הראשוני המיון לביצוע תיעוד מצאנו לא .ז

בצורה של טבלת השוואה שתועבר  רלוונטית והשכלה עבודה ניסיון מבחינת הסף

 לוועדת הבחינה טרם התכנסותה.

 המלצות

כ"א בעירייה הכוללת פירוט של  גיוסל תכנית, התקציב להכנת במקביל, להכין .א

 .משרה כלשל  אפיוןועלויות השכר כולל  נדרשים תפקידים

גורם מקצועי אחראי על תהליך הגיוס, המיון והקליטה בעירייה תוך הקפדה  למנות .ב

 .ושקוף שוויוני בתהליך עובדים של מיטבי גיוס על 

 לקחים הפקת לאחר אנוש משאבי מחלקתת /מנהל גיוס להליך בהקדם לצאת .ג

 .קודמותהבפעמים  יםמוצלח לא יםמגיוס
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בסיסי נתונים לגבי תהליך המיון והגיוס במטרה לבחון את יעילות העבודה ובין  לגבש .ד

סטטיסטיקות על מועמדים שנגשו לכל תפקיד, כמה לא עמדו בתנאי סף, כמה  היתר 

 .ב"וכיו התפקיד להגדרת ענו לא 

של המועמדים עד לשלב  החייםאת כלל שלבי המיונים כולל קורות  לתעד .ה

להביא בפני הוועדה ריכוז של עמידה  וזאת כדי .הבחינה וועדתהתכנסותה של 

על השכלתם והתאמתם לדרישות התפקיד,  נתוניםהמתמודדים, ל סף שהבתנאי 

 .בוצעותוצאות מבחני התאמה שבוצעו אם 

 תפקיד לאיוש מודעה פרסום .35.1

 רקע 

 במטרה הנדרשים הסף תנאי כלל את לפרט יש עובד לגיוס מודעה פרסום בעת 

 סף תנאי להגדיר יש כך לשם. הפנויה למשרה ביותר המתאים המועמד את לאתר

 .ספציפית למשרה שיפנו מבקשת שהעירייה המועמדים מי יגדירו שמראש

 ממצאים

 42 2019כי באתר האינטרנט של העירייה, באזור הדרושים, פרסמו בשנת  נמצא .א

אף שמצוין תאריך סגירת  על. משרות 35פורסמו  2018בשנת ו לאיוש משרות

 עבודה מחפשי בקרבהמכרז לא צוין האם המשרה אוישה, פרט שימנע בלבול 

 נפש לפונים.  ועוגמת יםמיותר חייםקורות וימנע קבלת 

 כלל את תכלולופרסום משרה לאיוש נדרש כי המודעה תהיה מפורטת  בעת .ב

מדגם של מודעות שפורסמו  בדקנ הביקורתבמסגרת  .לתפקיד הנוגעים הפרטים

האם הן כוללת פרטים  ןבחנבאתר האינטרנט של העירייה באזור הדרושים ו

מלאים על התפקיד, תיאור התפקיד, תנאי סף והשכלה נדרשת, כפיפות, תנאי 

 שכר מוצעים ועוד. להלן מדגם מודעות שנבדקו:

  מנהל/ת מחלקה טכנית (1

 פקיד ולדרישות שמתחייבות מביצועו. נקבעו תנאי תיאור מפורט לת ניתן

השכלה נדרשת ותנאי סף וניסיון נדרש בתחום. צוין הדירוג המיועד 

לא נקבעה  כי ,נמצא זאת עםלמשרה בכפוף לאישור משרד הפנים. 

דרישה ספציפית להשכלה מקצועית כמו מהנדס / הנדסאי מכונות ו/או 

 . הנדרשת השכלהבסעיף תנאי הסף ל חשמל

 תוכי בין יתר תחומי ההשכלה שצוינו בתנאי הסף נקבע כאפשר ,נציין עוד 

"הסמכה בעל/ת תעודת סמיכות לרבנות לפי אישור  –השכלה בתחום 

הרבנות הראשית לישראל" ו/או "בעל/ת אישור לימודים בתכנית מלאה 

ומעבר שלוש 18 בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 

מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית בחינות לפחות 

חשוב להדגיש כי השכלה מעין זו אין לה כלל קשר להגדרת  ".ללישרא

"יכולת טכנית, התמצאות בתחומי מערכות חשמל,  שמחייבת התפקיד

 תואמת שאינה השכלה הגדרת" ןמיזוג, גילוי אש, אינסטלציה, ניקיו

 לגרום ועלולה המיון ליךבתה מיותרת עבודה מוסיפה התפקיד לדרישות

 הסף בתנאי שעמד כך בסיס על רק לתפקיד מתאים שאינו מועמד לגיוס

 .ההשכלה בתחום
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  נערות עו"ס/ית (2

 תיאור מפורט למשרה ולדרישות שמתחייבות מביצועה. נקבעו תנאי  ניתן

השכלה נדרשת ותנאי סף. צוין הדירוג המיועד למשרה בכפוף. עבודה עם 

 רנערות בסיכון הדורשת ליווי פרטני של נערות וצעירות במצבי משב

 לא כי נמצא .ממונה מקצועי גורם של צמוד ליוויאו /ו קודם ניסיון מחייבת

 כדרישה בסיכון נערות עם בעבודה קודם ניסיון שנדרש ודעהבמ צוין

 .מחייבת

 מהגשת וכחלק מקדים כתנאי נדרשיםת /המועמד כי צוין לא כן כמו 

 .מין תביעות היעדר על משטרה אישור להמציא המועמדות

  מנהל/ת מחלקת שכר (3

 המחייב הראשונה מהמדרגה מקצועי תחום הינו השכר והכנת ניהול תחום 

 נדרשת התפקיד ביצוע לשם. והרלוונטיים המורכבים בחוקים רב ידע

 ייעוץ/  עסקים מנהל/  כלכלה/  בחשבונאות תואר כמו רלוונטית השכלה

 ."דוכ מס

 ואמינות התאמה מבחני לבצע נהוג אלה מעין בתפקידים כי נציין עוד. 

 עובדה זו אינה מצוינת במודעת הדרושים כפי שמקובל לעשות.

 המלצות

 פרסום טרםו לתפקיד נדרש עבודה ניסיוןשל ו מקצועיים סף תנאי של הקביע בעת .א

יש להקפיד על התאמה מלאה בין דרישות והגדרת התפקיד לבין תנאי  דרושים מודעת

במטרה  הסף במישור ההשכלה והניסון התעסוקתי, נתונים קריטיים לגיוס מיטבי,

 למטב את תהליך הגיוס בכך שלתפקיד יפנו מועמדים מתאימים בלבד.

של תהליך גיוס לתפקיד המחייב תקשורת ומגע שוטף עם נוער וילדים יש  במקרים .ב

להקפיד על המצאת אישורי משטרה ממועמדים גברים בדבר היעדר עבירות מין, עוד 

 ינה. בשלבים הסופיים של המיונים טרם כינוסה של וועדת הבח

 שמועמדים העובדה את, נדרש כשהדבר, דרושים מודעת בכל לציין להקפידיש  .ג

 התאמה מבחני ביצוע על ולהקפיד. התאמה חניבבמ להידרש עשויים מתאימים

 .הפנים משרד בחוזרי הנדרש כפי בכירים לתפקידים גיוס בתהליכי

 עובדיםה תיקיבוהתיעוד  הגיוס תהליךשל  יעילותו  5.1.4

 רקע 

המלווים את תהליכי הגיוס והקליטה של כל עובד מתועדים ומתויקים  המסמכים 

 ובחננמדגם תיקים ו נבדק ביקורתבמסגרת בהעובדים.  לשבתיקים האישיים 

 קיומם של כלל המסמכים הנדרשים בתיעוד.

 ממצאים

 נתונישל ייעודיים לתהליך המיון וריכוז  בטפסיםנמצא כי נעשה שימוש  לא .א

 בטבלאות מרוכזים הםכשהמועמדים לאורך התהליך עבור וועדת הבחינה 

 .החלטהבחברי הוועדה ככלי תומך  לנוחות השוואה

 כלל את תתעדש עובדתיק  כל עבורמצאנו כי נעשה שימוש ברשימת תיוג  לא .ב

 ,בעירייה החתימה מורשישל של העובד ו חתימהבו בקיום הנדרשים המסמכים
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 כך על כבקרה אנוש משאבי עובדשל  חתימהשל  קיומה אתו ,לפי אופי המשרה

 .כנדרש םמיוחתו בתיק םמיקיי המסמכים כלש

"ס לנערות עו למשלעם ילדים ונוער, כמו  עבודההתפקיד מחייב  בהםש במקרים .ג

 השירות מקבל בין אינטראקציהביצועו  במהלךבסיכון או כל תפקיד שקיימת 

להמציא מהמשטרה, כבר בשלבים הראשונים לתהליך,  עליו לתפקיד המועמדו

כי במקרים הרלוונטיים  שנבדקומין. לא מצאנו בתיקים  עבירות היעדר על ישורא

 הועברו ותויקו אישורים מעין אלה.

בטופס להערכת המועמד, טופס  הבחינה וועדת ידי על שימוש נעשה כי מצאנו לא .ד

שיכיל מספר פרמטרים מרכזיים בהיבטים שונים, כמו תוצאות מבחנים, ציון על 

 בונוסו, עמידה בכל תנאי הסף ובתנאים שהם יתרון תורבלי תניסיון, ציון על יכול

 והציון ציון יינתן היבט לכל כאשר, המועמד של לבחינהמסייעים .  כל אלה יקושבל

הניקוד הוא חופשי  בוש יוםכ במצב .לתפקיד שראוי המועמד מי יקבע המשוקלל

 לכאורה.  סובייקטיבית היא המועמד בחירת

א' לערוך פרוטוקול  33המועצות המקומית )נוהל קבלת עובדים( מנחה בסעיף  צו .ה

המתעד את ישיבת ועדת הבחינה/איתור עפ"י מבנה ייעודי המופיע בטופס "ד" 

 מבנהב שימוש על הקפדה קיימת לא כי עולה העובדים תיקי מסקירתלנוהל. 

 את ובוחרות למשרה במועמדים הדנות הוועדות ישיבותתיעוד  לצורך זה טופס

 .המתאימים המועמדים

 :של הבחינה בוועדות לדוגמא

 לתפקיד קב"ס .א י 

 לתפקיד עו"ס למחלקה לשירותים חברתיים .ע א 

 :שנבדקו העובדים תיקי להלן

 .אח – (אמון משרת)לשכת ראש העיר  מנהלת .ו

ומדובר במשרת אמון תהליך הגיוס והקליטה שונים ואינם מחייבים  מאחר (1

קיומו של מכרז ו/או הליך תחרותי / שוויוני אחר, מלבד בחינת היעדר ניגוד 

 קבלת נדרשת לגיוס םכתנאיעל קרובי משפחה  והצהרהעניינים 

במקרים כאלה לא נקבעים תנאי סף  .להסכם העסקה אישור משרד הפנים  (2

או נדרש ניסיון מקצועי תואם לדרישות התפקיד וממילא לא מוגדרות דרישות 

 מעין אלה.

 .חריגים איןאישור משרד הפנים לשכר בחוזה אישי.  נמצא (3

 איןטופס בקשה של משרד הפנים לאישור העסקה בחוזה אישי.  נמצא (4

 .חריגים

לאישור לגבי הטופס לניגוד עניינים של הגב' איבגי.  חו"ד"ש העבירה היועמ (5

 .חריגים אין

של העובדת תויק חוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על  בתיקה (6

השכר במשרד האוצר לעניין העסקת עובדים במשרות אמון בשלטון המקומי, 

 .חריגים איןכמסמך מנחה לתהליך. 

 :.אי – "סקב .ז

"מכרז פנימי / חיצוני לתפקיד" המפרט נמצא בתיקו של העובד טופס  לא (1

את הגדרת התפקיד ואת תנאי הסף, ההשכלה הנדרשת והניסיון המקצועי 
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כל אלה כבסיס לבחינת התאמתו של המועמדים. ללא טופס זה לא ברור 

 למרות לתפקיד ביותר המתאים ואהלביקורת האם המועמד שנבחר 

 .ככזה נמצא הוא הבחינה וועדת שבפרוטוקול

 ".עבודתך תנאי על"הודעה  טופס על חתום אינו המועמד (2

 .שנקבע לשכר אישור וכן הפנים ממשרד למשרה אישור מצאנו לא (3

 5 בין מקובל /הבחינה הגיעו רק שלושה מועמדים ולא כפי הנדרש  לוועדת (4

 את לבחור לוועדה לאפשר במטרה לתפקיד מתאימים מועמדים 7 -ל

 .הניתן ככל רב מועמדים למספר השוואה תוך המיטבי המועמד

מצאנו בתיק העובד שאלון אישי למועמד, שאלון זה משמש כמקור מידע  לא (5

 .הסף תנאילו התפקיד להגדרותראשוני לגבי התאמתו 

 מהמסמכים כחלק העובד של השכלתו על המעידות תעודות נמצאו לא (6

 .המיון בתהליך שהוגשו

בפרוטוקול וועדת הבחינה עולה כי הרכב וועדת הבחינה אינו תואם את  מעיון (7

ההרכב הנדרש על פי צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים( בסעיף 

 זה במקרההרכב ועדת הבחינה למשרה של קצין ביקור סדיר". " –לצו  20

  : את כולל בצו הנדרש הוועדה הרכב

 העובדים שירות מנהל נציג -

 השירות מנהל תדוע נציג -

 המקומית הרשות נציג -

 והתרבות החינוך משרד נציג -

 רשות אותה של העובדים ועד נציג -

 המקומי הציבור נציג -

 :  בוועדת הבחינה שהתקיימה בפועל הנוכחים הרכב

 העירייה"ל מנכ -תמיר היזמי  מר -

 חינוך מחלקת מנהל -' אבי אדרי דר -

 שאנו משאבי אגף מנהל"מ מ -' יפעת כצנלסון הגב -

 "שיועמ סגן -"ד משה מליץ עו -

 ועדה חבר -מישל שושן  מר -

  ועדה חברת –ציבור  ציגתנ -' מיכל מגן הגב -

 קשורה היאבו א צוין תפקידה והאופן של –' מזל טספיה וובנק הגב -

 .לתהליך

 .לתהליך קשור הואבו ש והאופן תפקידו צוין לא - אזולאי בבר מר -

נמצא בתיק העובד אישור משטרה על העדר עבירות מין, למרות שקבלת  לא (6

 .לעבודה לקבלה במכרז תנאי יאההאישור 

 .טי – (יסודי)הקדם  הגנים מחלקתת /מנהל .ח

כחלק מהמסמכים  תשל העובד הלא נמצאו תעודות המעידות על השכלת (1

שהוגשו בתהליך המיון. בהיעדר תעודות אלה לא ניתן לבחון את התאמתה 

 של העובדת לתנאים שנקבעו במכרז לתפקיד.

מעיון בפרוטוקול וועדת הבחינה עולה כי הרכב וועדת הבחינה אינו תואם את  (2

ההרכב הנדרש על פי צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים( בסעיף 
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)בצו לא נקבע  "יסודי על ספר בית למנהל"הרכב ועדת הבחינה  –לצו  20

הרכב וועדה לבחירת מנהל/ת מחלקת גנים על כן השתמשה הביקורת 

  . במקרה זה הרכב הוועדה הנדרש בצו כולל את: בהרכב וועדה קרוב(

 נציג מנהל שירות העובדים -

 נציג ועדת מנהל השירות -

 נציג הרשות המקומית -

 והתרבות החינוך משרד נציג -

 (הגנים בתחום לו המקביל המורים הסתדרות נציג -

 (הגנים בתחום לו)המקביל  יסודיים העל הספר בתי נציג -

 נציג הציבור המקומי -

 הנוכחים בפועל בוועדת הבחינה שהתקיימה:   הרכב

 העירייה"ל מנכ - היזמי תמיר מר -

 חינוך מחלקת מנהל - אדרי אבי' דר -

 קשורה היאבו ש והאופן תפקידה צוין לאחברה  –מגן  מיכל -

 .לתהליך

 בי אנוש.מ"מ אגף משא –כצנלסון  יפעת -

 שני של לקיומם דרישה קיימת לא. אדם חונציג כ –שושן  מישל -

 .מחלקה מאותה וועדה חברי

 .ליךלתה קשורה היאבו ש האופן צוין לא,  תובישימנהלת  – סיוון -

 היאבו ופה. לא צוין האופן שצ –יפת לוי, עו"ד יועמ"ש  עידית -

 .לתהליך קשורה

 החלטהלתומך  ככלי כדי לשמש בוצעשנמצא תיעוד של בדיקת המלצות  לא (3

 .במועמד בחירתה טרם הבחינה וועדת עבור נוסף

המתאימה  .טיוועדת הבחינה מצוטט כי "הוועדה מצאה את הגב'  בפרוטוקול (4

. .... רוב חברי .טימהלך הריאיון רוב חברי הוועדה התרשמו מהגב' ב –לתפקיד 

הוועדה סברו כי למרות הציונים שקיבלה היא מתאימה לתפקיד ויכולה למלא 

כי הציונים כפי שמפורטים באופן מרוכז  נגדישאותו בצורה ראויה... ". 

ובנושא טיפול במספר  5ם בפרוטוקול הינם ציונים ממוצעים ומטה רוב הציוני

. לכאורה קיבלה הוועדה את המנהלת בפשרה שכן 4 –מטלות במקביל 

שבתפקיד מעין זה נדרשת מנהלת על אף וציוניה במבחנים היו נמוכים 

 בעלת כישורים ויכולות גבוהות.

 לא נמצא אישור משרד הפנים להעסקתה של העובדת. (5

 העירייה.לא נמצא בתיקה של העובדת הסכם עבודה עם  (6

 

 : .אס – סייעת .ט

 עבור התפקיד.  לגיוס פניה/  מכרז פרסום אישור טופס נמצא לא (1

 לתפקידמועמד  לאיתור השונים המדיה באמצעי פורמלית פניהנמצאה  לא (2

על פי חוזר מנכ"ל  ,לסוג זה של משרה מכרז נדרש לא. גם אם הסייעת

באחת או יותר מהדרכים  לפרסם יש ממכרז פטורה משרה, המקומיהשלטון 
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 שלהרשות, בלוח המודעות  של האינטרנט באתר: על פי שיקול דעת הבאות

  .במקומון, הרשות

אך  ,שנמסרה לעובדת חתומה ע"י מורשי חתימה בעירייה העבודה הצעת (3

 לא על ידי העובדת עצמה.

