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במחלקת רישוי עסקים

1

פרק  :1מבוא
רישיון לניהול עסק הוא האישור הניתן על ידי הרשות המקומית לבעלי עסקים ,לפתיחתם ולניהולם בהתאם
לתנאים ,לחוקים ולתקנות ,הקיימים מכוח חוק רישוי עסקים ,ולתקנות ולצווים הנלווים אליו .מטרת
הרישיון היא להבטיח כי נעשו כל הסידורים הדרושים וננקטו כל האמצעים להפעלה תקינה של עסק וזאת על
פי מטרת החוק ולטובת בעל העסק והציבור הרחב .חשוב לציין שלא כל העסקים בישראל הינם טעוני רישוי
אלא רק אלו המוגדרים בחוק ובצו רישוי העסקים כטעוני רישוי.
 1.1חוק רישוי עסקים:
מחלקת פיקוח ורישוי עסקים בעירייה פועלת מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח –  1968ועל פי תקנות
רישוי עסקים (הוראות כלליות) ,התשע"ג  2012-ועל פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) ,התשע"ג -
2013

מטרות חוק רישוי עסקים כפי שהוגדרו בסעיף  1לחוק הן:
א.

הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.

ב.

מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות.

ג.

בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

ד.

מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה ,בדשנים או בתרופות.

ה.

בריאות הציבור ,לרבות תנאי תברואה נאותים.

ו.

קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ,וקיום הדינים הנוגעים לכבאות.

 1.2הרפורמה ברישוי עסקים
ב 5-בנובמבר  2013נכנסו לתוקף הוראות ראשונות מתוך הרפורמה ברישוי עסקים במטרה לייעל את תהליך
הרישוי ,להפחית את רמת אי הוודאות לעסקים ,להגביר את השקיפות ונגישות המידע לציבור ולהבטיח
מטרות חוק רישוי עסקים .לגבי כלל העסקים -יחול צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג2013-
הקובע רשימה חדשה של עסקים טעוני רישוי ,ובכלל זאת – עסקים טעוני רישוי שלא היו טעוני רישוי בעבר,
עסקים שבעבר היו טעוני רישוי והוצאו מהצו החדש ,איחוד של סוגי עסקים לפרט רישוי אחד או במקרים
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מסוימים חלוקה למספר פרטים .הצו גם משנה את הגורמים שנדרש אישורם למתן רישיון לסוגי העסקים
המפורטים בו.
 1.3תקנות רישוי עסקים
חוק רישוי עסקים מסמיך את שר הפנים להתקין תקנות המפרטות הלכה למעשה את תהליך רישוי העסק
מול המשרדים ומול הרשות המקומית .בשנת התשס"א 2000-הותקנו לראשונה תקנות רישוי עסקים
(הוראות כלליות) אשר מפרטות את האמור לעיל .לאחר תיקון  27לחוק רישוי עסקים ,תוקנו גם תקנות רישוי
עסקים והן נכנסו לתוקף בשנת התשע"ג .2012-מערכת של תקנות רישוי עסקים וחוקי עזר עירוניים באה
להבטיח קיומן של מטרות אלה .חשוב לציין ,שהחוק אינו חל על כל בתי העסק ,אלא רק על העסקים
המפורטים בצו שפרסם שר הפנים ברשומות.
 1.4סוגי העסקים:
חוק רישוי עסקים הסמיך את שר הפנים לפרסם בצו את כל סוגי העסקים החייבים ברישיון עסק ,זאת
בהתייעצות עם יתר השרים האחראים על מטרות חוק רישוי עסקים .סוגי העסקים שאינם נכללים בצו –
אינם חייבים ברישיון עסק .עם צאתה לדרך של הרפורמה ,תוקן צו רישוי עסקים בשנת התשע"ג .2013-כ200-
סוגי עסקים נקבעו בצו כמי שחייבים ברישיון עסק והם נקראים 'פריטי רישוי' .פריטי הרישוי מחולקים
לעשר קבוצות עיקריות:
קבוצה  — 1בריאות  ,רוקחות וקוסמטיקה
קבוצה  — 2דלק ואנרגיה
קבוצה  — 3חקלאות ובעלי חיים
קבוצה  — 4מזון
קבוצה  — 5מים ופסולת
קבוצה  — 6מסחר ושונות
קבוצה  — 7עינוג ציבורי  ,נופש וספורט
קבוצה  — 8רכב ותעבורה
קבוצה  — 9שירותי שמירה ואבטחה ,נשק ותחמושת
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קבוצה  — 10תעשייה  ,מלאכה  ,כימיה ומחצבים

 1.5סוגי רישיונות:


רישיון תקופתי  -רישיון הניתן לתקופה מוגדרת לפי פריט תוקפו פג עם תום התקופה הקבועה בצו.
הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש בתום התקופה.

רישיון זמני  -רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו בסעיף 7א(ג) לחוק רישוי עסקים ניתן

לתת לעסק רישיון לתקופה הפחותה מזו הקבועה בצו ,ובלבד שהתקופה לא תהיה קצרה יותר משנה על
העסק לעמוד במלא דרישות החוק על מנת לקבל רישיון זה.
היתר זמני  -רשות רשאית לתת היתר זמני לתקופה מצטברת שלא תעלה על שנה לפי הוראות סעיף

7ב לחו .בסעיף  1לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) מצויה הגדרה ל "היתר זמני"" -היתר לעסוק
בעסק טעון רישוי ,לתקופה שלא תעלה על שנה אחת ,שיינתן לפני מתן הרישיון" .וזאת על מנת שהגוף
המנפיק את האישור יוכל במהלך תקופה זו לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.
היתר זמני יינתן בדרך כלל לעסק שאינו עומד במלא דרישות גורמים מאשרים ,אך אותם גורמים
מאפשרים לעסק לעבוד ברישיון תוך עמידה במלא הדרישות בתקופת ההיתר הזמני.
היתר מזורז  -ההיתר המזורז הינו מסלול חדשני המסייע לבעלי עסקים להתחיל ולהניע את העסק

שלהם להצלחה בניגוד לשנים קודמות בהם הבירוקרטיה על ההליך הייתה מורכבת כך שהיא עיכבה
קשות את פתיחתם של עסקים רבים .כך ניתן להפעיל את העסק בטרם קיבלו אישור רשמי מגורמי
הרשות להיתר זמני או קבוע.
 1.6גורמי רישוי:
במסגרת תפקידה ,המחלקה לרישוי עסקים מהווה צומת דרכים אשר מרכזת ומנהלת את כל הפעילות מול
גורמי הרישוי השונים ,חיצוניים ופנימיים מחד ,ומול בעל העסק (מגיש הבקשה) מאידך.
החוק מגדיר עבור כל עסק טעון רישוי רשימה של גורמי רישוי ,פנימיים וחיצוניים ,אשר רשות הרישוי
המקומית חייבת בהסכמתם לצורך הנפקת רישיונות לעסקים .בנוסף קבע המחוקק את מניין המועדים
שהרשות צריכה מענה למבקשי האישור.
מטרת האישורים של גורמי הרישוי השונים הינה להבטיח כי פעילות העסק תעמוד בהתאמה לחוקים
ולתקנים מקובלים ,תוך שמירה על בטיחות ,בריאות הציבור ואיכות הסביבה .להלן גורמי הרישוי
העיקריים:
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הועדה לתכנון ובניה -תפקידה לבדוק התאמתה של העסק לדרישותיו של חוק התכנון והבנייה .נדרש
אישור של הוועדה לתכנון ובניה לגבי כל עסק.
משרד החקלאות -תפקידו לספק שירות לעסקים בתחום המזון מן החי ובעלי חיים.
משטרה -תפקידה העיקרי של המשטרה הוא למנוע סכנות לשלום הציבור ולספק אבטחה מפני מצבים של
פריצה ושוד.
משרד הבריאות -אחראי על שמירה על כל הקשור אל תחום הבריאות וקיום קיום תנאי תברואה נאותים.
הגנת הסביבה -מחלקה זו מטפלת בכל הנושאים הקשורים אל איכות הסביבה ,הסביבה ,רעש ,ריחות
מטרידים ושפכים.
שירותי הכבאות– אחראים על מניעה של התלקחויות /דליקות .החל מינואר  2017ניתן אישור אוטומטי
מותנה בהצהרת מבקש הרישיון.
משרד התחבורה  -אחראי על טיפול בכלי רכב מסוג מוניות ,כלי רכב מסחריים ופרטיים .כמו כן מטפל
בכל הקשור אל נושאי כלי שייט ,מוסכים ותחנות מוניות.
משרד הכלכלה -אמון על בטיחות וגהות בעסק (בטיחות העובדים).
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פרק  :2מטרת הביקורת

הביקורת בחנה את מצב רישוי העסקים בעיר נשר ,את הפעילות והקשר עם בעלי העסקים וגורמי הרישוי
השונים.
הביקורת בדקה אם המחלקה מנוהלת באופן יעיל ואפקטיבי ובאיזו מידה מקיימת את החוק והנהלים.
הביקורת בדקה את אופן יישום הרפורמה ,האם המחלקה פועלת לפי הרפורמה החדשה ואופן הטעמת
הרפורמה במחלקה ועובדיה.
הביקורת בדקה את הקשר והממשקים בין המחלקה למשרדים השונים.
הביקורת בדקה את אופן הפקת לקחים מדוח הביקורת הקודם ותיקון ממצאי הביקורת (דוח ביקורת קודם
במחלקה בוצע בשנת .)2004
הביקורת בדקה את אופן עבודה של המחלקה עפ"י תוכנית עבודה.
הביקורת בדקה האם המחלקה קובעת ופועלת בהתאם לנהלי עבודה.
הביקורת בדקה את אופן עבודה של המחלקה עפ"י נהלים.
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פרק  :3היקף הביקורת
הביקורת התמקדה בתהליך רישוי עסקים בשלוש השנים ( )2016- 2014האחרונות וכללה את הנושאים
הבאים:
 בדיקת כל נתוני העסקים הרשומים בעיריית נשר.
 בדיקת הפעילות והקשר עם בעלי העסקים וגורמי הרישוי.
 בדיקת זמן תגובה וטיפול.
 בדיקת עסקים שחלה עליהם הרפורמה החדשה (כולל פריטים שפורסמו בתאריך ה.)20.10.15 -
 בדיקה וסקירה של ישיבות וועדות רישוי עסקים.
 סקירה והשוואה של דפי האינטרנט הרלוונטיים לרישוי עסקים בנשר מול ערים אחרות.
 עסקים בהם רישיון העסק הוא בעל משמעות רחבה יותר.
 תיקים בולטים בהם תהליך הרישוי נמשך זמן רב.
 מדגם אקראי שכלל  34תיקי עסקים ומתחומים שונים במטרה לבחון את אופן ניהול התיקים ומידת
קיום החוק והנהלים.

הביקורת מודה על שיתוף הפעולה החיובי והמקצועי לו זכתה ממנהל מחלקת רישוי עסקים ופקידת
הרישוי.
תגובת מנהל המחלקה :ראשית אבקש להודות למבקרים על הבקרה המקיפה ומראש אבקש לומר כי כל
הלקחים וההערות יופקו וייושמו.
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פרק  :4מבנה מחלקת רישוי עסקים

 .4.1מבנה המחלקה

מחלקת רישוי עסקים  -עיריית נשר

מנהל מחלקה
↓
↓

↓

פקידת רישוי

פקח
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 .4.2תרשים זרימה המתאר את תהליך רישוי העסקים:
להלן תיאור תהליך רישוי העסקים:
.1
.2
.3
.4

פניית בעל עסק למחלקת רישוי לצורך
קבלת רישיון.
איתור בעל עסק הפועל ללא רישיון.

הוצאת הודעת
דרישה

עם פניית בעל העסק למשרד:
 .1הסבר על תהליך רישוי עסקים.
 .2בעל העסק מקבל דף שמרכז את דרישות
המשרד לצורך קבלת רישיון.
 -ע"י מנהל מחלקה/פקידת רישוי

בעל העסק ממלא טופס בקשה לפתיחת עסק.
וחותם עליו
 -ע"י פקידת רישוי

תיוק העתק
חתום בתיק עסק

הגשת מסמכי בקשה ,הכוללים:
 .1חוזה שכירות/קנייה /מסמכי תאגיד
 .2תוכנית סביבה ,מפה מצבית ותוכנית
העסק
 -ע"י בעל העסק

בדיקת שלמות מסמכי הבקשה ופתיחת תיק פיזי
 -ע"י פקידת רישוי

פתיחת בקשה ממוחשבת והדפסת טופס "בקשה
לקבלת רשיון עסק" לתשלום
 -ע"י פקידת רישוי

תיוק מסמכים

טופס בקשה לקבלת
רשיון עסק

תשלום האגרה בקופת העירייה
 -ע"י בעל העסק

A
ספח תשלום חתום חוזר למשרד הרישוי מקופת
העירייה
 -ע"י קופאית

9

תיוק ספח משולם

העברת טופסי "אישור בקשה לרשיון עסק" לכל
אחד מגורמי הרישוי הנדרשים
 -ע"י פקידת רישוי

משרד
העבודה

ועדה
לתכנון
ובניה

שירותי
כבאות

משרד
לאיכות
הסביבה

משטרת
ישראל

משרד החקלאות

ריכוז תשובות ואישורים מגורמי רישוי השונים
– ע"י פקידת הרישוי

בדיקת מצב תברואי בעסק כולל התאמה ומילוי של כל
הדרישות והתנאים שהוצגו ע"י גורמי רישוי אחרים
– ע"י נציגי המשרדים בליווי מנהל המחלקה
A

העברת הודעה על
דחיית הבקשה
בציון גורם רישוי
וצרוף נימוקים
לדחייה והנחיות
לתנאים ודרישות
לקבלת אישור

עמד בדרישות
ותנאים ?

לא

כן

הדפסת רשיון והחתמה של מנהלת המחלקה
 -ע"י פקידת רישוי

10

משרד
הבריאות

גורמי
רישוי
אחרים

 4.3מחלקת רישוי עסקים ,כח אדם ופעילות המחלקה:
בעיריית נשר נושא רישוי העסקים ושילוט הם תחת אחריותו של משרד אחד ,כך שפעולות האכיפה בתחומי
רישוי ושילוט מבוצעות על ידי אותם אנשי צוות .במשרד המחלקה לרישוי עסקים עובדים מנהל המחלקה
ופקידת הרישוי .שניהם מקבלים קהל ומופקדים על ניהול מערך הרישוי והפיקוח בעיר .כלומר ,הנפקת
רישיונות עסק ,העברת בקשות לגורמי הרישוי ,ריכוז האישורים או סירובים המתקבלים מהם ,טיפול
בתלונות תושבים וניהול כל תחומי האחריות של המשרד שיפורטו בהמשך.
בטבלה מס'  1ניתן לראות השוואה בהיקף כוח אדם במחלקת רישוי עסקים בין נשר לערים אחרות .לכאורה,
נוכחות פקחים ,יחד עם תגבור של מנהל המחלקה אמורים לתת מענה טוב לצורכי העיר בנושאי רישוי
ופיקוח .הביקורת מצאה כי עבודות ושליחויות דחופות שפקח המחלקה נדרש לבצע עבור העירייה יחד עם
היעדרות עובדים בשל מחלה ,ומילואים ,כל אלה מצמצמים באופן משמעותי את יכולת המחלקה לעמוד
ביעדיה.
נמצא כי הפקח נדרש פעמים רבות לעבודות פיקוח עירוני בנושאים אחרים ולא לרישוי עסקים .כתוצאה
מכך נושא רישוי עסקים מקבל לעיתים עדיפות נמוכה.
מנהל המחלקה ופקידת הרישוי הם אלה שמטפלים ברישוי העסקים .הביקורת מעירה כי נמצא שכמעט ולא
מבוצעות ביקורות יזומות בעסקים ,במטרה לפקח על פעילותם.
תגובת מנהל המחלקה :ביקורות מבוצעות על בסיס יומי ע"י המפקח  ,על ידי ,ובימים שלישי וחמישי גם
ע"י הווטרינר העירוני -.לא מתועדות יתועדו להבא( .ישנו פנקס דוחות ביקורת בעסקים).
טבלה 1

מס .עסקים חייבי רישוי
פעילים
מס' פקחים שעוסקים
ברישוי עסקים

נשר

קרית ביאליק

חיפה

350 271

866

8185

1

(ללא פיקוח עירוני ושיטור
קהילתי)

1

עובדים מקצועיים (בנוסף פקידת רישוי פקידת רישוי
למנהל המחלקה)

דרך הפיקוח העירוני (אגף הפיקוח הכללי)

ס .מנהל,
מהנדסת רישוי 3 ,פקידי רישוי ,מזכירה ,קלדנית וחניך

תוכנה ייעודית

רמה

רמה

תוכנה לאוטומציה

קישור למערכת GIS

אין

אין

יש
11

* הנתונים מבוססים על פי פגישות שנערכו בערים.
המלצת הביקורת:
הביקורת ממליצה להקפיד שברוב המוחלט של ימי השבוע במהלך שעות היום פקח הרישוי יעסוק ברישוי
ופיקוח באזור התעשייה.
הביקורת ממליצה למנהל המחלקה לרכז את תשומת הלב במציאת דרכים ופתרונות להקטנת אחוז העסקים
ללא רישיון ובביצוע מעקב אחר העסקים בשטח.
הביקורת מעירה שיש ליישם את הרפורמה ברישוי העסקים .לדוגמא הטמעת מערכת ממוחשבת למקרקעין,
הוצאת היתר מזורז לעסקים המתאימים והצהרת כיבוי אש ללא המתנה לאישור.
תגובת מנהל המחלקה :בימים אלו הוקם קשר עם חברת קומפלוט על מנת לקדם הכנסת תוכנת G.I.S
למחלקת רישוי וקידום עסקים.
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פרק  :5עיקרי נתוני רישוי עסקים
 .5.1עיקרי נתוני כלל העסקים בעיר:
א .בעירית נשר ישנם כ –  ₪ 1,000עסקים מתוכם  351טעוני רישוי.
ב .אזור גאוגרפי  -אזור העסקים והמסחר של העיר משתרע ברובו מצפונו של כביש  752ועד מקום בו
עבר בזמנו פסי מסילת רכבת העמק .
ג .נכון ליום  14/02/2017ל 63.79% -מהעסקים טעוני הרישוי בעיר נשר אין רישיון עסק בתוקף.
תגובת מנהל המחלקה :על פי דוח משרד הפנים  43.06%ללא רישוי ובנוסף ישנם  26עסקים בתהליך
חידוש שהוכנסו ע"י המבקרים כעסקים ללא רישוי  .זו טעות .אין להכניסם כלל לחישוב.
ד .מס' התיקים שנפתחו בשנים  2016 ,2015 ,2014הם 33 ,24 ,20 :בהתאמה.

1

ה .להלן נתוני ביזור התיקים בהסתמך על דוח 'ריכוז עסקים כללי' –
2014
319 100% 295
תיקים פעילים
129 42% 123
תיקים עם רישיון בתוקף
190 58% 172
תיקים ללא רישיון בתוקף
53 12%
35
מספר תיקים שנדחו
מספר תיקים שנפתחו ללא דחיה וללא רישיון 137 46% 137

2015
100%
40%
60%
17%
43%

350
130
220
70
150

2016
100%
37%
63%
20%
43%

359
130
229
74
155

מצ"ב גרף הממחיש את מצב העסקים לפי שנים ומחולק לפי הטבלה למעלה

 1מצורף דוח 'תיקים פעילים שנפתחו השנה' – תיק ני"ע.
13

2017
100%
36%
64%
21%
43%

הנתונים בטבלה מס'  2מבוססים על מערך הנתונים הממוחשב של המחלקה וכוללים תמונת מצב של רישוי
העסקים בעסקים טעוני הרישוי ,הפועלים בעיר נשר נכון לשנים  .2016- 2014הטבלה מציגה את מספר
העסקים הקיימים בנשר ,מספר העסקים הפועלים ללא רישיון ,ומספר האישורים המעוכבים אצל גורמי
רישוי חיצוניים .העסקים מחולקים לקבוצות רישוי בהתאם לחלוקה המופיעה בצו רישוי עסקים (עסקים
טעוני רישוי – התשנ"א :)1995
טבלה 2

שנת הדוח 2014
סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

שנת הדוח 2015

בריאות
ורוקחות מספר עסקים
עסקים
קבוצה  1מספר
סוג העסקים ע"פ צו רישוי
ללא רשיון *
ברשיון
חייביםואנרגיה
עסקים קבוצה  2דלק
קבוצה  3חקלאות
קבוצה 1

בריאות ורוקחות

קבוצה 2

דלק ואנרגיה

קבוצה 3

חקלאות

קבוצה 50 4מזון
קבוצה  6 5מים ופסולת
קבוצה  1 6מסחר ושונות

קבוצה 4

מזון

קבוצה 5

מים ופסולת

קבוצה 71 7עינוג ציבורי
קבוצה  4 8רכב ותחבורה

קבוצה 6

מסחר ושונות

קבוצה 7

עינוג ציבורי

קבוצה 8

רכב ותחבורה

קבוצה 9

שירותי שמירה ואבטחה

סה"כ

 %עסקים ללא
רישיון

49
 %עסקים ללא
 6רישיון

מס' בקשות לרשיון
14
20עסקים הנמצאים41%
עסק שהוגשו
0
 1בהליכי רישוי **17%
בשנת הדו"ח
1
100%
1

20

59
40%
17%4

0 50%

1

29
100%
16
46%

16
145

0 21%
14 31%

58
50%
26%5

26
2
22

0 45%
2 40%

1

57
35%

25
2

10 44%

12

3

60סה"כ
5

27
2

45%
284
40%

13
115
1

4 40%

58

26

0

58

26

45%

12

1

303

126

42%

61

33

1
33

2 46%

2

1

1

1

2

3

13

3
0

מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

 %עסקים ללא
רישיון

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

מס' בקשות לרשיון
עסק שהוגשו
בשנת הדו"ח

קבוצה 1

בריאות ורוקחות

55

27

49%

20

קבוצה 2

דלק ואנרגיה

6

1

17%

0

0

קבוצה 3

חקלאות

3

3

100%

3

2

קבוצה 4

מזון

84

45

54%

22

16

קבוצה 5

מים ופסולת

4

2

50%

2

0

קבוצה 6

מסחר ושונות

32

9

28%

3

1

קבוצה 7

עינוג ציבורי

22

10

45%

6

8

קבוצה 8

רכב ותחבורה

62

29

47%

13

3

קבוצה 9

שירותי שמירה ואבטחה

5

2

40%

1

0

סה"כ

1

12

5

קבוצה  10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

0
12

שנת הדוח 2016
סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

2

27
14
02

2
ואבטחה
קבוצה 31 9שירותי שמירה 8
קבוצה 17 10תעשיה ,מלאכה6 ,כימיה ומחצבים

קבוצה  10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

מספר עסקים
חייבים ברשיון

מספר עסקים
ללא רשיון *

1

עסקים הנמצאים
בהליכי רישוי **

מס' בקשות לרשיון
עסק שהוגשו
בשנת הדו"ח

58

26

45%

12

0

331

154

47%

82

35

14

מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2014סה"כ  284עסקים פעילים רשומים בבסיס נתונים ,מהם ל – 173
( )60.91%אין רישיון בתוקף.
המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים (פרט למחלקת רישוי שמקבצת את כולם) הוא  71עיכובים
בוועדה המקומית לתכנון ובניה.
מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2015סה"כ  303עסקים פעילים רשומים בבסיס נתונים ,מהם ל – 187
( )61.71%אין רישיון בתוקף.
המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים (פרט למחלקת רישוי שמקבצת את כולם) הוא  76עיכובים
בוועדה המקומית לתכנון ובניה.
מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2016סה"כ  331עסקים פעילים רשומים בבסיס נתונים ,מהם ל236-
( )77.88%אין רישיון בתוקף.
המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים (פרט למחלקת רישוי שמקבצת את כולם) הוא  80עיכובים
בוועדה המקומית לתכנון ובניה.