 

 :.עא – סוציאלית עובדת .י

חיצוני /פנימי"מכרז  במסמך המשרה תיאורהתאמה לתפקיד על פי  בדקנו (1

 של בתיקה שתועדו המסמכיםאת ו" כוללנית משפחה"ס/ית עו לתפקיד

 . העובדת

 לתפקיד חיצוני/  פנימי"מכרז  מסמכי שני נמצאו העובדת בתיק -

, תאריך ללא, והשני 11/2/2019 מתאריך" כוללני משפחה"ס/ית עו

"ס /ית "משפחה עו לתפקיד חיצוני/  פנימי"מכרז  הכותרת את הנושא

 כאשר שונה באופן מנוסחים המכרזים. 35/2019 מכרז" צמיחה בשביל

 למסמך יחסית יתר ובפירוט בהרחבה מנוסח השני המכרז מסמך

 .הראשון המכרז

 המכרז במסמך שמופיעים כפי התפקיד ודרישות המשרה תיאור -

 התפקיד עבור הנדרשות הניסיון שנות את מגדירים אינם, הראשון

 בעיקר לתפקיד לקבלה כיתרון ספציפי ניסיון הוגדר לא, כן כמו. המוצע

 .התפקיד למילוי חשוב ספציפי כשניסיון זה במקרה

 כי מצאנו הבחינה וועדת פרוטוקולבהתאמה ל המכרז תנאי מבדיקת -

 המועמדת כאשר מובהק באופן התפקיד דרישות על ענו מועמדות שתי

 רושם עושה ואף בנתוניה עטיה לאיריס השתוותה וויס עדווה

בפרוטוקול לגבי המועמדות קשה לקבל  דיוןהבהיעדר  .יותר תאימההש

 .הסופית הוועדה החלטת לגבי משמעית-חדתמונה 

 .עניינים ניגוד להיעדר הצהרה על חתומה לא העובדת (2

 .העובדת של להעסקתה הפנים משרד אישור נמצא לא (3

 .עם העירייה עבודה הסכםשל העובדת  בתיקהנמצא  לא (4

 מידע כמקור משמש זה שאלון, למועמד אישי שאלון העובד בתיק מצאנו לא (5

 .הסף ותנאי התפקיד להגדרות שלו התאמתו לגבי ראשוני

הבחינה עולה כי הרכב וועדת הבחינה אינו תואם  וועדתשל בפרוטוקול  מעיון (6

את ההרכב הנדרש על פי צו המועצות המקומיות )נוהל קבלת עובדים( 

"הרכב ועדת הבחינה למשרה של עובד סוציאלי או של  –לצו  20בסעיף 

  הרכב הוועדה הנדרש בצו כולל את:  זההמנהל לשכת סעד". במקרה 

 העובדים שירות מנהל נציג -

 השירות הלנמ תועד נציג -

 המקומית הרשות נציג -

 הסעד משרד נציג -

 הסוציאליים העובדים איגוד נציג -

 המקומי הציבור נציג -

 הנוכחים בפועל בוועדת הבחינה שהתקיימה:   הרכב
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 .העירייה"ל מנכ - היזמי תמיר מר -

 .לתהליך קשור שהוא והאופן תפקידו צוין לא -"ד משה מליק עו -

 - אנוש משאבי אגף מנהלת -

 - חברתיים לשירותים אגף מנהלת -

 .ציבור נציגת - מגן מיכל -

 המועמדת ומי שנתקבלה ההחלטה מה הבחינה וועדת בפרוטוקול צוין לא (7

 .התפקיד את שקיבלה

 ר.מ  – סוציאלי עובד .יא

צרכים מיוחדים  –למשפחה  משלים מרכז"ס עו חיצוני/  פנימי"מכרז  מסמך (1

 27/3/2019קהילתי" אשר פורסם עבור המשרה כאמור נושא את התאריך 

כאשר המכתב המבשר לרותם על קבלה לעבודה נושא את התאריך 

 על למועמד הודעהה שליחת כשבוע ימים בין היציאה למכרז ועד 3/4/2019

 .תקין תהליך של לקיומו מידה קנה בכל קצר זמן פרק. לתפקיד קבלתו

 לגיוס המודעה פורסמה בהםש מותהמקו לגבי תיעוד העובד בתיק קיים לא (2

 .לתפקיד

 והן העירייה של הן וחתימה באישור הנדרש תנאים הצעת מסמך נמצא לא (3

 .המועמד של

 .העירייה עם עבודה הסכם נמצא לא (4

מצאנו בתיק העובד שאלון אישי למועמד, שאלון זה משמש כמקור מידע  לא (5

 .הסף תנאילו התפקיד להגדרותראשוני לגבי התאמתו 

 מהמסמכים כחלק העובד של השכלתו על המעידות תעודות נמצאו לא (6

 .המיון בתהליך שהוגשו

, הראיונות תהליךלהיות מתועד  אמורהבחינה בו  וועדתנמצא פרוטוקול  לא (7

  .שהתקבלות /המועמד לגבי וההחלטה בוועדה הדיון

 לדרישות המועמד התאמת את לבחון ניתן לא אלה מסמכים בהיעדר (8

 .התפקיד

 המלצות

כולל מבנה  לתהליך המיון וקיום וועדת הבחינה ייעודייםנוהל וטפסים  לגבשיש  .א

בהקשר  .וועדהה עבור החלטה תומכיכולל ריכוז נתונים  הוועדה עבור כל תפקיד

 בנושא צוויםבועל שימוש בטפסים המוצעים בחוזרי המנכ"ל  להקפיד יש  זה

 פורמטים לאמץאו /ו בתהליך הבחינה וועדת של חלקהעל ו לעבודה עובדים קבלת

 .הבחינה וועדת עבודת של ומלא שקוף, מפורט לתיעוד מענה יתנויש

בתיקו שיש לשמור את כל הטפסים והמסמכים  תהכולל תיוג רשימת יצורליש  .ב

וכלה בקליטת העובד  לתפקיד המכרז הגשת תהליךמשלב , החל עובדשל 

על החתמת  להקפיד . ישהמיון בתהליך הנדרשים ומסמכים טפסים, כולל לעבודה

ובכלל זה טפסים, קורות  ו על כלל המסמכיםהרלוונטיים והעובד עצמ הגורמים 

 .ב"וכיועבודה  הסכםחיים 

התפקיד כרוך בעבודה עם ילדים ונוער, כאשר המועמד הוא זכר,  בהםש במקרים .ג

 .מין עבירות היעדרשמעיד על אישור משטרה  של יש להקפיד על דרישה וקבלה
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 פרמטרים תרשימ, כולל למועמדים הערכה בטפסי משתשתהבחינה  וועדת .ד

לתעד את תהליך הבחירה ולאפשר בדיקה  במטרה פרמטר לכל ציוןמתן ו להערכה

 תהליך.השל  אובייקטיביותמידת השל 

 הקבלה מתהליך כחלק אמון משרות של במקרים גם אמינות מבחני לקייםיש  .ה

 .ציבורית לבחינה נתון והיותו התפקיד רגישות בשל זאת, לעבודה

 פי על הפנים ממשרד הנדרשים אישוריםשל ה ותיוק הקבלעל  להקפידיש  .ו

 "ל.מנכ חוזרי הנחיות

"ל מנכ בחוזרי שנקבע ההרכב תמהיל לפי הבחינה וועדת הרכב על להקפידיש  .ז

 .לעבודה עובדים קבלת בנושא המועצות וצוו

 הבחירה תהליך של מפורט בתיעוד הצורך בדבר הבחינה וועדת את להנחותיש  .ח

 מועמדים של במקרים בעיקר מועמד לבחירת הוועדה חברי של השיקוליםשל ו

 .דומים נתונים בעלי

 

 העסקת יועצים 5.2

בעלי  יועצים העשרובראשם  כיועצים שאופיינוריכוז נתוני התקשרות עם ספקים  להלן 

 :ביותר הגבוה התקשרותסכום היקף 

)₪("כ סה    

2019-2018  היועץ שם מס"ד  

372,148.22 ₪ "כסה דין עורכי חברת -' ושות ברטנטל ויינברגר 1  

350,000.00 ₪ "כסה"מ בע ארנון גלעד"ר ד 2  

201,827.00 ₪ "כסה בנגב קולות 3  

174,681.00 ₪ "כסה"מ בע אקולוגי ותכנון ייעוץ -פורטל 4  

137,592.00 ₪ "כסה חשבון רואי' ושות פישמן רון 5  

113,460.00 ₪ "כסה"מ בע מהנדסים רימון אגסי 6  

92,604.62 ₪ "כסה ואסטרטגיה יעוץ'אן ג אלי 7  

78,612.00 ₪ בחינוך, עורך עיתון סה"כ M.Aכהן יועץ בחינוך ותקשורת  אלי 8  

60,000.00 ₪ "כסה נתנאל אברה 9  

50,000.00 ₪ "כסה מקרקעין שמאות -ניר עזרה 10  

44,460.00 ₪ "כסה"מ בעס.י.פ.ה -א 11  

42,120.00 ₪ "כסה"מ בע והשקעות יעוץ בגליל אשד 12  

35,600.00 ₪ "כסה אורן גלעד 13  

18,018.00 ₪ "כסה בטיחות שמר יוסי 14  

16,192.80 ₪ "כסה"מ בע אורבניקס 15  

13,520.00 ₪ "כסה"מ בע וגאולוגיה הנדסה שרותי אביגור"ר ד 16  
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12,519.00 ₪ "כסה' ושות עמר יואל - סאונדרייז 17  

12,402.00 ₪ "כסה"מ בע מהנדסים גלאור.א. א 18  

11,934.00 ₪ "כסה פרידקמן יעקובי'ודי ג 19  

11,700.00 ₪ "כסה"מ בעקון -טיפ 20  

10,530.00 ₪ "כסה דין עורכי משרד - ויצלבסקי גיא 21  

7,476.30 ₪ "כסה"מ בע הנדסה גדיר 22  

7,015.14 ₪ "כסה"מ בע'ן ויז אקטיב 23  

6,000.00 ₪ "כסה פיננסית והכוונה כלכלי יעוץ -שטרית רונן 24  

5,990.40 ₪ "כסה להזמנות כללי ספק 25  

5,382.00 ₪ "כסה"מ בע לשכר המומחים - שחק 26  

5,160.40 ₪ "כסה דין עורכי חברת -'ושות שפיר עפר 27  

5,000.00 ₪ "כסה)ע"ר(  מטהר מקווה 28  

4,446.00 ₪ "כסה"מ בע בטוח על לשחק 29  

2,065.00 ₪ "כסה בלאווט ליליה"ר ד 30  

1,132.00 ₪ "כסה)ע"ר(  והעצמה רווחה משפט - מרווה עמותת 31  

630.00 ₪ "כסה"ד עו -  תומר רבינוביץ 32  

1,910,217.88 ₪ כולל סכום   

 

 רקע

 2018בינואר  1-החל מתאריך ה 8/2016על פי הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון התקשרות 

מתאפשרת רק מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה, 

מבעוד מועד ובו  שגובש יועצים באמצעות פרסום מכרז או באמצעות שימוש במאגר

 הוא תיקון של החוזר 5/2017 מנכ"ל חוזר .יםימת מציעים מאושרים במגוון תחומרש

ובכל מקרה יש לקיים הליך תחרותי  ועל כן יש לפעול על פי החוזר המתוקן. 8/2016

 ושוויוני כמו קבלת הצעות מחיר ועמידה בתנאי סף התואמים את התפקיד.

 הפנים משרד והנחיות"ל מנכ בחוזרי עמידה 5.2.1

 ממצאים

 משרד והנחיות חוזרי על המבוסס יועצים עם התקשרות נוהל קיים כי מצאנו לא .א

פירוט של הצורך ביועץ,  קביעת, כולל מראשיתו התהליך את ומתווה הפנים

 וועדת עבודת תיעוד, שנדרש המכרז תהליךקביעת הסף הנדרשים,  תנאי

 יועציםשל ריענון ותחלופת  ביצועכן ו היועץ לבחירת התהליך, קביעת היועצים

 .לתקופה אחת
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 לציין נדרשלרשויות המקומיות  תקציבההנחיות משרד הפנים להגשת  במסגרת .ב

 את מספר היועצים החיצוניים, את עלות העסקתם ואת משך ההתקשרות עמם

 השירותים מה הםנדרשות הרשויות המקומיות לפרט  ,כמו כן בשנה החולפת.

 אתםשקיימים יועצים  לאוודא של מיועד כדיזה  מידע .היועצים על ידי פקיםומסה

לאבחן מה  כדי או/ו הצדקה ללא ונשנות חוזרות לתקופות הרשות התקשרה

  .השירותים הניתנים על ידי אותם יועצים ומידת נחיצותם

 התקשרויות"נוהל ב יועצים עם ההתקשרות את מסדיר 8/2016"ל מנכ חוזר .ג

 מיוחדים אמון יחסי או מיוחדים ומומחיות ידע הדורשת מקצועית עבודה לביצוע

 במקרה רק היא מכרז ללא יועץ להעסקת התנאי, )להלן "הנוהל"( "ממכרז בפטור

ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים" ובכל מקרה  ע"יד כאמור נדרשים שבו

כפי שעולה מרשימת היועצים במערכת הכספית  .יתינתן עדיפות למכרז פומב

 יועצים כאשרעם  העירייה התקשרה ועל פי פרוטוקולים של וועדת היועצים

הניתן על ידם לא היה, לכאורה, בעל מאפיינים של עבודת ייעוץ  השירות

יחד עם זאת היקף  הדורשת מומחיות או ידע או מידה מיוחדת של יחסי אמון

 על הסכום המותר ע"פ חוק.  אינו עולהההתקשרות עימם 

 מבין התקשרויות וועדת ימנה המקומית הרשות"ל שמנכ קובע 5.1 בסעיף, הנוהל .ד

 החלטות"ש. והיועמ הרשות גזבר, הרשות"ל מנכ את שתכלול הרשות עובדי

כי מונתה וועדת יועצים  מצאנו. הוועדה חברי של קולות ברוב תתקבלנה הוועדה

 והגזבר"ש, יועמ,  העירייה"ל נכמ -הדנה בהתקשרויות עם יועצים וכוללת את  

 .חריגים נמצאו לא. הנדרש כפי

 המלצות

 דגש מתן תוך בנושא"ל מנכ חוזרי בסיס על יועצים עם התקשרות נוהל לגבשיש  .א

 החלטה תומכות והאסמכתאות הדיונים תיעוד, היועצים וועדת וניהול תהליך על

 .בנושא הפנים משרד ודרישות בהנחיות ועמידה

 התקשרה אתםש היועצים רשימות את הפנים משרד דרישות פי על לפרסםיש  .ב

 .המתקבלים השירותים, ההתקשרות תקופות, העירייה

 בדברעל התקשרות עם יועצים בהתאם להגדרה בחוזרי מנכ"ל  להקפידיש  .ג

 .מיוחדת למומחיות הדרישה

 היועצים וועדת ידי על יועץה בחירת תהליך 5.2.2

 רקע

 סקרנו. 2019 -ו 2018 השנים במהלך שהתכנסה היועצים וועדת של פרוטוקולים סקרנו

 .לביקורת שהועברו 70 מתוך פרוטוקולים 25

 ממצאים

למאגר יועצים  להצטרפות ליועציםקורא  קולפרסמה  העירייה כימצאנו  לא .א

 ניסיוןל בהתאם הדרושים להמאגר יועצים בתחומי הפעילות  הקימהוממילא לא 

העבר. היעדר מאגר יועצים שנבחרו להיכלל בו על פי עמידתם בתנאי סף מיטביים 

 .בנושא הפנים משרדשל אינה מקיימת את דרישות חוזר מנכ"ל 

 לגיוס קורא קוללהקמת מאגר יועצים ויציאה  תהליךקיומו של  ללאנציין כי  עוד .ב

ולוועדת היועצים  מתאפשר לא ,המיטביים לכל תחום / יועצים השירות נותני
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להתקשר עם יועצים שנבחרו בהליך קפדני ועומדים בכל תנאי הסף שנקבעים 

 .בהליך שיווני ללא משוא פנים מראש

 בשני נעשית יועצים העסקת כי ,עולה העירייה"ל מנכ ידי על התהליך תיאור פי על .ג

 ובמסלול₪ 'א 160 על עולה המכרז סכום כאשר מכרזבאמצעות  הראשון :מסלולים

פניה ליועצים  באמצעות ך כללבדר, מחיר הצעות לקבלת פניה באמצעות שני

 גורמים בתוך העיריה.  ידיהמומלצים על 

 

כי לוועדה מובאות רק  ,עולהסקירת הפרוטוקולים של וועדת היועצים  מתוך .ד

 :לדוגמא, בלבד הצעות 2 עד לרוב ,הצעות מחיר

 

 וועדה "דמס

 'מס

 נושא

 ההתקשרות

' מס

 הצעות

/  מחיר

 מכרז

 ממצאים נבחר ספק

 ספר בתי מיתוג 25/2019 1

 ונצח כהן אלי

 ישראל

 הצעה

 בלבד אחת

E.B 

אסטרטגיה 

מיתוג 

 תקשורת.

כי  עולה .א

במקרה זה 

התקבלה 

הצעת מחיר 

אחת בלבד 

ללא הצעות 

מתחרות על 

אף שבתחום 

המיתוג 

קיימות 

חברות 

נוספות 

 בשוק. 

 

 קרקע מדידות 34/2019 2

 טיילת לתכנון

 גוריון בן מרחוב

 לרחוב עד

 בגין מנחם

 הצעות 2

 מחיר

 עטר אבו

 נאדיר

 נבחרה .א

 הזולה ההצעה

 . מבין השתיים

 ייעוץ שירותי 15/2019 3

 מרכז ותכנון

 ומוקד הפעלה

 עירוני

 הצעות 2

 מחיר

 כי צוין לא .א שיק בנימין

 נדרשה

 מומחיות

לביצוע  מיוחדת

 ההתקשרות.
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 וועדה "דמס

 'מס

 נושא

 ההתקשרות

' מס

 הצעות

/  מחיר

 מכרז

 ממצאים נבחר ספק

 כלכלי ייעוץ 15/2019 4

 לקידום והנדסי

 פיתוח הסכם

 הנדיב כרמי

 הצעות 2

 מחיר

 כי צוין לא .א אורן גלעד

 נדרשה

 מומחיות

 לביצוע מיוחדת

 .ההתקשרות

 ההצעה נבחרה .ב

מבין  הזולה

 השתיים.

 GIS מומחה 13/2019 5

 

 הצעות 2

 מחיר

 נעם

 רוזנפלד

 ההצעה נבחרה .א

מבין  הזולה

 השניים.