הערת הביקורת :לדעת הביקורת חלק גדול מהבעיות בקבלת אישור מהוועדה לתכנון ובניה נובעות מכך
שלציבור בכלל ולבעלי עסקים בפרט אין מידע מקדמי לגבי המבנים אותם הם שוכרים .מידע כזה הכולל
התאמת העסק לתב"ע החלה במקום ,עבירות בנייה בנכס ,היסטוריה משפטית של הנכס וכו' יכולים למנוע
כניסת עסקים למבנים לא מתאימים שלא יוכלו לקבל רישיון עסק.
תגובת מנהל המחלקה :כל בעל עסק המגיע לבקש רישיון לפתיחת עסק מופנה בטרם פתיחת העסק לוועדת
מורדות הכרמל  .באם מדובר בעסק של מזון מופנה גם למשרד הבריאות לקבלת חו"ד מקדמית מהגורמים
הנ"ל .כאשר תיכנס מערכת ה G I S -יוכלו לקבל הפרטים הנחוצים גם ממחלקת רישוי וקידום עסקים
בנוסף.

 5.3נתוני העסקים מול גורמים מאשרים:
הנתונים בטבלה מס'  3מבוססים על מערך הנתונים הממוחשב של המחלקה וכוללים תמונת מצב של
המשרדים השונים עיכוב הרישיונות רישוי העסקים בעסקים טעוני הרישוי ,הפועלים בעיר נשר נכון לשנים
 .2016- 2014הטבלה מציגה את כלל העסקים הפועלים ללא רישיון לאותה שנה מחולקים לפי קבוצות ,וכמות

15

האישורים המעוכבת מחולקת ל 7-גורמי רישוי חיצוניים נדרשים .העסקים מחולקים לקבוצות רישוי
בהתאם לחלוקה המופיעה בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי – התשנ"א :)1995

טבלה 3

סמן את הסיבה להעדר הרשיון

שנת הדוח 2014
סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

תכנון
ובניה

קבוצה  1בריאות ורוקחות

16

קבוצה  2דלק ואנרגיה

1

הגנת
הסביבה

1

משרד
התמ"ת

משטרת
ישראל

משרד
הבריאות

משרד
החקלאות

2

2

6

1

1

1

כיבוי

אחר *

מס' בקשות לרשיון שנדחו
ע"י נותני האישור בשנת
הדו"ח

פרט סיבות לאחר * (ציין
את שם הגורם שדחה)

9

קבוצה  3חקלאות
קבוצה  4מזון

16

קבוצה  5מים ופסולת
קבוצה  6מסחר ושונות

9

8

6

1
4

3

1

קבוצה  7עינוג ציבורי

3

2

2

קבוצה  8רכב ותחבורה

12

1

קבוצה  9שירותי שמירה ואבטחה

1

קבוצה  10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

18

10

סה"כ

5

4

1

6

1

1

1
8

1

6

71

13

23

13

13

35

3

42%

8%

14%

8%

8%

21%

סמן את הסיבה להעדר הרשיון

שנת הדוח 2015
תכנון
ובניה

סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

קבוצה  1בריאות ורוקחות

16

קבוצה  2דלק ואנרגיה

1

הגנת
הסביבה

1

משטרת
ישראל

משרד
התמ"ת

משרד
החקלאות

משרד
הבריאות

2

2

6

1

1

1

כיבוי

אחר *

פרט סיבות לאחר * (ציין
את שם הגורם שדחה)

מס' בקשות לרשיון שנדחו
ע"י נותני האישור בשנת
הדו"ח

9

קבוצה  3חקלאות
קבוצה  4מזון

18

קבוצה  5מים ופסולת
קבוצה  6מסחר ושונות

12

12

9

8

1
6

3

2

1

קבוצה  7עינוג ציבורי

3

3

2

1

קבוצה  8רכב ותחבורה

13

1

6

5

קבוצה  9שירותי שמירה ואבטחה

1

קבוצה  10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

18

10

סה"כ

5

4

1

1

9

6

7

76

13

27

14

19

38

21

41%

7%

14%

7%

10%

20%
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סמן את הסיבה להעדר הרשיון

שנת הדוח 2016
תכנון
ובניה

סוג העסקים ע"פ צו רישוי
עסקים

הגנת
הסביבה

משטרת
ישראל

משרד
התמ"ת

משרד
החקלאות

משרד
הבריאות

קבוצה  1בריאות ורוקחות

17

3

2

9

קבוצה  2דלק ואנרגיה

1

1

1

1

1

19

1

14

1

20

קבוצה  3חקלאות
קבוצה  4מזון

12

11

10

1
6

4

2

קבוצה  7עינוג ציבורי

3

6

2

קבוצה  8רכב ותחבורה

15

1

קבוצה  9שירותי שמירה ואבטחה

1

קבוצה  10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

18

10

סה"כ

1

1

קבוצה  5מים ופסולת
קבוצה  6מסחר ושונות

כיבוי

אחר *

פרט סיבות לאחר * (ציין
את שם הגורם שדחה)

מס' בקשות לרשיון שנדחו
ע"י נותני האישור בשנת
הדו"ח

6

5

1

7

1

4

1
9

7

16

80

14

35

16

30

45

36%

6%

16%

7%

14%

20%

מהנתונים בטבלה עולה כי בשנת  2014המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים הוא  71עיכובים
בוועדה המקומית לתכנון ובניה המהווה  41.52%מסך כלל גורמי הרישוי לאחר מכן כיבוי אש עם 35
עיכובים המהווה  20.46%עיכוב מסך כלל העיכובים של גורמי הרישוי.
בשנת  2015המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים הוא  76עיכובים בוועדה המקומית לתכנון ובניה
המהווה  36.53%מסך כלל גורמי הרישוי לאחר מכן כיבוי אש עם  38עיכובים המהווה  18.26%עיכוב מסך
כלל העיכובים של גורמי הרישוי.
בשנת  2016המספר הגדול ביותר של אישורים מעוכבים הוא  80עיכובים בוועדה המקומית לתכנון ובניה
המהווה  33.89%מסך כלל גורמי הרישוי לאחר מכן כיבוי אש עם  45עיכובים המהווה  19.06%עיכוב מסך
כלל העיכובים של גורמי הרישוי.
מצ"ב גרף הממחיש את מספר העיכובים לפי הגורמים השונים:

בגרף ניתן לראות כי רב העיכובים נגרמים עקב ועדת תכנון ובניה ולאחר מכן עקב כיבוי אש ,משטרת ישראל.
הכי מעט אישורים מעוכבים במשרד החקלאות.
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פרק  .6המדגם
המדגם כלל  34תיקים שנבחרו על ידי הביקורת מתוך תיקים שנפתחו בשנים  2016 – 2014ובנוסף תיקים
שהפריטים שונו בעקבות הרפורמה החדשה באופן אקראי .הביקורת ביקשה ללמוד ממדגם זה על תהליך
העבודה במחלקה והתאמתו לנהלים ,לדרישות החוק ותקנות רישוי העסקים.
 .6.1חלוקת המדגם לפי קבוצות:
להלן כמות התיקים שנבחרו על פי הקבוצות המצויות בצו רישוי עסקים:

















בתי מרקחת –  3תיקים.
תכשירים וציוד רפואי –  2תיקים.
מספרה –  1תיקים.
קוסמטיקה –  1תיקים.
תחנות דלק –  2תיקים.
מזון לבע"ח –  2תיקים.
בתי אוכל –  4תיקים.
בשר עופות דגים בע"ח ימיים או חלקיהם –  3תיקים.
מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם –  1תיקים.
מכירת מזון לרבות משקאות –  6תיקים.
אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים –  1תיקים.
חנות ששטח המכירה הינו  800מ"ר –  1תיקים.
עינוג ציבורי–  4תיקים.
מוסך –  2תיקים.
בית דפוס –  1תיקים.
מרפדיה –  1תיקים.
תיקים.
34
סה"כ

 6.2סקירת התיקים וצרופותיהם:
עפ"י בדיקה פיזית של התיקים נמצא:
o
o
o
o

 4עסקים עם רישיון לצמיתות –;המהווה  11.76%מהמדגם;
 2עסקים עם רישיון תקופתי" –מהווה  5.88%מהמדגם;
 27עסקים שהוזמנו לחידוש/טיפול/המתנה (משמע אין רישיון עסק בתוקף) – מהווה  % 79.41מהמדגם;
 1עסקים עם רישיון זמני –מהווה  2.95%מהמדגם.
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 6.3סקירה של פעילות הגורמים המאשרים:
המחלקה פועלת מול גורמים שונים שמהם נדרשים אישורים לצורך מתן רישיון .פרק זמן ממושך פוגם
ביכולת העסק לקבל רישיון כל עיכוב שכזה פוגע בעסק ומונע ממנו לקבל רישיון בזמן סביר .הביקורת בדקה
את פרק הזמן שלוקח לכל גורם לענות לפי חודשים .להלן הטבלה המפרטת את זמן הטיפול בחודשים לפי
הגורמים השונים בהתאם למדגם:
זמן מענה בחודשים
חודשים 1-3
חודשים 4-6
חודשים 7-12
מעל לשנה
לא קיבלו כלל תשובה
לא נשלח ויש אישור
לא נשלח ואין אישור
רק במקרה של כיבוי אש
נשלח ומילאו תצהיר
סה"כ תיקים להם נדרש
מענה

כיבוי
אש
3
0
0
0
4
11
14

ועדה לתכנון
ובניה
3
5
1
1
9
14

משרד הגנת
הסביבה
1
0
0
0
3
2
1

משטרה
5
0
1
0
6
0
4

משרד
הכלכלה
3
1
0
0
0
0
7

משרד החקלאות משרד
ופיתוח הכפר הבריאות
12
0
3
0
0
1
3
1
0
0
0
0
4
4

1
33

33

7

11

16

6

22

כפי שניתן לראות בטבלה רב הגורמים שלא ענו כלל תשובה היו וועדה לתכנון ובניה ,משטרה ,כיבוי אש .דבר
שגורם לעיכוב הרישיון.
הביקורת ממליצה כי על המחלקה לפנות באופן יזום לעסקים השונים שטרם קיבלו מענה מכיבוי אש
ולפעול מולם ישירות למילוי תצהיר ובכך להסדיר את כמות העסקים שפועלים ברישיון .הביקורת ממליצה
לפעול מול הגורמים השונים על מנת לצמצם את זמן הטיפול בתיק.
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תגובת מנהל המחלקה :לא כל עסק יכול למלא תצהיר ,ישנה טבלה של עסקים המפרטת את העסקים
שבמסלול תצהיר של רשות הכבאות וההצלה .אנו פועלים ע"פ הטבלה הנ"ל.

 6.4השוואה של תיק פיזי מול תיק ממוחשב:
מחלקת רישוי מנהלת מעקב ורישום כפול של כל עסק טעון רישוי :רישום במחשב ופתיחת קלסר שבו
מתויקים כל המסמכים הרלוונטיים לתהליך הרישוי .בנוסף נמצאה אי התאמה בין הרישום במחשב לבין
התיק הפיזי.
להלן טבלה המציגה את הסטטוס בין התיק הפיזי לתיק הממוחשב מתוך המדגם:
תיק מספר
01/050

מהות
אחסון חומרים ותכשירים
רפואיים

01/050א

אחסון חומרים ותכשירים
רפואיים

04/106
04/121
05/004

מכולת
מרכול
אשפה ופסולת

05/074

חשמלאות רכב

04/124

אחסון מזון לרבות משקאות

04/123ב
04/123ד
04/123ו

מכולת-חנות מעל ל 800מ"ר
מרכול  -אריזת בשר עופות דגים
מרכול  -הכנת מזון

04/123ז

מרכול  -מזנון בית אוכל

סטטוס תיק פיזי
ניתן היתר זמני לשנה 6.1.13
ניתן היתר זמני לשנה 16.6.15
אין רישיון תקף
ניתן היתר זמני לשנה 6.1.13
ניתן היתר זמני לשנה 16.6.15
אין רישיון תקף
אין רישיון (דחייה מ25.5.14ומאז אין)
רישיון קבע 24.5.17-31.12.20
היתר זמני 26.10.15-31.12.16
בטיפול מ8.3.17-
אין רישיון (בטיפול מ)20.2.17-
הוצא תצהיר כיבוי אש 20.2.17
הוצא מכתב שני לועדה 20.7.17
אין רישיון (בטיפול מה)1.12.16
מולאוכל הדרישות להוצאת רישיון עסק
ובכל זאת אין רישיון עסק
היה צ"ל מסווג כפריט 04-07ב
אין רישיון (נדחה מ)6.7.16-
אין רישיון (נדחה מ -11.12.16משרד הבריאות)

סטטוס תיק במחשב
זמני

זמני

רישיון לצמיתות
בטיפול
לצמיתות
זמני

בטיפול

בטיפול
בטיפול
בטיפול

אין רישיון (נדחה מתאריך  15.8.16עקב משרד הבריאות)
נשלח שוב מכתב מיום 15.11.16
שנדחה שנית ב 11.12.16ולא הוצא בגינו מכתב נוסף לעסק

07/008ד

אין רישיון (נדחה מתאריך  15.8.16עקב משרד הבריאות)
נשלח שוב מכתב מיום 15.11.16
שנדחה שנית ב 11.12.16ולא הוצא בגינו מכתב נוסף לעסק
אין רישיון (בטיפול מה)12.4.16

בטיפול
זמני

המלצות הביקורת:
כל עדכון בתיק העסק חייב להיות מגובה בעדכון התיק במחשב ולהיפך .יתוקן.
הקשר עם גורמי רישוי חיצוניים ובעלי העסק לפי לוחות זמנים המוגדרים בחוק צריך להיות באחריות
פקידת הרישוי .מנהל המחלקה צריך לפקח על עבודתה ולתת אישור להנפקת רישיון .יתוקן.
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בנוסף נמצא כי הדוחות שמופקים מהמערכת אינם מתועדים .העניין מקשה מאחר וקיים עדכון של
הנתונים באופן מצטבר ולא ניתן לבצע חתך היסטורי .התיעוד נמסר לגזבר העירייה והוא מדווח למשרד
הפנים והעתקים אצלו .אנו נשמור מהיום גם אצלנו.
על המחלקה לערוך לכל תיק גיליון טיפול מה שיאפשר פיקוח ובקרה טוב יותר על כל תיק בכל זמן נתון.
מקבל יתוקן.
יש לתאם הדרכה והטעמה נוספת לפקידת הרישוי בנושא התוכנה על מנת מיצוי יעיל ואפקטיבי יותר של
התוכנה .יתוקן בהקדם מול "רמה".
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פרק  :7עיקר ממצאי הביקורת
.1

הביקורת מעירה כי המחלקה לא הציגה בפני הביקורת תוכנית עבודה שנתית.
תגובת מנהל המחלקה :משנת  2014עת עברנו השתלמות כלל מנהלי מחלקות העירייה בנושא הכנת
תוכנית עבודה שנתית  ,המחלקה עובדת ע"פ תוכנית עבודה שנתית ובסיום כל שנה מוציא אני סיכום
שנתי עד שנת  2017כולל.

.2

נמצא כי לרוב העסקים טעוני רישוי בעיר אין רישיון עסק בתוקף.
תגובת מנהל המחלקה :לרוב העסקים קיים רישיון לניהול עסק או שהעסק בחידוש.

הביקורת מעירה כי לא הוטמעו במחלקה כל נהלי הרפורמה החדשה .כלומר ,הרפורמה אינה מיושמת
.3
בפועל למרות שפורסמו מספר פריטים עליהם היה נדרש להחיל שינוי הן במשך הרישיון והן מבחינת
הוצאת היתר מזורז .לדוגמא תיק  02/001תחנת דלק פז רישיון הינו לצמיתות במקום ל 5-שנים כפי
שקובע הצו.
.4

הביקורת מצאה כי עד לתאריך  1.2.2017לא היה פיקוח יזום על עסקים עקב הוצאת הפיקוח הכללי
ממחלקת רישוי עסקים .נכון להיום הצטרף פקח אחד למחלקה שתפקידו לבצע פיקוח יזום בעסקים
בעיר .אך בפועל הפקח לא עומד לרשות המחלקה כל ימות השבוע ומושאל למחלקות אחרות בעירייה
כדוגמת הווטרינר העירוני ומחלקת גביה.

משיחות שקיימה הביקורת עם עובדי המחלקה עולה כי לפקח אין תוכנית עבודה מסודרת באשר
.5
לביקורות שעליו לבצע בעסקים חדשים ובדיקת עסקים קיימים.
.6

לדברי מנהל המחלקה במקרים בהם עסקים אינם מבצעים תיקונים והתאמות בהתאם לדרישות
המחלקה הטיפול מועבר למחלקה המשפטית של העיריה להמשך טיפול .הביקורת מעירה כי לא מצאה
כל תיעוד של תכתובות בנושא זה בתוך תיקי העסקים הפיזיים ובתוכנה.
תגובת מנהל המחלקה :בשנים בהן עוסקת הביקורת טופלו ע"י המחלקה המשפטית  4עסקים (חיידר,
הכט ,פלשת ,שוק רמלה לוד) .ובנוסף נערכו שימועים ל 12-עסקים לפני נקיטת הליכים משפטיים.
בנוסף הועברו  3עסקים ב 04.11.2015-להמשך טיפול יועמ"ש.

.7

הביקורת לא מצאה הטעמת מערכת מקרקעין  GISלתחומי התעשייה והמסחר בה מפורטות
התוכניות וההיתרים החלים על כל תא שטח ,נושא זה יכול לסייע בצמצום מס' העסקים שבקשתם
לרישיון עסק נדחית ע"י הוועדה לתכנון ובנייה.
תגובת מנהל המחלקה :תבוצע הכנסת מערכת ה G.I.S -והטמעתה.

.8

הביקורת מעירה כי לא מצאה פיקוח ומעקב אחר עסקים שבקשתם לרישיון עסק נדחתה.
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הביקורת מצאה ליקויים בקשר שבין מחלקת רישוי למחלקה המשפטית בנושא מעקב וטיפול
.9
בתיקים הפועלים ללא רישיון לדוגמה תיק מספר 07/013ט מספרה הפועלת ללא רישיון מ 2012-ולא
נמצא טיפול אכיפתי או משפטי.
.10

הביקורת מעירה שהמחלקה אינה עורכת מעקב אחר גביית אגרות רישוי מהעסקים .למחלקה דוח
מרוכז לגבייה של אגרות רישוי שניתן לאמת אותו מול כמות עסקים שנדרשים לשלם.
תגובת מנהל המחלקה :לא מובן לי איזה מעקב יש לבצע .אין מתן רישיון ללא תשלום האגרה והכנסת
הקבלה לתיק העסק.

.11

הביקורת לא מצאה בקרה ומעקב אחר עסקים שנמצאים בהליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא
רישיון.
תגובת מנהל המחלקה :אין כיום עסקים הנמצאים בהליך משפטי.

.12

לא נמצא בקרה ומעקב אחר עסקים שזומנו לשימוע טרם מתן צו סגירה מנהלית ולאחר שקיבלו צו
סגירה מנהלי .הביקורת מצאה כי אין מעקב אחר תיקים שנמצאים בטיפול והתיקים נותרים ללא מענה
זמן רב.
תגובת מנהל המחלקה :מופיע בתשובה לסעיף  6בפרק זה.

הביקורת מצאה כי אין מעקב לגבי עסקים שנשלחו אליהם מכתבי אזהרה (פקידת המחלקה טענה כי
.13
זה יוצא מהערכת – לא נימצא תיעוד ותיוק).
.14

הביקורת לא מצאה פיקוח והגבלת זמן תגובה לקבלת אישורים מכבאות והוועדה לתכנון ובניה
ומגורמים נוספים.

.15

הביקורת מצאה תיק עם מס' פריטים אין הפרדה ופירוט בין הפריטים השונים.

.16

הביקורת מצאה כי תיקים שונים המתויקים בתיק פיזי אחד למרות שמדובר בשני תיקים שונים
הפתוחים במחשב (תיק מס'  04/106ותיק מס' 04/106א).

הביקורת מעירה כי מבדיקת מדגם תיקי רישוי עסקים ,עולה כי המעקב אחר תהליך הרישוי של בתי
.17
עסק אינו רציף במקרים רבים.
.18

הביקורת מעירה כי לא מצאה תיעוד (דו"חות פיקוח) של הביקורות הפיזיות בבתי העסק שבוצעו ע"י
מנהל המחלקה בין השנים .2014-2016
תגובת מנהל המחלקה :בשנים אלו לא היה פנקס דוחות ביקורת בעסק .בינואר  2017הכנסתי פנקס זה
למחלקה .המפקח בן רשם דוחות אולם הפסיק ,הוער למפקח בעקבות הבקרה .

.19

אין תיעוד של עסקים שמגיעים לפגישה ראשונית עד לפתיחת תיק.
תגובת מנהל המחלקה :קיים תיעוד בקלסר מיוחד רק לנושא זה.
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הביקורת מצאה מספר תיקים בהם לא נשלחו מכתבים לגורמי הרישוי השונים על אף שנדרשים
.20
אישור על פי צו רישוי עסקים (לדוגמא :תיק מספר  02/002תחנת דלק שערי דלק ,לא מופיע כי נשלחה
בקשה לרישוי למשטרה ומשרד הכלכלה ,בנוסף תיק מס'  04/123ג מרכול (כולל טיפול במזון) מחסני
השוק לא נשלח בקשה לרישוי ממשרד החקלאות ,לכבאות והועדה לתכנון ובניה ,למרות שנדרש ע"י צו
לרישוי עסקים).
הביקורת מצאה כי יש פריטי רישוי שלא מסווגים כראוי על פי חוק רישוי העסקים (לדוגמא תיק
.21
מספר 07/013י קוסמטיקה פרא -רפואית מניקור פדיקור אין התייחסות לסיווגו כ-פריט 01.04ג' כתובות
קעקע – מאחר וצוין במפורש כי בעסק נעשה גם איפור קבוע .דוגמא נוספת תיק מספר  04/124מסווג
כפריט 04-06ג במקום 04-07ב).
נמצאו תיקים רבים בהם מסמכים תויקו שלא על פי סדר כרונולוגי ,דבר אשר מקשה על מעקב
.22
וטיפול בתיק.
.23

לא נמצא גיליון טיפול בתיק העסק .לא נמצא תוכן עניינים ואין מעקב על התיקים.

הביקורת מצאה נוהל לא תקין לפיו מחלקת רישוי מסתפקת באישור חד פעמי של הוועדה לתכנון
.24
ובניה בעת הוצאת הרישיון ואינה פונה שוב אל הועדה לצורך חידוש הרישיון ,בהתאם לדרישת צו רישוי
עסקים.
.25

הביקורת מצאה כי הועדה לרישוי עסקים מתכנסת לעיתים רחוקות – כפעם בשנה.
תגובת מנהל המחלקה :הוועדה התכנסה בשנים  2014-2016בתאריכים הבאים,28.09.2014 :
 - 18.06.2015 ,13.05.2015 ,22.02.2015 ,31.12.2014 ,04.11.2014שימוע ל 12-עסקים- 29.11.2015 .
בוטלה הוועדה ע"י ראש העיר. 29.08.2016 , 17.04.2016 .

.26

הביקורת מצאה כי בדף האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים בעיריית נשר נמצא כי ההסברים קצרים
ולא מפורטים וכי הקישור לפריטים טעוני רישוי בדף האינטרנט של מחלקת רישוי עסקים מובילים לדף
כללי של משרד הכלכלה ולא לרשימת הפריטים הקבועים בצו.
תגובת מנהל המחלקה :קיימת עמדת עיון ומידע "קיוסק" בכניסה לעירייה עם כל החומר הנדרש כולל
 :חוק רישוי עסקים ,צו רישוי עסקים ,טפסים רלוונטיים לבקשה לרישיון עסק ועוד...כולל אפשרות
הדפסת כל הנדרש ע"י האזרח.