 וליווי ייעוץ 13/2019 6

 מכרז להכנת

 לפרוייקטור

 הגבייה לאגף

 הצעות 2

 מחיר

 קון טיפ

 "מבע

 ההצעה נבחרה .א

מבין  הזולה

 השתיים

 

 

 צירוףקיימת הקפדה על  לא כי, לכאורה, הסרוקים עולה בפרוטוקולים מעיון .ה

 תומך וככלי לוועדה שהובאו לנתונים אסמכתאבתור  המציעיםשל המחיר  הצעות

 .החלטה

 אתושלבחירת היועץ  החלטותיהאת  מקבלתהיועצים  וועדתש מצאה הביקורת .ו

מרכיב  הואו אחדמרכזי  קריטריוןעל פי  מול העירייה הסכם התקשרותנחתם 

המחיר. לא מובא בפני הוועדה מידע נוסף על היועץ ולא מתקיים דיון לגבי איכות 

 הוא מתחייב לספק.  אותםשהמציע, ניסיונו המקצועי ואיכות התוצרים 

 בודקת היועצים וועדת בחינת היועצים תהליךבמהלך שמצאנו ראיות לכך  לא .ז

 האם קיים ניגוד עניינים כלשהו בין היועץ לעירייה או לגופים הקשורים אליה

 . על הצהרה בהתאם היועץ את ומחתימה

 המלצות

 נזקקת בהןש הפעילות תחומיבקול קורא להקמת מאגר יועצים בכל  לצאתיש  .א

 לכל הסף דרישות את יגדיר קורא הקול. ומומחים יועצים של בשירותים העיריה

 שיאפשרו אחרים נוספים ופרטים רלוונטי מקצועי ניסיון, השכלה כולל תחום

 .מיטביים מקצוע אנשי של למאגר קליטה

היועצים בכל הקשור  ועדתשל וו העיריה של פעילותה דרכי את בנוהל לקבועיש  .ב

 .מודעות פרסום אמצעותבמחיר  הצעותשל קבלת למכרז ו/או  הפניהשל תהליך ל
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 לעירייה ייעוץ שירותי שנותנים היועצים את בנוהל שתוגדר תקופה מידי לרענן יש .ג

במשך תקופת התקשרות ארוכה ובסכומים מצטברים גבוהים העולים על הרף 

 המחייב ביציאה למכרז. 

להנחות את וועדת היועצים בדבר הצורך במכרזים לגיוס יועצים להתקשרות עם  יש .ד

לא מתקיימים התנאים לפטור ממכרז. גם במקרים  בהםשהעירייה בכל התחומים 

 ולא שלושה על העולה גורמים מספרמול אלה יש לצאת לסבב הצעות מחיר 

 .מחיר הצעות בשתי להסתפק

 על שהועברו המחיר הצעות את היועצים וועדתשל  לפרוטוקול לצרף להקפיד יש .ה

 .אחר רלוונטי החלטה תומך מסמך וכל היועצים ידי

נוהל עבודת וועדת יועצים שיגובש יש להגדיר את הצורך בתנאי סף עבור  במסגרת .ו

 .בלבד מחיר בסיס על יועץ מבחירת ולהימנע יועץמ נדרששכל תחום 

על  ,עניינים ניגוד בדיקת על יועצים של הראשוניים הגיוס בשלבי כבר להקפידיש  .ז

 .בהתאם היועץ על החתמתו הבדיקה תיעוד

היועץ שהגיש את מול לוודא  ישביניהן, של הצעות מחיר בפער מהותי  במקרים .ח

להעניק את השירות במחיר שנקב ולהחתים  הוא אכן מסוגלההצעה הנמוכה כי 

 אותו על הצהרה בנושא.

 המידע במערכת שימוש 5.2.3

המעניקים שירותי ייעוץ לעירייה ומוגדרים ככאלה בהסכם ההתקשרות אינם  ספקים

 ,חתכים, לכן לא מתאפשר לבצע "יועץ"בתור ספציפי  בקוד המידעמסומנים במערכת 

ניתוחים ומיון העלויות עבור רכש והתקשרויות לפי קריטריונים של סוג השירות / 

 .התקשרות מאפייןהכמו כן לא ניתן לגזור מהמערכת נתונים לפי קוד  הספק.

 

 

 המלצות

: "יועץ" / לדוגמא, הספק סוג את המאפיין שדה במערכת הנתונים בבסיס לאפייןיש 

"נותן שירותי" וכ"ד. קוד זה יאפשר איתור מהיר, יכולת לניתוח נתונים על  / "קבלן"

 ב. "וכיופי פרמטרים שונים 

  

 אנוש משאבי תגובת .6

 עובדים העסקת

 תגובה טענות סעיפים

 #5.1.1  

נהלים  קיום

פנימיים ועמידה 

בחוזרי מנכ"ל 

"לא מצאנו כי קיימים נהלי עבודה 

פנימיים במחלקת כוח האדם המתווים 

את תהליכי העבודה בגיוס וקבלת 

עובדים לעבודה בעירייה ובכלל זה 

 תקין"הדרישה לקיומו של הליך 

 כוח בתחומי רבים נהלים נכתבו

 עובד קליטת נוהל וביניהם אדם

 נוהל, עובדים גיוס נוהל, חדש

 תרשימי כולל"א כ מכרז ביצוע

 תקנות פי על פועל האגף. זרימה
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ובתקנות 

 שפורסמו 

המעודכנות ומוקפד על  העיריות

 הליך תקין.  

"ישנם שלבים בתהליך ]קבלת עובדים[  "לכנ

 שאינם מבוצעים כפי הנדרש, בעיקר

בנושא הרכב וועדת הבחינה, שימוש 

בטפסים ייעודיים, קיומם של כל 

המסמכים בתיק העובד לדוגמא קורות 

חיים ותעודות השכלה וכחומר לוועדה 

 בעת התכנסותה"

 המסמכים כל את לקבל מוקפד

למועמדים טרם ועדת  הנדרשים

 טפסי כולל ,לתייקםוהבחינה 

האישי של העובד  תיקב ,המכרז

 תואם הוועדה הרכבהנקלט. 

 .המעודכנות העיריות לתקנות

על פי המסמכים המתועדים בתיקי " "לכנ

כי אין הקפדה, על ציון  ,נמצאהעובדים 

בהם נעשה שימוש שאמצעי הפרסום 

לפרסום מודעת הדרושים כמו מקומון, 

אתר האינטרנט של העירייה, עיתונות 

 ארצית"

 הפרסום של סריקות לתעד מוקפד

 מעבר. העובדים בתיקי בעיתון

פרסום באמצעי  יצוין להבא, לכך

 מדיה נוספים. 

 #5.1.2  

 הגיוס ניהול

 ומחלקת

 העובדים

"מחלקת משאבי האנוש בעירייה אינה 

מנוהלת על ידי מנהל/ת מחלקה 

שגויס/ה לתפקיד על פי תהליך גיוס 

עובדים בכירים, המחלקה מתנהלת על 

 ידי סגנית מנהל/ת משאבי אנוש."

משאבי אנוש  אגף מנהלת

הנוכחית נכנסה לתפקיד במאי 

2020 . 

"לא מצאנו כי קיימים בעירייה תקני  "לכנ

על שכ"א מוגדרים ומאושרים לביצוע 

גיוס וקבלת עובדים הפיהם מתוכנן 

 שנתית"

 במדור, בגזברות מנוהלים התקנים

שכר ונעשית בדיקה אל מול 

 עובד חדש.  כל של גיוסהתקנים  ב

"על פי נתוני הקליטה והפרישה עולה  "לכנ

כי בשנתיים האחרונות גויסו בסה"כ 

עובדים כשעיקר הגיוס הוא בקרב  132

עובדי רווחה, סייעות צמודות ועוזרות 

 גננות. מדובר בהיקף כ"א משמעותי 

מצריך בגורם מקצועי שכל תפקידו ש

 הוא טיפול בתהליך הגיוס וקליטת כ"א"

 כןרכזת כוח אדם ו וגויס 2019-ב

תחום פיתוח הון אנושי,  אחראית

גויסה מנהלת אגף   2020-ב

 שנה כחצי במהלךמשאבי אנוש. 

 4-ל אחת מעובדת האגף גדל

מענה איכותי  לתת במטרה עובדות

 לצרכי הארגון. 

"לא קיימים ריכוזי נתונים לגבי כלל  "לכנ

תהליך הגיוס המשמשים לניתוח 

הגיוס, אם בקרה אחר עמידה ביעדי לו

יעילות  של בחינתלישנם כאלה, 

 היקף מחזור העובדים." שלהתהליך ו

 במהלך מבוצע נתונים וריכוז ניתוח

 .שנתית עבודה תכנית הכנת
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 "לכנ

 

 

 

 

 

 

"לא מצאנו כי יש הקפדה על תיוק 

קורות החיים בתיק עובד שהתקבל 

לעבודה כחלק מהמסמכים שנדרשו 

 לתהליך המיונים הראשוניים ובהמשך

כחלק מהחומרים המובאים בפני וועדת 

הבחינה...לא נמצאו בתיקי עובדים 

מסמכי קורות חיים  שהתקבלו לעבודה

אותם שתעודות המעידות על השכלה ו

על בסיסם הוזמנו לקחת חלק ששלחו ו

 בתהליך המיון לתפקיד" 

 האישיים בתיקים לתייק מוקפד

 של הרלוונטיים החומרים כל את

 מהמסמכים כחלק העובד

 הנדרשים בתהליך המכרז. 

 

 

 המיון לביצוע תיעוד מצאנו לא " "לכנ

 ולניתוח המועמדים של הראשוני

 ניסיון מבחינת הסף בתנאי עמידתם

בצורה של  רלוונטית והשכלה עבודה

טבלת השוואה שתועבר לוועדת 

 הבחינה טרם התכנסותה."

מבוצע מיון מקדים לפני ועדת 

הבחינה ומי שאינו עומד בתנאי 

 הסף לא מזומן לראיון. 

 

 #5.1.3 

מודעה  פרסום

 לאיוש תפקיד 

השכלה שאינן משקפות בצורה  הגדרות

מיטבית את דרישות התפקיד, וחוסר 

בתעודת היעדר  הצורךבמידע אודות 

 תביעות מין בנוסחי מכרזים 

המכרזים המפורסמים  נוסחי

מבוססים על אוגדן תיאורי 

התפקידים של משרד הפנים. 

אנחנו מחויבים לתנאי הסף כפי 

שנכתבו באוגדן ומקפידים על 

 עמידה בתנאי הסף.  

 #5.1.4 

 של יעילותו

 הגיוס תהליך

 בתיקי והתיעוד

 העובדים

"לא נמצא כי נעשה שימוש בטפסים 

ייעודיים לתהליך המיון וריכוז של נתוני 

לאורך התהליך עבור וועדת המועמדים 

הבחינה כשאת כשהם מרוכזים 

בטבלאות השוואה לנוכחות חברי 

 הוועדה ככלי תומך בהחלטה."

רשימה  מצורפת הבחינה בוועדת

של כלל המועמדים עם פרטיהם 

האישיים וקורות חיים של כולם 

 . בוועדהמשתתף  כלעבור 

מצאנו כי נעשה שימוש ברשימת  לא" "לכנ

 את שתתעד עובדתיק  כל עבורתיוג 

 בקיום הנדרשים המסמכים כלל

 מורשי שלשל העובד ו ובחתימה

, לפי אופי המשרה, בעירייה החתימה

 עובד של חתימהשל  קיומה אתו

 שכל כך על כבקרה אנוש משאבי

 וחתומים בתיק מיםקיי המסמכים

 "כנדרש

 להבא יוקפד
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"לא מצאנו בתיקים שנבדקו כי במקרים  "לכנ

הרלוונטיים הועברו ותויקו אישורים 

 [."מין עבירותמעין אלה ]העדר 

היעדר  עלעל קבלת אישור  מוקפד

 עובד העסקת לפניעבירות מין 

 האישור. לתפקיד, אם נדרש  חדש

בתיק האישי ובנוסף בתיק  מתויק

 ייעודי לכך.

לא  מסקירת תיקי העובדים עולה כי" "לכנ

קיימת הקפדה על שימוש במבנה טופס 

זה ]טופס ייעודי המופיע בנוהל קבלת 

עובדים של צו המועצות המקומיות[ 

לצורך תיעוד ישיבות הוועדות הדנות 

במועמדים למשרה ובוחרות את 

 המועמדים המתאימים"

על פורמט  לשמור מוקפד אכן

ועדה, וקבוע, כולל ציון תאריך ה

תפקידים, רשימת הנוכחים כולל 

דברי המועמדים, סיכום, החלטת  

הועדה וחתימות של חברי הועדה. 

הנתונים המופיעים בטופס זהים 

 .למה שמופיע בפרוטוקול

אף שלא נדרש על פי  חוק, לא  על "לכנ

בתיק של חן איבגי צלח מבחני  ונמצא

אמינות שלדעת המבקר מקובלים 

 במשרות רגישות/משרות אמון

 ןאמו משרת - בוצע לא

חוסרים במסמכי קבלה בתיקים  נמצאו "לכנ

שנבדקו  העובדיםהאישיים של 

)שאלונים אישיים, תעודות השכלה 

וכו'(. בחלק מהמקרים טופס "הודעה 

על תנאי עבודתך" לא היה חתום על ידי 

 העובד. 

 מסמכי כלל את לתעד מוקפד

 העובד של האישי בתיק הקבלה

 .העובד חתימת כולל

וועדת הבחינה בכמה מהמקרים  הרכבי "לכנ

שנבדקו לא היו לפי הנהלים מבחינת 

הרכב חברי הועדה ומבחינת הרישום 

בפרוטוקול )לא צוין תפקיד של 

 הנוכחים(. 

יצאו תקנות חדשות,  2021 במאי

בין היתר בנושא הרכב ועדת 

הבחינה, אנו מתנהלים ע"פ 

 תקנות אלו. 

  -דפנה טליאס יעל "לכנ

"לא נמצא תיעוד של בדיקת המלצות -

ככלי תומך שבוצעה כדי לשמש 

החלטה נוסף עבור וועדת הבחינה טרם 

 בחירתה במועמד"

 ציונים במבחנים קיבלה)יעל -

("..לכאורה קיבלה הוועדה את נמוכים

המנהלת בפשרה שכן ציוניה במבחנים 

שבתפקיד מעין זה  על אףהיו נמוכים ו

ויכולות  נדרשת מנהלת בעלת כישורים

 גבוהות"

 עבודתה את סיימה העובדת

 כשנה לפני ברשות
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 :המבקר המלצות

"לא נמצא אישור משרד הפנים  -

להעסקתה של העובדת.. לא נמצא 

בתיקה של העובדת הסכם עבודה עם 

 העירייה"

 ברור לא הוועדות פרוטוקולימעיון ב "לכנ

 את לקבל החליטה הוועדה מדוע

 שאר פני על הנבחר המועמד

 המועמדים

 נרשמים הבחינה ועדת בפרוטוקול

 הועדה נימוקי

"מסמך "מכרז פנימי / חיצוני עו"ס  "לכנ

צרכים  –מרכז משלים למשפחה 

מיוחדים קהילתי" אשר פורסם עבור 

המשרה כאמור נושא את התאריך 

כאשר המכתב המבשר  27/3/2019

לרותם על קבלה לעבודה נושא את 

כשבוע ימים בין  3/4/2019התאריך 

הודעה שליחת ההיציאה למכרז ועד 

פרק זמן  למועמד על קבלתו לתפקיד.

קצר בכל קנה מידה לקיומו של תהליך 

 תקין"

 ברור לא -כך על לענות יכולת אין

 המקרה

 תגובה המלצה סעיפים

 #5.1.1 

קיום נהלים 

פנימיים 

ועמידה 

בחוזרי 

מנכ"ל 

ובתקנות 

שפורסמו 

 בנושא

"לגבש נוהל כתוב בנושא ניהול כ"א המבוסס על 

הצווים של משרד הפנים, החוזרים / ההנחיות / 

וכולל פירוט מלא של תהליכי הגיוס והטיפול 

 בכוח האדם על כל המשתמע מכך."

 

 קיים

גן הנחיות ע"במסגרת הנוהל שייכתב יש ל "לכנ

יש לפעול על פי הקבוע  םלפיהשורשימת תהליך 

 צווים שפורסמו בנושא."בבחוזרי משרד הפנים ו

 קיים
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"במסגרת התיעוד יש להקפיד על תיעוד לשון  

בהם היא שהמודעה שפורסמה ואמצעי הפרסום 

 פורסמה."

 מתויקותשל עיתונים  סריקות

בתיקי המכרז, ובעת קבלת 

המועמד מצולמות לתיק האישי 

של העובד יחד עם שאר מסמכי 

המכרז הרלוונטיים )פרוטוקול, 

 ('וכונוסח מכרז 

 #5.1.2 

ניהול הגיוס 

ומחלקת 

 העובדים

גיוס ל"להכין, במקביל להכנת התקציב, תכנית 

כ"א בעירייה הכוללת פירוט של תפקידים 

כל  של נדרשים ועלויות השכר כולל אפיון

 משרה."

 

 מהכנת כחלק בשוטף מבוצע

 התקציב

"למנות גורם מקצועי אחראי על תהליך הגיוס,  "לכנ

המיון והקליטה בעירייה תוך הקפדה על גיוס 

 טבי של עובדים בתהליך שוויוני ושקוף." מי

כוח אדם  אחראית על  רכזת

קליטת על ח אדם וומכרזי כ

 עובדים מול מנהלת האגף

 מחלקתת /מנהל גיוס להליך בהקדם לצאת " "ל כנ

 לא יםמגיוס לקחים הפקת לאחר אנוש משאבי

  ."קודמותהבפעמים  יםמוצלח

קיים. מנהלת אגף משאבי אנוש 

 2020נקלטה במאי 

"לגבש בסיסי נתונים לגבי תהליך המיון והגיוס  "לכנ

במטרה לבחון את יעילות העבודה ובין היתר 

סטטיסטיקות על מועמדים שנגשו לכל תפקיד, 

כמה לא עמדו בתנאי סף, כמה לא ענו להגדרת 

 התפקיד וכיו"ב."

מכרז  של כלחומרים .  קיים

בתוך תיק המכרז עם מרוכזים 

 כל מועמדהתייחסות מפורטת ל

 "לכנ

 

 

"לתעד את כלל שלבי המיונים כולל קורות 

חיים של המועמדים עד לשלב התכנסותה של ה

להביא בפני הוועדה וזאת כדי  . וועדת הבחינה

סף של המתמודדים, הריכוז של עמידה בתנאי 

נתונים על השכלתם והתאמתם לדרישות 

התפקיד, תוצאות מבחני התאמה שבוצעו אם 

 בוצעו."

חברי ועדת הבחינה מקבלים כל 

טרם הגעתם של המועמדים 

קובץ המכיל את לוח זמני ועדת 

הבחינה, נוסח המכרז כפי 

את שפורסם באתר העירייה ו

חיים של כל המועמדים הקורות 

 המוזמנים לראיון.

 #5.1.3 

פרסום 

מודעה 

לאיוש 

 תפקיד

 

"בעת קביעה של תנאי סף מקצועיים ושל ניסיון 

לתפקיד וטרם פרסום מודעת עבודה נדרש 

דרושים יש להקפיד על התאמה מלאה בין 

דרישות והגדרת התפקיד לבין תנאי הסף 

במישור ההשכלה והניסון התעסוקתי, נתונים 

קריטיים לגיוס מיטבי, במטרה למטב את תהליך 

הגיוס בכך שלתפקיד יפנו מועמדים מתאימים 

 בלבד".

תנאי הסף לא נתונים 

לטת להחלטתנו, אלא להח

משרד הפנים ומפורסמים 

 בהתאם.
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"במקרים של תהליך גיוס לתפקיד המחייב  "ל כנ

תקשורת ומגע שוטף עם נוער וילדים יש להקפיד 

על המצאת אישורי משטרה ממועמדים גברים 

בדבר היעדר עבירות מין, עוד בשלבים הסופיים 

של המיונים טרם כינוסה של וועדת הבחינה."

  

 מבוצע כחוק

להקפיד לציין בכל מודעת דרושים, כשהדבר  יש" "ל כנ

נדרש, את העובדה שמועמדים מתאימים 

עשויים להידרש במבחני התאמה. ולהקפיד על 

ביצוע מבחני התאמה בתהליכי גיוס לתפקידים 

   בכירים כפי הנדרש בחוזרי משרד הפנים."

תכן שידרשו ינוספת הערה כי י

לביצוע מבחני התאמה 

 ים. לתפקידים הרלוונטי
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 דוח ביקורת טיפול בתביעות נזקי 

 תשתית
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 עיקרי הדוח .1

 רקע 1.1

 עירמתגוררים בכיום . 1988, והוכרזה כעיר בשנת 1950קריית מלאכי נוסדה בשנת  .1.1.1

 במתקניה. תמשיםששמ בה אנשים נוספיםומדי יום מבקרים  1תושבים 25,000-כ

עוד; העירייה אחראית על תשתיות העיר כוללות כבישים, מדרכות, מבני ציבור ו .1.1.2

: אש, אחריות מקצועית, כספים, כגון ,ביטוחים שוניםוכן על רכישת , פיתוחן והחזקתן

 אזרחיםתביעות אפשריות של  כיסויל המיועד חבות מעבידים וכדומה וכן ביטוח צד ג'

 מתשתיות לא תקינות.שנגרמו הטוענים שסבלו מנזקי גוף ו/או רכוש 

בסכום  בהתייחס לכל אחד מסעיפי הביטוח,"פרמיה" של הביטוחים כוללים מרכיב  .1.1.3

היקף תביעות המוגשות בנושא מסוים  , כמו למשלהסיכוןבהתאם לרמת  משתנה

מרכיב של השתתפות עצמית של העירייה עד לסכום  . ישנו גםהביטוח ו"הפעלת"

תטפל חברת הביטוח בתביעה. הכיסוי  סכום הנקובל למעבנזק רק  .שנקבע בפוליסה

הביטוחי שתספק חברת הביטוח, ככל שיידרש, יהיה בסכום  שמעבר להשתתפות 

 צמית. הע

תקופות, : ואילך 2015עיריית קריית מלאכי מאז שנת  רכשהלהלן גרף ביטוחי צד ג' ש .1.1.4

 חברות, עלות הפרמיות ורכיב השתתפות עצמית:

 

 

 

גבוהה משמעותית )כולל( ההשתתפות העצמית בפוליסות הייתה  2018עד שנת  .1.1.5

, תשתית""פרט למקרי ₪  50,000עמדה על  דרך כלל היאכאשר ב ביחס לנוכחית

נעה  בפוליסות ההשתתפות העצמיתכיום ולאחרונה כפי שהוגדרו בפוליסות אלה. 

 המקרים.  כלב ₪ 60,000-ל 50,000בין 

 

                                                           

 2020עדכני לחודש יולי  –אתר המוסד לביטוח לאומי  1

https://www.btl.gov.il/mediniyut/situation/statistics/btlstatistics.aspx?type=1&id=1034 
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 נקודות התמקדותהמטרות הביקורת ו 1.2

בדיקת תהליך הטיפול בתביעות נזקי גוף )ורכוש( המוגשות נגד עיריית קריית מלאכי  .1.2.1

   .העירייה על ידי תושבים ומבקרים בטענות לפגיעה ממפגעים הנמצאים באחריות

בדיקת תהליך הטיפול של גורמי העירייה הרלוונטיים במפגעי בטיחות, בהיבטי מניעה  .1.2.2

לשפר את איכות החיים  במטרהתיקונים בעקבות דיווח או איתור של מפגע קיים בו

נזק והן כדי להקטין את ה"אשם התורם" בהגעה לבעיר, להקטין את הסיכון לפגיעה ו

 כאות ואת התשלומים לחברת הביטוח. לער

 הביקורת תתמקד בהיבטים של תקינות, יעילות, חיסכון ומועילות. .1.2.3

 

 תקופת הביקורת 1.3

 .2020אוגוסט  –הביקורת נערכה במהלך החודשים יוני  .1.3.1

 

 שיטת הבדיקה 1.4

תביעות המוגשות בתהליך הטיפול בדרישות תשלום ושל הביקורת כללה לימוד  .1.5.1

 לפגיעה מנזקי תשתית בשני היבטים:לעירייה בעקבות טענות 

באמצעות  שבוצעותהליך העבודה מולן, הערכת עלויות, תיעוד ובקרה  –חברות ביטוח  .א

דוגמות שהועברו בעיון במסמכים ובאמצעות שיחה עם גורמים המופקדים על הנושא ו

 לביקורת.  

ים יסוף מידע על מפגעים קיימים, הטיפול בהם, טיפולא –טיפול במפגעי תשתית  .ב

מוגשת תביעה, וכמובן גם לצורך אם מקרה המחמירה את מונעים להקטנת רשלנות 

 שיפור השירותים הניתנים לתושבים. 

נושא  לעיועץ העירייה עם הביקורת שוחחו עם ממלאי תפקידים בעירייה ו מבצעי .1.5.2

 .כמפורט בנספח ד' לדו"ח , ביטוח

התייחסויות , הגורמים המבוקרים מתן חוות דעת על ידיטיוטת דו"ח הביקורת הועברה ל .1.5.3

 רלוונטיות שולבו בדו"ח הסופי. 

 

 ריכוז המלצות הביקורת 1.5

  מבוקרים להמלצותההתייחסויות )להלן ריכוז המלצות הביקורת לפי סדר פרקי הדו"ח 

 : (תפורטנה בדו"ח המלא

 תורתי -בסיס נורמטיבי  .1.6.1

הפצת ידע רלוונטי מבחינת לתחום הביטוח גם  מומחיםבשירותי  להמשיך להסתייע (1

 יה הקשורים לטיפולים בתביעות.יבעיר לממלאי תפקידים

המתקבלות  להכין מסמך הנחיות פנימי שיפרט את תהליך הטיפול בתביעות השונות (2

 בהיבטים של רישום, תהליך הטיפול ואופן הבקרה. 

 טיפול בתביעות נזיקין .1.6.2

 עודיתלשנות את שיטת הרישום של התביעות באמצעות שימוש בתכנה יי (1

שתאפשר תיעוד מפורט וברור וסיווג לקטגוריות שונות, סיכומים כספיים, בקרה 

 יעד וכדומה. התאריך במקרה של חריגה מעבר לאו  תזכורת לפני המועדת ובאמצע
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 תמונה ברורה כך שתתקבל  בתהליך הרישום םסוגיפי " את התביעות להפרידלמיין ו"ל (2

 בנוגע לעלויות )כגון השתתפות עצמית יתתביעות נזיקין הנובעות מליקויי תשתשל 

 נתונים לבחינת פעולות נוספות.כן כדי לאפשר קבלת פשרה( ו או\ו

ביצוע יסודי דגש על  לשים, )מעקב( קיימותבתביעות  להמשיך את תהליך הטיפול (3

  וכן על עבודה מסודרת ושיטתית מול חברת הביטוח. ותתביעכל המרכיבי  בדיקותשל 

 תותשתי שלם טיפול במפגעי  .1.6.3

על ידי סגל האגף לאיתור  להכין תוכנית סיורים לביצוע סריקות שיטתיות ברחבי העיר (1

 מפגעים המצריכים תיקון שוטף. 

הפחתה מ כתוצאהעד לפחות חלק מהמפגעים ולהביא לחיסכון וכדי למנוע מבעוד מ (2

 תביעות ומירידה בעלויות ההשתתפות העצמית, ב

במקרים שיגיעו לבית המשפט, באמצעות הצגת וכדי לשפר את יכולת ההתמודדות 

  .הפעילות המבוצעת מיוזמת העירייה לאיתור מפגעים

מוצע לשקול העסקת פקח שיסייר בעיר, יאתר וידווח על מפגעים המצריכים טיפול 

ממילא עות בפקחים של העירייה המסיירים , לשקול הסתיילחילופיןדחוף/רגיל. 

 בעיר מתוקף תפקידם.

 ונה לגייס מפקח על הקבלן הזכיין. לממש את הכו (3

ברחבי העיר  מקומותשל  GPSלקדם את הכוונה להעלות באופן ממוחשב ומיפוי  (4

ולבדוק אפשרות לבנות ממשק שוטף להזנת נתונים אלה, גם בהן בוצעו טיפולים, ש

 . 106למוקד 

לתכנון ארוך טווח  כבסיס הכרחי לקדם את ביצוע סקר הכבישים והמדרכות המתוכנן, (5

 עבודות תשתית בהיקף ניכר ובתקציב מתאים. של ביצוע לו

 הדוח המלא .2

 תורתי -בסיס נורמטיבי  -פרק א'  2.1

 רקע 2.1.1

 להלן הבסיס הנורמטיבי הקשור לנושא ביטוחים עירוניים:

 נורמות חיצוניות .א

חובת חברת הביטוח  ,בחוק 68)לרבות סעיף  1981-חוק חוזה הביטוח, התשמ"א (1

 יום טרם כוונתה לשלם לצד ג'(.  30להודיע למבוטח 

"התקנות הנוגעות להתקשרויות משרדי ) 1992-חוק חובת המכרזים התשנ"ב (2

 הממשלה... וגופים ציבוריים נוספים מכוח חוק זה"(.

 )לעבודות תשתית שאינן מפורטות בהסכם עם הקבלן הזכיין(. מחירון "דקל"  (3

 פנימיותנורמות  .ב

 חוזים עם חברות הביטוח.  (1

"כתב  ,18/2017כבישים ומדרגות בקריית מלאכי,  של מכרז הנחה לפיתוח ושיקום (2

 שנחתם וחודש.    2017כרז שנתי מחודש ספטמבר מ –כמויות" 
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 ממצאים 2.1.2

העירייה מחויבת לבטח את עובדיה, מתקניה, המידע שברשותה, צד שלישי וכיו"ב.  2.1.2.1

מוכנות לבצע ביטוחים מסוג זה: "הפניקס" הביטוח  רק שתי חברות ישנן כיום

 ו"איילון".

ככלל חוזים עם חברות הביטוח מחודשים כנדרש, ברצף ביטוחי, כולל במקרים של  2.1.2.2

אחרת )עם זאת חסרו במסמכים שהועברו לביקורת, למעבר מחברת ביטוח אחת 

 (. 30.09.2015עד  01.07.2015לתקופה שבין ביטוחים 

בהם מטפלת חברת הביטוח בתביעות כנגד עיריית קריית ש במקרים רלוונטיים 2.1.2.3

המידע מבעוד מועד לידיעת עיריית  , מועברמלאכי ומתגבשת פשרה עם התובע

האם  לחוק חוזה הביטוח ועל מנת שתבחן 68קריית מלאכי )בהתאם לסעיף 

גורם הנדרש לשלם את מרכיב ההשתתפות בתור  וזאת הפשרה מקובלת עליה

 הפשרה(.העצמית במסגרת 

המפרט את תהליך הטיפול ואת אופן הרישום  לא נמצא מסמך הנחיות פנימי 2.1.2.4

 הגורמים.  מול יתרבתביעות המתקבלות מול חברת הביטוח ו

כוונה להפיץ מכרז  ישנהכנדרש ) מתקייםמשך חוזה המסגרת עם הקבלן הזכיין  2.1.2.5

ורת תמהנחה ממחירון "דקל"  20%כולל חדש בקרוב(. מבוצע לפי כתב הכמויות 

 עבודות שאינן נכללות בו(.

כולל נציגי  ,הגורמים הנדרשיםכלל ועדת מכרזים של העיריה כוללת את  2.1.2.6

 האופוזיציה. 

 מסמכי המכרזים מפורסמים באתר האינטרנט של העירייה ונגישים לכל בעל עניין.  

 מסקנות 2.1.3

ת שתי אפשרויות בלבד לביצוע ביטוח על ידי עירייהמצב הנוכחי שבמסגרתו קיימות  2.1.3.1

, הביטוחקריית מלאכי )ואחרות( מקטין את כושר המיקוח של העירייה מול חברות 

ההסתייעות בשירותיו של יועץ מומחה לתחום הביטוח מאפשרת לשמור על ולם א

 חידוש הביטוח ולהקטין עלויות בטיפולים שוטפים.בו רכישתעלויות סבירות ב

בתהליך של האמצעים האחרים  םזה את חשיבות קושי גדילמ כמפורט בהמשך 2.1.3.2

שניתן לנקוט כדי הטיפול בתביעות ובתהליך הטיפול במניעת מפגעי תשתית 

 .להקטין עלויות

 המלצות 2.1.4

בהפצת ידע בו גם  להסתייעתחום הביטוח ובבשירותי המומחה  להסתייע להמשיך 2.1.4.1

 הקשורים לטיפולים בתביעות. הבעיריי רלוונטי לממלאי תפקידים

 מסמך הנחיות פנימי שיפרט את תהליך הטיפול בתביעות השונות להכין 2.1.4.2

המתקבלות, בהיבטים של רישום, תהליך הטיפול ואופן הבקרה )ראו פירוט נוסף 

 בפרק הבא(.
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 הטיפול בתביעות נזיקין -פרק ב'  2.2

 רקע 2.2.1

שנפגעו, לטענתם,   בתשתיות במקרה תביעות נזיקין מוגשות על ידי המשתמשים 2.2.1.1

בור פתוח נפילה לכגון  תאונה שנגרמה ממפגע,כתוצאה מ הייעירבדרך או במבני 

שנפער במדרכה, בכביש, בבניין, התנגשות במכסה ביוב, או של תשתית חשמל, 

רפואי, ובכלל זאת טענות לטיפולים רפואיים \שגרמה לנזק פיזי ,החלקה וכדומה

הוצאות שנדרשו בעקבות האירוע, נכות פיזית, אובדן כושר עבודה, אובדן זמן, 

טענות לנזק לרכוש, כגון קריעת בגדים, תקר בעקבות אך גם , נסיעה וכן הלאה

 בצמיג שנכנס לבור פתוח וכדומה. 

שנים מיום האירוע )לפני שחלה  7 במהלךניתן להגיש  תביעות מעין אלה 2.2.1.2

התיישנות(. חלקן מוגשות באופן עצמאי וישיר על ידי מבקשי/דורשי פיצוי, וחלקן 

, וכוללות מסמכים שונים כגון אישורים רפואיים רכי דיןת עומוגשות באמצעו

 לבדיקות שנעשו, מוגבלות, תלונות על כאבים וכדומה. 

התביעות מברקע הדברים חשוב לציין שחלק ואולי אף חלק ניכר מהדרישות ו 2.2.1.3

מוגשות בעקבות מקרים משמעותיים, אם כי בתחום זה מוכרת גם תופעה של 

יס ואף "תובעים סדרתיים", או תביעות "מנופחות" תביעות שווא חסרות כל בס

 קונומי אינו מהמשופרים(. א-בהם המצב הסוציוש)וזאת, לאו דווקא במקומות 

מדי פעם מוגשות לעירייה דרישות או תביעות, כ"כתובת" המתבקשת והטבעית,  2.2.1.4

למרות שחלק מהמקרים אינם באחריות העירייה, כגון מתקני תאגיד המים, 

רת "בזק", שטחים וחצרות פרטיים וכדומה. לכן, יש צורך לבדוק מתקנים של חב

 היטב את כל הדרישות והתביעות המתקבלות גם בהיבטים אלה. 

במקרים מסוימים גם ביחס להסכמי פשרה בין חברת הביטוח  בדיקה כזו נדרשת 2.2.1.5

כאשר יש לזכור שהעירייה משלמת השתתפות עצמית לא מבוטלת , לתובע

 נוספות. זאת, בנוסף כמובן, לעלות הנדרשת לתיקון המפגע.ולעתים גם הוצאות 

תביעות לפיצוי כספי המופנות בלתהליך הטיפול בדרישות וככל הקשור  2.2.1.6

של לעירייה, חשוב להזכיר גם את הקשר בין איכות התחזוקה של דרכים ו

מתקנים בעיר, בטיפול מונע ובמפגעים חדשים שדווחו, להפחתה בהיקף 

והקטנת עלויות במקרים של דיון בבית משפט )"רשלנות הפגיעות האפשריות, 

תורמת"(, כמו גם הקטנת עלויות הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח כנגזרת 

 הלן ובפרק הבא. ל –התייחסות וממצאים נוספים בהיבט זה ממספר התביעות. 

 ממצאים 2.2.2

 רישום התביעות ועלויותיהן 2.2.3

 עו"ד שני משהה לידי תביעה המתקבלת בעירייה מועברת למחלקה המשפטית 2.2.3.1

מספר עמודות: מספר סידורי, נתונים ב המפרטת "Word"ונרשמת בטבלת 

מספר ההליך, שם הצד להליך, ערכאה, מהות התביעה, סכום התביעה, מצב 

 טיפול, סיכויי התביעה, סכום להפרשה. 

 סכום ללעתים לא נרשם סכום התביעה ולעתים נרשם שהתיק נסגר בפשרה ע 2.2.3.2

צוין סכום הפשרה. לעתים לא נרשם גובה ההשתתפות העצמית , מבלי שמסוים
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 וכדומה. 

גם כשנרשמים סכומים, לא ניתן לחלקם לפי סוגי הטיפול ולא ניתן לסכמם )כפי 

 (. "Word"שרשומים במסמך 

עד  2015לביקורת נמסר מסמך רישום תביעות )לסוגיהן, כמפורט לעיל(, משנת  2.2.3.3

סיון להפיק ממצאים י. בנ2020חציון ראשון  ועדכון נוסף עד סיום 2019לסוף שנת 

הרלוונטיים לנושא הביקורת, הועבר המסמך  ,נוספים, ובעיקר בהיבטים כספיים

ולהלן כמה מהממצאים )הטופס המקורי והטופס המעובד, יצורפו  "Excel"לטופס 

 כנספח לדו"ח זה(: 

 ₪ 404,109 – 2016ומקרה נוסף בשנת  2015ת סכום השתתפות עצמית בשנ .א

 נספרו מקרים שהוגדרו "השתתפות עצמית" בעמודה "סיכויי התביעה".  (1

תפות העצמית שתמספר המקרים מצומצם ביחס לשנים מאוחרות יותר, אולם הה (2

 ומכאן הסכום.₪  100,000-ו₪  200,000עמדה על  )לנזקי תשתית(

 ₪ 124,347 – 2017סכום השתתפות עצמית בשנת  .ב

 ששולמו על ידי העירייה.כולל סכומים של פשרה,  (1

אינו כולל מקרים שעדיין נמצאים בתהליך משפטי ולא נרשמו גובה התביעה, והערכת  (2

 הסכום שישולם לבסוף. 