הביקורת מצאה כי עובדי המחלקה אינם מנצלים את מלוא הפוטנציאל של תוכנת "רמה" לניהול
.27
רישוי עסקים.
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פרק  :8המלצות הביקורת
 .1הביקורת ממליצה שבאתר העירייה תחת רישוי עסקים תהיה גישה לכל אזרח לתוכנת  GISובעזרתה יהיו
מידע זמין לכל אזרח לגבי כל תא שטח ומבנה עסק בעיר .זאת אחת מדרישות הרפורמה החדשה
שמטרתה להבטיח בהירות באשר לנדרש מאותו מבנה ואילו סוגי עסקים ניתן לפתוח בו לפני שפותחים
עסק.
תגובת מנהל המחלקה :מקובל והוחל בביצוע.
 .2לדעת הביקורת על המחלקה להכין תכנית עבודה שנתית ולפעול על פיה.
תגובת מנהל המחלקה :קיימת ופועלים על פיה.
 .3ראוי לעשות מאמץ מערכתי להגדלת היקף הרישיונות בתוקף ,בטווח זמן סביר וקצוב על פי תוכנית
עבודה רב שנתית.
תגובת מנהל המחלקה :מתחילת שנת  2018אנו מקיימים מאמץ כלל מערכתי בשת"פ המחלקה
המשפטית ,מחלקת הנדסה ומנכ"לית העירייה .על מנת להגיע בסוף השנה ל 75 % -עסקים עם רישיון
עסק כנדרש.
 .4יש לפעול לצמצום במידה ניכרת את החריגה ממשך הזמן הנדרש למתן תשובה על ידי גורמי הרישוי.
 .5הביקורת ממליצה לבחון מול הוועדה לתכנון ובנייה מהם הסיבות למשך זמן התגובה הארוך לקבלת
תשובה בנושא רישוי עסק.
 .6הביקורת ממליצה לשקול לתת היתר זמני לעסקים חדשים על מנת שיוכלו לפעול עד קבלת תשובות
מגורמי הרישוי השונים ובכך למנוע את מספר העסקים שנפתחים שעובדים ללא רישיון.
 .7הביקורת ממליצה לתת לעסקים (פריטים המופיעים בטור ד' היתר מזורז בצו רישוי עסקים) שבהם ניתן
לבצע הליך של היתר מזורז (רישיון הניתן לבעל העסק עוד בטרם קבלת אישור מהגורמים השונים) בכפוף
למילוי תצהיר מתאים (מצורף תצהיר לדוגמא של עיריית ת"א יפו).
 .8הביקורת ממליצה כי בכל עסק חדש שנפתח תבוצע ביקורת פיזית על ידי הפקח ובכך ניתן יהיה להבטיח
כי מהיום והלאה לכל עסק בוצעה ביקורת פיזית ולתעד זאת בתיק העסק.
 .9הביקורת מציינת כי באחריות מנהל המחלקה לנהל מעקב ,פיקוח ובקרה באשר לגבייה של אגרות רישוי.
תגובת מנהל המחלקה :כל בעל עסק אשר מקבל רישיון לניהול עסק .בטרם קבלת הרישיון משלם
האגרה כנדרש .אין מצב שיינתן רישיון ללא תשלום האגרה.
 .10הביקורת ממליצה בתיקים בהם רישיון העסק מתעכב עקב חוסר מענה מגורם רישוי כלשהו – ליישם את
הנוהל החדש ברפורמה  -הצהרת עסק ובכך להגדיל את כמות הרישיונות .חשוב ליידע בכתב את הרשות
הארצית לכבאות והצלה.
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 .11הביקורת ממליצה לעירייה להציב שלטים בולטים בכניסות לאזור התעשייה .השלטים יזמינו לפני פתיחת
העסק את כל המעוניין למשרד לרישוי עסקים ו/או לאתר האינטרנט של העירייה כדי לקבל אינפורמציה
חיונית.
תגובת מנהל המחלקה :פניתי לכלל מנהלי מחלקות רישוי עסקים בארץ ולא קיבלתי אפילו תשובה אחת
למי קיים השילוט הנ"ל .אבקש לקבל דוגמה מהמבקר.
 .12הביקורת ממליצה לעדכן את אתר האינטרנט העדכני ולכלול בו סרטון וידאו המסביר כיצד יש לפעול כדי
לקבל רישיון עסק.
תגובת מנהל המחלקה :אתר האינטרנט העירוני מעודכן ובנוסף קיימת גם עמדת העיון והמידע לציבור
"הקיוסק"  .לגבי הסרטון אקח דוגמה ואצור אחד לעירייה.
 .13הביקורת ממליצה להקפיד לשלוח מכתבים לגורמים השונים שדרושים אישור ובכך למנוע עיכוב בקבלת
האישורים.
 .14יש לנהל רישום ומעקב אחר פעילות הפקוח גם באופן ממוחשב וגם באופן ידני.
 .15יש לתאם הדרכות והשתלמויות על בסיס חצי שנתי לפקידת הרישוי בנושא התוכנה על מנת שתוכל
להוציא דוחות שונים ולנהל מעקב שוטף באשר למצב העסקים מבחינת מצב רישיונות ,גבייה ,עיכובים
שונים.
 .16יש להוציא דו"חות תקופתיים אחת לחודש ואחת לרבעון כדי לעקוב אחר תהליך רישוי העסקים וביצועי
המחלקה ולתייקם בתיק תיעוד חוץ.
 .17יש להקפיד על ביצוע ביקורת בכל עסק טעון רישוי ,מדי שנה לפחות ,על שלמות המסמכים הנדרשים
בתיק העסק ,ועל תיוקם באופן שיטתי על פי סדר כרונולוגי ,בתיק העסק עצמו ולא בנפרד.
 .18מחלקת רישוי עסקים ,בתיאום עם היועץ המשפטי ומנכ"ל העירייה ,יכינו נוהל פנימי להגדרת פרקי הזמן
לנקיטה בהליכים כנגד עסק הפועל ללא רישיון .כמו כן יש לגבש נהלי עבודה משותפים ליועץ המשפטי
ולמחלקת רישוי ופיקוח בשאר הנושאים שיש להם היבט משפטי ולנהל מעקב ותיעוד אחר תיקים אלה.
 .19על המחלקה לוודא כי פריטי הרישוי תואמים למהות העסק ולהצהרת המבקש תוך בחינת העסק בכדי
לסווג פריטים כראוי ועל מנת למנוע טעויות שיגרמו לעיכובים.
 .20יש להקפיד לקבל את אישור הועדה לתכנון ובניה בכל חידוש רישיון עסק.
 .21הביקורת ממליצה כי יערכו וועדות רישוי לעתים יותר תכופות מפעם בשנה.
תגובת מנהל המחלקה :מבוצע יותר מפעם אחת ראה תשובה בסעיף  26לממצאי הבקרה.
 .22יש להקפיד לבצע ביקורות לעסקים ותיקים .חובה לתעד את מועד ותוכן הביקורת.
 .23לפעול ליישום הרפורמה ובכלל זה 11 ,פריטים שפורסמו  20.10.2015יש להכיל עליהם את הרפורמה.
 .24יש לנהל מעקב אחר בתי עסק שלא עומדים בדרישות לחידוש רישיון עסק או עסקים שאין להם רישיון
עסק ולבצע תהליך אכיפה.
 .25כל תכתובת שקשורה לעסק חייב להיות מתועד בתיק העסק על פי סדר כרונולוגי.
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פרק  :9ליקויים חוזרים
פרק זה כולל הערות על ליקויים שחזרו על עצמם במהלך הביקורת:
 .1הביקורת נתקלה במספר מקרים בהם העסק לא מקבל רישיון עקב ליקויים בתחום התכנון והבניה ולכן
רישיון העסק מתעכב חודשים ואף שנים.
המלצת הביקורת יש ליישם ככל הניתן את הנחייה מס'  8.1151שעודכנה ב  29/06/2015ע"י היועץ
המשפטי לממשלה ובה הוא מציב תנאים ליתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה בכפוף
לאישור בטיחות של מהנדס העיר.
תגובת מנהל המחלקה :מבוצע מתחילת השנה עת הוקמה וועדת משנה לוועדת רישוי עסקים ,הוועדה
פועלת מול וועדת מורדות הכרמל לגבי  55עסקים שנדחו בעבר על ידם.
 .2הביקורת מצאה כי ישנם תיקים רבים שאינם מטופלים זמן רב ונמצאים בתהליך רישוי ללא רישיון הן
מסיבות שלא ניתן תשובה מהגורמים המאשרים והן בשל ליקויים שנמצאו.
המלצת הביקורת :על המחלקה ליזום פניה לגורמי רישוי כדי לזרז קבלת אישורים .לחילופין על העירייה
חלה חובה לפעול כנגד עסקים הפועלים ללא רישיון.
 .3לפי חוק רישוי עסקים תשכ"ח  1968סעיף .6ב סעיף קטן (א) ו – (ב) ,ותקנות רישוי עסקים תשס"א 2000
סעיף ( 10ב) ,בעת הנפקת רישיון עסק יחתמו מסמכי הבקשה הכוללים תרשים סביבה מפה מצבית
ותוכנית עסק חתומים על ידי בעל מקצוע ומאושרים ע"י רשות הרישוי .הביקורת מצאה נוהל לא תקין
לפיו בקשה לאישור הועדה לתכנון ובניה מוגשת פעם אחת בלבד וזאת בתחילת תהליך הרישוי של העסק.
משנתקבל אישור הוועדה ,לא מוגשת בקשה נוספת לאישור הועדה לפי לוח הזמנים שקובע צו רישוי
עסקים בהתאם לסוג העסק ,דהיינו אחת לשנה ,שלוש ,או חמש שנים .משמעות הדבר שבתי עסק
מקבלים רישיון עסק מהעירייה למרות שהם לא נבדקים מעת לעת ,כפי שדורש החוק .הבדיקה צריכה
לקבוע אם הם עומדים בדרישות חוק התכנון ובניה .המלצת הביקורת :יש להקפיד לקבל את אישור
הועדה לתכנון ובניה בכל חידוש רישיון עסק.
 .4בתיקי העסק אין אחידות באופן הצגת האישור הניתן ע"י גורם חיצוני ,לדוגמא :אישור משטרה יכול
להופיע בתיק אחד בצורה של חתימת המשטרה עם תאריך על גבי טופס של עיריית נשר ואילו בתיק אחר
התקבל אישור המשטרה על גבי מכתב מודפס של משטרת ישראל .המלצת הביקורת :על המחלקה
להקפיד שגורמי הרישוי יאשרו את הפניות על גבי דפי הפניה של עיריית נשר .כל נספח יצורף לדף החתום.
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פרק  :10סיכום
הביקורת מציינת שקיימת מורכבות רבה בנושא רישוי עסקים הנובעת משלוש סיבות עיקריות:
א .תלות בגורמי רישוי חיצוניים
ב .הדינאמיות של פעילות העסקים
ג .שינוים עקב הרפורמה החדשה
בשל סיבות אלה יש לבצע מעקב רציף אחר תהליך הרישוי של העסקים .על מנהל המחלקה לתת דגש על
נושאי פיקוח ,מעקב ובקרה.
יחד עם זאת אין בכך להצדיק מצב שבו כ 60%-מהעסקים פועלים ללא רישיון .יש לעשות מאמץ כדי לשנות
את המצב בטווח הקצר ובטווח הארוך לפי המלצות הביקורת בפרקים הקודמים.
תגובת מנהל המחלקה :המצב כפי שציינתי הינו הפוך  ,ישנם  48%מהעסקים הפועלים ללא רישיון  ,עוד 33
עסקים נמצאים בתהליך חידוש הרישיון  .דהיינו עד "אתמול" היה להם רישיון אשר פג תוקפו  .ברגע
שיתקבלו ההיתרים לחידוש נעמוד על  38%עסקים ללא רישיון  .כאשר המגמה היא להגיע בסוף שנת 2018
ל 75%-מהעסקים עם רישיון כנדרש.
סיור באזור תעשייה מצביע על כך שמחלקת רישוי עסקים אינה "בעלת הבית במקום"! נושא זה בא לידי
ביטוי בהיעדר שילוט בולט של המחלקה ,בחוסר קשר רציף והעברת מידע לבעלי העסקים במיילים
ובדואר ,באי קיום הדרכות יזומות לבעלי עסקים וכמובן בפיקוח על בסיס יומי על בסיס תוכנית עבודה
המתועד בכתב .
להלן מספר דגשים:
מעקב אחר עסקים טעוני רישוי – יש להקפיד ולנהל באופן מסודר יותר את תיקי העסק ולנצל את תוכנת
המחשב החדשה כדי לקבל תמונה עדכנית ומדויקת של מצב רישוי העסקים בעיר .מומלץ להוציא דו"ח
רישוי עסקים אחת לחודש ולהעבירו למנכ"ל העירייה .מנהל מחלקת רישוי יציג בפני ועדת רישוי עסקים
דו"ח עדכני שמתאר את מצב העסקים טעוני רישוי בעיר.
תגובת מנהל המחלקה :המערכת החדשה שודרגה והוכנסה למחלקה בחודש שעבר  ,אקיים הדרכה ע"י
מפעיל "רמה" לי ולרכזת המשרד בהקדם.
גורמי רישוי  -יש להקפיד על לוח זמנים מוגדר בין גורמי רישוי חיצוניים ובעלי העסק .נושא זה צריך להיות
באחריות פקידת הרישוי .מנהל המחלקה צריך לפקח על כך.
כוח אדם – לדעת הביקורת יש להקפיד שהפיקוח יעבוד על פי תכנית עבודה.

הרפורמה החדשה – יש ליישם את הרפורמה החדשה הן מבחינת פריטי רישוי ששונו והן מבחינת נהלי עבודה
שונים כגון היתר מזורז ומפרט אחיד .כמו כן ,יש לבצע הטמעת מערכת מקרקעין ותיק מידע לגבי כל נכס וכל
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תא שטח מסחרי באתר האינטרנט של העירייה על מנת להנגיש את המידע לבעלי העסקים ולצמצם את
עיכובים מיותרים.
תגובת מנהל המחלקה :כפי שציינתי בימים אלו מקודם הנושא ואני תקווה כי המערכת תהיה כבר פעילה
לקראת סוף שנת .2018
שילוט – יש להתקין שלטים גדולים ובולטים בכל הכניסות לאזור התעשייה המקבלים את פניהם של כל מי
שנכנס אליו .השלטים צריכים לתת מידע לציבור על כך שהמקום פועל תחת עינה הפקוחה של מחלקת רישוי
עסקים וכל ייזם מוזמן למשרדי המחלקה לפני הקמת עסק חדש.
כנסים והרצאות – על המחלקה ליזום מספר כנסים/הרצאות בשנה לבעלי עסקים .מטרת כנסים כאלה
להביא לידיעת הציבור שינויים בחקיקה ,שינויים טכנולוגיים ,הנגשת מידע ושיפור השירות .פגישות כאלה
יכולות להניב שיתוף פעולה טוב יותר בין בעלי העסק לצוות המחלקה וכך לשפר את מצב רישוי העסקים
בעיר.
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נספח מס  :1תיעוד ופירוט של תיקי המדגם מחולקים לפי הקבוצות

קבוצה  - 1בריאות ,רוקחות  ,קוסמטיקה

תיק מספר  –01/055בית מרקחת פריט בצו .01-01
תאריך פתיחת תיק .20.6.16
אין טופס בקשה לרישיון עסק בתיק.
 20.6.16הוצאו מכתבים לכבאות ,משטרה ,בריאות והועדה לתכנון ובניה.
 12.9.16אושר במשטרה.
 10.7.16מכתב תשובה מהועדה שהחנות המסומנת אינה החנות הנכונה.
 16.1.17מכתב בקשה וסירוב מהועדה שאין מיקום מדויק והחנות המסומנת אינה החנות הנכונה.
ב 2.3.17מופיע במחשב כי הוצא מכתב בקשה לרישיון אך אין זאת בתיק הפיזי.
סטטוס תיק פיזי – אין רישיון.
סטטוס תיק ממוחשב
אין תשובה מכבאות וממשרד הבריאות מתאריך  20.6.16ועד היום.
לא נערך ביקור ראשוני בעסק ע"י רישוי עסקים ולכן קיים בלבול בין בתי המרקחת השונים –
סימון חנות לא נכון.
תיק מספר  01/019בית מרקחת  -פריט בצו 01-01
נשלחו מכתבים למשטרה ולמשרד הבריאות .19.7.09
 7.3.11מכתב נוסף למשטרה.
ניתן רישיון ל 5שנים מתאריך  12.12.12ועד ל  31.12.17ושולמה אגרה.
 13.4.10משרד הבריאות אישר.
 27.11.12אישור משטרה
 2.4.13אישור כיבוי אש.
 – 26.4.15אישור כיבוי אש.
סטטוס תיק פיזי – רישיון ל 5שנים.
למועד החידוש לא היה כל התייחסות לוועדת תכנון ובניה.
תיק מס  01/025בית מרקחת  -פריט מס 01-01
 25.3.15נשלח מכתב למשטרה.
 -0 4.6.15אישור משרד הבריאות.
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 – 25.3.15סירוב משטרה.
 - 24.2.15אישור כיבוי אש.
 – 11.8.15אישור משטרה.
 – 20.10.15הוצא רישיון ל 5-שנים ושולמה אגרה.
לא נשלח מכתב למשרד הבריאות (למרות שניתן אישור כ 3-חודשים לאחר הגשת הבקשה).
לא נשלח מכתב לוועדה לתכנון ובנייה (נשלח מכתב אחרון בתאריך  11.1.07וקיבל אישור אחרון
מתאריך .)28.1.07
תיק מס'  01/050אחסון חומרים ומכשירים רפואים -פריט בצו 01-03ב
 – 27/10/2013בקשה לרישיון עסק
 - 29/10/2013מכתבים לוועדה ,משרד הבריאות ,משטרה
 – 06/11/2013היתר זמני מ  06.11.13עד . 06.01.14
אגרה שולמה
 – 21/11/2013אישור מהמשטרה
 – 21/01/2014אישור משרד הבריאות
 – 23/01/214אישור כיבוי אש
 – 06/04/2014מכתב לאיכות הסביבה
 – 25/02/2015תשובה מהוועדה נדרשים תיקונים
 – 25/02/2015מכתב דחיה .סיבה ועדה תכנון ובנייה
 – 06/05/2015אישור כיבוי אש
 – 16/06/2015מכתב למשרד העבודה
 – 16/06/2015הוצא רישיון עסק זמני
חויב ושולם עבור רישיון עסק זמני
 – 09/07/2015התקבל אישור ממשרד העבודה
 16/06/2016ועד היום אין כל פניה לוועדה תכנון ובניה .העסק פועל ללא רישיון.
מקרה זה מהווה דוגמא למקרים רבים בהם רישיון העסק מתעכב בוועדה לתכנון ובניה
חודשים ואף שנים בגלל חריגות בניה קלות ,זוטי דברים לפי הגדרת היועץ המשפטי לממשלה.
ב –  9/11/03יצאה הנחייה מס'  8.1151שעודכנה ב  29/06/2015ע"י היועץ המשפטי לממשלה ובה
הוא מציב תנאים ליתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה בכפוף לאישור בטיחות של
מהנדס העיר.
תיק מס'  01/050א אחסון חומרים ומכשירים רפואים  -פריט בצו 01-03א
 – 02/04/2014בקשה נוספת לרישיון 01/050א פריט בצו 1-03א
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 – 06/04/2014מכתב משרד הבריאות ,איכות הסביבה
 – 22/05/2014אישור מאיכות הסביבה
 – 02/06/2014אישור מהמשטרה
 – 26/06/2014אישור ממשרד הבריאות
 – 25/03/2015המשטרה מתנגדת לרישיון – אי עמידה בתנאים
 – 16/06/2015רישיון זמני לשנה
חויב ושולם עבור רישיון עסק זמני.
שני התיקים נמצאים תחת אותו מס' עסק במחשב ,ללא הפרדה  01/050ו 01/050 -א .מופיע
במערכת כרישיון זמני למרות שפג תוקף הרישיון ב  16.06.2016והיה צריך להופיע בסטטוס 'ללא
רישיון'.
בנוסף שני הפריטים נמצאים יחד באותו תיק ,אין הפרדה ואין סדר כרונולוגי.
תיק מס'  07/013ט מספרה  -פריט בצו 01-04ב
 06.05.12בקשה לרישיון עסק מספרה
 08.05.12מכתבים למשרד הבריאות ,וועדה לתכנון בניה
 02.07.12דחיה ממשרד הבריאות
 15.07.12מכתב דחיה בקשה עקב משרד הבריאות
 26.08.13אישור משרד הבריאות
סטטוס תיק פיזי – בטיפול (למרות שלא נמצא טיפול החל מ  26.08.13ועד היום).
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
אין התייחסות של הוועדה תכנון ובניה מ  8.05.12ועד היום  ,ולא נשלח מכתב לכיבוי אש.
לפי נוהל החדש ניתן היה להסתפק בהצהרה עבור כיבוי אש.
תיק מס'  07/013י קוסמטיקה פרא -רפואית מניקור פדיקור  -מס' פריט בצו 01-04א
 10.02.13בקשה לרישיון עסק – קוסמטיקה פרא-רפואי ,מניקור פדיקור ואיפור קבוע.
 19.02.13מכתב למשרד הבריאות.
 24.03.13לא צורפו תוכניות ולכן דחיה ממשרד הבריאות.
 01.08.13מכתב נוסף למשרד הבריאות.
 26.08.13אישור משרד הבריאות.
לא נשלח מכתב לוועדה ולכיבוי אש ,ניתן היה להסתפק בהצהרה עפ"י הנוהל החדש.
בנוסף אין התייחסות לפריט 01.04ג' כתובות קעקע – מאחר וצוין במפורש כי בעסק נעשה גם
איפור קבוע.
בתיק נמצא פרטי ושם משפחה שגוי.
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סטטוס תיק פיזי – בטיפול (למרות שלא נמצא טיפול החל מ  26.08.13ועד היום).
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.

קבוצה  - 2דלק ואנרגיה

תיק מס'  02/005תחנת דלק פז צומת נשרים – פריט בצו 02-02א
 10.2.10ניתן רישיון מתאריך  1.1.10לצמיתות.
 22.4.12מכתב להגנת הסביבה
 – 4.11.15אישור הגנת הסביבה בעקבות דרישה חדשה של המשרד להגנת הסביבה למערכת מישוב אדים
בקשה נשלחה בתאריך .19.10.15
לא נמצא אישור משטרה ואישור ועדה לתכנון ובנייה ולא נמצא בתיק כי נשלחו מכתבים מתאימים
למשטרה ,למשרד הכלכלה ,למשרד הבריאות ,ולוועדה לתכנון ובניה.
 – 22.8.16אישור כיבוי אש עד .1.4.17
סטטוס תיק פיזי רישיון לצמיתות מתאריך .1.1.10
סטטוס תיק במערכת הממוחשבת -
אין יישום של הרפורמה ,התיק מופיע לצמיתות כשעל פי הרפורמה צריך להיות  5שנים.
תיק מספר  02/001תחנת דלק ותדלוק – פז חברת נפט בע"מ פריט בצו 02-02א.
 27.4.14אישור כיבוי אש.
 22.7.14מכתב עו"ד .
 30.7.14מכתב ממהנדס העיר.
 4.8.14מכתב תשובה מאלי ממן.
מצוין כי ב 3.8.14פנו אך אין תיעוד לבקשה.
 16.11.15אישור המשרד להגנת הסביבה.
 – 16.11.15ניתן התנאים לעסק ממשרד להגנת הסביבה.
סטטוס תיק פיזי – רישיון לצמיתות.
סטטוס תיק במערכת הממוחשבת –
תיק מספר  02/002תחנת דלק שערי דלק פריט בצו 02-02א.
 6.12.05ניתן רישיון לצמיתות  31.12.05לצמיתות.
 26.6.14אישור כיבוי אש.
 30.4.15מכתב למכתב הבריאות.
 10.6.15תשובה ממשרד להגנת הסביבה.
 4.12.16אישור כיבוי אש עד לתאריך .30.3.17
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אין שום התייחסות לרפורמה שנעשתה בתאריך 20.10.05
אין בתיק אישורים של המשטרה ושל משרד הכלכלה.
סטטוס תיק פיזי – רישיון לצמיתות.
סטטוס תיק במחשב –
על המחלקה ליישם את הרפורמה בתיק זה – הרישיון ע"פ הרפורמה החדשה צריך להיות ל5-
שנים ולא לצמיתות כפי שמופיע.
כמו כן על המחלקה לפעול על מנת לקבל את האישורים הנדרשים מהמשטרה וממשרד הכלכלה
מה שלא בוצע עד היום.