 ₪ 631,718 - 2018סכום השתתפות עצמית בשנת  .ג

 כולל מקרים שנראו רלוונטיים מבחינת מהות התביעה ו"השתתפות עצמית".  (1

"נחתם הסכם פשרה" והסכום שולם על ידי  אינו כולל מקרים לא מעטים בהם נרשם (2

 העירייה, אך לא נרשם גובה הסכום. 

 במקרים רבים, לא נרשם סכום התביעה "המקורית".  (3

 ₪ 674,293 – 2019סכום השתתפות עצמית בשנת  .ד

כולל מקרים שנראו רלוונטיים מבחינת מהות התביעה ו"השתתפות עצמית", לרבות  (1

 דרש תשלום השתתפות עצמית. מקרים שעדיין בתהליך והוערך שיי

בהם לא נרשמה עדיין הערכת  אינו כולל מקרים רבים בסטטוס "תביעה מתנהלת" (2

 סכום ההשתתפות העצמית שתידרש. 

 ₪ 260,000 – 2020שנת במחצית הראשונה בסכום השתתפות עצמית  .ה

מרבית התביעות מתנהלות עדיין, מטבע הדברים, ולא נרשמה לגביהן הערכת הסכום  (1

 שיהיה צורך להפריש להשתתפות עצמית או להסכם פשרה. 

)בכל מקרה( ובמקרה אחד ₪  100,000"השתתפות עצמית" )הערכה( בשני מקרים  (2

סכומים אלה אינם מתאימים לחוזה ₪(.  260,000)סה"כ  ₪ 60,000הערכה של 

 ₪(.  50,000כחי עם "איילון" )סכום ההשתתפות עצמית הנו

 

 המשך טיפול מול חברת הביטוח 2.2.4

ליועץ הביטוח של עיריית קריית  עו"ד שני משההכל התביעות מועברות על ידי  2.2.4.1

יהודה אשד. אם סכום התביעה גדול מגובה ההשתתפות העצמית  ,מלאכי

גם אם מעריך שבסופו של דבר  ,לחברת הביטוח המעביר הוא כיום(,₪  50,000)

הסכום שיקבל התובע יהיה נמוך בהרבה. זאת, כדי לקבל אישור מחברת 

חזרה לעירייה, בומעבירה אותה  שהיא מצידה הביטוח לכך שהתביעה התקבלה,
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אם מעריכה שהסכום נמוך מגובה ההשתתפות העצמית, על מנת שהעירייה 

 . תנסה להגיע לסכום נמוך ככל האפשר מול התובע

במקרים כאלה, מטפל עו"ד דהאן )המועסק על ידי העירייה על בסיס "ריטיינר"  2.2.4.2

תידרש העירייה )בהחלטת בית משפט,  תהליךהחודשי(. ככל שבסופו של 

לדוגמה(, לשלם סכום גבוה יותר מסכום ההשתתפות העצמית, הדיווח לחברת 

 וך"הביטוח בתחילת התהליך, מבטיח שבמקרים כאלה, חברת הביטוח "תמש

את הטיפול חזרה אליה, או שיטופל בעירייה, ובכל מקרה, החברה תשלם את 

 ה ההשתתפות העצמית. הסכום שמעבר לגוב

היועץ יהודה  בהם סכום התביעה נמוך מגובה ההשתתפות העצמיתשבמקרים  2.2.4.3

אם התביעה תגדל מסיבה כל שהיא . לחברת הביטוחאותה מעביר  לאאשד 

כן אותם שהתביעה הוגדלה )ועליהם להחליט בהמשך, יוכל להעבירה אז ולעד

עירייה, בנסיון לשלם סכום נמוך בהאם מטפלים בה, או משאירים להמשך טיפול 

 ככל האפשר עד לגובה ההשתתפות העצמית )כמפורט בסעיף קודם(. 

כאשר חברת הביטוח מטפלת בתביעה מסוימת, היא עשויה להגיע לפשרה עם  2.2.4.4

 תצטרךבסכום הנמוך מזה שתבע, אך עדיין  התובע )בהתאם ל"חוזק" התביעה(,

ואת היתרה ₪(,  50,000 עדהעירייה לשלם את ההשתתפות העצמית )

 במסגרת הסכם הפשרה תשלם חברת הביטוח. 

לחוק חוזה הביטוח, מחייב את החברה לעדכן את העירייה בנוגע  68סעיף  2.2.4.5

ם נמוך להסכם הפשרה שגובש, ואם בעירייה יעריכו שניתן להגיע להסכם בסכו

אף יותר, או לזכות בתביעה בבית המשפט, ימשיכו את הטיפול בעירייה. אולם, 

במידה והערכתם לא תתממש, יאלצו לשלם את מלוא הסכום. מסיבה זו, ברוב 

המקרים תאשר העירייה לחברת הביטוח שמקבלת את הסכם הפשרה המוצע 

עתים גם לו -כאמור ₪,  50,000 דע –)ותשלם את גובה ההשתתפות העצמית 

 תוספת הוצאות(. 

 

 בדיקות נוספות בעקבות תביעה 2.2.5

עו"ד שני משה את פרטי התביעה הבמקביל לטיפול מול חברת הביטוח, בודקת  2.2.5.1

או מתקנים בעיר  בעלתלחברת "בזק" ולא למשל רלוונטית לעירייה )אכן ואם 

( כדי 106דו"ח מהמוקד העירוני )העו"ד  לתאגיד המים(. בנוסף, מבקשת 

 ומבררת מההיא האם דווח על תקלה/מפגע במקום האירוע ואם כן  בדוקל

סטטוס הטיפול. לדבר עשויה להיות חשיבות בהקטנת האשם התורם, אם 

 מראים בדיון בבית המשפט, שהעירייה נקטה בפעולות שונות לאיתור מפגעים

 טיפול בהם.לו

רכה, בוצע יתכן שתיקון במקום מסוים בעיר, כגון סתימת בור במדיבנוסף לכך,  2.2.5.2

שלא כשורה, ובמקרה כזה, עשויה להיות מוגשת תביעה לגורם נוסף, שיישא 

חשיבות הבדיקה הנערכת (, סיבה נוספת לבחלק מהעלויות )תביעת שיבוב

 כרשום לעיל.
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 ניתוח דוגמאות לתביעות 2.2.6

דוגמאות של תביעות מ"סוגים"  3-לבקשת הביקורת נמסרו מסמכים מפורטים ל

 שונים: 

 

תוך ₪  150,000שגרמה לחבלה קשה. תביעה בגובה  נפילה בגלל מפגע במדרכה -מ.ר  .א

טופלה על  התביעהוע את גובהו. ציון של "נזק כללי" בסכום שבית המשפט מתבקש לקב

לחברת הביטוח(.  נוהל המקובלידי עו"ד דהאן )בעקבות הודעה בשלב הראשון ובהתאם ל

ם עם התביעה. אלה הועברו בהמשך. בא כוחה של התובעת עודכן שלא התקבלו מסמכי

בעקבות זאת וכן בדיקה נוספת שהעלתה שהמקום הוגדר בתחילה פרטי, אך בהמשך 

ציבורי ובאחריות העירייה, החל תהליך הכנת כתב הגנה. נקבע מועד לדיון בחודש מרץ 

שנדחה לבקשת עורך הדין של התובעת. הטיפול נמשך עדיין. בטבלת המקרים נרשם  2020

קציב(, הלב זה לא ניתן להעריך את גובה הסכום אותו יהיה צורך להפריש )לכי בש

 כהשתתפות עצמית של העירייה. 

 

וסכום נוסף בגין  ₪ 180,000תביעה בסך  ,דוגמה לטיפול שהועבר לחברת הביטוח -ש.מ  .ב

במסגרת טיפולה בתביעה הודיעה ת המשפט התבקש להעריך את גובהו. , שביסבל וכדומה

בתוספת ₪  70,000לעיריית קריית מלאכי שמסתמנת פשרה בתיק בסך ח חברת הביטו

 68בגין בדיקות וחקירה. ההודעה נמסרה לפי סעיף ₪  2,236הוצאות בתיק בסכום של 

 60,903השתתפות עצמית של העירייה הייתה בסך לחוק חוזה הביטוח בהמלצה לקבלה. 

 .₪ 

ת חברת הביטוח לפשרה, ובית כאמור, אם במקרה זה העירייה הייתה דוחה את המלצ

כי את  ,יצויןתר, העירייה הייתה נושאת בהפרש. היה פוסק פיצויים גבוהים יו המשפט

הפרטים על גובה התביעה ניתן היה ללמוד רק מכתב התביעה, ואילו בטבלת ריכוז המקרים 

 נרשם סכום התביעה. לא 

 

על בסיס היקפה והוחזרה לטיפול העירייה  על סמךדוגמה לתביעה שהועברה לביטוח  -א.א  .ג

מול התובע בסכום נמוך מזה שתבע )ואף מסכום ההשתתפות  לסגורהערכה שניתן יהיה 

כל התביעה(. מדובר בתלמיד שנפל בבית הספר.  אילו שולמההעירייה, של העצמית 

סך בהתביעה הוגשה נגד בית הספר, משרד החינוך, ונגד העירייה  )שבית הספר בשטחה(, 

 התביעה הוחזרה לעירייה משום שהסכום נכות.₪  37,600של תוספת בו₪  130,000

מגובה ההשתתפות העצמית )דאז(, תוך הבהרה שאם ייפסק לזכות התובע סכום נמוך 

מגובה ההשתתפות העצמית, חברת הביטוח תטפל בכך. בסופו של דבר,  80%העולה על 

 15,000ונפסקו בית הספר )בסכום נמוך(, נשכר משרד חקירות לגביית עדויות הנוכחים ב

 פיצויים בפשרה. ₪ 
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 מסקנות 2.2.7

מקשה  הקיימת כיום רישום התביעות המתקבלות בעיריית קריית מלאכישיטת  2.2.7.1

, סטטוס הטיפול בכל אחת מהן םסוגיפי לבצע פילוח של התביעות השונות ל

שהעירייה הסכומים על מידע על סכומי התביעות,  על קבלת בקרה,כן על ו

על שילמה במסגרת ההשתתפות העצמית, ו/או במסגרת הסכם פשרה )ו

 הסכומים שעליה להעריך כי תפריש לתקציב המתאים(. 

מבלי להקדים את המאוחר כמפורט בפרק הבא העוסק בתשתיות, המסקנה  2.2.7.2

המתבקשת מהממצאים היא שטיוב תהליך האיתור של מפגעים והטיפול בהם 

עשוי לחסוך סכומים  ,ר שלא את כולם ניתן יהיה לאתראף אם ברו, מבעוד מועד

משמעותיים באמצעות הקטנת עלויות בתביעות: הקטנת "אשם תורם" 

פחתת דמי ה( וכן בטווח הארוך יותר) בהצבעה על פעולות שביצעה העיריה

  לחברת הביטוח. ים המשולמ (הפרמיההביטוח )

 תורםתהליך הטיפול מול חברת הביטוח, בהתאם לעקרונות שפורטו לעיל,  2.2.7.3

להקטנת סיכונים לתשלומים גבוהים מחד, כמעין "רשת ביטחון", ומאפשר 

כגון  לעירייה למצות את הבדיקות להקטנת עלויות באמצעות הגעה לפשרה,

 התביעה וכדומה. של בדיקת רלוונטיות ביצוע 

אפשרו לחדד את אותם  קריהן פורטו לעילשלושת הדוגמאות שנבדקו ועי 2.2.7.4

 מסקנות שפורטו קודם לכן. הממצאים וה

 המלצות 2.2.8

דבר לשנות את שיטת הרישום של התביעות באמצעות שימוש בתכנה ייעודית,  2.2.8.1

כגון ביצוע אפשר תיעוד מפורט וברור מכפי שקיים וסיווג לקטגוריות שונות, יש

או  תאריך היעדל התקרבותת התרעה של וסיכומים כספיים, בקרה באמצע

 וכדומה.  חריגה מעבר לו
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ינואר  -עבור העבודות ומתוכם תשלומים עבור תיקונים ( ח"בש)תשלומים 
2020עד יולי 2017

תיקונים סך הכול
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למשל בתהליך הרישום המוצע )ם סוגיפי למיין ו"לבדל" את התביעות ל 2.2.8.2

( באופן שיאפשר לקבל תמונה Excelתוכנת ב תבגיליונובאמצעות שימוש 

בתביעות נזיקין הנובעות  פשרה( או\ו ברורה בנוגע לעלויות )השתתפות עצמית

 ונים לבחינת פעולות נוספות.מליקויי תשתית וכנת

ביצוע יסודי על תוך השמת דגש בתביעות,  הקייםאת תהליך הטיפול  להמשיך 2.2.8.3

של מרכיבי כל תביעה וכן על עבודה מסודרת ושיטתית מול חברת  בדיקותשל 

  הביטוח.

 הטיפול במפגעי תשתית -פרק ג'  2.3

 ממצאים .2.3.1

אגף מוגדרת כבעיריית קריית מלאכי פועלת מחלקת תשתיות ופרויקטים ) 2.3.1.1

ביצוע עבודות תשתית האגף  תבאחריו. (העירוני נדסההאגף השייכת לואינה 

מקרים מאותרים , כאשר חלק מהלרבות עבודות אחזקה וטיפולי "שבר" ,שונות

על ידי עוברי  106על ידי ראש האגף ועוזרת ראש האגף וחלקם מדווחים למוקד 

 אורח.

פיתוח לזכיין לשיקום כבישים והקבלן העל ידי  רך כללמקרים אלה מטופלים בד 2.3.1.2

בהסכם לא כלולות הוק. עבודות נוספות ש-במענה אד 2"אלישע אוחיון ובניו"

מבוצעות  ,כגון עבודות תשתית בהיקף כספי גדול הזכיין,המסגרת עם הקבלן 

 במכרז בהתאם לחוק.

של עבודות שבוצעו על ידי הקבלן הזכיין בהנחיית אגף  3היקף כספי להלן 2.3.1.3

( ומתוכן עבודות תחזוקה ותיקונים 2020ות )כולל הערכה ליתרת התשתי

 :4שבוצעו ברחבי העיר

מנהל האגף ועובדת האגף יוצאים באופן תדיר לסיורים בעיר. לעתים מוצאים  2.3.1.4

ליקויים המצריכים טיפול ובמקרים אלה מצלמים בטלפון הנייד ומעבירים לקבלן 

 להמשך טיפולו. WhatsApp-באמצעות ה

הקבלן מעביר צילום לפני ולאחר הטיפול. אם מדובר בטיפול דחוף, מקבל אישור  2.3.1.5

לביצוע ולאחריו מעביר דרישת תשלום הנבדקת על ידי מנהל האגף, מאושרת 

ומועברת לגזברות. במקרים אחרים, מעביר תחילה הצעת מחיר בהתאם לכתב 

 הכמויות בחוזה הקיים עמו. 

ות של אזרחים בנושאים שונים כולל המרכז פני 106פועל מוקד  בעירייה 2.3.1.6

)וכן הצפות מים, נזילות וכדומה, המצריכות אף הן טיפול(.  מפגעים בדרך

                                                           

בעירייה.  גם על ידי אנשי המחלקה הטכנית בו יצוין כי לעתים מבוצעים תיקונים שונים כגון מעקה שנפגע מרכב שהתנגש 2

   קב"ט העירייה מכהן גם בתפריד ראש המחלקה הטכנית. 
 

 תשתיות בעיר. כללי של המצב השל הבמוסבר, בין השאר,  המבוצעים השוניםהטיפולים הגדול של יקף הה 3

 
 . פיתוחעבודות ותיקונים שוטפים, וחלקן  חלקן טיפולי "שבר" - העבודות הספציפיות שבוצעו נמצא בידי הביקורתכל פירוט  4

נתוני "תיקונים" בתרשים נשלפו על פי הגדרות: אחזקת תשתיות מים וביוב ועבודות ביוב ומים במוסדות חינוך וציבור; 
 שיקום, ריבוד כבישים והחלפת מדרכות ברחבי העיר; שיקום ושיפוץ כבישים ומדרכות.
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הדו"ח מנותב לאגף  "דו'ח ריכוז פניות כולל תיאור".הפניות השונות נרשמות ב

 אחת לשבוע. פניות דחופות מדווחות לאגף על ידי המוקדנית. 

דיווחים שונים  03-כמתקבלות  106במוקד ש על כך  הערכה הועברה יקורתלב 2.3.1.7

 : דוגמה לרישום כזה, בנספח ג' לדו"ח הביקורת.הערה. בממוצע לחודש

 לבדיקת סטטוס עדכני סיור מבצעיםתשתיות יחד עם הקבלן המנהל אגף  2.3.1.8

 כפי שציין, מוודא המנהל.  כמעט מדי יום מתבצעת עבודה בהםשלאתרים 

פעולה , מצלם את המקום לפני תיקון,  כלאת תקינות הביצוע של באופן אישי 

-ב ,תוך כדי ולאחריו. בפני הביקורת הוצגו דוגמאות מצילומים כאלה

WhatsApp . 

ר שכאבכל מקרה . ניתנים צילומים אלה לאיתור תשתיות אגףלדברי ראש  2.3.1.9

מועברת אליו על ידי המחלקה המשפטית היא מתקבלת בעירייה תביעה, 

(, והאם , למשללתאגיד המיםלחלופין האם האתר קשור לעירייה )או  לבדיקה,

 .במקום בוצעה עבודה

קומים וריכוזי מי GIS-תעלה לשו GPS-שימוש בתכנה ש"משורשרת" ל מתוכנן 2.3.1.10

 מפגעים. 

בהקשר זה ציין כי לאחרונה גויס עובד המיועד לפקח על העבודות המתבצעות  2.3.1.11

דיווח על לסו של פקח ייעודי לאיתור ובאתרים. עם זאת, הטיל ספק בנחיצות גיו

בנוסף ת למדי ומפגעים בעיר, מכיוון שהתושבים מתקשרים לעתים קרוב

 בעיר.לסיוריו של ראש המחלקה 

מנהל אגף תשתיות סבור כי יש לפשט את יישום התקציב בעבודה השוטפת  2.3.1.12

מול הקבלנים הזכיינים )עמית הנדסה בע"מ ,אוחיון ובניו בע"מ(, ולהגדיל את 

 תההצעת מחיר מהקבלן והעברקבלת לא להסכום שמאפשר לבצע עבודה 

לפיה הסכומים ש לכך מנוגדתקיבלה גם חוות דעת ביקורת הלאישור הוועדה. 

 נדרשים לבקרה ומנהל תקין.גם הם שנקבעו בתהליך האישורים מספקים, ו

 ישנה הביקורת עודכנה כי הפעם ;מתוכננת הוצאת מכרז חדש לקבלן זכיין 2.3.1.13

ה לבחור שני קבלנים כדי להקטין את התלות בקבלן אחד בלבד ולהקטין הכוונ

 את העלויות. 

וניתנה  2019בשנת  ₪ יליון מ 2התקציב לכלל עבודות התשתית עומד על  2.3.1.14

להערכת ראש מחלקת תשתיות, יש צורך בתקציב . ₪בגובה מיליון תוספת 

חלק של  ועוזאת, בהתחשב במצב הרע ₪.יליון מ 10-כ של גדול בהרבה

ובחלק מהשכונות בה בפרט )לדבריו, "נאלץ לבחור בין בכלל מהתשתיות בעיר 

 "(.יםליותר גרוע יםגרועפתרונות 

תשתיות להגדיל משמעותית את תקציב התשתיות  אגףבנוגע להצעת ראש  2.3.1.15

נאמר לביקורת שיש צורך בהכנת תכנית מקיפה על בסיס סקר כבישים  הכללי

לא ניתן יהיה לדרוש תקציב וגם לא לנצל אותו. במשרד  אחרתומדרכות בעיר. 

מהנדס העיר אמורה להימצא "רשימת מלאי" )אינבנטר( של הכבישים בעיר, 

 המדרכות, מיקומם ואורכם.  



 43 ׀"פ תש 2019 תדוח לשנמבקר העירייה 
 

 אגףלערך ולדברי ראש  2016סקר שיקום כבישים ומדרכות נערך בשנת  2.3.1.16

שנת תשתיות, "עובדים על סקר חדש" והמכרז לסקר צפוי לצאת בהמשך 

2020. 

 מסקנות .2.3.2

קביעת סדרי עדיפות מובנית בעיר, כמו גם  כוללהיעדרה של תוכנית עבודה  2.3.2.1

מקטינים את אגף תשתיות ועובדת ה אגףהיעדר ממלאי תפקיד בנוסף לראש 

הסיכוי לאתר מפגעים המצריכים טיפול דחוף ומגדילים את הסיכון לפגיעה של 

 עוברי אורח כתוצאה מקיומם. 

על מפגעים מקטין גם  שהייתה עשויה לעזור לדיווחרים היעדר תכנית סיו 2.3.2.2

היכולת לטעון שבוצעו פעולות מניעה סבירות כגון סיורים ומעקב תיקונים 

תידון בבית שתביעה כנגד העירייה בגין פגיעה ממפגע מעין זה,  ה שלבמקר

קודם(, בנוגע הפרק מההמשפט.  בהקשר זה יש להזכיר גם מסקנה נוספת )

מאוד של השתתפות עצמית במקרים של תביעות, והגדלה גם להיקף הגדול 

 של הפרמיה המשולמת לחברת הביטוח ככל שכמות התביעות גדלה. 

 אופן תיעוד הקריאות במוקד, בעיקר תיעוד הטיפולים המבוצעים באופן שוטף 2.3.2.3

על ביצוע ה מקש ,באמצעות צילומים המועברים בטלפונים הניידים הפרטיים

 ידע.הבקרה ועל אחזור המ

צב ממריבוי המפגעים ומ הבחלק תהתמקדות בעבודה השוטפת, הנובע 2.3.2.4

היעדר נתונים עדכניים ומוסמכים על מצב התשתיות בעיר כן ו ,התשתיות בעיר

 שיפורים משמעותיים הנדרשים לביצוע. של לטווח  על ביצוע תכנון יםמקש

 המלצות .2.3.3

על ידי  שיבוצעו ברחבי העיר להכין תוכנית סיורים לביצוע סריקות שיטתיות 2.3.2.1

תנועה  עם זוריםדרת עם תיעדוף לאוולבנות תוכנית עבודה מס סגל האגף

 מרובה לאיתור מפגעים המצריכים תיקון שוטף. 

כדי למנוע מבעוד מעוד לפחות חלק מהמפגעים וכן להביא לחיסכון שינבע  2.3.2.2

מעיסוק מופחת בתביעות ומירידה בעלויות השתתפות עצמית, וכדי לשפר את 

ההתמודדות במקרים שיגיעו בכל זאת לערכאות באמצעות הצגת יכולת 

מוצע לשקול העסקת פעילות המבוצעת מיוזמת העירייה לאיתור מפגעים, 

יאתר וידווח על מפגעים המצריכים טיפול דחוף/רגיל.  פקח שיסייר בעיר,

לשקול הסתייעות בפקחים של העירייה המסיירים ממילא ניתן , לחילופין

 קידם.בעיר מתוקף תפ

 לממש את הכוונה לגייס מפקח על הקבלן הזכיין.  2.3.2.3

של נקודות ברחבי  GPSלקדם את הכוונה להעלות באופן ממוחשב ומיפוי  2.3.2.4

ממשק שוטף של הקמת ולבדוק אפשרות , עבודות החזקהבהן בוצעו שהעיר 

  .106להזנת נתונים אלה, גם למוקד 

לתכנון  הכרחיכבסיס  לקדם את ביצוע סקר הכבישים והמדרכות המתוכנן, 2.3.2.5

 תשתית בהיקף ניכר ובתקציב מתאים.ביצוע עבודות לארוך טווח ו
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 106דוגמת רישום במוקד  –נספח ד' 
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 הדוח שלתקציר  .1

 רקע 1.1

ספר לחינוך מיוחד בעיר, הבתי לגנים ולעיריית קריית מלאכי מסיעה תלמידים  1.1.1
על פי קריטיונים שנקבעו על ידי משרד החינוך ובוועדה ייעודית.  הזכאים להסעה
חזרה בלמוסדות החינוך ו גם לליוויחלק מהתלמידים  זכאיםבהתאם לכך, 

 למקומות מגוריהם. 

ההסעות והליווי נעשים על ידי מספר חברות שזכו במכרז על פי הנחיות משרד  1.1.2
של החינוך, המשתתף בעלות ההסעות והליווי. ההפרשים משולמים מתקציב 

 עיריית קריית מלאכי. 

תלמידים )ומספר  200-כלהמחשה, בשנת הלימודים תש"פ הוסעו מבתיהם  1.1.3
 מורים(

באר שבע, באשדוד, ביבנה, בדות חינוך הנמצאים בקרית מלאכי, מוס 35-לכ
חברות הסעות בעלות של שבע ירושלים ועוד. ההסעות בוצעו על ידי ב

הפער בסך ₪.  2,289,976משרד החינוך השתתף בסך ₪.  2,618,610
 עיריית קרית מלאכי. של משולם מתקציב₪  328,634

₪.  1,315,711על  שנת תש"פ עמדה עלות המלווים לילדים הזכאים לכךב 1.1.4
₪  715,771הפער בסך ₪.  600,000השתתפות משרד החינוך הייתה בסך 

 משולם מתקציב העירייה.

נושא ההסעות מול חברות ההסעות, המלווים, התלמידים והוריהם מנוהל באופן  1.1.5
 בשניםוך בעירייה. בלעדי על ידי אחראית הסעות ותקציבאית באגף החינ

אחראית גם על תחום  היתההעובדה כי רכזת ההסעות  לאור, האחרונות
עבדו בחצי  הםאך  ,הרכזת בעובדים, הסתייעה ההסעות וגם על התקציב בחינוך
 משרה ולפרקי זמן קצרים בלבד. 

 מטרות הביקורת 1.2

שלביו, בהיבטים בדיקת תהליך ביצוע ההסעות של תלמידים למוסדות חינוך מיוחדים, על 

 תקנות, יעילות וחיסכון, מועילות ושירותיות. השל עמידה בדרישות החוק ו

 תקופת הביקורת 1.3

 .2020אוגוסט -הביקורת נערכה במהלך החודשים יוני

 שיטת הבדיקה 1.4

הביקורת כללה מספר פגישות עם אחראית הסעות ותקציבאית אגף החינוך  1.4.1
. את תפקידה ואת אופן טיפולה בנושא ההסעות הנ"ל בעירייה, במהלכן תיארה

פגישה בנוסף התקיימה יציאה משותפת לביקורת בשתיים מההסעות.  נערכה
 קצרה גם עם גזברית העירייה. 

 לימוד וניתוח מסמכים שהועברו לביקורת בנושאים הקשורים להסעות. 1.4.2

 בספטמבר 1-להתייחסות הגורמים המבוקרים בה ועברהטיוטת דו"ח הביקורת  1.4.3
 , והתייחסויות רלוונטיות תשולבנה בדו"ח הסופי. 2020

 ריכוז המלצות הביקורת 1.5

התייחסויות מבוקרים להמלצות ולהלן ריכוז המלצות הביקורת לפי סדר פרקי הדו"ח 

 בדו"ח המלא: 

 נהלים ותקנות – חוקיבסיס  1.5.1
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אם תבה יבוצע המשך הטיפול בנושא ההסעות על מרכיביו השונים 1.5.1.1

 החינוך.להנחיות משרד 

כתיבת נוהל שימוע בהתייעצות עם המחלקה המשפטית ויישומו  1.5.1.2

 להלןבמקרים הרלוונטיים, לרבות תיעוד מסודר של מהלכי השימועים. 

בתיאום מחלקת החינוך  צעתבי)נוהל שימוע  החינוך אגף מנהל תגובת

 .בשיתוף הלשכה המשפטית( הלקראת פתיחת שנת הלימודים הבא

בדיקה עדכנית של הכשרות ורענונים המועברים על ידי גורמי הדרכה  1.5.1.3

מתאימים )בשלטון המקומי או בהפניית משרד החינוך(, ובחינת 

בוצע במהלך השוטף י –מחלקת החינוך  תגובתאפשרות להשתלב בהן. 

 .של השנה

 טיפול בהסעות 1.5.2
מימוש הבקרה באופן שיטתי ומקיף כחלק מרכזי ומהותי בתפקיד  1.5.2.1

מנהלת תחום ההסעות, או ממלא תפקיד נוסף שיטפל בנושא ההסעות 

את  מקבל  –מנהל אגף החינוך  תגובתעל כל מרכיביו לרבות הבקרה.  

המלצת הביקורת לערוך באופן שיטתי ביקורות סדורות ומתועדות על 

 התקיימו וחלקןהמשימות יועדו לרכזת ההסעות  בעבר. תחום ההסעות

ממונה על הסעות +  זוכיר) תפקידים מספר ביצוע עקב נמוך במינון

 חינוך(. תקציב של

לעדכן את תכולת התפקיד של אחראית תחום ההסעות כך שיהיה ברור  1.5.2.2

האם תמשיך לטפל בתחום זה במקביל לתחום התקצוב באגף החינוך, 

וך קבלת סיוע באמצעות רכזת הסעות או רק באחד התחומים, או ת

 יצאזו בוצעה ,  צההמל –מנהל אגף החינוך  תגובת"במשרה מלאה". 

 מכרז חדש והתקבלה רכזת הסעות במשרה מלאה לתפקיד זה בלבד.

ככל שתגויס רכזת הסעות )ב"משרה מלאה" לעיל(, או במתכונת תגבור  1.5.2.3

שקול בקרה על עבודתה על ידי אחראית תחום ההסעות הנוכחית, ל -

בדגש על דיוק הנתונים המוזנים למערכות משרד החינוך ובקרה על 

קבלת ההחזרים ממשרד החינוך, ותוך הסתייעות בידע ובניסיון הרב 

רכזת הסעות לתחום זה בלבד ובמקביל רכזת כאמור  נקלטה –שצברה. 

ההסעות שמילאה בעבר את שני התפקידים , מבצעת את תפקידה 

חינוך בלבד כך שלמעשה כל עובדת עושה את  ממונה על תקציבככיום 

 תפקידה המיועד לה בלבד.

בקרה על הנתונים המועברים למשרד החינוך ועל ההחזרים )כרשום  1.5.2.4

ה עתיות בתדירות שתיקבע, עם חשבת לעיל(, באמצעות ישיבות עבוד

 לחודש אחת ישיבה תתקיים כי הוחלטהעירייה או עם מי מטעמה.  

 .כך לצורך

 ביצוע בקרות שיטתיות על חברות ההסעות באמצעים הבאים: 1.5.2.5

 בקרות שתכלול פירוט פעולות בקרה ומדדי כמות ותדירות. תוכנתהכנת  (א
 תיעוד הבקרות שתערכנה. (ב
ינוך, מבקר מנהל אגף הח -נוספים )לדוגמה דיון תקופתי עם גורמים  (ג

העירייה(, להפקת לקחים מליקויים חוזרים ולסיכום פעולות לצמצום 
 הפערים ולשיפור. 
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לבחון אפשרות לקבל נתונים של החברות ממערכות איתורן / מערכות  (ד
 אחרות, לבדיקה עיתית של מסלולי הנסיעה בזמנים שנקבו.

הם )ומהם( מוסעים הילדים, לדווח לתדרך את סגל מוסדות החינוך אלי (ה
, טלפונית, על כל שינוי מלוח הזמנים הקבוע להסעה מסוימת, מידיבאופן 

 ולתעד זאת גם בכתב.
עם הורי הילדים, ולתעד בכתב את   להקים קשר עיתי ויזום )ב"סבב"( 1.5.2.6

פניותיהם, ונושאי רוחב נוספים, ככל שיעלו כאלה, לבחינת הצורך 

 בהמשך טיפול.

, אך כנגזרת מפעולות לא כמטרה בפני עצמה –ימועים קנסות וש 1.5.2.7

הבקרה וההתעדכנות, כמפורט לעיל ובמקרים בהם יידרש תהליך כזה 

)על בסיס נוהל שימוש, אם יתקיים, וכמפורט בפרק א'(, ותוך תיעוד 

 קפדני של המקרים בהם יוטלו קנסות ושל השימועים.

 הדוח המלא .2

  ותקנות נהלים -פרק א'   2.1

 רקע 2.1.1

 ההסעות: למערך בהתייחסבסיס נורמטיבי  המהווים וחוקים חיצונייםנהלים  רשימתלהלן 

 "והתקנות הנוגעות להתקשרויות...() 1992 -חוק חובת המכרזים התשנ"ב  2.1.1.1
הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים  –חוזר מנכ"ל משרד החינוך  2.1.1.2

. מסמך מרכזי 2018מבר בדצ 3החלפה, תאריך פרסום  – 0153הוראת קבע מס'  –
 המפרט זכאויות להסעות, השתתפות, נהלי דיווח, שיבוץ ועוד. 

המופנה לראש הראשות המקומית / מנהל  2020במאי  26חוזר משרד החינוך מיום  2.1.1.3
מח' החינוך / גזבר: "פרסום מכרז וחוזה להסעות תלמידים ומורים בשנה"ל תשפ"א 

 הסדרי פיקוח ובקרה".  –
לשירותי הסעות תלמידים ו/או  2020ך בנושא מכרז פומבי מס' חוזר משרד החינו 2.1.1.4

עובדי הרואה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות, שנת 
 הלימודים תשפ"א. 

עם כותרת "הרשות המקומית __________" המאפשרת  –טפסי המכרז הנ"ל  2.1.1.5
במכרז,  26בעמוד הוספת שם הרשות ותאריכים, ואיסור לבצע שינויים מהותיים. 

 נספח א', מגדיר תכולה ומה חייב להימצא בכל הסעה.
תאריך מ –חוזר משרד החינוך בנושא מתן הרשאות לצורכי דיווח במערכות המחשוב  2.1.1.6

 .2020בינואר  2
נושא: דיווחי הסעות תלמידים / הסעות מורים / ליווי מחוז דרום ב -חוזר מחוזי  2.1.1.7

 .2019 יוני 19 מיום -שנת הלימודים תש"פ  -תלמידים 
כולל  –הסברים ממשרד החינוך בנושא מערכת "הסעות נט" ו"מערכת מסלולים"  2.1.1.8

 .2020חודש פברואר מ –שינויים ועדכונים הצפויים להיכנס לתוקף 

 יםפנימי הליםנ 2.1.2

 טופס מובנה לעריכת בקרה )מבדק( עם סמליל של עיריית קריית מלאכי 2.1.2.1
 ותהחינוך ומנהלת תחום הסעמסמך בחתימת מנהל אגף  –דגשים להסעות  2.1.2.2
 מסמך תפקידי המלווה בהסעת תלמידי החינוך המיוחד 2.1.2.3
 מסמך הפרות וקנסות 2.1.2.4



 57 ׀"פ תש 2019 תדוח לשנמבקר העירייה 
 

 מסמכים נוספים 2.1.3

שעות  120תעודת מעבר "הכשרת ממונים על הסעות" מרכז השלטון המקומי בישראל, בהיקף של 
 .2010מרץ  – 2009כולל עבודת גמר, בחודשים נובמבר 

 ממצאים 2.1.4

כוללים את כל ההיבטים בנושא הסעות תלמידים )ונוספים(,  המסמכים השונים 2.1.4.1

בנוגע לזכאויות, לאופן השיבוץ, התפעול השוטף של ההסעות הרלוונטיים 

  והבקרה.

מסמכים נוספים מאפשרים לתפעל את מערכות המחשב של משרד החינוך,  2.1.4.2

שבאמצעותן משובצים הילדים להסעות בהתאם לקריטריונים שנקבעו והוסברו 

ריגים שמצריכים עדכון ידני של המערכת, כגון חכולל מקרים  -ה לביקורת בהרחב

ילדים שכתובת המגורים שלהם אינה בקריית מלאכי, אך מתגוררים בה בפועל 

וזכאים להסעה בהתאם למצבם. זאת, תוך שמירה על ביטחון מערכות המידע 

 ודיסקרטיות )שימוש בסיסמה וכיו"ב(. 

חינוך, להפצה על ידי כל עירייה / רשות מקומית, המכרז שהופץ על ידי משרד ה 2.1.4.3

פרט להוספת שם העירייה ותאריכים רלוונטיים להגשת המכרז על ידי  מחייב.

החברת הניגשות, לא ניתן לבצע שינויים מהותיים בנוסח. כל שינוי, מינורי ככל 

שיהיה, לצורך התאמה למאפיינים היחודיים של העיר, מקבל התייחסות של 

 משפטית בעירייה. המחלקה ה

בדקה את חוזי ההתקשרות הקיימים עם חברות ההסעה. מפרטים היטב  הביקורת 2.1.4.4

את הנדרש מהן למילוי תפקידם. להם אחריות גם על המלווים להסעות, לרבות 

 הדרכתם. 