קבוצה - 3חקלאות בע"ח

תיק מס'  03/005מזון לבע"ח  -פריט בצו 03-05ב
 – 06.12.2015פגישה ראשונית
 – 21.12.2015הוגשה בקשה לרישיון
 – 03.01.2016נשלחו מכתבים לווטרינר  ,וועדה לתכנון ובניה כבאות
 – 06.07.2016הוועדה ביקרה בעסק
 – 15.01.2016הוועדה אישרה
 – 09.12.2016הווטרינר אישר
לא התקבל אישור כבאות
סטטוס תיק פיזי – אין רישיון עסק ולא שולם אגרה
סטטוס תיק ממוחשב – תיק בטיפול
 03.01.2016עד היום – לא נשלח פניה נוספת לכיבוי אש ממה שקיים בתיק .לפי צו רישוי עסקים ,ניתן היה
לתת היתר מזורז עד לאישור או רישיון זמני עד אישור הכבאות ,מאחר וקיים נוהל חדש בו ניתן להסתפק
בהצהרה של העסק.
תיק מס'  04/123ג מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 03-05ב אחסון אריזה מכירה של מזון לבע"ח
 11.04.16אישור הגשה ,בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה
סטטוס תיק פיזי – בטיפול
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול
לא נשלח מכתב ממשרד החקלאות ,לכבאות והועדה לתכנון ובניה ,למרות שנדרש ע"י צו לרישוי עסקים .לא
נעשתה שום פעולה מתאריך .11.04.16
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קבוצה  -4מזון

תיק מס'  04/122מזנון בית אוכל  -פריט בצו 04-02ב
 – 09.041.2014טופס פגישה ראשונית
בקשה לרישיון עסק ללא תאריך
 – 11.11.2015מכתבים לכבאות ,משטרה ,ועדה לתכנון ובנייה ,משרד הבריאות.
מצ"ב היתר שלא קשור לתיק
 – 14.02.2016מכתב דחיה ממשרד הבריאות
 – 25.02.2016מכתב דחיה עקב משרד הבריאות
 – 24.02.2016מכתב שני למשטרה
 – 11.02.2016דחיה מהמשטרה
 – 28.03.2016מכתב דחיה לעסק עקב משטרה ומשרד הבריאות
סטטוס תיק פיזי – נדחה
סטטוס תיק ממוחשב – נדחה
 28.06.2016ועד היום אין כל טיפול בתיק ,לא נשלחו מכתבים ,אין בדיקות לתיקון ליקויים והעסק פעיל ללא
רישיון עד היום.

תיק מס'  04/106מכלת  -פריט בצו  04-07ב
 – 29/12/2013הוגשה בקשה לרישיון מכלת
 – 01/01/2014נשלחו מכתבים לוועדה לתכנון ובניה ,משרד הבריאות
 – 28/01/2014אישור כיבוי אש
 – 27/04/2014תשלום אגרת רישיון עסק
 – 27/04/2014הונפק רישיון עסק  27/04/2014לצמיתות
 – 15/05/2014מכתב דחיה לתיקון הליקויים ממשרד הבריאות
 – 25/05/2014מכתב דחיה לעסק עקב משרד הבריאות
לא נשלחה בקשה לכיבוי אש ,ולמרות זאת נמצא אישור מתאריך .28/01/2014
אין טיפול בתיק מ 25/05.14
בתאריך  15.05.14הונפק רישיון לצמיתות למרות שהפריט בצו הינו תקף ל  10שנים בלבד.
תיק מס' 04/106א מזנון בית אוכל  -פריט בצו 04-02ב
 – 01/01/2014נשלחו מכתבים לוועדה ומשרד הבריאות
 – 18/02/2015דחיה מהועדה
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מכתבים נשלחו רק לוועדה ומשרד הבריאות ,לא נשלח לכיבוי אש וגם לא נמצא טופס הצהרה של כיבוי אש,
בנוסף לא נשלח מכתב למשטרה כנדרש עפ"י הצו.
סטטוס תיק פיזי וממוחשב – בטיפול .למרות שהחל מ  18/02/2015אין בטיפול בתיק.
שני הפריטים נמצאו מתויקים יחד תחת אותו מס' תיק למרות שתיקים אלו ממוספרים כל אחד בפני עצמו,
לא נמצא סדר ,אין סדר כרונולוגי והפרדה בין הפריטים.
תיק מס'  04/121מרכול (כולל טיפול במזון) -פריט בצו 04-07ד
בקשה לרישיון עסק ללא תאריך ,שם וחתימת המבקש.
 – 29/10/2015אישור כיבוי אש
 – 11/11/2015מכתבים לוועדה ומשרד הבריאות
 – 31/12/20015משרד הבריאות דורש להגיש תוכנית נוספת
 – 18/02/2016מכתב נוסף למשרד הבריאות
 – 30/03/2016דרישה לתיקון ליקוים מול מח' רישוי ממשרד הבריאות
 – 24/05/2017הונפק רישיון עסק מתאריך  24/05/2017עד .31/12/2020
סטטוס תיק פיזי – רישיון בתיק בתוקף
סטטוס תיק במחשב – תיק בטיפול
לא התקבלה תגובה מהוועדה מתאריך  11.11.15ועד היום ולא נשלחו מכתבים .למרות זאת הונפק רישיון
עסק ב .24.05.17
בתיק הפיזי לא צורף מכתב המבטא את דרישות משרד הבריאות לתיקון הליקויים שהובא לידיעת בעלי
העסק.
תיק מס  04/124אחסון מזון לרבות משקאות  -פריט בצו  04-06ג
 7.4.16בקשה לרישיון עסק.
 10.4.16מכתבים לכבאות ולוועדה לתכנון ולבניה.
 20.6.16מכתב לכיבוי אש (מציינים כי הפריט הינו  04-07ב)
 22.6.16אישור כבאות.
 6.7.16ביקורת מהועדה לתכנון ובניה.
 1.12.16אישור הועדה לתכנון ובניה.
אין פנייה למשרד הבריאות כפי שנדרש ע"י הצו.
את הפריט סווגו כ 04-06-ג במקום כפריט  04-07ב וזה אף מצוין במכתב מכיבוי אש .20.6.16
בנוסף מולאו כל האישורים הנדרשים למתן רישיון עסק ולמרות זאת אין רישיון עסק בתיק וגם אין תיעוד
לכך ששולמה אגרה.
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב  -בטיפול.
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תיק מס  - 04/107פריט בצו 04-07א
 2.2.14פגישה ראשונית.
בקשה לרישיון עסק ללא תאריך.
 10.2.14מכתבים לוועדה לתכנון ובניה ,משרד הבריאות ,כבאות.
 4.2.14תשובה ממשרד הבריאות – ראו לידיעה ללא הערות.
 24.2.14אישור כבאות.
 18.3.14דוח פיקוח התנגדות הועדה .יש להגיש תוכנית להסדרת עבירות בניה.
 12.6.14מכתב סירוב עקב תכנון ובניה
 13.8.14מכתב לוועדה.
 2.10.14דוח ביקור של הועדה לתכנון ובניה ואישורה.
 4.5.15הוצא רישיון עסק מתאריך  4.5.15ולצמיתות .שולמה אגרת רישיון עסק.
 31.3.15אישור כיבוי אש.
הערות
הוצא רישיון למרות שצו רישוי עסקים קובע כי לפריט זה תוקף הרישיון הינו ל 15-שנים ולא לצמיתות.
אין אישור כיבוי אש בתוקף כל שנה (אישור אחרון ניתן .)31.3.15
סטטוס תיק פיזי – רישיון לצמיתות.
סטטוס תיק במחשב – לצמיתות.
תיק מס'  04/123מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו  04-07ד
 07.04.16בקשה לרישיון עסק – מרכול
 10.04.16אישור הגשה לרישיון עסק כולל תשלום אגרה
 10.04.16מכתב למשרד הבריאות ,וועדה לתכנון ובניה
 26.07.16מכתב סירוב ממשרד הבריאות ותיקון הליקויים
 01.09.16מכתב נוסף לוועדה לתכנון ובניה
 22.11.16מכתב למשרד הבריאות
 06.07.16מכתב תשובה ומהועדה – יש לתקן תוכניות
 08.12.16דחיית בקשה לרישיון עסק עקב תשובה הוועדה לתכנון ובניה
 08.01.17מכתב מבית העסק לוועדה ותכנון ובניה
 12.01.17אישור ועדה תכנון ובניה
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
 11.12.16מכתב ממשרד הבריאות שיש לתקן ליקוים
 29.01.17מכתב מכיבוי אש – קביעת סדרי בטיחות אש
סטטוס תיק פיזי – דחיה
סטטוס תיק ממוחשב – נדחה
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תיק מס'  04/123א מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו  04-07ג
 10.04.16אישור הגשה ,בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה
 10.04.16מכתב למשרד הבריאות וועדה לתכנון ובניה וכבאות
 09.06.16אישור כבאות
 26.07.16מכתב סירוב ממשרד הבריאות – יש על העסק לתקן את הליקויים
 03.11.16מכתב מהעסק לתיקון הליקויים
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
 11.12.16תשובת משרד הבריאות – יש לתקן הליקויים
סטטוס תיק פיזי –נדחה
סטטוס תיק ממוחשב – נדחה
אין פניה למשרד החקלאות למרות שיש דרישה עפ"י הצו
תיק מס'  04/123ד מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 04-04ד אריזה בשר עופות ודגים בעלי חיים
ימיים או חליקהם.
 11.04.16אישור הגשה ,בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה
 11.04.16מכתב למשרד הבריאות
 26.07.16מכתב סירוב משרד הבריאות לתיקון ליקוים – יש לתקן ליקויים
 15.08.16דחיית בקשה לרישיון עסק ,עקב דחיה ממשרד הבריאות.
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות – תיקון ליקוים
 11.12.16מכתב ממשרד הבריאות – יש לתקן ליקוים
סטטוס תיק פיזי – נדחה
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
לא נשלח מכתב למשרד חקלאות ופיתוח כפר ,כבאות והועדה לתכנון ובניה כפי שנדרש בצו.
תיק מס'  04/123ה מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 04-04ז פירוק עיבוד גירום של בשר עופות
דגים ובעלי חיים ימיים או חליקהם ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות ליום.
 11.04.16אישור הגשה ,בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה
 11.04.16מכתב למשרד הבריאות ,ומכתב לידיעה מהמשרד לאיכות הסביבה ,משרד העבודה
 06.07.16מכתב דחיה מרישוי עסקים ממשרד העבודה
 13.06.16סירוב מתן רישיון עסק ממשרד הכלכלה
 26.06.16מכתב סירוב ממשרד הבריאות לתיקון הליקויים
 15.08.16מכתב דחיה לרישיון עסק עקב משרד הבריאות ומשרד העבודה
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
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 11.12.16דרישה לתיקון ליקוים ע"י משרד הבריאות
לא הוגש מכתב למשרד החקלאות ,כבאוות וועדה לתכנון ובניה למרות שנדרש ע"י הצו.
סטטוס תיק פיזי – נדחה
סטטוס תיק ממוחשב – נדחה.
תיק מס'  04/123ו מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 04-02ג הכנת מזון
 11.04.16מכתב למשרד הבריאות
 11.04.16אישור הגשת בקשה למשרד החקלאות כולל תשלום אגרה
 26.07.16מכתב סירוב משרד הבריאות – תיקון ליקוים
 15.08.16מכתב דחיה רישיון עסק ע"י משרד הבריאות
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
 11.12.16דרישה לתיקון ליקוים ע"י משרד הבריאות
סטטוס תיק פיזי – נדחה
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
תיק מס'  04/123ז מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 04-02ב מזנון בית אוכל
 11.04.16מכתב למשרד הבריאות ומשטרה
 11.04.16אישור הגשת בקשה למשרד החקלאות כולל תשלום אגרה
 26.07.16מכתב סירוב ממשרד הבריאות – לתיקון ליקוים
 15.08.16דחיית בקשה לרישיון עסקי – עקב משרד הבריאות
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
 11.12.16דרישה לתיקון ליקוים ע"י משרד הבריאות
לא נתקבל מענה מהמשטרה ולא נשלחו מכתבים מ  11.04.16ולא נשלחו מכתבים לכבאות והועדה לתכנון
ובניה.
סטטוס תיק פיזי – נדחה.
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
תיק מס'  04/123ח מרכול (כולל טיפול במזון)  -מס' פריט בצו 04-04ב פירוק עיבוד גירום של בשר עופות
דגים ובעלי חיים ימיים או חליקהם ביכולת ייצור שעולה על  5טונות ליום.
 06.04.17מכתב למשרד העבודה ,וטרינר ,משרד בריאות ואיכות הסביבה
לפי הצו היו צריכים לדרוש לידיעה למשרד הכלכלה ולא נעשה כן.
לא בוצע טיפול בתיקים מ  11.12.16ואין מעקב על ביצוע תיקון הליקויים של משרד הבריאות ואין אכיפה
בנושא .לא נשלחו מכתבים לכל הגורמים ואין מעקב על כך.
למרות שקיים אופציה לתצהיר כיבוי איש אין שימוש בנוהל זה בתיק הנ"ל.
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לפריט  04/123ג לא נמצא התייחסות מתאריך  11.04.16ועד היום.
כל התיק מבולגן ללא סדר והפרדה בין הפרטים השונים ,דבר שמקשה על התמצאות בתיק ועל מעקב ובקרה
שוטף ופעולות שנדרשות לביצוע.
מיום פתיחתו  10.04.16ועד היום העסק פועל ללא רישיון עסק .ביקשו אישור לפריט מספר  04-04ז שהוא
פירוק עיבוד גירום של בשר עופות דגים ובעלי חיים ימיים או חלקיהם ביכולת ייצור שאינה עולה על  5טונות
ליום ולא קיבלו אישור ,יש לעדכן את הפריט בהתאם.
תיק מס'  07/008ה קולנוע ,תאטרון' ,היכל תרבות מתנ"ס  -נשר' מס' פריט בצו 04-08הגשת משקאות
משכרים  -אירוע חד פעמי
נדרש עפ"י הצו אישור משטרה.
 20.06.16מכתב למשטרה
 28.06.16אישור משטרה
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.

קבוצה - 5מים ופסולת

תיק מס'  05/004אשפה ופסולת  -פריט בצו  05-01ג
 1.6.14פגישה ראשונית.
 1.6.14הוגשה בקשה לרישיון עסק
 24.3.14אישור כיבוי אש
 5.6.14מכתב לכבאות ,בריאות ,ועדה לתכנון ובנייה ולמשרד לאיכות הסביבה.
מתויק בתיק דוח ביקורת בעסק של מוסך נאמן – לא קשור לתיק.
 11.4.13מכתב עו"ד כי פריט הרישוי צ"ל  6.1ולא  5.1כי פעילות המחזור לא מתבצעת ע"י התאגיד.
 3.6.14מכתב משרד הבריאות – נדרשים תיקונים.
 12.8.14מכתב דחיית בקשה עקב משרד בריאות הסביבה.
 14.12.14ביקור בעסק מהעבודה.
 15.2.15דחייה של הועדה.
 16.2.15מכתב דחייה לעסק עקב ועדה לתכנון ובנייה.
 12.8.15בקשה לרישיון עסק זמני.
 26.10.15הונפק רישיון עסק לתקופה  26.10.15עד  31.12.16ושולמה האגרה.
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בתיק זה מצורפת הנחייה מס'  8.1151שיצאה ב –  9/11/03ועודכנה ב  29/06/2015ע"י היועץ המשפטי
לממשלה ובה הוא מציב תנאים ליתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה בכפוף לאישור בטיחות
של מהנדס העיר.
 19.12.16מכתב למהנדס העיר ממנהל מחלקת רישוי עסקים לתת רישיון עסק למרות אי אישור הועדה.
 28.12.16מכתב תשובה ממהנדס העיר למנהל מחלקת רישוי עסקים לתת רישיון עסק בכפוף לאישור
קונסטרוקטור.
 9.2.17אישור קונסטרוקטור.
 8.3.17מכתב ליועמ"ש למנהל מחלקת רישוי עסקים לתת רישיון עסק
הוצא מכתב לכיבוי אש למרות שהיה אישור כיבוי אש בתוקף.
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – רישיון לצמיתות.
המחלקה סיווגה פריט כ5.1ג למרות שהפריט המתאים הינו  6.1ולכן לא היה צורך באישור של משרד
הבריאות ואיכות הסביבה ונדרשים עקב השינוי רק אישור ועדת תכנון ובנייה ואישור כבאות בפועל התקבל
אישור כבאות בתאריך  24.3.14והיה ניתן להסתפק בהצהרה של כבאות לפי הנוהל החדש ועל פי הנחיות
היועץ המשפטי לממשלה על המחלקה היה ליתן רישיון עסק מאחר ומעוכב בוועדה לתכנון ובניה (זוטי
דברים) ומולאו כל הבקשות הנדרשות לקבל רישיון ללא אישור הועדה.
מלבד זאת הפריט הנ"ל מופיע בצו כפריט כרשאי לקבל היתר מזורז כלומר על המחלקה היה לפעול לפי
ההנחיות בצו במתן ההיתר.
מקרה זה מהווה דוגמא למקרים רבים בהם רישיון העסק מתעכב בוועדה לתכנון ובניה
חודשים ואף שנים בגלל חריגות בניה קלות ,זוטי דברים לפי הגדרת היועץ המשפטי לממשלה.

קבוצה - 6מסחר ושונות
תיק מס'  04/123ב מרכול (כולל טיפול במזון) מס' פריט בצו  06-02חנות ששטח המכירה בה הוא  800מ"ר
לפחות.
 11.04.16אישור הגשה ,בקשה לרישיון עסק ותשלום אגרה
 11.04.16מכתב למשרד משטרה ,וועדה לתכנון ובניה
 18.05.16דוח ביקור כיבוי אש
 19.05.16סירוב משטרה למתן רישיון עסק
 06.06.16מכתב דחיה מרישוי עסקים עקב סירוב המשטרה
 15.11.16מכתב למשרד הבריאות
 11.12.16מכתב ממשרד הבריאות שיש לתקן ליקויים
סטטוס תיק פיזי – נדחה .עקב משטרה
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
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לפי הצו לא היה צורך לשלוח מכתב למשרד הבריאות  .לא התקבלה תשובה מהוועדה מ 11.04.16

קבוצה - 7עינוג ציבורי נופש וספורט
תיק מס'  07/008קולנוע ,תאטרון' ,היכל תרבות מתנ"ס  -נשר' מס' פריט בצו 07-07ב
נדרש חידוש רישיון מ .29.09.14
 18.03.16מכתב למשטרה.
 15.03.15אישור כיבוי אש עד לתאריך .01.06.15
 19.04.15התנגדות המשטרה.
 18.06.15מכתב דרישה לקבלת רישיון עסק מהמשטרה.
 11.08.15אישור המשטרה בכפוף לתנאים.
 29.02.15רישיון עסק לשנה החל מ  29.12.15עד . 31.12.16
 05.09.16אישור כבאות עד .26.12.16
 15.01.17אישור משטרה.
 22.01.17מכתב מכיבוי אש.
 12.03.17אישור לניהול עסק החל מ  12.03.17עד 01.09.17
 08.03.17אישור זמני עד  04.09.17ע"י הכבאות.
סטטוס תיק פיזי – רישיון זמני.
סטטוס תיק ממוחשב – אין.
תיק מס'  07/008ג קולנוע ,תאטרון' ,היכל תרבות מתנ"ס  -נשר' מס' פריט בצו 07-07א
 12.04.16מכתב למשטרה
 15.07.17מכתב נוסף למשטרה
החל מ  12.04.16ועד היום לא נמצא אישור משטרה
לא נשלח מכתב לכבאות וועדה לתכנון ובנייה.
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
תיק מס'  07/008ד קולנוע ,תאטרון' ,היכל תרבות מתנ"ס  -נשר' מס' פריט בצו 07-07ה
 12.04.16מכתב למשטרה
חל מ  12.04.16ועד היום לא נמצא אישור משטרה
לא נשלח מכתב לכבאות וועדה לתכנון ובנייה.
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – זמני.
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תיק מס'  07/008ו קולנוע ,תאטרון' ,היכל תרבות מתנ"ס  -נשר' מס' פריט בצו 07-07ה
 12.04.16מכתב למשטרה
 20.06.16מכתב למשטרה
 06.10.16מכתב למשטרה
 28.06.16מכתב למשטרה
 13.02.16מכתב למשטרה
 26.02.16מכתב למשטרה
 21.02.17מכתב למשטרה
 15.03.17מכתב למשטרה
 15.03.17מכתב למשטרה
 04.04.17מכתב למשטרה
 04.04.17מכתב למשטרה
סטטוס תיק פיזי – בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – זמני.
מדובר באירועים חד פעמיים ,אין כל התייחסות לתגובה מהמשטרה ואין המשך טיפול לקבלת תשובה לאחר
שליחה מכתב אחד באשר לאירוע.

קבוצה - 8רכב ותעבורה
תיק מס'  08/081פנצ'רייה תיקון תקרים  -מס' פריט בצו  08-09ד
הוגשה בקשה לרישיון עסק בלי חתימה ,תאריך ושם המבקש.
 – 26/10/2016נשלחו מכתבים לכבאות ולוועדה לתכנון ובניה
 – 08/11/2016דחיית בקשה מהוועדה
 – 08/12/2016מכתב דחיה לעסק עקב תכנון ובניה
 – 25/05/2017מילא תצהיר לעניין כבאות
 – 25/05/2017נשלח מכתב למשרד העבודה
 – 26/07/2017דוח ביקור של משרד העבודה
 – 26/07/2017אישור מתן היתר זמני לתאריכים  26/07/2017עד . 26/03/2018
כאשר נשלחו מכתבים בתיק לא נשלח מכתב למשרד העבודה כנדרש ע"י הצו ,אלא רק לאחר שבע חודשים.
 08/12/2016דחתה הועדה את הבקשה ומאז אין תיעוד לתיקון בליקוים מול בית העסק ולא נמצאו מכתבים
נוספים לוועדה .העסק פועל ללא רישיון מיום הפתיחה ,והיה צריך לבחון מתן היתר מזורז עפ"י הקבוע בצו.
מקרה זה מהווה דוגמא למקרים רבים בהם רישיון העסק מתעכב בוועדה לתכנון ובניה
חודשים ואף שנים בגלל חריגות בניה קלות ,זוטי דברים לפי הגדרת היועץ המשפטי לממשלה.
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ב –  9/11/03יצאה הנחייה מס'  8.1151שעודכנה ב  29/06/2015ע"י היועץ המשפטי לממשלה ובה הוא מציב
תנאים ליתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה בכפוף לאישור בטיחות של מהנדס העיר.
תיק מס  05/074חשמלאות רכב  -מס פריט בצו  08-09ב
 18.2.14בקשה לרישיון עסק.
 14.8.14אישור כבאות.
 18.2.14טופס פגישה ראשונית.
 27.8.14מכתב לוועדה לתכנון ובניה.
 14.12.14ביקור בעסק מהועדה לתכנון ובניה.
 15.2.15תשובה מהועדה לתיקון הליקויים.
 26.2.15מכתב דחייה עקב הועדה לתכנן ובנייה.
 16.12.15קבלה וחיוב בגין רישיון עסק זמני מתאריך  16.12.15ועד .31.12.16
 – 27.2.17תצהיר רישיון עסק – כיבוי אש.
 20.2.17מכתב לוועדה לתכנון ובניה.
לפי צו רישוי עסקים היה צריך לשלוח מכתב לידיעה גם למשרד הכלכלה ולא עשו כן (גם לא צורף בתיק
הפיזי וגם לא מופיע בתיק הממוחשב).
אין כל פניה כשנתיים מאז קבלת ההתנגדות (מ 15.12.15ועד .)20.2.17
סטטוס תיקי פיזי בטיפול.
סטטוס תיק ממוחשב – זמני (למרות שפג לו התוקף בתאריך .)31.12.16

קבוצה -10תעשיה ,מלאכה ,כימיה ומחצבים

תיק מספר  10/082פריט בצו  – 10-13מרפדיה
תיק נפתח ב.3.9.14-
בתיק יש בקשה לרישיון עסק – אין ציון תאריך.
מכתב בקשה לוועדת תכנון ובניה ב ,15.2.15-ביקור מהועדה ב.16.2.15-
מכתב סירוב לרישיון בתאריך  – 26.2.15סירוב ועדת תכנון ובנייה.
ע"פ רשומות בתיק הפיזי ובמערכת הממוחשבת לא נשלח למשרד הכלכלה מכתב מהמחלקה לרישוי.
 8.9.15בוצעה ביקורת ממשרד הכלכלה – סירוב לבקשה לרישוי עסק.
ניתן ב 8.9.15היתר זמני ל 3-חודשים.
סטטוס תיק פיזי – אין רישיון בתוקף
סטטוס תיק במחשב
בתיק לא שולמה אגרה.
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מס' תיק  10/084בית דפוס  -מס' פריט בצו 10-03
בקשה לרישיון עסק ללא תאריך.
 02.12.14מכתב לוועדה תכנון ובניה ואיכות הסביבה.
 18.11.14אישור כבאות.
 15.02.15דחיה הועדה לתכנון ובניה.
 26.02.15מכתב דחיה רישיון עסק עקב הועדה לתכנון ובניה.
 29.03.15מכתב נוסף לוועדה לתכנון ובניה.
 07.05.15אין אישור לרישיון עסק.
 08.10.15בקשה למשרד העבודה.
 08.10.15מכתב מהוועדה לתכנון ובניה על חוסר התאמה.
 06.12.15אישור משרד העבודה.
 08.03.16מכתב לוועדה לתכנון ובניה.
 19.04.16דחיה ממשרד לאיכות הסביבה.
סטטוס תיק פיזי – נדחה.
סטטוס תיק ממוחשב – בטיפול.
לא נמצא אישור שנתי של כיבוי אש ,למשרד הכלכלה לא נשלח מכתב לידיעה.
בנוסף נמצא כי משרד הגנת הסביבה והוועדה לתכנון ובניה דחתה את הבקשה לרישיון עסק ולא הוצא מכתב
בהתאם לבית העסק.
המלצת הביקורת:
לכנס ועדה מקצועית אשר תבחן ותנסח הגדרות ברורות למקרים בהם אפשר לתת רישיון זמני לעסק אשר
עומד בכל דרישות הרישוי פרט לחוק התכנון והבנייה (זוטי דברים) .הועדה תביא את המלצותיה בפני ראש
העיר והועדה לרישוי עסקים .ע"י כך ניתן לצמצם באופן משמעותי את מס' העסקים אשר פועלים ללא
רישיון.
תגובת מנהל המחלקה :בדיוק לנושא זה הוקמה וועדת מישנה לוועדת רישוי עסקים העירונית  ,הכוללת את
מנכ"לית העירייה ,סגנית היועמ"ש ,מהנדס העיר ,גזבר העירייה ,ואנוכי מנהל מחלקת רישוי קידום
ושילוט עסקים .במטרה להביא ל 75%-מהעסקים הפועלים בנשר לפעול עם רישיון עסק כנדרש.
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ביקורת בנושא
עזרה ביתית
במחלקה לשירותים חברתיים
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 .1רקע:
מבין מגוון רחב של תמיכות וסיוע שמעניקה המחלקה לשירותים חברתיים התמקדה הביקורת בנושא :סיוע לאזרח וותיק
באמצעות עובדים סמך מקצועיים.
שירות זה מבוצע באמצעות חברות ועמותות אשר זכו במכרז של המשרד לשירותים חברתיים להפעלת עובדים סמך מקצועיים.
להלן הסבר מתוך פרק  4בהוראות התע"ס – טיפול באזרחים ותיקים ,המחייבות את המחלקה ועובדיה.
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 .2מטרת הביקורת
 .2.1הביקורת תבדוק מה היקף הכספי של עזרה ביתית שמעניקה המחלקה בשנים .2014-2017
 .2.2הביקורת תבדוק האם העזרה הביתית ניתנת על פי נהלי התע"ס.
 .3ממצאי הביקורת
מהב יקורת עולה כי המחלקה לשירותים חברתיים (להלן המחלקה) עובדת מול שתי חברות שמפעילות שירות של עזרה ביתית
באמצעות עובדים סמך מקצועיים:



העמותה למען הקשיש בנשר
חברת שי

להלן פירוט ההוצאה הכספית עבור עזרה ביתית בהשוואה לתקציב המחלקה.

שנה
2014
2015
2016
2017
סה"כ

הקצבה שנתית
120,000
120,000
120,000
150,000
510,000

ביצוע
242,000
271,500
300,000
298,000
1,111,500

הפרש
122,000
151,500
180,000
148,000
601,500
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 .3.1הביקורת מציינת כי על פי נתוני המחלקה בטבלה מעלה ניתן לראות כי במשך שלוש שנים הייתה עלייה הדרגתית
משנה לשנה של כשלושים אלף  ₪אשר התייצבה בשנת .2018
 .3.2עזרה ביתית באמצעות העמותה למען הקשיש בנשר
 .3.2.1מבדיקת הביקורת עולה כי במהלך שנת  2017קיבלו שלושים ושניים אזרחים ותיקים סיוע באמצעות העמותה.
 .3.2.2היקף השעות ששילמה המחלקה לעמותה למען הקשיש עמד בשנת  2017על  389שעות לחודש.
.3.2.3ה ביקורת מברכת על כך שהמחלקה מעניקה סיוע לאזרחים ותיקים בביתם אך מעירה כי על פי הוראות התע"ס
השירות יינתן למשך שישה חודשים ולא יותר .לאחר שישה חודשים יש לבחון מחדש את הנזקקות ולהחליט על
המשך הסיוע .הביקורת מעירה כי נוהל זה אינו מיושם ולא מצאה דו"חות מעקב סוציאליים כל שישה חודשים.
בחלק מהמקרים אין מדובר בצורך קבוע אלה בהתערבות חד פעמית מצד המחלקה עקב משבר או מחלה ויש
לסיים את העזרה בחלוף המשבר.
 .3.2.4בטבלה מטה ניתן לראות את היקף הסיוע הביתי שנתנה העירייה באמצעות העמותה למען הקשיש בשנים
האחרונות.

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

שם הפונה
א"ס
א"א
א"ל
א"א
ב"ל
ג"מ
ג"נ
ג"מ
ד"מ
ד"ר
ד"ש
ה"י
ו"ז
זל"א
ז"א
ח"ר
ט"ו
מ"ו
מ"א
ס"ג
ס"א
ק"ר
פ"מ
פ"ר
פ"מ
פ"ט
ק"י
קג"י
ש"א
ש"י
ס"א
ס"ס
ש"מ

תאריך
התחלה
01/09/2008
01/10/2012
01/03/2004
01/02/2005
01/04/2011
28/04/2016
01/05/2015
09/01/2012
01/10/2013
01/05/2015
04/02/2008
23/03/2017
19/05/2015
01/06/2014
06/05/2015
01/04/2013
01/09/2012
01/05/2015
01/01/2017
20/09/2013
01/02/2013
01/02/2015
27/05/2015
01/07/2012
01/05/2013
01/05/2008
01/11/2013
01/05/2015
06/10/2005
01/01/2017
01/04/2016
01/03/2015
01/03/2015

תאריך סיום

שעות
ששולמו
בעבר

01/04/2017

15

31/12/2016
31/12/2016

8
8

שעות
ששולמו
בשנת 2017
15
4
8
15
8
15
15
15
15
15
15
12
12
15
15
8
8
15
15
8
8
8
4
8
15
15
8
15
15
15
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ב"י
נ"ר
ק"מ
ש"ב
ב"א
ל"ב
א"מ
ג"מ
ג"א
א"י
צ"ס
ק"מ
ר"נ
ש"מ
ש"א
א"מ
ב"ל
בד"ס
ב"א
ג"ר
ד"א
ו"ה
ו"מ
ו"ש
ט"ט
ל"ל
ל"נ
נ"ל
ס"מ
א"מ
סיכום

01/03/2015
01/05/2015
01/06/2015
15/11/2015
01/03/2015
01/03/2015
01/06/2014
01/01/2010
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2012
01/10/2008
01/01/2014
01/01/2014
01/01/2013
01/01/2014
01/01/2012
01/01/2013
01/01/2013
01/06/2013
01/06/2013
01/06/2013
01/03/2015

31/07/2016
31/03/2017
01/06/2016
30/09/2016
01/06/2016
30/11/2016
30/06/2014

8
15
15
15
15
15
8

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2015
31/12/2014

15
10
8
8
8
8
8
8
15
15
15
15
8
8
15
15
15
8
8
15
15

15

15
389
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 .3.3עזרה ביתית באמצעות חברת שי
.3.3.1מבדיקת הביקורת עולה כי במהלך שנת  2017קיבלו שמונה עשר אזרחים ותיקים סיוע באמצעות חברת שי.
.3.3.2היקף השעות ששילמה המחלקה לחברת שי עמד בשנת  2017על  175שעות לחודש.
.3.3.3הביקורת מציינת כי גם בחברת שי נמצא כי המחלקה מעניקה עזרה ביתית במשך מספר שנים ברציפות לאזרחים
ותיקים .על פי הוראות התע"ס השירות יינתן למשך שישה חודשים ולא יותר .לאחר שישה חודשים יש לבחון
מחדש את הנזקקות ולהחליט על המשך הסיוע .הביקורת מעירה כי נוהל זה אינו מיושם ולא מצאה דו"חות
מעקב סוציאליים כל שישה חודשים .הביקורת מעירה כי קיום הנוהל חשוב מאחר ובחלק מהמקרים אין מדובר
בצורך קבוע אלה בהתערבות חד פעמית מצד המחלקה עקב משבר או מחלה ויש לסיים את העזרה בחלוף
המשבר.
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 .3.3.4בטבלה מטה ניתן לראות את היקף הסיוע הביתי שנתנה בעירייה באמצעות חברת שי.

מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

שם הפונה
א"ז
ש"ג
בל"מ
ג"ו
מ"ב
ק"ו
ש"א
ש"מ
ב"מ
א"ס
ג"ל
ג"ס
ק"פ
ו"מ
ז"ס
ט"ס
א"ש
מ"א
ק"ל
א"ס
ב"ו
ו"ס
ל"ל
ל"נ
פ"ס
ו"מ
סיכוום

תאריך התחלה
01/01/2014
01/03/2013
01/06/2013
01/06/2010
01/03/2013
01/06/2013
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2015
01/03/2013
01/06/2012
01/02/2012
01/03/2013
01/03/2012
01/06/2013
01/04/2014
01/01/2010
01/05/2015
01/01/2003
01/01/2003
01/01/2002
01/01/2017
01/06/2014
01/04/2017
01/06/2012
01/01/2015

שעות ששולמו
בעבר

תאריך סיום

31/12/2016

15

28/02/2017
31/01/2016
30/05/2016
31/07/2016
30/11/2016
31/05/2016
31/01/2016

5
5
5
5
10
5
10

שעות
ששולמו
בשנת
2017
15
15
15
5
5
5
5
5
15
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15
10
15
5
15
10
10
5
5
175

 .4סיכום
סיוע ביתי לאזרחים ותיקים הוא שירות חיוני בעל חשיבות עליונה והביקורת מברכת על כך שהמחלקה נותנת שירות זה
לאזרחי העיר הוותיקים .יחד עם זאת ,מדובר בשירות קנוי בגובה של כ 300 -אלף  ₪בשנת  2017ובשנת  .2016הביקורת
מצאה שהוראת הנוהל בתע" ס לפיו יש לבצע הערכה מחודשת של הנזקקות בחלוף שישה חודשים אינה מבוצעת .כמו כן
נמצאו מספר מקרים בהם ניתנו  15שעות עזרה ביתית במקום  .10כוונת הנוהל היא לתת סיוע לאזרחים ותיקים בעתות
משבר ויש לסיים את הסיוע בחלוף המשבר .חשוב להדגיש כי אין מדובר במצבים סיעודיים שכן הנוהל אינו רלוונטי ולא
חל על מקרים אלה.
הביקורת ממליצה לפעול על פי הנוהל ובכך לצמצם סיוע שניתן באופן זמני ונמשך זמר רב מעבר לנדרש.
תגובת מנהל המחלקה:
"המחלקה לשירותים חברתיים תפעל על פי הנהלים הכתובים בתע"ס .עו"ס קשישים תבדוק את מצבו התפקודי של כל
קשיש המקבל עזרה ביתית ,תגיש דוח סוציאלי בהתאם ותתקבל החלטה בעניין המשך/אי המשך הסיוע בהתאם
לקריטריונים הקבועים בתע"ס".
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דו"ח הקצאת מקרקעין
לצורכי ציבור
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 .1מבוא:
מתוך דו"ח מבקר המדינה – דו"חות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת 2007
"המחוקק העניק לרשויות המקומיות סמכות לעשות עסקאות מסוימות במקרקעין שבבעלותן אך ורק על פי החלטת
מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים או מי שהשר הסמיכו לכך .חוזה מקרקעין שנחתם בין
רשות מקומית לבין גוף כלשהו ולא אושר על ידי השר או מי שהשר הסמיכו לכך הוא חסר תוקף ואינו יכול להקנות
זכויות במקרקעין.
מקרקעין הם משאב יקר ,שלעתים נמצא במחסור .המקרקעין ניתנו לרשויות המקומיות כנאמן של הציבור ,ועליהן
להשתמש בהם ולחלק אותם בזהירות ובשוויוניות תוך שמירה על מכלול האינטרסים הציבוריים הכרוכים בכך.
קודם התקשרות בחוזה להעברת זכויות במקרקעין חייבת רשות מקומית לקיים מכרז פומבי .אולם היא רשאית
להקצות קרקע או מבנה בפטור ממכרז וללא תמורה ,או בתמורה סמלית ,למוסדות ציבוריים שלא למטרות רווח
הפועלים בתחום שיפוטה בתחומי החינוך ,התרבות ,המדע ,הדת ,הצדקה ,הסעד ,הבריאות והספורט  -לטובת
הציבור ביישוב .ההקצאה חייבת להיעשות תוך שמירה על השוויון ועל כללי מינהל תקין.
בעקבות בג"ץ  ,3638/99בלומנטל ואח' נ' עיריית רחובות ,2פורסם בשנת  2001בחוזר מנכ"ל משרד הפנים "נוהל
הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" (להלן  -נוהל ההקצאות או הנוהל) .הנוהל נועד להסדיר
הקצאת קרקע או מבנה (להלן גם :נכס) בפטור ממכרז וללא תמורה (או בתמורה סמלית) ,לגופים הפועלים ברשות,
תוך שמירה על עקרון השוויון ,על חיסכון ,על יעילות ועל שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות .בין היתר ,הנוהל
מחייב את הרשות המקומית להכין פרוגרמה לשטחי ציבור ,שבה ייקבעו ייעודי הקרקעות שבתחום שיפוטה ולפיה
יוקצו הקרקעות .בספטמבר  2005פורסם "תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור" ,3אשר קובע מכסות קרקע
שיוקצו למוסדות בכל תחום באופן שנועד להבטיח הספקת שירותים ציבוריים לאוכלוסייה כבר מראשית תהליך
התכנון תוך ייעול השימוש בקרקעות וחיסכון בהן .תדריך זה יכול לשמש כלי עזר רב תועלת לרשות המקומית
בהכנת פרוגרמה".

 .1.1ביקורת קודמות
.1.1.1

.1.1.2

דו"ח מבקר העירייה לשנת  2012כולל פרק על ניהול נכסי העירייה .הדו"ח הצביע על שורה של
ליקויים ברישום נכסים ספציפיים וליקויים עקרוניים כגון היעדר נוהל הקצאות והיעדר פיקוח על
נכסי העירייה.
דו"ח ביקורת מפורט של משרד הפנים לשנת  2014הצביע גם הוא על שורה של ליקויים בנושא ניהול
נכסי העירייה .כך לדוגמה:
.1.1.1.1

מועצת העיר לא אישרה עד ליום  31.12.2014תבחינים להקצאת קרקעות בתחום
השיפוט שלה .נושא שתוקן.

.1.1.1.1

אין בעירייה ספר הקצאות הכולל ריכוז של כל הקצאות הקרקע שאושרו בתחומה .לא
תוקן

.1.1.1.1

ליקויים באופן הקצאת מבנה המשטרה ומבנה בשימוש עמותת ויצו .תוקן.

 .1.2לעירייה כאמור נכסים המשמשים אותה לצרכים שונים כמו חינוך ,תרבות ורווחה וכן נכסים שהוקנו לה לפיתוח
עתידי של צרכים ציבוריים (למשל ,פיתוח גנים ופארקים ,סלילת דרכים או הקמת מבני ציבור) .בנוסף ,לעירייה
מבנים מניבי הכנסות מדמי שכירות המשמשים חנויות ,משרדים ,מבני תעשייה ,מסעדות ,קיוסקים ודירות מגורים.

2
3

פ"ד נד(.220 )4
התדריך פורסם במשותף על ידי המינהל לפיתוח במשרד החינוך ,מינהל התכנון במשרד הפנים ,אגף הפרוגרמות במשרד הבינוי והשיכון ואגף התקציבים במשרד
האוצר.
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חלוקת ה  135נכסים על פי סוג הנכס:
נושא
בריאות
דת
חינוך
חירום
מים
ספורט
עירייה
תרבות
סכום כולל

כמות
5
26
42
16
13
5
20
8
135
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 .2הבסיס החוקי :
.2.1
.2.2
.2.3
.2.4
.2.5
.2.6
.2.7
.2.8
.2.9

חוק המקרקעין ,התשכ"ט,1969-
חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה – .1965
פקודת העיריות (נוסח חדש) סעיפים .188 ,187
תקנות רשויות מקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,תשכ"ז .1967
נוהל אחזקת מקלטים.
נוהל משרד הפנים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או תמורה סמלית משנת .2001
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  – 6/2002נוהל הקצאות.
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  – 7/2004תיקון מספר .2
חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  – 7/2005תיקון מספר .3

 .2.10בג"ץ  ,3638/99בלומנטל ואח' נ' עיריית רחובות.
 .2.11בג"ץ  582/78זיתוני נ' עיריית חולון.
 .2.12תבחיני הרשות להקצאת קרקע.
.3

מטרת הביקורת:
 .3.1לבחון את תהליך הקצאות וניהול הקרקעות והמבנים בעיריית נשר ,ולבחון האם פעילות העירייה בתחום מתבצעת
תוך שמירה על חוקיות ,סדירות ,עקרון השוויון ,חסכון ,יעילות ,שקיפות ומניעת פגיעה בטוהר המידות.
 .3.2הביקורת תבחן את הנושאים הבאים:
 .3.2.1הכנת תוכנית (פרוגרמה) להקצאת קרקעות.
 .3.2.2ועדת הקצאות.
 .3.2.3ועדת משנה לעניין ההקצאות.
 .3.2.4תבחינים להקצאת קרקעות.
 .3.2.5מעקב אחר הקצאות.
 .3.2.6פרסום הקצאת קרקע או מבנה.
 .3.2.7הקצאות לתקופה קצרה.
 .3.2.8הארכה או ביטול של משך ההקצאה.
 .3.2.9ניהול ספר הקצאות.
 .3.2.10פיקוח ואכיפה על מילוי התנאים להקצאת קרקעות.

 .4היקף הביקורת
 .4.1במהלך החודשים דצמבר  2017ועד פברואר  2018בוצעה ביקורת בעיריית נשר.
 .4.2הביקורת בחנה את הקצאות קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית שבוצעו בתקופה שבין השנים 2015-
. 2018
 .4.3הביקורת קיבלה לידיה רשימה של  135נכסים במאגר הנכסים של העירייה כפי שמופיעה במשרד מהנדס העיר
ובגזברות העירייה .מתוכם בדקה הביקורת באופן ממוקד יותר מדגם של  12נכסים.
 .4.4לצורך הביקורת התקיימו פגישות עם מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,עם סגנית היועץ המשפטי ,מהנדס העיר וקב"ט
העירייה.
 .4.5הביקורת בוצעה בהתאם לתוכנית העבודה של מבקר העירייה לשנת .2018
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.4.6
.4.7

הביקורת הסתמכה על הוראות החוק כפי שמופיעות בסעיף  2לדוח זה.
הביקורת מודה על שיתוף הפעולה החיובי במהלך עבודתה .תגובות המבוקרים מופיעה בגוף דוח הביקורת.

 .5ההוראות המחייבות
 .5.1סעיף  188לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע:

" עירייה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין ,להחליפם או למשכנם אלא על פי החלטת המועצה
ברוב חבריה ובאישור השר או מי שהוא הסמיך לכך".
"עירייה רשאית להשכיר מקרקעין או להרשות שימוש במקרקעין שאין בו משום שכירות ,אולם
השכרת מקרקעין לתקופה העולה על חמש שנים והשכרת נכס שחוק הגנת הדייר חל על שכירותו
טעונות החלטה ואישור כאמור בסעיף קטן (א)".
 .5.2במאי  2001פורסם נוהל משרד הפנים לעניין הקצאות מקרקעין ,וביוני  ,2002בוצעו תיקונים נוספים ובכלל זה התיקון
מ ,6/02 -בו נקבע שהוא יחול גם על מתן רשות שימוש לתקופות קצרות ,של שנה ואף פחות.

על פי נוהל ההקצאות ,על הרשות המקומית לפרסם הודעה בעיתונות בדבר אפשרות הקצאת
הקרקע או רשות השימוש ,והציבור מוזמן להגיש בקשות.
גוף המבקש לקבל הקצאת קרקע או רשות שימוש חייב למלא טופס בקשה הכולל פרטים מזהים,
תכניות ומקורות כספיים ,וכן לצרף מסמכי יסוד בדבר התאגדותו ,אישור על ניהול תקין ,דוח כספי,
תקציב מאושר ואישור שנתי מרשויות מס ההכנסה.
 .5.3עוד נקבע בנוהל כי:

לגוף המקבל הקצאה או רשות שימוש לא תהא סמכות להעביר או לשעבד לאחר את הנכס שקיבל
בו רשות שימוש ,ושבעל הרשות לא יעשה שימוש בנכס לפעילות פוליטית או מפלגתית .עם
הפסקת פעילותו של בעל הרשות תושב החזקה על הנכס לרשות המקומית.
עם אישור ההקצאה על פי הנוהל והכללים ייחתם חוזה בין מקבל ההקצאה לבין הרשות המקומית.
על הרשות המקומית לפקח על מילוי תנאי החוזה ולבקר במקום לפחות אחת לשנה .על הביקור
יירשם דוח בטופס שייקבע לעניין זה.
הנוהל חל במקרים שההקצאה או רשות השימוש הם לתקופה של שנה וניתנת אפשרות להארכה
לתקופות קצובות ,עד חמש שנים במצטבר.
הערת הביקורת
 .5.4הביקורת מצאה כי מנכ"ל העירייה הקודמת החלה באמצע שנת  2014בהליך של נוהל הקצאות אך בתהליך נפלו מספר
פגמים מהותיים כגון הרכב לא חוקי של ועדת הקצאות והתהליך לא הושלם.
 .5.5הביקורת מצאה כי מנכ"ל העירייה הנוכחית פעלה לחידוש התהליך של הקצאת קרקע תוך תיקון ליקויים שהיו בתהליך
קודם ,באופן שיפורט בהמשך אך התהליך לא הושלם מאחר והנוהל עדיין לא הובא לאישור מועצת העיר.
"נוהל ההקצאות קובע כי על רשות מקומית למנות ועדת הקצאות שבה יידונו בקשות להקצאת מקרקעין .על הוועדה
להיות אובייקטיבית ומקצועית ועליה להבטיח שהליך ההקצאה יהיה שקוף וענייני(.דוח מבקר במדינה לשנת
")2007

 .5.6על פי פרוטוקול ועדת הקצאות מתאריך ה –  16לינואר  ,2018ההליך המקצועי של עריכת פרוגרמה ונוהל הקצאות
הסתיים ואושר בוועדה.
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 .5.7הביקורת מעירה כי עד למועד כתיבת הדו"ח מועצת העיר לא דנה ולא אישרה את הפרוגרמה והנוהל .בהיעדר אישור
מועצת עיר ממשיכה העירייה להעניק רשות שימוש בנכסיה השונים שלא על פי הוראות הנוהל.
תגובת מנכ"ל העירייה :פרוטוקול ועדת הקצאות לרבות נוהל ופרוגרמה ממתינה להגיע לדיון במועצת עיר מאז
חתימתה .עם זאת ,לאור התעכבות הדיונים בתקציב העירייה לא התכנסה מאז ישיבת מועצת עיר מן המניין .לכשתזומן
ישיבה ,נושא זה יופיע בה.
 .6הכנסות מדמי שכירות:
 .6.1בתחום שטחה של העיר מצויים נכסי מקרקעין ומבנים שלעירייה יש זכויות בהם ,לרבות קרקעות ,מבנים ציבוריים,
בתי-ספר ,גני ילדים ,מקלטים ,מגרשי חניה ,גנים ציבוריים ,דרכים ועוד .על העירייה להבטיח את זכויותיה בנכסים אלה
כמפורט בסעיפים הבאים.
 .6.2פי סעיף  2בתקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין" :כל רשות מקומית תנהל פנקס מיוחד שבו
תרשום זכויותיה במקרקעין (להלן  -פנקס המקרקעין של הרשות המקומית).
 .6.3לפי נתוני גזברות העירייה ,קיימים  135מבנים בבעלות העירייה שמושכרים או מוקצים לשימוש .ארבעה מהם מושכרים
באמצעות חברה הכלכלית "נשרים" כאשר אחד מהם" ,פארק המדע" כולל בתוכו  3נכסים.
 .6.4בשלוש הטבלאות מטה ניתן לראות נתוני גביה משכירות ודמי שימוש שנגבו ע"י העירייה ,החברה הכלכלית והמתנ"ס
בין השנים .2015-2017
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הכנסות מדמי שכירות בחברה הכלכלית

חברה כלכלית
עיר אקדמיה (דירות ששכרה
החברה עבור סטודנטים ,עבורן
שילמו הסטודנטים דמי שכירות
סימליים בגובה  ₪ 200לחודש
בערך)

2015
24,400

חממה טכנולוגית
השכרת אולמות ספורט
מרכז מבקרים בפארק קק"ל
חנויות באיצטדיון

552,250 552,294 648,194
296,791 222,490 51,473
37,862 39,696 18,136
23,076
לא
לא
מושכר
 63,974מושכר
909,979 831,280 806,177

פלפלת קניונים
סה"כ

2016
16,800

2017
הפרטיקט
הופסק

הכנסות מדמי שכירות בעירייה
שנה

דמי שכירות
מחברות סלולאר

דמי שכירות
ממבנים אחרים

דמי שכירות
בתי עסק

סה"כ

2017

576,895

164,139

274,405

1,015,439

2016

714,314

162,794

256,625

1,133,733

2015

994,786

55,332

258,772

1,308,890

הכנסות מדמי שימוש במתנ"ס

מתנ"ס
הכנסות מדמי שימוש

2017
2016
2015
154,805 449,350 376,400

הערה :סכום הגביה בשנת  2017נמוך מאחר והחברה הכלכלית קיבלה חלק מהתגמולים ועדיין לא העבירה אותם למתנ"ס.
מדובר על כ  130אלפי .₪
 .7ממצאי הביקורת
הביקורת קיבלה לידיה רשימה של  135נכסים במאגר הנכסים של העירייה כפי שמופיע במשרד מהנדס העיר ובגזברות
העירייה .מתוכם בדקה הביקורת מדגם של  12נכסים .להלן הממצאים בנכסים שנבדקו:
 .7.1מקלט בדרך השלום :מס' הנכס  ,10416הביקורת מעירה כי:
בעבר הנכס שימש כבית מדרש ללא הליך של נוהל הקצאה מסודר.
.7.1.1
.7.1.2
.7.1.3

במועד עריכת הביקורת הנכס נמצא משמש כמחסן לחנויות צמודות.
הנכס מוזנח ומלוכלך מאוד .מלא בפסולת וציוד שאינו רלוונטי לייעודו.
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.7.1.4

הנושא הועבר למנהל מחלקת הפיקוח אשר פנה ליועץ המשפטי פעמיים על מנת להסדיר את הנושא
אך עד למועד כתיבת הדו"ח הנושא לא הוסדר ועדיין החנויות הצמודות משתמשות במקלט כמחסן.