הביקורת עודכנה שבוצעו מספר שימועים לחברות לא קיים נוהל שימוע.  בעירייה 2.1.4.5

 נמצא נוהל ולא התקבל גם תיעוד של שימועים כאלה.שפעלו בניגוד לכללים, אך לא 

 התייחסות נוספת לנושא השימועים, בפרק ב' של דו"ח הביקורת, להלן.: הערה

התכנים אותם עברה אחראית תחום ההסעות בתחילת תפקידה, כמפורט בתעודה  2.1.4.6

ובנספח שהעבירה לביקורת, רלוונטיים לצורך מילוי תפקידה. יחד עם זאת, לא ברור 

שנים  10-קיימת חובה לעבור הכשרה כזו לתפקיד )מה גם שזו נערכה לפני כ האם

וניתן להניח שחלו מספר שינויים בתהליכי העבודה ובמערכות התומכות תהליכים 

 אלה(.  

 מסקנות 2.1.5

מסמכי המכרזים וההנחיות המפורטות של משרד החינוך, לרבות הנחיות לתפעול  2.1.5.1
היטב את כלל נושאי הפעילות הרלוונטיים,  מערכות המחשב הרלוונטיות, "מכסים"

ראו בפרק הבא  :הערהוהכללים המחייבים שעל בסיסם יש לבצע פיקוח ובקרה. 
 להלן.

היעדר נוהל שימוע, עלול לפגוע בזכויותיהם של הצדדים המוזמנים לתהליך של  2.1.5.2
שימוע, ולהעמיד את העירייה בפני סיכון לתביעות מצד גורמים אלה בטענה להליך 

 הוגן.  בלתי

הטיפול בנושא ההסעות, בהתאם לקריטריונים ולדרישות משרד החינוך, ובהתאם  2.1.5.3
למאפייניהם היחודיים של הילדים המוסעים בהסעות אלה למקומות שונים בארץ, 
חלקם עם ליווי, מורכב ומצריך קשב רב ו"משרה מלאה". ההכשרה שניתנה 
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ויתכן שחלקה  בשעתו, נראה שתרמה למילוי התפקיד אולם בוצעה לפני זמן ניכר
 אינו עדכני. 

 המלצות 2.1.6

בהתייעצות עם המחלקה המשפטית ויישומו במקרים  כתיבת נוהל שימוע 2.1.6.1
   לרבות תיעוד מסודר של מהלכי השימועים.הרלוונטיים, 

 בדיקה עדכנית של הכשרות ורענונים המועברים על ידי גורמי ההדרכה המתאימים 2.1.6.2
  חינת אפשרות להשתלב בהן.וב)בשלטון המקומי או בהפניית משרד החינוך(, 

 

 הסעות על ידי אחראית תחום הסעותה מערךטיפול ב -פרק ב'  2.2

 רקע 2.2.1

"ח ,ממלאת הדו כתיבת בעתאחראית תחום הסעות בעיריית קריית מלאכי,  2.2.1.1
 כשה ניסיון רב.רשנים, במהלכן  10-את תפקידה מזה כ

תחום ההסעות העבירה לביקורת מידע רב ומסמכים לפירוט אופן  אחראית 2.2.1.2
חלקם רגישים וקשורים לצנעת הפרט של האוכלוסייה בה מטפלת . עבודתה

במסגרת תפקידה. המסמכים שהועברו כגון: טבלאות שיבוץ למסלולים, 
הסברים על אופן הדיווח במערכות משרד החינוך לצורך קבלת אישור 

גים ותקצוב למלווים בחישוב נפרד, אופן המעקב למסלולים, תקצוב לנה
. סעות לקבלת החזרים ממשרד החינוך ועודהשמבצעת אחראית תחום ה

איפשרו לעורכי הביקורת להכיר ולהבין את תהליכי העבודה  המסמכים
 השוטפים הנמצאים באחריותה ובטיפולה של אחראית תחום ההסעות. 

בדו"ח זה יצוינו רק ממצאים רלוונטיים, לשימור או פערים על רקע האמור,  2.2.1.3
מול הצורך, מסקנות באשר לסיבות לפערים או לנושאים לשימוש 

 והשלכותיהם האפשריות, והמלצות לצמצום פערים, לשיפור ולשימור. 

 ממצאים 2.2.2

 תחומי טיפולה של אחראית תחום הסעות 2.2.3

ציבאית אגף תקשל גם תפקיד  במקביל, אחראית תחום הסעות ממלאת, 2.2.3.1
, החינוך בעירייה.  תפקיד זה כולל תקצוב של פעילויות במערכת החינוך בעיר

 מתגברים, הכנת תכנית תקציב לפעילויות אלה וכדומה.  40-כגון שכר לכ
הטיפול בתקציבים מיוחדים של משרד החינוך, בתחומי רווחה חינוכית, שיקום  2.2.3.2

כולל תקציבי הנגשה, הצטיידות, רווחה חינוכית ₪(,  500,000שכונות )בסך 
 )בהתאם להנחיה הפדגוגית של יועץ ראש העיר לתחום זה(. 

הקשורות לתפקידה כתקציבאית,  משימות נוספותמעת לעת נדרשת לבצע  2.2.3.3
תחום ביתוי העלול ליצור לדבריה קושי להתמודד עם משימות בהיקף ובע

 מופקדת. היא עליושההסעות 
של תלמידים בעלי צרכים  מטפלת באופן בלעדי בתחום ההסעות היא ,בנוסף 2.2.3.4

דבריה, כאשר יוצאת ל שנים. 10-ממלאת תפקיד זה מזה כ מיוחדים.
ת מקומה דואגת לכך שאחד מחבריה/חברותיה בעירייה ימלא אהיא לחופשה, 

ככל הניתן, אך גם בתקופות כאלה, מוצאת עצמה לעתים מתבקשת לטפל 
 בנושאים דחופים.

 2019בחודש דצמבר , 2019אוגוסט -בחודשים יולי) שנה החולפת ךמהלב 2.2.3.5
שובצו לאגף החינוך שלוש רכזות ב"חצי משרה", אשר ( 2020ובחודש מרץ 
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ועם ימים סיימו את תפקידן לאחר פרקי זמן קצרים )האחרונה הגיעה לחודש 
 פרוץ מגפת הקורונה סיימה את תפקידה(. 

עיריית קריית מלאכי פרסמה מרכז לתפקיד אחראי/ת תחום היסעים,  2.2.3.6
ראית ההסעות, . למיטב הבנתה של אח5ולאחרונה פורסם שובשתוקפו פג, 

היא ולא לתגבר אותה. בינתיים  הזוכה אמור/ה להחליף אותה בתפקידה
 מטפלת, כאמור, בתחום ההסעות בעצמה. 

 זכאות להסעות 2.2.4

, ליווילישנם קריטריונים ברורים המפרטים את זכאותם של הילדים להסעות ו 2.2.4.1
עורכי הביקורת ל הוסברכפי ש .גיל, מרחק מקום מגוריהם ממקום הלימוד :כגון

 השיבוץ נעשה בהתאם להחלטת ועדת הסעות מרכזית, הפועלת בעירייה. 

של משרד  השיבוץ מבוצע ומעודכן באמצעות מערכות מחשב מתאימות 2.2.4.2
אחראית תחום ההסעות שולטת בהן ומתפעלת  .שהוצגו לביקורת החינוך

 אותן בהתאם לצרכים המשתנים )לדגמה, שיבוץ ילד נוסף וכיו"ב(, ובהתאם
 של אבטחת מידע. המתקבלות, גם ככל הקשור להיבטים להנחיות 

 שיבוץ לחברות ההסעות 2.2.5

חברות שזכו בשני מכרזים קודמים. בחודש שבע ההסעות מבוצעות על ידי  2.2.5.1
לשנה, עם  תקףיצא מכרז חדש לשנת הלימודים תשפ"א. המכרז  2020יולי 

לאחר אפשרות הארכה בשנתיים נוספות, עד שלוש שנים )המכרז הופץ 
 . 6 עיכוב קל והטיפול בו אמור להסתיים לפני תחילת שנת הלימודים(

ככל שעולה הצורך בהוספת ילד להסעה במהלך השנה, נבחנת האפשרות  2.2.5.2
לשבץ אותו להסעה קיימת ובמקביל, מועברים דיווחים למשרד החינוך 

 לקבלת אישורים מתאימים ותקצוב עבורו, ועבור מלווה אם נדרש. 

הסעה מתאימה, בשל נכות חמורה המצריכה הסעה  איןבהם שבמקרים  2.2.5.3
מיוחדת למשל, או בשל הגבלות מתקופת מגפת הקורונה על מספר הילדים 

תחום ההסעות בעירייה  תיאחראשניתן להסיע באותה הסעה, דואגת 
הצעות לפחות  3 –להצעות מחיר )בהתאם לכללי המכרז  ותלהפצת בקש

וכדומה(, ולקבלת האישורים המתאימים ממשרד החינוך להסעה זו ולתעריף 
 עבורה.

 פיקוח ובקרה על חברות ההסעות 2.2.6

 

לטבלה המרכזת )הועברה , העבודה מול החברות מתבצעת בהתאם לתכנון 2.2.6.1
מתן מענה לשינויים בלתי צפויים, תוך השגחה ובקרה שלא לו 7לביקורת(

 שור.יבוצע שינוי בלא אי

על  בקרההסעות הינו השל אחראיות תחום  המרכזייםאחד מתפקידיה  2.2.6.2
עמידת חברות ההסעות, הנהגים והמלווים, בכללים שנקבעו: הגעתם בזמן 
לאיסוף הילדים, דיווחיהן בנוגע להיקף המדויק של ההסעות )כגון הסעה 

                                                           

5
 ופרטיו בנספח ב' לדו"ח.  23.08.2020, תאריך סגירה 3.08.20201-ונה בהמכרז פורסם לאחר 

הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד  מכרז שירותי - 24/2020"מכרז פומבי מספר  6

אריך סגירה ת, 26.07.2020-הועלה לאתר העירייה ב –ולהסעות אקראיות ומיוחדות שנת הלימודים התשפ'א" 
הצעות, שהועברו לבדיקת היועצים המקצועיים  12. בתאריך זה, נפתחה תיבת המכרזים ונבדקו 11.08.2020

 ובדיקת המחלקה הכלכלית והמשפטית.
 נספח א' לדו"ח הביקורת. 7
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שבוטלה ואינה מזכה אותן בתשלום(, הגעת המלווים כנדרש להסעות 
שובצו, בקרה על נסיעה במסלולים שנקבעו מראש ובהתאם לשעות אליהן ש

האיסוף שנקבעו ובהיבטים דומים, כמפורט בהנחיות משרד החינוך, במכרז 
 ובמסמכים הפנימיים.

הנחיות אלה וכן המסמכים הפנימיים הנמצאים ברשות אחראית ההסעות  2.2.6.3
את יוצרים את התשתית המאפשרת להנחות את נהגי ההסעות,  )פרק א'(,

זאת באמצעות טופס פנימי  גם  – ולבצע עליהם בקרההמלווים בהסעות, 
 )מצורף כנספח ד' לדוח(. 

 לא קיימת תכנית בקרה עם מדדים. 2.2.6.4

בפועל, אחראית ההסעות אינה עורכת כמעט בקרות לנהגים ולמלווים  2.2.6.5
מסיבות של עומס בעיקר. לאחרונה ערכה בקרה כזו בחודש  "בשטח",

 ביקורת את הטופס שרשמה(. )העבירה ל 2018דצמבר 

בקרה שנערכה מול שתי הסעות במסגרת הביקורת הנוכחית העלתה  2.2.6.6
ממצאים שהמחישו את נחיצות הבקרה ותרומתה לתפעול תקין ובהתאם 

 לכללים של ההסעות. 

בהם בוצעה בקרה על ידה, על בסיס טופס בקרה )או שבמקרים המעטים  2.2.6.7
ת מלווה לביתו של אחד מבדק( קיים, נמצאו פערים. לדוגמה, אי הגע

 התלמידים החייב בליווי. 

של אחראית ההסעות עם אחת ממנהלות מוסד חינוכי,  אקראית בשיחה 2.2.6.8
סיפרה לה האחרונה שהנהג המסיע הגיע כחצי שעה לפני הזמן המיועד וטען 
שאמו של הילד אישרה לו לקחת אותו מוקדם יותר. מקרה זה מעלה אפשרות 

ווח כספי, כאשר ילד בעל צרכים מיוחדים נאלץ של "איחוד הסעות" לצורך ר
 לשהות כחצי שעה נוספת שלא לצורך בכלי הרכב המסיע אותו. 

שאלת הביקורת עד כמה מקרה )פסול( כזה שכיח ומה נעשה בעקבות אותו  2.2.6.9
הדיווח, נענתה שיתכן שמקרים מעין אלה או דומים, מתרחשים מעת לעת 

 רור מול הנהג בשל הזמן שחלףובמקרה הספציפי, לא ניתן היה לערוך בי
 עם המנהלת בנושא.  השיחה מועד עד מהמקרה

סעות אינה מקיימת שיחות הבהקשר למקרה זה עלה כי אחראית תחום ה 2.2.6.10
אליהם מוסעים שסגל מוסדות החינוך  מול באופן מתוכנן או תדרוכים

 התלמידים. 

הסעת ילד   –)ראו להלן(, היה "איחוד הסעות"  לשימועמקרה אחר שהובא  2.2.6.11
 ממקום יישוב אחר באותה ההסעה יחד עם ילד מקריית מלאכי. 

מותקנים  ותלא ידוע האם בכלי הרכב של חברות ההסעלרכזת ההסעות  2.2.6.12
כדי  לא ביקשה אף פעם בעבר נתונים כאלהובכל מקרה,  ,מערכות איתור

ם עאיחוד הסעות -לוודא נסיעה בהתאם למסלולים ולזמנים שנקבעו, אי
 מועצה מקומית שכנה וכדומה.

משוכנעת שהתנהגות החברה / הנהגים / היא בהם שקיימים מקרים  2.2.6.13
המלווים שבאחריותם מנוגדת להסכם ולהנחיות המפורטות כגון אי הגעת 

השארת ילדה בפתח ל שמלווה לילד הצריך ליווי בהסעה לביה"ס, או מקרה 
בית הספר, מבלי לוודא שיש מי שיקלוט אותה )בית הספר נסגר בשל הנחיות 

שאינם אלה, כ חריגים במקרים (.להודיע למשפחות הקורונה ולא הספיקו
 קונסת את החברה.  היא רבים לדבריה,
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מסמכי הקנסות שהוטלו על חברות ההסעות  כלהביקורת ביקשה לקבל את  2.2.6.14
, במקרים של אי עמידה בכללים 2020ומתחילת שנת  2019, 2018בשנים 

: 2020במאי  18-שנקבעו ובחתימתם. נמסרו )רק( שני מסמכים כאלה )מ
₪  2,000: קנס בסך 2020ביוני  17-בגין איחור בהסעה, ומ₪  250קנס בסך 

X 2 א אישור(. בגין שילוב בין שתי הסעות לל 

עשוי להתקיים גם שימוע מול החברה הכולל רישום פרוטוקול השיחה איתם,  2.2.6.15
 אין בעירייה נוהל שימוע.  על ידה, אך כפי שצוין בפרק הראשון, 

ואילך )מועד,  2018הביקורת ביקשה מסמכים משימועים שבוצעו משנת  2.2.6.16
ת של סיבה לשימוע, תוצאתו(, אולם מסמכים אלה טרם הועברו לידיה מסיבו

נמסר לביקורת שמספרם של שימועים אלה קטן עומס זמני ובכל מקרה, 
 מאוד. 

מכיוון שהאחריות עליהם מוטלת סוגיית המלווים מהווה קושי בפני עצמו,  2.2.6.17
דרישות הסף מאוכלוסייה כאשר עובדים, הם בה שהחברה על על הנהגים ו

 גם למלווים נמוכות למדי מלכתחילה. כאמור, קיים בעירייה דף הנחיות הן זו
 . 8שהנהגים והחברות נדרשים לחתום עליו

 עבודה מול ההורים 2.2.7

 ,נמצאת בקשר עם חברות הנסיעות היא במסגרת תפקידה כרכזת הסעות 2.2.7.1
בגנים ובבתי  ות\עם הוריהם של חלק מהתלמידים וכןמלווים עם נהגים ועם 

בשירות ההסעות. לדבריה, גם פעילות זו מצריכה  ות\הספר המשתמשים
כולל בשעות בוקר מוקדמות או בשעות הערב , השקעת זמן רב מצידה

 מדווחת על בעיה של אחד מילדיה  ה\של ילד )לדוגמה, אמא .המאוחרות
יודעים על ביטול הם אכן נדרשת לוודא מול ההורים שהיא או במקרה ש

 הלימודים וכדומה(. 

מההורים נמנעים מדיווח על תקלות וטעויות בטיפול חברות  להערכתה, חלק 2.2.7.2
הם חשש שהשירות שהההסעות, נהגים או מלווים )כגון אי הגעת מלווה(, מ

 מקבלים מהחברה ייפגע.

נושא תלונות ההורים, המועלות לעתים בנוגע להסעות או לקשיים אחרים  2.2.7.3
מתועדות  אינןשיחות אלה שיש להם מטופל על ידה כאשר מתקשרים אליה. 

  על ידה.

 התחשבנות מול משרד החינוך 2.2.8

תהליך הדיווח במערכות המחשב וההתחשבנות מול הוצג ביקורת בפני ה 2.2.8.1
בהתאם לכללים ובמועדים שנקבעו, כולל אפשרות לשיבוץ  משרד החינוך,

העברת הערות במקרים חריגים )כגון רישום מקום מגורים שונה לידני ו
בתעודת הזהות במקרים של סכסוך בין הורים, הגורם לאי הופעת הילד 

 במערכות משרד החינוך, או זכאות לליווי שיש לנמקה וכדומה(. 

בגובה  הם הסכומים הנקבעים על ידי משרד החינוך, כהשתתפות בהוצאות 2.2.8.2
מקדמה מתוך  80%ר על ידם, כאשר מעבירים מהסכום המרבי שאוש 80%

( ואת היתרה מעבירים במועד מאוחר יותר, לאחר שניתן לדווח 64%סכום זה )
 . ולהם במערכות המחשב על כמות ההסעות שבוצע

                                                           

 וט פיצויים מוסכמים במקרים של הפרות.דגשים ודף הנחיות למלווים בנספח ג' לדו"ח, הכולל דף עם פירדף  8
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שהצורך בה לא נצפה בתכנון הראשוני, התעריף  חדשהכאשר יש הסעה  2.2.8.3
יל, אולם שמאושר להשתתפות משרד החינוך לזוכה במכרז, גבוה מהרג
 80% של מאותו שלב ואילך, תעריף זה נשמר ו"מקובע" )מועברת מקדמה

 וכדומה(.

מול משרד החינוך  הסבר גם בנוגע למלווי ההסעות ואופן ההתחשבנותניתן  2.2.8.4
על עבודתם, המצמצם את הפער בין העלויות הגבוהות של חלק מהמלווים, 

עות התחשבנות לתשלום הנמוך שמאושר על ידי משרד החינוך. זאת, באמצ
מול מספר הילדים שאושר להם מלווה ולא לפי מספר המלווים בפועל 

 בהסעות )כל מלווה יכול ללוות מספר ילדים באותו רכב(. 