 .7.2בית כנסת ברחוב המתמיד בן דור :מס' נכס  .10034הביקורת מעירה כי:
ייעודו של בית הכנסת לתת שירותי דת לתושבי שכונת בן דור והעיר נשר.
.7.2.1
מבדיקת הביקורת עולה כי מאז חודש ספטמבר  2017פועלת בבית הכנסת ישיבה תורנית ללא הסכם
.7.2.2
הקצאה עם העירייה.
הביקורת מציינת כי בית הכנסת הוא נכס עירוני והעברתו ללא תמורה לצד ג' מחייבת נוהל הקצאות.
.7.2.3
.7.2.4

נושא שבגינו קיבלה עיריית נשר הערות ביקורת ממשרד הפנים.
הביקורת מעירה בחומרה כי נמצא שנציג ועד בית הכנסת ,אדם פרטי ,אשר אינו בעל משרה בעירייה,
חתם על הסכם שכירות עם צד ג' (ישיבה תורנית) להשכרת מבנה בית הכנסת.
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.7.2.5

הביקורת מעירה כי נציג ועד בית הכנסת פעל בניגוד לחוק כאשר חתם על חוזה שכירות ללא סמכות.
בית הכנסת הוא נכס ציבורי ואין הוא רשאי או מוסמך לחתום על חוזה שכירות של נכס עירוני.
הביקורת מצאה כי ההסכם נחתם לתקופה של  12חודשים אך נציג ועד בית הכנסת החתום על החוזה
נתן לישיבה אופציה בלעדית להאריך את החוזה  12 -חודשים נוספים.

.7.2.7

בפעולה שביצע ועד בית הכנסת הוא למעשה שינה את ייעודו של המקום והפך אותו למוסד למודי

.7.2.6

.7.2.10

בתנאי פנימייה עבור ישיבה תורנית המאכלסת עשרות נערים אשר אינם תושבי השכונה והעיר נשר.
הביקורת מצאה כי במהלך חודש ספטמבר תלמידי הישיבה לנו ,אכלו והתרחצו בבית הכנסת
ובמקווה הסמוך אליו .תלמידי הישיבה עדיין מבשלים וסועדים בתוך מבנה בית הכנסת מידי יום.
לביקורת לא מובן כיצד מתאפשרת התנהלות כזו בנכס עירוני ומהיכן קיבלו ראשי הישיבה מפתח
למקווה שגם הוא נכס עירוני.
משיחה שקיימה הביקורת עם נציג ועד בית הכנסת הוא ציין בפניה כי קיבל את הסכמת ראש העיר,
המועצה הדתית ורב העיר לפעולה שביצע.
הביקורת פנתה בנושא זה לראש העיר ומנכ"ל העירייה מספר פעמים .ראש העיר בתגובה לביקורת

.7.2.11

אמר כי לא נתן את הסכמתו לכניסת העמותה לבית הכנסת.
בתאריך  12לספטמבר  2017כתבה מנכ"ל העירייה ליועץ המשפטי את המכתב מטה.

.7.2.8

.7.2.9
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.7.2.12

.7.2.13
.7.2.14

.7.2.15

.7.2.16

הביקורת מעירה ליועץ המשפטי כי עד למועד כתיבת הדו"ח הוא לא התייחס לנושא ולא פעל בכל
דרך נגד נציג וועד בית הכנסת ,ולא פעל בשום דרך כדי להשיב את הנכס העירוני לייעודו ושימושו
המקורי.
הביקורת מעירה לעירייה כי למרות פניות חוזרות מצד הביקורת ומצד תושבים הליקוי לא תוקן
ולביקורת טרם ניתנה תשובה כיצד הנושא מטופל.
במכתב שהעביר לביקורת מזכיר המועצה הדתית הוא התייחס לפעילותה של הישיבה התורנית בבית
הכנסת כאל צורך לשמר בית כנסת אשכנזי אחרון בעיר.

הביקורת מעירה לנציג המועצה הדתית כי מאחר ומדובר בעמותה רשומה הפועלת במקום מצאת
החמה ועד חצות ,פעילות כזו מחייבת הליך הקצאה מסודר ולא אפשרי מצב לפיו אדם זה או אחר
בכיר ככל שיהיה יחליט על דעת עצמו כיצד ומי יפעל בתוך נכס עירוני.
הביקורת מציינת כי מאז כניסתם של תלמידי הישיבה לשכונה התקבלו מספר רב של תלונות מצד
תושבים על פגיעה ברכוש ציבורי ופגיעה במרקם חייהם .להלן מספר דוגמאות:
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ביצוע עבודות אחזה בנכס עירוני ללא אישור

חיבור פירטי למערכת חשמל עירונית

ריסוס שלטים בהן מופיעות נשים

חיבור פירטי למערכת חשמל עירונית

 .7.3הביקורת מעירה לראש העיר כי עליו לפעול בהקדם לסיום שהותה של הישיבה התורנית כפנימייה בבית הכנסת.
תגובת מנכ"ל העירייה :כאשר התקבלה תלונה על לינה במקום המקום פונה על ידי השיטור ופיקוח עירוני תוך יומיים
בפעילות רגישה מאוד כולל משטרת זבולון ובליווי של מנהל הפיקוח העירוני עד תום הפינוי .להלן תגובת העמותה ע"י עורך
דינה.
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 .7.4הביקורת מעירה ליועץ המשפטי כי במסגרת תפקידו חובה עליו לפעול משפטית מול מנהלי הישיבה ומול נציג ועד
בית הכנסת ולוודא שהנכס העירוני לייעודו המקורי.
 .7.5הביקורת מעירה כי על מנכ"ל העירייה להוציא מכתב למועצה הדתית ולחברי וועדי בתי הכנסת בעיר ובו להסביר כי
בתי הכנסת בעיר נשר הם נכסים עירוניים וככאלה יש לקבל את אישור העירייה בכתב לכל פעילות שונה מהפעילות
המקובלת במקום .בכל מקרה העברת הנכס לצד ג' או מתן אישור להשתמש בנכס עירוני באופן המתואר מעלה הוא רק
בסמכות העירייה.
תגובת מנכ"ל העירייה :מקבלת אוציא מכתב הבהרה.

 .7.6כולל ברחוב סיני מס' הנכס  ,11217הביקורת מעירה כי:
נכס זה בוקר בדו"ח מבקר העירייה משנת  2012ונמצא שהעירייה שילמה שכירות עבור נכס שהופקע
.7.6.1
לטובת העירייה שנים קודם לכן .בהמשך לדו"ח הביקורת העירייה הסדירה את מעמדו של הנכס מול

.7.6.2
.7.6.3
.7.6.4

ההסתדרות ולאחר תהליך גישור שקיבל תוקף של פסק דין שילמה העירייה כשבע מאות אלף ₪
והנכס כעת רשום כנכס עירוני.
במקום פועל כולל .הביקורת מעירה כי הנכס לא עבר תהליך הקצאה על פי נוהל הקצאת נכסים.
המחזיק בנכס ביצע עבירת בניה בנכס ,של תוספת מחסן בגודל של כ 12-מ"ר ,ללא קבלת היתר נדרש.
הביקורת מעירה כי המחזיקים בנכס אינם רשומים במחלקת גביה כדייר בנכס ולכן אינם מחויבים.
לנכס יש חיובי מים של כ  4 -קוב לחודשיים שהם כ –  ₪ 800לשנה על חשבון העירייה.
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 .7.7גן ילדים" עמותת ביחד" ברחוב המתמיד מס' הנכס  ,10052הביקורת מעירה כי:
.7.7.1
.7.7.2

הנכס בבעלות עיריית נשר והושכר לעמותת ביחד.
במהלך שנת  2017העמותה ביצעה תוספת בנייה בלתי חוקית בנכס ללא דיווח לעירייה .הביקורת
מציינת כי המשעות של חריגת בנייה זו היא שהעירייה כבעלים של הנכס אחראית וחשופה לתביעה.

.7.7.3

מבדיקת הביקורת עולה כי ועדת מורדות כרמל אספה ראיות במטרה לפעול משפטית נגד עבירות
הבנייה במקום.
סגנית היועץ המשפטי הוציאה  2מכתבים בנושא לראשי העמותה אך לא ניתן להתקדם משפטית ללא
מעורבותו הישירה של היועץ המשפטי של העירייה אשר עד למועד כתיבת הדו"ח לא טיפל בנושא.

.7.7.4

 .7.8אצטדיון עירוני ,רחוב בר יהודה  10392מספר נכס הביקורת מעירה כי:
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.7.8.1

באצטדיון פועלת עמותת "צעירים למען הכדורגל בנשר" ללא הסכם הקצאה עם העירייה .לפני שנת
 2014האצטדיון הופעל ע"י עמותה אחרת בניהולו של איל ברקוביץ.

.7.8.2

הביקורת מעירה כי האצטדיון הוא נכס עירוני והעברתו ללא תמורה לצד ג' מחייבת נוהל הקצאות.
נושא שבגינו קיבלה עיריית נשר בעבר הערות ביקורת ממשרד הפנים.
עלות תחזוקת האצטדיון השנתית היא כ  700-אלפי ( ₪פרט לכספי התמיכה שמקבלת העמותה).
העמותה היא המשתמשת הבלעדית במקום ובפועל מנהלי העמותה הם המפעילים של הנכס העירוני.
מבדיקה שערכה הביקורת במקרה וגורם נוסף מעוניין להשתמש במקום הוא חייב לתאם זאת עם
העמותה.
עיריית נשר לא מינתה מנהל לאצטדיון והעבירה את ניהול המקום לאחריות החברה הכלכלית.
בפועל ,גם העבר וגם בהווה עמותת הכדורגל הפעילו וניהלו את לוח הזמנים של האצטדיון בניגוד
לנוהל הקצאות המעוגן בחוזר מנכ"ל משרד הפנים לשנת  .2002יש לציין בהקשר זה כי עמותות

.7.8.3

.7.8.4

.7.8.5

.7.8.6

.7.8.7

.7.8.8

הכדורגל (הקודמת והנוכחית) נתמכו ע"י העירייה.
לדעת הביקורת החלטת העירייה להעביר את ניהול האצטדיון לחברה הכלכלית אינה מתיישבת עם
עקרונות היעילות והאפקטיביות .כך לדוגמא הכנסות משכירות של האצטדיון עצמו לשנת 2017
הסתכמו בכ  18אלף  ₪בלבד .הביקורת מצאה הכנסה חד פעמית עבור שלט פרסום מחברת כלל בס"כ
 225אלפי  ₪שהתקבל בנובמבר .2016
הביקורת מעירה כי אצטדיון עירוני כמו כל מבנה עירוני אחר חייב שיהיה באחריות תחזוקתית
כוללת של מנהל נכסים עירוני במחלקת הנדסה .מולו צריך לעבוד מנהל אצטדיון מקצועי מתחום
הספורט שינהל אותו מקצועית וכלכלית לטובת כלל תושבי העיר.
מקרה זה מאיר בעיה רחבה יותר של פיזור אחריות ניהולית ותפעולית על מתקנים ופעולות עירונית
באופן לא יעיל בין העירייה לגופי הסמך העירוניים (חברה כלכלית ומתנ"ס) .לדעת הביקורת דוגמא
זו כמו גם הבעיות הרבות שחלקן מופיעות בדו"ח זה וחלקן בדו"חות קודמים ,הקשורות בתחזוקת
מבנים עירוניים ,ניהול אירועי תרבות ,פעולות לנוער וחינוך בלתי פורמאלי מחייבים שינוי במבנה
האירגוני שבו פועלת העירייה עד כה.
כחלק מפתרון כולל לבעיות שעולות מדו"ח זה ובעיות נוספות עליהן הצביע הביקורת בדו"חות
קודמים ממליצה הביקורת להרחיב את תחומי האחריות של מחלקת חינוך כך שתכלול חינוך בליתי
פורמאלי ,תרבות ,נוער וספורט .שינוי זה יאפשר למנהל יחידת נוער לעבוד במקומו הטבעי במקום
במתנ"ס כמו גם העסקת מנהל לתחום ספורט עירוני שתחתיו יעבדו מנהל אצטדיון עירוני ,עובדי
אחזקה במתקני הספורט בשעות אחר הצהריים ,השכרת אולמות ספורט וכו'.
תגובת מנכ"ל העירייה :השלמת הפרדת יחידת הנוער מהמתנ"ס ,מושלמת בימים אלו בהתאם
להוראות חוק רשויות מקומיות ,מנהל יחידת נוער.

.7.8.9

חשוב להדגיש כי מבנה אירגוני כזה ישפר את התיאום בין היחידות השונות וייתן שירות טוב יותר
לאזרח .מנהל אצטדיון הכפוף למנהל מחלקת חינוך יתמקד בצד המקצועי של ניהול אצטדיון ויקבל
את כל התמיכה הנדרשת (תחזוקתית) ממנהל נכסים במחלקת הנדסה .תקציב העירייה יצטרך
לעבור שינוי ולבצע התאמות למבנה הארגוני ולצרכים .יש לציין שרוב הפעילות מבוצעת ומתוקצבת
כבר אך מפוזרת בין העירייה למתנ"ס והחברה הכלכלית באופן לא יעיל.

.7.8.10

דוגמא לחוסר יעילות בהתנהלות העירייה יחד עם החברה הכלכלית ניתן לראות בשיפוץ החנויות
שבאצטדיון הכדורגל .לדוגמא :איטום נזילות מים לאחר השיפוץ והתקנות תריסי גלילה חשמליים.
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חלוקת האחריות לשיפוץ החנויות מתועדת בחלופת מיילים ענפה וישיבות רבות לתיקון הליקויים
במקום כאשר האחריות עוברת בין משרד מהנדס העיר למחלקת שפ"ע ולחברה הכלכלית.
משך הזמן שנדרש לתיקון הליקויים נמשך למעלה משנה וכחלק ממנו אף שילמה החברה הכלכלית
לשוכר באחד החנויות כ –  90אלף  ₪כולל מע"מ" ,פיצוי בגין השקעה אשר התבצעה במזנונים
באצטדיון".
" נושא זה עלה בישיבת דירקטוריון בתאריך  11.8.2016כאמור ,בעקבות הימשכות הליכי המסירה
של הנכס אל השוכר ובכך לטענתו נגרמו לו נזקים כספיים .מבלי לבקר את נושא הפיצוי הכספי
וגובהו הביקורת מעירה שוב כי חלוקת האחריות וביצוע פעולות בין מחלקות שונות בעירייה לחברה
הכלכלית אינה מתיישבת עם עקרונות החיסכון היעילות והאפקטיביות אותן בודקת הביקורת.
 .7.9להלן פירוט המקלטים שנבדקו ע"י הביקורת:

.7.10

.7.11

.7.12

מקלט עירוני מס'  ,11רחוב העלייה 10141 ,מספר נכס.
.7.9.1
מקלט עירוני מס'  ,12רחוב החלוצים 11237 ,מספר נכס.
.7.9.2
מקלט עירוני מס'  ,13רחוב האילנות 10113 ,מספר נכס.
.7.9.3
מקלט עירוני מס'  ,18רחוב דרך הטכניון 10048 ,מספר נכס.
.7.9.4
הביקורת לא מצאה הערות למקלטים המפורטים בסעיפים .8.6.1-8.6.4
.7.9.5
מקלטים אלה מוחזקים באופן תקין.
.7.9.6
מקלט עירוני מס'  ,20בי"ס גלילות 10045 ,מספר נכס הביקורת מעירה כי:
מקלט זה משמש בשגרה ככיתת פעילות של הבית ספר.
.7.10.1
 .7.10.2המקלט מתוחזק ושמור עפ"י כללי האחזקה פיקוד העורף.
 .7.10.3הביקורת מעירה כי לא נמצא אישור "מקלט משותף" שניתן ע"י העירייה.
מקלט עירוני מס'  ,21רחוב סיני 10441 ,מספר נכס הביקורת מעירה כי:
בעבר הנכס שימש כמחסן חלוקת בגדים למעוטי יכולת ללא הליך של נוהל הקצאה מסודר.
.7.11.1
עקב אי שמירה על המקום ,העירייה החזירה את הבעלות עליו.
.7.11.2
 .7.11.3במועד עריכת הביקורת הנכס נמצא שמור ונקי.
במועד עריכת הביקורת בנכס נמצא כי ישנה בעיה בצנרת ולא קיימת אספקת מים.
.7.11.4
 .7.11.5הביקורת מעירה כי יש לטפל בצנרת המים.
גן ציבורי ברחוב הערמונים ,הביקורת מעירה כי:
.7.12.1
.7.12.2
.7.12.3

השטח אליו פלשו הדיירים הוא שטח ציבורי פתוח בבעלות עיריית נשר.
במהלך השנים תושבי הרחוב ביצעו תוספת בנייה בלתי חוקית והציבו גדר אשר הגדילה את שטח
הגינות שלהם.
הביקורת מעירה כי עד למועד כתיבת הדו"ח נושא זה לא טופל משפטית למרות שהוא ידוע למחלקת
הנדסה ולמחלקת פיקוח זמן רב.
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.7.13

מבנה טיפת חלב נטוש ברחוב סיני
אי סיום עבודות בניה בנכס והפרדה בין רכישת חומרים לעבודה קבלנית
.7.13.1
.7.13.2

בחודש אפריל  2015החלה העירייה לבצע שיפוץ במבנה נטוש ברחוב סיני ,במטרה להפוך אותו
למעונות לסטודנטים.
הביקורת מעירה כי העירייה החלה לבצע עבודות שיפוץ במקום ולא סיימה .על פי הרישום בהנהלת
חשבונות העירייה שילמה לקבלן  43אלפי  ₪עבור עבודה ועוד כ –  ₪ 10,000עבור חומרים .נכון
למועד כתיבת הדו"ח המקום נשאר פתוח וחשוף לוונדליזם.
.1.11.1.1

מבדיקת הביקורת עולה כי אומדן על פי כתב הכמויות מתאריך  25.5.2016עמד על
סכום של סכום של כ 630 -אלפי  ₪לפני מע"מ לשיפוץ המבנה ועוד  617אלפי ₪
לעבודות פיתוח במגרש מסביב.
אמדן באלפי
₪

נושא
שיקום ושיפוץ
מבנה
מיזוג אוויר
איסטלציה
חשמל
סה"כ

340
84
110
99
633

פיתוח

617

סה"כ

1250

.7.13.3
.7.13.4

.7.13.5

על פי תקנות העיריות מכרזים באותה עת : :בתקנה (8א) -ניתן להתקשר בחוזה ע"פ מכרז זוטא אם
ערכו עולה על –  ₪ 141,100אולם אינו עולה על .₪ 689,300
מבדיקת הביקורת עולה כי העירייה החליטה לצמצם את היקף העבודות במקום ובצע חלק מהן
באופן עצמאי ולבצע פיצול בין מכרז לביצוע עבודה קבלנית בלבד לבין הזמנת חומרים שתבוצע ע"י
העירייה בנפרד.
להלן התייחסותו של מהנדס העיר לשאלת הביקורת בנושא:

"פרויקט זה בעבר תוכנן ע"י עובד מחלקת הנדסה לפי החלטת הנהלת העירייה לצורך מיקום מגורים
של סטודנטים ושירותים עם משרד לקבוצות ספורט של ילדים אשר מתאמנים במגרשי ספורט
הסמוכים.
לאחר מכן ,עקב "שינוי יעוד השימוש" במבנה (במקום סטודנטים – ניתן לברר עניין זה מדויק יותר
בהנהלת העירייה) הוכן אומדן משוער לביצוע השיפוצים (באמצעות הקבלן) כ 500 -א₪ .
בכדי להוזיל עלויות השיפוץ ולחסוך כספי ציבור הוחלט בהנהלה לבצע חלק מהעבודות ע"י מחלקות
שונות של העירייה ,כולל אספקת חומר הנדרש ,ויתר העבודות לבצע ע"י הקבלן.
בסך הכל ,לפי בדיקתי נכון להיום ,מדובר על קבלן שזכה במסגרת הצעות מחיר לעבודות קבלניות
במבנה בסכום של כ 140 -א( ₪ .ללא מע"מ) ונדרש לספק למבנה חומרים לביצוע העבודות ולבצע
השלמות ע"י קבלנים אחרים (זכיינים של העירייה לעבודות אלומיניום ,מ"א וכד') בסכום כולל של
כ 150-א .₪ .ז"א ,עלות הפרויקט תהיה כ 300-330 -א( ₪ .כולל מע"מ).
במייל נוסף הסביר המהנדס:
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מצב הפשוט והיקר ביותר (ואולי תקין ביותר) – זה לבצע שיפוץ המבנה במסגרת מכרז זוטא (כמובן כל
העבודות ע"י קבלן) .כפי שאמרתי קודם ,היה מדובר על עלות משוערת כ 500 -א₪ .
מצ ב המסובך והזול ביותר (בעניין תקינותו אינני רוצה להתייחס) זה ביצוע עבודות קבלניות במסגרת
הצעות מחיר ויתר העבודות ,כמובן ,ע"י מחלקות העירייה (במקרים מסוג זה זכות ההחלטה ,כפי
שידוע לך ,הינה בידיים של הנהלת העירייה).
חשוב לציין ,שאופציה שנייה הינה טובה לעירייה אם וכאשר יש סנכרון והבנה בין מספר מקבלי
החלטות ועז ניתן לבצע העבודה במועד קצר יחסית ויעיל .במקרה זה ,לצערי ,חלק ממקבלי החלטות
בעירייה לאחר פתיחת מעטפות לשלב ביצוע עבודות של הקבלן ,מקבלים החלטה הפוכה בשלבי.
.7.13.6

הביקורת מעירה כי פיצול המכרז לעבודה בלבד ורכשת חומרים ע"י העירייה יצרה בעיות רבות
בתיאום ואחריות על הליך הבנייה .דבר שהוביל להוצאה בגובה  ₪ 53,586ולעצירת הבנייה הרבה
לפני סיומה.
כוונת שימוש בנכס ללא תמורה

.7.13.7

במכתב שכתב לביקורת מנכ"ל החברה הכלכלית הוא מעלה בין היתר את בקשתו של ראש העיר
להשכיר את המבנה לסטודנטים בפטור משכר דירה לתקופה שאינה ברורה לביקורת .להלן מספר
סעיפים ממכתבו של מנכ"ל החברה הכלכלית לביקורת.

בהמשך מכתבו של מנכ"ל החברה הכלכלית הוא כותב לביקורת:
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.7.13.8

הביקורת מעירה בהקשר זה שהעברת נכס עירוני לניהולה של החברה הכלכלית אינו פוטר את הצורך
בהקצאה אם יש כוונה לאפשר שימוש בנכס ללא תמורה.
תגובת מנכ"ל העירייה :לא הייתה כוונה לפעול ללא מכרז .להלן מכתבו של ראש העיר בנושא.
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.7.13.9

ניסיון לבצע בניה פירטית בנכס
במהלך חודש ספטמבר  2019הגיעו לידי הביקורת מספר תלונות על כך שיש ניסיונות לבנות ולהשתלט
באופן בלתי חוקי על נכס עירוני נטוש ברחוב סיני .לדברי המתלוננים בשלושה מקרים נפרדים
התושבים עצרו בעצמם פועלים בעלי חזות חרדית שביצעו עבודות במקום ולדבריהם הפועלים טענו
שטעו במבנה ורק לאחר התערבות התושבים הפועלים עזבו את המקום והשאירו חלק מהכלים
והחומרים מאחור (ראה תמונות מטה).

.8

וועדת הקצאת הנכסים:
 9.1בתיקון מספר  2לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים סעיף  3נקבע כי:
" בקשת להקצאת קרקע מאת רשות מקומית ידונו בוועדה מיוחדת באותה רשות (להלן -וועדת הקצאות) .וועדת
ההקצאות תמנה  5חברים כמפורט להלן :מנכ"ל או נציגו ,גזבר הרשות או נציגו ,היועץ המשפטי או נציגו ,מהנדס
הרשות ,מנהל מחלקת הנכסים או עובד אחראי על תחום הנכסים ברשות ויהיו אנשים שאינם במצב של ניגוד עניינים
ואין להם עניין אישי במישרין או בעקיפין בהחלטות וועדת ההקצאות .בפני וועדת ההקצאות יהיה מונח ספר
ההקצאות שרישומיו עודכנו עד  30ימים לפני מועד הדיון".
 9.2נוהל ההקצאות קובע כי" :על רשות מקומית למנות ועדת הקצאות שבה יידונו בקשות להקצאת מקרקעין .על הוועדה
להיות אובייקטיבית ומקצועית ועליה להבטיח שהליך ההקצאה יהיה שקוף וענייני".
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 9.3חברי הוועדה בעיריית נשר הם:
 9.3.1מנכ"ל העירייה או נציגו שהוא עובד העירייה( .נציג הועדה)
 9.3.2היועמ"ש לעירייה או נציגו שהינו עו"ד באגף היועץ המשפטי לעירייה.
 9.3.3גזבר העירייה או נציגו שהינו עובד מנהל הכספים.
 9.3.4מהנדס העיר או נציגו שהינו עובד מנהל התכנון.
 9.3.5הממונה על נכסי העירייה.
 9.4הביקורת מעירה כי לא קיים בעירייה בעל תפקיד הממונה על הנכסים ,ולפיכך גם אינו נכח בוועדת ההקצאות.
תפקידו של מנהל נכסים עירוני שינהל ויפקח על כל מהנכסים העירוניים הוא תפקיד נחוץ ביותר לאור ממצאי
הביקורת בדו"ח זה ובדו"חות קודמים .לדעת הביקורת ראוי שתפקיד זה יאויש ע"י אדם בעל רקע הנדסי מתאים
תחת ניהולו של מהנדס העיר.
תגובת מנכ"ל העירייה :לאור כך ,אוישה משרה על ידי יהודה וקנין ממשרד מהנדס העיר.
תשובת הביקורת :מר וקנין אינו מהנדס בהשכלתו .מעבר לכך ,הוא אינו מנהל בפועל את הנכסים העירוניים .אין לו
אפילו הרשאה להוציא נסח טאבו .הוא נדרש לעשות זאת דרך המחלקה המשפטית .את רוב זמנו הוא הוא משקיע
בעבודות תכנון של מחלקת הנדסה.
 9.5הביקורת מציינת כי במהלך שנת  2014מהנדס העיר או נציג מטעמו לא נכחו בוועדת הקצאות הראשונה שקמה ,רק
לאחר כניסתה לתפקיד של המנכ"ל החדשה הוזמן מהנדס העיר להשתתף בישיבות וועדת הקצאות.
.10
10.1

פרוגרמה
בנוהל הקצאת קרקעות ומבנים סעיף  2נקבע כי:
"על הרשות המקומית להכין פרוגרמה לשטחי ציבור .במסגרת הפרוגרמה יקבעו ייעודים לשימוש בקרקעות
המצויים בתחום הרשות המקומית .....לא תוקצה על  -ידי הרשות המקומית קרקע ,אלא אם היא כלולה במסגרת
פרוגרמה"
הביקורת מציינת לחיוב כי בשנת  2017העירייה הכינה תוכנית (פרוגרמה) כנדרש בעלות של כ –  100אלפי ש"ח
 .הביקורת מעירה כי התוכנית טרם אושרה במועצת העיר.
תגובת מנכ"ל העירייה :הפרוגרמה הסתיימה לא מכבר לאחר תהליך של חודשים ארוכים בשיתוף מנהלי
מחלקות העירייה ובסופו של דבר בהצגתו בפני ראש העיר בשלב ביניים ובשלב סופי .עקב התארכות דיונים
בתקציב העירייה במועצת העיר בחודשים האחרונים ,לא כונסה ישיבה מן המניין  .נושא זה אמור לעלות בישיבה
הבאה במועצת העיר מן המניין.

מדיניות השכרת נכסים
.11
מדיניות ניהול נכסים צריכה להיות מכוונת להפקת מירב התועלת הכלכלית מהנכסים ולהגשמת מירב
11.1
האינטרסים הציבוריים הכרוכים בהם .לצורך בחירת דרכי הפעולה האופטימליות לניהול נכסים ,קיים צורך לבצע,
בין היתר ,בדיקות כלכליות ביחס לכדאיות ההשכרה של נכסים לעומת מכירתם .יש צורך בקביעת אמות מידה
ותנאים להשכרת הנכסים.
הביקורת מעירה כי על העירייה להיעזר בהערכת שמאי לקביעת מחיר שכירות של נכסיה .פעולה זו לא נעשתה
11.2
בשנים קודמות לגבי כל נכסיה המושכרים של העירייה.
תגובת מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה :נושא זה תוקן וגני הילדים שהושכרו בשנה האחרונה הושכרו עם הערכת
שמאי.
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.12
12.1

רישום זכויות העירייה במקרקעין
פקודת העיריות קובעת כי "כל מקרקעין שהם קניינה של עירייה יירשמו בספרי האחוזה על שם העירייה".

הביקורת מעירה כי נכסי העירייה רשומים בקובץ אקסל במשרד מהנדס העיר וקובץ זה עדיין חסר פרטים רבים.
12.2
למשל ,נכסים שעדיין לא רשומים בטאבו או נכסים שלהם לא נמצא תיעוד לכך שהם מושכרים שנים רבות .לדעת
הביקורת על העירייה לרכוש תוכנה ייעודית לניהול נכסיה.
בתשובתה לממצאי הדוח השיבה מנכ"ל העירייה ,כי העירייה החליטה להכניס לתכנית העבודה שלה את נושא
12.3
רישום זכויותיה על נכסיה ,והוא יטופל בשלבים.
דוגמא לליקוי ברישום נכס כזה עלתה בדו"ח מבקר העירייה משנת  2014בו נמצא כי העירייה שילמה שכירות
12.4
עבור נכס שאותו הפקיע לפני שנים רבות ומאז שינה ייעוד מספר פעמים (מבנה נוער העובד ברחוב סיני) לאור ממצא
הביקורת העירייה פעלה להסדרת מעמדו של הנכס ולבסוף לאחר הליך בוררות שילמה העירייה פיצוי הפקעה
להסתדרות בגובה  640אלפי  ₪ובתמורה העירייה הסדירה את הליך ההפקעה והנכס הפך לנכס עירוני .לצד זאת יש
לציין כי העמותה שפועלת בנכס זה ,פועלת ללא תשלום וללא הליך הקצאה.
הפיקוח על נכסי העירייה
.13
הביקורת מצאה כי נכסי העירייה מנוהלים בחלקם על ידי העירייה ,חלקם ע"י החברה הכלכלית וחלקם ע"י
13.1
המתנ"ס .חלוקה זו יוצרת אי שיווניות במדיניות ובאופן שבו מנוהלים הנכסים כלפי הציבור הרחב .לדעת הביקורת
שיטה זו פוגעת באיכות הניהול ובראיה כוללת של מחלקת הנדסה וגזברות העירייה על כלל נכסי העירייה .יש להפריד
בין הליך טכני בלבד של השכרת חנות לבין ני הול הנכס הכולל רישו בטאבו ,ביקורות תקופתיות ,תוכנית תחזוקה,
ביטוח ,אישורי כיבוי אש או רישיון עסק לפי הצורך.
הביקורת מעירה כי לא מצאה נוהל עבודה לעניין ניהול הנכסים ,השימוש והפיקוח בהם.
13.2
הביקורת ממליצה לכתוב נוהל עבודה שישמש גם כלי בקרה ופיקוח ,שכן ,רק במסגרתו אמורות להתבצע
13.3
הפעולות .ראוי ,שנוהל העוסק בנכסים מושכרים יכלול תכנית ביקורים יעילה ובתדירות ראויה ,שתאפשר פיקוח
ואכיפה יעילים .כן ראוי ,שנוהל כזה יכלול הנחיות בדבר ביקורת בנכס בתום תקופת השכירות ,בדיקת מצב הנכס
והגשת דוח על מצבו.
כאמור ,בעירייה אין אחראי נכסים שהוא מהנדס במקצועו ותפקידו לדאוג למצבם של כל הנכסים העירוניים.
13.4
.14
14.1

מכרזים לנושא שכריות
בפקודה נקבע כי "לא תתקשר עירייה בחוזה להעברת מקרקעין או טובין ,להזמנת טובין או לביצוע עבודה אלא

על פי מכרז פומבי" .בתקנות המכרזים צוינו פטורים מחובת המכרז ,וביניהם מנויים גם חוזי שכירות מסוגים
מסוימים ,ובין היתר ,חוזים להשכרת דירות למגורים ,וכן להשכרת מקרקעין לצורך שיקום נכים ,נזקקים או מפונים.
נמצא כי העירייה השכירה את הנכסים שנבדקו ,בלי לפרסם מכרז גם בנסיבות שלא צוינו בסעיפי הפטור
14.2
ממכרז.
תגובת מנכ"ל העירייה :לאחרונה מספר גנים הוצאו למכרז והליקוי בתהליך תיקון
ביטחונות לחוזים
.15
כדי להבטיח שיקוימו תנאים שנקבעו בחוזי שכירות לא מוגנת ,העירייה נהגה לדרוש בחלק מהחוזים להמציא
15.1
ביטחונות ,ובהם ערבות בנקאית או שטר חוב .אם יפר השוכר את התחייבויותיו בחוזה ,תוכל העירייה להשתמש
בביטחונות האלה .נמצא שב 7 -מתוך  10-תיקי נכסים שנבדקו ,לא נמצאו ביטחונות לחוזים.
בתשובתה לממצאי הדוח מסרה העירייה כי בעבר כמעט לא דרשה ביטחונות משוכרים ,אולם בחוזים
15.2
החדשים הוסיפה דרישה לביטחונות .במסמכי העירייה לא הוסבר מדוע נדרשו חלק מהשוכרים לתת שטר חוב במקום
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ערבות בנקאית ,שכן הליך מימושם של שטרי חוב מורכב וממושך יותר מהליך המימוש של ערבות בנקאית .בתשובתה
מסרה העירייה ,כי יש נכסים שערכם הכלכלי נמוך ובמקרים אלה יספיקו שטרי חוב .לגבי נכסים בעלי פוטנציאל
כלכלי גדול רצוי לקבל ערבות בנקאית.
תגובת מנכ"ל העירייה :תוקן .במכרזים האחרונים נדרשת ערבות הצעה וערבות ביצוע.
סיכום
.16
 16.1מקרקעין הם משאב יקר ,הנמצא במחסור ,אשר ניתנו לרשויות המקומיות כנאמן הציבור ,ועליהן להשתמש בהם
ולחלק אותם בזהירות ובשוויוניות תוך שמירה על מכלול האינטרסים הציבוריים הכרוכים בכך.
 16.2הביקורת מעירה כי אין בעירייה בעל תפקיד בעל השכלה של מהנדס ,המתמחה ומטפל בנושא נכסים עירוניים
והשימוש בהם.
 16.3הביקורת מצאה כי קיים קובץ אקסל שבו רושמת העירייה את זכויותיה במקרקעין אך הפנקס עדכני לשנת 2015
והוא חסר מידע לגבי רישום בטאבו ומי הגורם המשתמש .לדעת הביקורת יש לשכול רכישת תוכנה ייעודית לניהול
נכסיה .
 16.4הביקורת מעירה כי העירייה הכינה פרוגרמה אשר טרם אושרה על ידי מועצת העיר.
 16.5הביקורת מצאה כי לא נקבע נוהל עבודה לעניין ניהול הנכסים ,השימוש והפיקוח בהם.
 16.6נמצא כי ועדת ההקצאות התכנסה כנדרש במהלך שנת  2017אך המלצותיה טרם ייושמו מאחר וטרם הובאו
לאישור בפני מועצת העיר
 16.7הביקורת מעירה כי העירייה לא ערכה פיקוח ובקרה באופן שיטתי אחר הנכסים שבבעלותה.
 16.8הביקורת מעירה כי בשני מקרים לפחות היועץ המשפטי לא נענה לפניות בעלי תפקידים שונים בעירייה בנוגע
לחריגות בניה או שימוש בנכס ציבורי שלא כחוק.
 16.9הביקורת מעירה כי על העירייה להקפיד להשכיר נכסים ציבוריים בהליך מכרזי.
 16.10לדעת הביקורת על העירייה לעשות שינוי אירגוני לפיו נכסי העירייה ינוהלו במחלקת הנדסה או במחלקה
המשפטית ע"י איש מקצוע ,מהנדס בניין בהשכלתו או עורך דין המתמחה בחוק התכנון והבניה .במקביל כל
פעילות ספורט תרבות ואירועים שמבוצעת במבנים אלו יופעלו ע"י מחלקת חינוך שתורחב לצורך כך .בתוך כך
יש לכלול מנהל מקצועי לאצטדיון ולהיכל הספורט (יחד) ופונקציה נוספת שתגבה דמי שימוש עבור מבני
העירייה בשעות אחר הצהריים .האופן בו מנוהלים ומתוחזקים נכסי העירייה כיום מבוזר בין המתנ"ס החברה
הכלכלית והעירייה .ביזור זה אינו יעיל ופוגע בתחזוקת הנכסים ובאיכות השירות שהציבור מקבל.
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דו"ח ביקורת בנושא פינוי אשפה ותחנת
מעבר
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 .1מבוא
שירותי פינוי האשפה הינם מהבסיסיים והמהותיים שבשירותים המוניציפאליים .על מנת להשיג איכות חיים נאותה לתושבי
העיר ,יש צורך בניהול ובהפעלת שירותים אלו באופן יעיל וברמה משביעת רצון.
חובתה של רשות מוניציפאלית לפנות אשפה באה לידי ביטוי בחקיקה הראשית ובחוקי העזר .הסעיף המרכזי לעניין ביקורת זו,
הינו סעיף  242לפקודת העיריות (נוסח חדש) " -תברואה בריאות הציבור ונוחותו" ,לפיו העירייה מופקדת על מטלת פינוי
האשפה וניקיון הרחובות כמובא להלן:

".141

בעניין תברואה ,בריאות הציבור ונוחותו ,תעשה העירייה פעולות אלה:

( )1תנקוט אמצעים להסרת כל מטרד או למניעתו ותדאג לבדיקות שמטרתן לברר מה הם המטרדים הקיימים;
( )2תורה בדבר פינוי פחי אשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור....
( )4תתקין ותקיים במצב טוב ומותקן פחי אשפה ציבוריים ושאר כלי קיבול שמניחים ומאספים בהם אשפה
ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטרד או מפגע לבריאות...
( )7תמנע הצטברות של פחי ואשפה במקום ציבורי או פרטי במידה המהוה סכנה לבריאות הציבור ותנקוט
אמצעי ם להסרת כל מטרד ציבורי הנובע מבור שופכין או נקז ,בין פרטיים ובין ציבוריים ,או מכל מקור אחר"...

יצוין כי קיימים חוקים נוספים המסדירים נושא זה ,כגון חוק שמירת ניקיון ,התשמ"ד  1984 -וכן חוק העזר לנשר (שמירת
הסדר והניקיון) ,התשנ"א – .1991
"פסולת" ,על פי חוק העזר לנשר (שמירת הסדר והניקיון) התשנ"א  ,1991 -היא :שיירי מזון ,קליפות ,נייר ,בקבוקים ,שברי
זכוכית ,תיבות ,קופסאות ,קרטונים ,אריזות למיניהן ,גרוטאות ,פחים ,חתיכות עץ ,קרשים ,שיירי מפעל ,סמרטוטים ,אפר,
בדלי סיגריות ,פסולת מכל הסוגים ,וכל דבר העלול לגרום אי ניקיון או אי סדר או העלול לסכן את הבריות ,למעט זבל ,פסולת
צמחים ופסולת בנין כמשמעותה בסעיף ".16
בעיריית נשר ,האחריות לניקיון הכולל בעיר ,ובכלל זה לפינוי האשפה והטיפול בה ,מוטלת על אגף שפ"ע.
פינוי האשפה מבוצע מרביתו על ידי עובדי קבלן כאשר ישנו עובד עירייה אשר מבצע בקרה שוטפת אחר פעילות הקבלן.
רכבי האשפה המפנים את האשפה ,אמורים להעביר אותה אל תחנות מעבר לקליטת הפסולת העירונית .תקנות רישוי עסקים
(תחנת מעבר לפסולת) התשנ"ח –  1998מגדירות "תחנת מעבר" כמתקן נייח וקבוע שבו נעשית העברה מרכב אשפה אל כלי
קיבול אחר ,ו/או מיון של פסולת לצרכי מחזור או שימוש חוזר.
בדו"ח זה ייבחנו תהליך פינוי האשפה הביתית ,העברתה לתחנת המעבר ,וההתחשבנות בגין תהליכים אלה.
הקבלן מפנה את הפסולת הביתית והגזם ל =  4אתרי הטמנה:
-

עפולה

-

עברון

-

דניאלי
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 אתר הגזם המצוי בקריותתגובת מנהל האגף :נכנסתי לתפקידי בחודש אפריל  2016ובחודשים הראשונים כתבתי תכנית עבודה בקובץ אקסל התאמת לצרכי
העיר ,לאחר ניתוח פניות מוקד וישיבות עבודה מול מחלקת תברואה .תכנית זו פורסמה לכלל בעלי התפקידים בעירייה כדי ליצר
שקיפות ותיאום.

 .2נתונים כספיים
.2.1

רקע

ביום ה –  7לפברואר  2011נערך חוזה בין העירייה לבין הקבלן י.ר.א.ב שרותי נוי  1985בע"מ (להלן" :החוזה הישן") החוזה
מתייחס לפינוי אשפה ביתית וגזם .תקופת ההתקשרות הינה לשנה ,כך שניתן לבצע הארכה עד לארבע שנים נוספות( .ניי"ע
)106
ביום ה –  21לאפריל  2016נערך חוזה בין העירייה לבין הקבלן י.ר.א.ב שרותי נוי  1985בע"מ (להלן" :החוזה החדש")
באמצעות חברת משכ"ל אשר ניהול את החוזה ואף מבצעת פיקוח שוטף אחר הפינויים .החוזה מתייחס לפינוי אשפה
ביתית וגזם .תקופת ההתקשרות הינה לשנה ,כך שניתן לבצע הארכה עד לארבע שנים נוספות( .ניי"ע )107

.2.2

אופן התחשבנות בחוזה ישן וחדש

להלן טבלה המרכזת את ההתחשבנות בין העירייה לקבלן לעומת אופן ההתחשבנות על פי ההסכם.
הסכם ישן

תיאור החוזה

הסכם חדש

תיאור החוזה

התחשבנות בפועל

התחשבנות בפועל

התחשבנות על פי התחשבנות באמצעות תשלום התחשבנות על מחיר לכלי התחשבנות תיאורטית ,לפיה
מחיר פינוי בודד חודשי קבוע שאינו מתייחס אצירה (מכפלת מחיר הקבלן יישם באופן מלא את
תכנית העבודה החדשה
בודד בתדירות הפינוי)
לכמות הפינויים בפועל
שנערכה ומתעדכנת על ידי
מנהל האגף.
תגובת מנהל האגף :ההתחשבנות אינה תיאורטית אלא מעשית מכיוון שגם אם ביום מסוים לא פונה רחוב כזה או אחר רשום
בתוכנית העבודה לאותו יום ,הקבלן יבצע את הפינוי האמור למחרת על פי תיאום עם מנהל המחלקה .רק במקרה שלא בוצע פינוי
כלל גם לא ביום שלמחרת תקוזז עלות הפינוי .ולראיה ,נעשו מספר תיקונים בחשבונות אשר לא תאמו את תוכנית העבודה למשל –
כמות שונה של כלי אצירה בשטח כפי שצוין בדו"ח זה בסעיף 9.4
הערת הביקורת בתגובה :הביקורת חוזרת על עמדתה כי המדובר בהתחשבנות תיאורטית ,ולראיה בשנת  2017אושרו חשבונית על
תכנית העבודה החודשית בכלל ללא קשר לכמות ימי העבודה בחודש .התיקונים עליהם מדבר מנהל האגף מתייחסים לאי ביצוע
עבודה על פי התכנית אך אינם מתייחסים לימי העבודה בפועל.
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.2.2.1מעיון בחוזה החדש כפי שמתואר בטבלה הבאה:

עולה כי קיימת חוסר בהירות בניסוח החוזה ,במבנה טבלת ההתחשבנות ואופן בחינת החשבונות .החוזה קשה
הנתון
כולל
מה
ערכי
חד
באופן
ברור
לא
לביקורת
להבנה.
 :כ מות? האם הנתון כולל את תדירות הפינוי אם לאו? נדרש לערוך טבלה הניתנת להבנה עבור כלל הקוראים
אשר אינם בקיאים בתחום פינוי האשפה.
הביקורת ממליצה לשנות את כותרי הטבלה כדלקמן:
תיאור

כלי תדירות פינוי כמות פינויים חודשית עבור מחיר
כמות
אצירה
סעיפים המחושבים חודשית
שבועית
אצירה בעיר

לכלי

 .2.2.2נמצא כי ההתחשבנות בתקופת ההסכם הישן שונה מההתחשבנות כפי שנקבעה על פי החוזה .סעיף  6.3להסכם
הישן קובע כי" :תמורת ביצוע ההתחייבות לקבלן כלפי העירייה בהתאם להסכם זה מתחייבת בזה העירייה לשם
לקבלן את התמורה על פי הביצוע בפועל של העבודות ובהסתמך על המחירים המפורטים בנספח א ".בפועל נמצא
כי לאורך שנת  2015חויב כרטיס ההוצאה (זוכה הספק) על פי כרטיס הנהלת חשבונות  1712300752בסך של 155
אלפי  ₪בכל חודש ,כלומר ,הביקורת מעירה לעירייה כי במקרה זה תשלומים חודשיים בסכום קבוע ללא
שינויים מצביעים על כך שהתשלום לקבלן לא נגזר מבדיקה של ביצוע העבודה בפועל אל מול החוזה ,אלה
תשלום גלובלי קבוע .הביקורת מעירה כי צורת התחשבנות זו היא בניגוד לחוזה.
תגובת מנהל האגף :ממצאי הדו"ח לשנת  2015מתייחסים לחוזה הישן .בתקופה זו טרם כיהנתי בתפקיד מנהל אגף והנושא
כלל לא היה תחת אחריותי .עם כניסתי לתפקיד ביצעתי תוכנית עבודה ונהלים סדורים לבדיקת חשבוניות.