מידת הדיוק על לא נערכת בקרה על תהליך הדיווח ונאמר לביקורת כי  2.2.8.5
. לדברי על ידי גורם אחר בעירייה )למקרה של "טעות סופר"(בנתונים 
ההסעות, בתקופת עבודתו של גזבר העיריה הקודם, הוצע להסתייע אחראית 

ביועץ רו"ח, שיערוך בקרה, אולם התברר שהכוונה הייתה רק לבקרה על כך 
רכזת   , כאשרההשתתפות לפיהסכומים  מלוא שמשרד החינוך מעביר את

 ההסעות ביקשה לערוך בקרה על דיוק הנתונים שלה.

בועיות/תקופתיות עם הנה"ח/גזברות לא נערכות כיום ישיבות עבודה ש 2.2.8.6
 העירייה. 

 מסקנות 2.2.9

בשני תחומים עבודתה של תקציבאית אגף החינוך ואחראית תחום ההסעות  2.2.9.1
והיותה גורם המטפל באופן בלעדי בתחום ההסעות מקשה על  במקביל

ובמקרים של יציאה בכלל בעבודה השוטפת  ביצוע התפקיד האחרון
 . רטבפ לחופשה או היעדרות מסיבה אחרת

קצרים מאוד  העסקתן של רכז/ת הסעות במשרה חלקית ולפרקי זמן 2.2.9.2
פשרו מתן סיוע ממשי ואפקטיבי לשיפור מתכונת )מסיבות שונות( לא א

הסעות, והדבר מנע גם את האפשרות להעביר חלק העבודתה של אחראית 
 לגורם נוסף. הרב שנצבר ןומהניסיומהידע 

במרכיבים הקשורים ב"יציאה  הוא עקב האמור לעיל נראה כי הפער המרכזי 2.2.9.3
זמן לבקרה אפקטיבית על חברות ההסעות והעובדים  הקצאתבלשטח" ו

 כמפורט בהמלצות. ,אמצעים שוניםבבתהליכי עבודה ו בהן 

על המלווים ו, על כמעט מוחלט של בקרה על מבצעי ההסעות היעדר 2.2.9.4
יים מגדיל את הסיכון לליקו תהליכי עבודה תומכים )כגון תוכנית בקרה(

טעויות ואף למקרים של חריגה מהוראות החוק והנהלים, בטיפול לו
באוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, ומגדיל גם את הסיכון בהיבטים כספיים 

)ואף ל"עיגולי ולאי קבלת תמורה מלאה בהתאם למכרז ולחוזי ההתקשרות 
 פינות" בכל הקשור לדיווחיהם של מבצעי ההסעות(. 

עשוי לשמש "מכפיל כוח" בקבלת ת החינוכיים עם מנהלי המוסדו קשר 2.2.9.5
)כגון  בכללים הנדרשים מידע בנוגע למידת העמידה של חברות ההסעות

 פעולה מול חברות ההסעות במקרים הרלוונטיים. לזמני איסוף( ו

על חברות ההסעות אם חרגו בהם הוטלו קנסות שמיעוט המקרים 

בנוגע לתהליכי שימוע  מההנחיות, וכך גם היעדר מידע )עדכני למועד זה(

בהם נדרש הדבר מקטין את ההרתעה מול החברות ששבוצעו במקרים 

 החוזה המחייבים אותם. מומגדיל את הסיכון לחריגה שלהן מההנחיות ו
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עשוי לשפר את היבט השירותיות מולם ומתן תחושה ש"יש  קשר עם ההורים 2.2.9.6
עשוי  זהתיעוד קשר כתובת" להעלות טענות והצעות בלא חשש. כמו כן, 

 להפיק לקחיםשל משך הזמן שנדרש להשקיע בכך,  הערכה ריאליתלאפשר 
ולשמש בסיס מוצק יותר להטלת קנסות ממקרים חוזרים או דומים זה לזה 

 בהם נדרש הדבר.שבמקרים  או הליך שימוע

ההתחשבנות על ההחזרים של הדיווח למשרד החינוך ו ה שלאי בדיק 2.2.9.7
דיל את הסיכון לטעויות כספיות ולמיצוי הכספיים ע"י גורם נוסף עלול להג

  לא מלא של הזכאויות.  

 המלצות 2.2.10

מימוש הבקרה באופן שיטתי ומקיף כחלק מרכזי ומהותי בתפקיד מנהלת  2.2.10.1
טפל בנושא ההסעות על ת\שי ת\תפקיד נוסף ת\בעלההסעות או  תחום

 כל מרכיביו לרבות הבקרה.   

כך שיהיה ברור האם תכולת התפקיד של אחראית תחום ההסעות  עדכון 2.2.10.2
רק באחד  אותמשיך לטפל בתחום זה במקביל לתחום התקצוב באגף החינוך 

 תוך קבלת סיוע באמצעות רכזת הסעות "במשרה מלאה".  אומתחומים אלה 

, או במתכונת תגבור )ב"משרה מלאה" לעיל(,ת הסעות \ככל שתגויס רכז 2.2.10.3
ההסעות הנוכחית, ה על ידי אחראית תחום \ולשקול בקרה על עבודת יש

משרד החינוך ובקרה על  של בדגש על דיוק הנתונים המוזנים למערכות
תוך הסתייעות בידע ובניסיון הרב , קבלת ההחזרים ממשרד החינוך

 שצברה. 

 )כרשום לעיל(,בקרה על הנתונים המועברים למשרד החינוך ועל ההחזרים  2.2.10.4
חשבת העירייה  קבועה מולישיבות עבודה עתיות בתדירות  קיום באמצעות

 מטעמה. גורם אחר  מולאו 

 :ביצוע בקרות שיטתיות על חברות ההסעות באמצעים הבאים 2.2.10.5

 שתכלול פירוט פעולות בקרה ומדדי כמות ותדירות.הכנת תוכנית בקרות  .א
 הבקרות שתערכנה.תיעוד  .ב
מנהל אגף החינוך, מבקר  ,)לדוגמהדיון תקופתי עם גורמים נוספים  .ג

ליקויים חוזרים ולסיכום פעולות לצמצום מ להפקת לקחיםהעירייה( 
 הפערים ולשיפור. 

/ מערכות  ממערכות איתורןשל החברות  לבחון אפשרות לקבל נתונים .ד
 בזמנים שנקבו. לבדיקה עיתית של מסלולי הנסיעהאחרות, 

לדווח אליהם )ומהם( מוסעים הילדים, ש לתדרך את סגל מוסדות החינוך .ה
לוח הזמנים הקבוע להסעה מסוימת, בנוי טלפונית, על כל שי באופן מיידי,

 ולתעד זאת גם בכתב.
ולתעד בכתב את  עם הורי הילדים,  )ב"סבב"( להקים קשר עיתי ויזום 2.2.10.6

פניותיהם, ונושאי רוחב נוספים, ככל שיעלו כאלה לבחינת הצורך בהמשך 
 טיפול.

, אך כנגזרת מפעולות הבקרה לא כמטרה בפני עצמה –קנסות ושימועים  2.2.10.7
בהם יידרש תהליך כזה )על בסיס שוההתעדכנות, כמפורט לעיל ובמקרים 

נוהל שימוש, אם יתקיים, וכמפורט בפרק א'( ותוך תיעוד קפדני של 
 בהם יוטלו קנסות ושל השימועים. שהמקרים 
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 נספחים

 טבלת הסעות למוסדות חינוך, חברות ועלויות -נספח א' 
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 מכרז פנימי/חיצוני לתפקיד אחראי/ת תחום היסעים -ב' נספח 
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 דגשים להסעות, תפקידי מלווים ונספח הפרות -נספח ג' 
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 טופס בקרת הסעות -נספח ד' 
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 מרואיינים –נספח ה' 

 

 תפקיד שם

 תקציבאית אגף החינוך ורכזת הסעות הדסה עזרא

 גזברית עיריית קריית מלאכי יהודית אמיר
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דוח מבקר  –מעקב אחר תיקון ליקויים 

 2017-2018העירייה בשנים 
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(, היזמי תמירהתכנסה הוועדה לתיקון ליקויים בראשות מנכ"ל העירייה )מר  24.6.21-ה בתאריך

 מר( ומבקר העירייה )אמיר יהודית גברת) העירייה גזברית(, לוי יפת עידית"ד עו) המשפטית היועצת

. כמו כן, התקיימה ישיבה תוקנו שטרם הליקויים  את ולהסדיר שתוקנו בליקויים לדון כדי( קורן איתי

(, מנהל אגף רישוי היזמי תמיר)מר  העירייה"ל מנכ בראשות 5.7.21-נוספת לתיקון ליקויים בתאריך ה

 (.קורן איתי מר) העירייה ומבקר( גלעם ניסיםעסקים )מר 

 שעלו בדוחות הביקורת: וההמלצות הנושאים רשימת להלן

 רכש .1

 :הביקורת המלצות

 יציאה טרם, מסוימים ובמקרים עירייהה של  רכש בתהליך לקבוע ממליצה הביקורת 1.1

 ההתקשרות האם ולבדוק צפויה עבודהה היקף אודות בדיקה לערוך, מחיר הצעות לנוהל

 בוצע –. פומבי מכרז מצריכה לא

התקשרות נעשית בהתאם  אםה בדיקה על אחראי גורם להסמיך ממליצה הביקורת 1.2

סכום המחייב החרגה מהסכום הראשוני או מהיא לא פנימיים,  וכן האם  יםלנהל

 בוצע –התקשרות בדרך מכרז זוטא או פומבי. 

 ובהתאם הפנים משרד להגדרות בהתאם בעירייה רכש מנהל  למנות ממליצה הביקורת 1.3

 כלל את ירכזהוא ו ברשות הרכש נושא כל על היתר בין אחראי יהיה רכש מנהל .לחוק

)מכרז בוצע  לא  – .ומעקב בקרה לצורך ממוחשבת במערכת ויתעדם הרכש תהליכי

 רכש מנהל ייקלט 2022 משנת שהחל במטרה השנה סוף קראתל יתבצע רכש למנהל

 .(כדין

אודות תהליך הרכש  יםוכתוב יםמוסדר נהלים ולהטמיע להכיןהביקורת ממליצה  1.4

 הבאים: נושאיםבעירייה, רצוי שהנוהל יתייחס בין היתר ל

 בוצע –גורם האחראי על קבלת הצעות מחיר.  .1.4.1

 בוצע –הצורך.  אפיוןו מחיר הצעות נוהל וכתיבת אפיון אחראי .1.4.2

 בוצע –. הרכש וועדת של יםריכוז וניתוח הנתונים וכן תיעוד הפרוטוקול אופן .1.4.3

 קבלת ועד השונות במחלקות הצורך משלב הרכש ביצוע בשלבי תהליך הגדרת .1.4.4

 בוצע – .מספק נית לתשלוםחשבו

 .בוצע -.העבודה לאומדן בהתאם נדרשות מחיר הצעות כמות רף קביעת  .1.4.5

 

 ההנדסה מחלקת לבין הגבייה מחלקת בין ממשק .2

 המלצות הביקורת

בכל הקשור  בעירייה והגבייה ההנדסה במחלקות נהיריםיש ליצור נהלים כתובים ו 2.1

היטלי פיתוח והשבחה. רצוי שהנהלים יתייחסו בין היתר  לפיאגרות,  לפיגבייה לחיוב ול

תהליך העבודה, לקליטת נתונים מהוועדה ל, התפקיד על הממונה לאחריותלהגדרות ו

 לתיעוד, התהליך אחר ומעקב ותבקרלחישוב חיוב היטלים והאגרות, להמקומית, 

 – .בעירייהלמחלקת הגבייה  ההנדסהנים בין מחלקת ממשק העברת הנתוול הנתונים

 בוצע

 בכל וגזברות גבייה, הנדסה מחלקות בין ממוחשב ממשק לבצע ממליצה הביקורת 2.2

 סנכרון על דגש שיושם רצוי. בנייה ואגרות השבחה, פיתוח היטלי גבייתלו לחיוב הקשור

משלמים, נתונים סטטוטוריים,  נתוני חיוב ותשלומים, זאת על  פרמס, הנכסים נתוני

 בוצע –מנת למנוע טעויות בעתיד, אי סדרים ושמירה על שלמות ואימות הנתונים. 



 73 ׀"פ תש 2019 תדוח לשנמבקר העירייה 
 

 בוצע לא –. העיר ברחבי בנייה חריגות על לפיקוח בקרה נוהל לקיים ממליצה הביקורת 2.3

ליצור נוהל ברור ולבצע בקרות נדרשות בין מחלקת ההנדסה למחלקת הגבייה  יש 2.4

בעירייה אודות היתרים שניתנים לתוספות בנייה בנכסים בעיר, וזאת על מנת למנוע 

 בוצע  לא –. הגבייה במערכת הארנונה שטחיבעתיד אי עדכון 

 עדיין קיימים ליקויים בממשק שהתרענו עליהם אך טרם קיבלנו פתרון:  2.5

יש לשים לב כי לאחר ביצוע שיוך לא ניתן עוד לעדכן תאריך תשלום )לא תמיד  2.5.1

תושב משלם מיד את השובר ולעיתים יש צורך לעדכן את סכום התשלום, צמוד 

 זו. . טרם נמצא פתרון לבעיהEPR-למדד(. מידע זה הועבר לקומפלוט ול

לאחר ביצוע תשלום אין עדכון של  טרם ניתן לבצע שיוך של היטלי ההשבחה. 2.5.2

קבלה בצורה אוטומטית בקומפלוט ואנו לא יודעים אם תושב שילם שובר או 

לא. רק לאחר שנכנסים לכספים בצורה יזומה רואים. דבר זה גורם לאי התאמה 

 .בין דוחות כספים של גביה והנדסה

 

 עסקים רישוי .3

  המלצות

 לווי ותקבל עסקים ברישוי מלאה במשרה תעבוד רישוירכזת /המחלקה פקידת כי לבחון יש 3.1

 השתלמויות  בוצעו –. התהליך לכל מקצועי

ח אדם לצורך משרת "תברואן" המוגדרת בתקן  לאור העובדה כי ישנם ולבחון הוספת תקן כ יש 3.2

איוש משרה זו הכרחי לצורך שמירה  על  .מספר לא מבוטל  של בתי עסק בעיר בתחום המזון

וח כמשרה זו תצא לפועל ותתוקצב. אגף  2022בשנת . בוצע לא –ביטחון חיי התושבים בעיר.  

 .ופרסומו מכרז להוצאת בהליך החל אדם

 .בוצע –להגדיר שעות קבלת קהל במחלקה ולפרסמם בכל האמצעים.  יש 3.3

 .בוצע  –להקפיד על קבלת קהל רק בזמנים שנקבעו.  יש 3.4

'  לדוג קהל קבלת ושעות השוטפת העבודה שעות בין הפרדה להבטיח אמצעים לשקול מומלץ 3.5

 .בוצע  – .בעיר ההנדסה במחלקת שקיים כפי המחלקה דלת נעילת

 .בוצע  –להגדיר שעות מענה טלפוני במחלקה.  מומלץ 3.6

. open space-שמרו בארון נעול, בעיקר התיקים הנמצאים בילהקפיד כי כל תיקי הרישוי י יש 3.7

 זו להמלצה פתרון יינתן החדש במבנה כן כמו, חלקית התיקים נסרקים למערכת  בוצע

 .בביצוע – .כי תיקי הרישוי יתויקו וייסרקו למערכת  מומלץ 3.8

 רישוי מחלקת, ובנייה לתכנון ועדה המחלקות בין העבודה ממשקי אתכתוב  בנוהללהגדיר  יש 3.9

ממשקי עבודה ונהלים ברורים ישפרו את תהליכי העבודה בין  בניית .גביה ומחלקת עסקים

מחלקות המועצה, יישובי המועצה ויסייעו להשגת בסיס נתונים אחיד ידוע של כל העסקים 

 במרחב המועצה. 

להגדיר בנוהל רשום בקרות שיש לבצע על מנת לוודא כי האגרות שנגבו נרשמו  יש 3.10

היתר את הבקרות, האחראי לביצוען,  בקופת המועצה בשלימותן. הנוהל יכלול בין

 תדירות ותיעוד.  

להקפיד כי הקבלות שהופקו עבור אגרות רישוי לעסקים מתויקות  בתיקי הרישוי  יש 3.11

 .בוצע  –הידניים. 

 הפניה עם רשמויי חשבונות בהנהלת עסקים רישוי אגרות תקבולי כי לשקול יש 3.12

 .בוצע –. ידנית לקבלה או ספציפיים לעסקים
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 .בוצע –החתימה על רישיון העסק יצורף לרישיון העתק הקבלה על התשלום.  בעת 3.13

 לבצע פיקוח וטרינרי ותברואתי בעסקים.  יש 3.14
 לתוכנית בהתאם בעסקים תברואתי פיקוח צעויב בהםש ימים.א ח לפקח להקצות יש 3.15

 .עבודה
 התקנים בקליטת בפועל הלכהיצא ל  2022בשנת  2021תוקצב בתקציב  הפיקוח 3.16

 

 ציפורה בית .4

 :המלצות

 .בוצע  – .ציפורה בבית נוכחות שעון מידי באופן להתקין 4.1

 חוזה על לחתום שמסרב עובד. העסקה חוזה על לחתום העובדים כלל את לחייב 4.2

 הפסקת ועד דין"פ ע משמעתיים בהליכים מולו לפעול ממליצה הביקורת העסקה

 כלל העובדים חתמו מלבד עובדת אחת –. עמו ההתקשרות

 .בוצע – בשכר החופש ימי של החובה יתרות את העובדים לכלל לקזז 4.3

להם על זכאים  הםלעדכן את העובדים בתחילת כל שנה על מספר ימי החופשה ש  4.4

עתידים לקחת אם זה בחופשות מרוכזות ואם זה בחופשות הם וימי החופשה ש

 פרטיות כל זאת על מנת להיערך בהתאם ולא להגיע ליתרות חובה של ימי חופשה.

 .בוצע  –

 .בוצע  –את סעיף הנסיעות לעובדים.  להסדיר 4.5

 .בוצע  – נוהל קופה קטנה. להסדיר 4.6

 

 נכים חניית .5

 מאגר לניהול תסייע אשר לתמרור ממוחשבת מערכת להטמיע ממליצה הביקורת 5.1

 חידוש אחר ופיקוח מעקב בביצוע תסייע וכן החניות הקצאתולביצוע  הנתונים

שהנתונים יתאימו למצב בשטח והמערכת תוכל  מיקום החניות באופן ,חנייה

 .GIS-ה, בתהליך מחשובי מול  חלקית בוצע – .לשמש ככלי בקרה
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 "למנכ, היזמי תמיר

 ליקויים לתיקון ועדה"ר יו

 

 