 .2.2.3הביקורת השוותה בין התעריפים הקיימים לפינוי כלי אצירה בודד כפי שקיים בחוזה הישן לבין פינוי כלי
האצירה כפי שמופיע בחוזה החדש.
להלן פערים המחירים המשמעותיים שעלו במהלך הבדיקה:
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תשלום על
תיאור

פי הסכם
ישן ב₪ -

הפרש

תשלום על פי
הסכם חדש

אחוז שינוי

ב ₪ -לפינוי
בודד

פינוי מכולה בנפח 3-4.5
מ"ק (פתוחה או סגורה)

בחודש

הפרש

4/2017

לחודש ב-

*4.3

₪

שבועות
24.11

18

כמות

סה"כ

42.11

1,930

46,532

234%

בהיפוך לרכב דחס
 1100ליטר

8.85

142%

12.56

3.71

571.9

2,121

סה"כ

48,653

 .2.2.4הביקורת ביקשה לבחון את התפתחות התשלומים לקבלן בשנים  2013-2016על פי סעיפי התשלום .נמצא כי
קיים גידול בסך  4.1%בתשלומי הקבלן בשנת  2016לעומת שנת  ,2015אשר מקורו בגידול תשלומי הגזם ,וזאת
לעומת קיטון בתשלומי פסולת הבניין.

ריכוז הוצאות לשנים  2013-2017לפי סוג אשפה
סעיף -754
קליטת
אשפה
והיטל
הטמנה -ב-
₪

סה"כ לשנה

1,770,146

9,595,174

2014

518,672

2,793,614

204,368

584,445

4,101,099

4.8%

2,035,849

10,238,047

2015

374,055

2,406,754

276,898

578,197

3,635,904

-11.3%

2,161,507

9,433,315

2016

2,778

2,567,249

317,191

897,031

3,784,249

4.1%

2,504,480

10,072,978

שנה  /סך
הוצאה
לסעיף
תקציבי

סעיף  -758פסולת
בניין בA - ₪ -

סעיף -752
אשפה
ביתית  -ב-
₪
B

סעיף -753
אשפה
יבשה -ב-
₪
C

סעיף -756
גזם ב₪ -
D

סה"כ
תשלום
לקבלן

2013

373,887

2,102,081

575,500

861,046

3,912,514

גידול
משנה
קודמת

מנהל האגף מסר לעירייה בתגובה לשאלת הביקורת לקיטון בפסולת הבניין כי החל משנת  2016מבוצע פיקוח הדוק אחר נושא
פסולת הבניין המבוצע על ידי הקבלנים ,וכי העירייה אינה מפנה את פסולת הבניין והדבר מוטל על קבלני הבניין בלבד.
הביקורת מעירה כי מן הטבלה עולה כי העירייה פינתה פסולת בניין שהיותה מפגע ,חובה המוטלת על הקבלנים ,בהיקף של
 374אלפי  ₪בשנת  .2015סכום זה כולל  ₪ 125,616עלות פינוי הריסות אולמי דקל.

תגובת מנהל האגף :ניתן לראות שיפור משמעותי בשיתוף הפעולה בין מחלקת פיקוח לתברואה עם הקמת האגף באיתור והגברת
אכיפה על משליכי פסולת בניין .ברצוני לציין כי החובה מוטלת על קבלנים רק כאשר העירייה מצליחה לאתר את משליך הפסולת.
במקרה שהעירייה לא מצליחה לאתר את המשליך היא מחויבת לפנות את הפסולת בעצמה.
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 .3מטרת הביקורת
מטרת הביקורת לבדוק שני תהליכים:
 3.1פינוי אשפה מרחבי העיר;
 3.2העברת האשפה המפונה אל תחנות מעבר.

 .4נושאי ביקורת
להלן הנושאים שנבדקו במסגרת פינוי אשפה מרחבי בעיר:
 4.1נהלי העירייה
 4.2בקרה המבוצעת על ידי חברת משכ"ל
 4.3בקרה המבוצעת על ידי מנהל האגף
 4.4ניתוח הנתונים כספיים לעומת חוזי העירייה
 4.5הבקרה אחרי הפינויים לאתרי ההטמנה

 .5היקף הביקורת
 5.1איסוף הממצאים לביקורת נערך במהלך החודשים ספטמבר עד נובמבר .2017
 5.2לצורך עריכת הביקורת קוימו שיחות עם מפקח מטעם העירייה לעבודות פינוי אשפה ,מנהל אגף ש.פ.ע ,גזבר
העירייה ונציג הקבלן .הביקורת מודה על שיתוף הפעולה מצד גורמים אלו.
 5.3הביקורת עיינה במסמכים הבאים :כרטיסי הנהלת חשבונות חוזי ההתקשרות ,חשבוניות בגין פינוי והובלת אשפה,
קבצי כניסה לאתר האשפה ,ומסמכים רלוונטיים נוספים.
 5.4הביקורת ניתחה את נתוני השקילה של תחנת המעבר עפולה לשנים .2015-2017

 .6נהלי עבודה
הביקורת מצאה כי ניהול עבודת פינוי האשפה על ידי הקבלנים והבקרה עליה מתנהלים ללא נהלים כתובים ,מובנים
ומחייבים ,אשר צריכים לכלול את כל שלבי ניהול עבודת הקבלנים והבקרה על התשלומים לקבלנים .בהתייחס לעובדה כי
מדובר בתשלומים שנתיים בסך של כ 10-מיליון  ,₪הביקורת רואה בהיעדר נוהל כזה ליקוי חמור.
תגובת מנהל האגף  :תכנית העבודה שנבנתה ואופן הביצוע שלה מהווים נוהל עבודה ראשון ומרכזי בפעילות המחלקה .כמו כן ,ישנן
בדיקות וביקורת אשר מבוצעות בפועל במהלך החודש כדי לוודא שהקבלן פועל על פי תוכנית העבודה .יחד עם זאת אני מקבל את
הערת הביקורת ונהלי עובדה יכתבו באופן פורמאלי.
הערת הביקורת בתגובה :תכנית עבודה אינה מהווה תחליף לנוהל אשר אמור לכלול תהליכים ובקרות ואחריותם של גורמים מבצעים.

 .7מבנה ארגוני
להלן הגורמים האחראים על פינוי האשפה בעיר:
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-

מפקח מטעם העירייה לעבודות פינוי אשפה (להלן" :המפקח")  -עובד אגף ש.פ.ע( 4להלן" :האגף") המקיים סיורים
באופן שוטף על מנת לוודא כי הקבלן מבצע פינויים בהתאם לתוכנית העבודה שערך מנהל האגף.

-

מנהל מחלקת תברואה -אחראי על פינוי אשפה ,טיאוט העיר ,הדברה וניקיון שטחים פתוחים.

-

מנהל אגף ש.פ.ע -אחראי על קיום תכנית עבודה לעיר והעברתה לקבלן ,ניהול בקרה שוטפת על פעילות הקבלן בין היתר
באמצעות קבלת דוחות בקרה שוטפים מנציג חברת משכ"ל ,אישור חשבונות הקבלן על פי תכנית העבודה.

-

גזבר העירייה -מבצע בקרה תקציבית חודשית אחר התשלומים לקבלן ,על מנת לוודא כי לא מבוצעת חריגה מתקציבי
העירייה בנושא פינוי האשפה.

-

חברת משכ"ל – מבצעת בקרת תשלומים חודשיים של חשבונות הקבלן ,ערכה את מכרז ההתקשרות החדש בין
העירייה לקבלן ,וכן מבצעת בקרה שוטפת אחר התנהלות הקבלן באמצעות חברת  .GAZPACHOדוחות הבקרה
נשלחים לעיון מנהל האגף.

ממצאים
 .7.1הביקורת מצאה  30מתוך  482כניסות לאתר עפולה בשנים  2015-2017בין חצות לבין השעה  ,06:00כמוכן בין השעה
 15:00לחצות .מול נתונים אלו בוצעה הצלבה לדיווחי הנוכחות של המפקח ונמצא כי בשעות אלו המפקח לא היה
מצוי בעבודה בנוסף נמצאו  73ימי חופשה  /מחלה  /השתלמות בהם לא נכח המפקח בעבודתו ,כך סה"כ נמצאו 103
תנועות של משאיות ללא כל פיקוח של המפקח על מנת לוודא כי הקבלן מבצע את עבודתו בהתאם לתכנית העבודה,
תנועות אלו מבטאות  21%מן הכניסות בהם לא בוצעה כל בקרה על ידי העירייה כי אכן ביצע הקבלן את עבודתו
בהתאם לתכנית העבודה.
להלן מספר דוגמאות .ראה פירוט נוסף בנספח ב :
תאריך כניסה
לתחנת המעבר
05:03:59
05:04:25
04:12:41
04:38:15
04:19:23
04:33:54
05:51:28
04:21:14
05:00:17
03:45:10
18:32:56
18:34:19
19:01:08
19:05:16
04:27:16
04:32:05

שעת
כניסת
המפקח
05:19
05:18
05:14
05:16
חופשה
05:15
05:18
05:12
05:23
השתלמות

שעת
יציאת
המפקח

17:33
14:31
14:33
14:33
05:15
05:18

תאריך
03/04/2015
22/04/2015
17/07/2015
16/09/2015
20/09/2015
24/09/2015
27/10/2015
01/05/2016
13/06/2016
06/07/2016
12/09/2016
22/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
29/09/2016
30/09/2016

תגובת מנהל האגף :לאחר בדיקה מקיפה מול הקבלן התברר כי הנושא קרה כאשר הועסק קבלן משנה ללא אישור
העירייה והוגשו למנהל התברואה דוחות גי פי אס .מספר חודשים לפני הביקורת מפקח מטעם משכ"ל הוציא מכתב
התראה לפי בקשת מנהל אגף שפ"ע כי אין אישור לקבלן הראשי להפעיל קבלני משנה .י הליקוי תוקן בחודש שלאחר
מכן והובהר לקבלן שלא תאושר כניסה לתחנת מעבר מהשעה  6בערב ועד  6בבוקר למעט תגבור מאושר לפני חגים
ואירועים מיוחדים.
 4אגף ש.פ.ע – שיפור פני העיר
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הערת הביקורת בתגובה :הביקורת מברכת על יישום המלצות הדוח .עם זאת יש ליישם בקרה כי אכן הדברים
מיושמים על ידי הקבלן לאורך זמן.
 .7.2לא נמצא תיעוד לדיונים המתקיימים אצל מנהל האגף בנוגע לדוחות הבקרה של חברת משכ"ל והקנסות אשר צריכים
להיות מוטלים על הקבלן .דיונים אלו חיוניים לצורך הערכת חודשית של פעילות הקבלן והסקת מסקנות באשר
לתפקודו .יצוין כי העירייה משלמת בגין הבקרה השוטפת של חברת משכ"ל כ –  4.5%מסך ההתקשרות ,קרי כ453 -
אלפי  ₪לשנה.
תגובת מנהל האגף :מנהל האגף סבור כי הבקרה המבוצעת על ידי משכ"ל אינה יעילה היות ואינה מוודא באופן חד
משמעי כי אכן בוצעה הנפה לכלל כלי האצירה על ידי הקבלן ,וכי הפסולת המוטמנת באתר ההטמנה שייכת לעיריית
נשר בלבד .לגבי סכום הבקרה כפי שצוין בביקורת סכום זה של  453אלפי  ₪לשנה כולל גם עמלת ניהול ולא רק בקרה.
הערת הביקורת בתגובה :הביקורת טוענת כי יש מקום לנהל פגישות שוטפות עם חברת משכ"ל על מנת לבחון את
הבקרה המבוצעת על ידם והמשמעויות הכספיות לקבלן.

 .8בקרה על ידי משכ"ל
להלן הדיווחים העיקריים אשר הועלו במסגרת דוחות הבקרה הנערכים על ידי חברת משכ"ל אשר הועברו לעיונו של מנהל אגף
ש.פ.ע.

תאריך הדוח

כתובות שלא פונו

כתובות בהם הפח פחות מחצי מלא

סה"כ

סה"כ פחים

כתובות שלא

שנמצאו

פונו

פחות מחצי
מלא

4/5/2017

האירוסים  ,28השיטה

5

,14/2

דקל  ,44/1דקל  ,1/1הדס  ,12אלון ,54

10

אלון  ,50אלון  ,36/3האירוסים  ,28השיטה
 ,14/2השיקמה  ,21/3השיקמה ,19/3

האלון  ,30/5השיקמה
 ,44השיקמה ,19/3
8/6/2017

אין הערות

השיקמה  ,19/3נחשון ,1/6

2

12/9/2017

אין הערות

אלון  ,52הדס  ,2הדס  ,3הדס  ,12הדקל ,2

24

21/2/2017

הדס  ,12הדס  ,3הדס

תפוז  ,44/1האלון  ,18/3השיקמה ,21/4
האורן  ,5/2האורן  ,15האורן  ,38/3ששת
הימים  ,10קרן היסוד  ,34קרן היסוד ,30
קרן היסוד  ,31הדס  ,12האלון  ,30/3האלון
 ,18/3הערמונים  ,14/2האלון  ,1השיקמה
 ,21/4השיקמה  ,19/3השיקמה ,1
16

התפוז  ,44/1האלון  ,52הדס  ,3ההדס ,12

 ,2התפוז  ,44/1האלון

השיקמה  ,44נחשון  ,1/1נחשון ,1/5

 ,36/4האלון ,36/3

האירוסים  ,5האירוסים  ,7השיטה ,4/1

האלון מול ,6
הערמונים  ,12השיקמה
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10

 ,2השיקמה ,21/3
השיקמה  ,44נחשון
 ,1/1נחשון  ,1/5נחשון
 ,4נחשון  ,15האירוסים
; ,7
23/3/2017

האירוסים  ,9השושנים

4

האלון  ,44/4התפוז  ,44/1האירוסים ,9

 ,4השושנים ,2

השושנים  ,4השושנים  ,2השושנים ,14

השושנים ,14

השיקמה  ,21/2האלון  ,1השיקמה ,32/2

11

נחשון  ,1/2נחשון .13
24/1/2017

הדס " -12נכנס

16

האלון  ,52ההדס  ,3ההדס  ,12התפוז

להדס(רחוב ללא מוצא )

 ,44/1האלון  ,36/1האלון  ,36/2האלון

מסתובב ויוצא בלי לפנות

 ,30/2ההדס ,12

8

המכולה",
ההדס " -3לא פינו .לקח
רק חלקי ריהוט (
2מגירות ועזב במקום)"
האלון  ,52התפוז ,44/1
האלון  ,36/1האלון
 ,36/2האלון ,30/2
האלון  ,30/5האלון
" -18/2או לא פינו או
פינוי לקוי".
הערמונים ,1/1
השיקמה ,21/2
השיקמה ,21/3
השיקמה  ,44השיקמה
סוף הרחוב,
24/8/2017

אין הערות

26/4/2017

אין הערות

הדקל  ,1האלון  ,36/3האלון  ,30/1השיקמה

11

 ,19/3השיקמה  ,19/4השיקמה ,19/5
השיטה  ,2/2השיטה מול  ,4/3האלון ,44/4
האלון  ,36/3האלון ,30/1
הערבה  ,9/4הערבה  ,6/1הערבה ,6/3
הערבה  ,6/4הערבה  ,6/5הערבה ,6/6
הערבה  ,13/3הערבה  ,13/4התמר ,39/1
התמר  ,39/3התמר  ,24-26התמר ,14
התמר  ,8סמטת התמר ,הנוריות בית מרחץ,
הנוריות  ,39הנוריות  ,35/1הנוריות ,35/2
הנוריות  ,24הנוריות  ,22הנוריות מול ,24
הנוריות  ,31הנוריות  ,20הנוריות ,27
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38

הנוריות  ,25הנוריות  ,21הנוריות ,15/1
הנוריות  ,15/2הנוריות  ,12הורדים דואר,
הורדים מאור לחם ,ורדים  ,10ורדים ,6/1
ורדים גינה  ,1השזיף  ,2/3השזיף ,2/4
השזיף  ,2/7הזית ,29/2
26/7/2017

אין הערות
סה"כ כלי אצירה שלא

אין חריגים
114

41

פונו

מן הנתונים עולים הממצאים הבאים:

 8.1הביקורת מציינת כי קיימת אי התאמה בין דוחות הבקרה המבוצעים על ידי חברת משכ"ל לבין סעיפי החוזה .להלן
מספר סעיפים המוגדרים כהפרות אך אינם מצויים בדוח הבקרה של משכ"ל:


אי התייצבות פועלים כנדרש



איחור בהתייצבות רכב פינוי



התייצבות פועל ללא בגדי עבודה



התייצבות רכב שלא נוקה



התייצבות רכב שלא על פי הוראות החוזה לעניין  :שנת ייצור ,נפח ארגז -ר .הרחבה בסעיף  9.1לדוח זה.



אי שטיפה כלי האצירה

 8.2נמצא רחובות רבים בתוכנית העבודה של מנהל האגף אשר לא נבחנו על ידי חברת משכ"ל במסגרת דוחות הבקרה,
להלן מספר דוגמאות לרחובות אלו  :רחוב צה"ל ,רחוב עמוס ,רחוב המתמיד ועוד.
 8.3נמצא כי ,תכנית העבודה של מנהל האגף אינה מצויה בידי נציגי חברת משכ"ל כך שהבקרה המבוצעת על ידם אינה
תואמת את ימי הפינוי של הקבלן .בעקבות הערת הביקורת ,ביצע מנהל האגף שיחה עם נציג משכ"ל ואף העביר את
תכנית פינוי האשפה לעיונו על מנת שיבוצע פיקוח התואם את תכנית האגף .ממדגם הכולל  9דוחות בקרה של חברת
משכ"ל ,וזאת מכלל דוחות הבקרה לחודשים ינואר – יולי  ,2017נמצאו  41כלי אצירה אשר לא פונו על ידי הקבלן.
סעיף  11.2לחוזה קובע כי הפיצוי המוסכם בגין הפרה זו הינו מכפלת מחיר הפינוי ב –  .4בהנחה כי מדובר במכולה
בנפח  3-4.5המפונה בתעריף של  42.11אזי הפיצוי המוסכם בגין מדגם אקראי זה הינו  300*42.11*4 :ימי עבודה *41
כלי אצירה שלא פונו לחלק למספר ימי המדגם שנבדקו – 9ימים  ,סה"כ הפיצוי שווה ל  -כלומר :מכפלת  ₪ 140.8ב –
 300* 41ימי עבודה  /מדגם של  9ימים = .₪ 230,201
תגובת מנהל האגף :כמו בהערה קודמת גם במקרה זה תוכנית העבודה של המחלקה לא הייתה ידועה למבצע הפיקוח
מטעם משכ"ל .באופן ספציפי המקרים שצוינו בדו"חות הפיקוח לא תאמו את ימי הפינוי בתוכנית העבודה ובמקרים
שכן בוצע פינוי ביום שלמחרת ועל כן לא הייתה הפרה של החוזה .אני חוזר ומציין שבעקבות הביקורת תוכנית
העבודה הועברה למשכ"ל והפיקוח מבוצע בהתאם.
הערת הביקורת בתגובה :הביקורת מברכת על כך שהקבלן מעודכן וטוענת ,כי יש לעדכנו באופן שוטף ובכל מקרה של
שינויים בעתיד.
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 8.4הדוחות מוצגים למנהל האגף בפורמט  PDFואינם מאפשרים חיתוכים והצלבות שונות.
יש לדרוש מן החברה דוחות המוגשים באמצעות גיליונות אלקטרונים אשר יאפשרו חיתוך והשוואה על ידי מנהל האגף ,על
פי קריטריונים שונים של רחוב ,תאריך ,שעה ,מס' רכב ועוד.
 8.5דוחות הבקרה של חברת משכ"ל אינם מתייחסים לנושאים מהותיים באשר להתקשרות עם הקבלן כגון :ליקויים
חוזרים בגין אי פינוי כלי אצירה ,דוחות הבקרה אינם מציינים מהו הפיצוי לו זכאית העירייה בגין ההפרות המועלות
בדוח ,וכן מהם ההמלצות להמשך ההתקשרות ועוד.
 8.6נמצאו  114פחים אשר בעת הפינוי היו פחות מחצי מלאים לדוגמא :הנוריות – מפונות  5פעמים בשבוע על פי תכנית
העבודה ,השושנים –  4פעמים בשבוע ,האלון –  4פעמים בשבוע .לא נמצא תיעוד לדיון אשר נערך על ידי מנהל האגף
אשר בו נשקלה האפשרות להפחתת תדירות הפינויים נוכח ממצאי חברת משכ"ל.

 .9בקרה על ידי מנהל אגף ש.פ.ע
הביקורת ביקשה לבחון את עבודת קבלן האשפה ,תוך התייחסות לשירות עליו התחייב על פי הסכם ההתקשרות .כמו כן,
נבחנו הבקרות המבוצעות על ידי מנהל האגף בתחום ניהול צי הרכב ,בקרת תעריפי החיוב ,בקרת כמויות החיוב ,קיום
מדיניות שקילת אפס ,5בקרה אחר שעות פעילות הקבלן ,מעקב אחר רכבי הקבלן ,מדיניות הטלות הקנסות בגין הפרות,
הבקרה המבוצעות אחר הכמויות המחוייבות בחשבונית ועוד.
 9.1ניהול צי הרכב
בקרה אחר ניהול צי הרכב של הקבלן המשמש את העירייה נחוצה לשם מניעת הסיכון כי רכבים שאינם בשימוש
העירייה יכנסו לתחנת המעבר ויצרו חיוב בגין עיריית נשר אשר בגינו ישולם לתחנת המעבר בגין הטיפול באשפה ובגין
היטל ההטמנה .בנוסף ,רשום בחוזה כי רכבי הקבלן יהיו מעבר לשנת  2013על מנת להפחית את תקלות הרכב ,אשר
יידרשו בגינם רכבים חלופיים וכן מניעת זיהום האוויר הנגרם מרכבי פינוי ישנים .להלן סעיפי ההסכם הרלוונטיים
לנושא זה:

"( )1()4סעיף  .2.2.1לחוזה– העברת רשימת כל פרטי הרכבים המשתתפים בפינוי האשפה
לעירייה.
( )2()4סעיף  2.6לחוזה–  ...בכל מקרה ישתמש הקבלן ברכבים משנת ייצור  2013ומעלה ובתנאי
נוסף שבמהלך כל תקופת ההתקשרות לא ייעשה שימוש בכלי רכב שגילו עולה על  5שנים.
סעיף  11.2לחוזה -בחינה כי גיל הרכבים לא יעלה על  5שנים והטלת קנסות במידת הצורך.
סעיף  7.1לחוזה קובע כי ":הקבלן אינו רשאי להסב ו/או להמחות ו/או לשעבד ו /או להעביר את
החוזה ,כולו או חלקו ,או כל טובת הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה  ,ו /או
לשעבד ו/או להמחות ו/או להסב ו /או להעביר את זכויותיו על פי חוזה זה ,כולן או חלקם ,אלא
אם קיבל הקבלן את הסכמת הרשות המזמינה ,מראש ובכתב.
"
הביקורת דגמה  10רכבי קבלן מבין  37רכבי קבלן אשר נכנס לתחנת עפולה בשנים  2015-2017לשם בחינת גילאי
הרכבים ,והאם רכבי פינוי האשפה אכן שייכים לקבלן.
5

בסעיף  2.4להסכם התקשרות עם קבלן פינוי האשפה נקבע ,כי על רכבי פינוי אשפה להגיע אל עמדת השקילה (שקילת אפס) בטרם יציאתם לאיסוף אשפה
ברחבי העיר וזאת על מנת לוודא כי טרם יציאתם לפינוי הרכבים הינם ריקים מאשפה ממקור אחר.
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מס' רישוי

גיל הרכב ניי"ע 118

בעלי הרכב ניי"ע 118

21-371-70

2011

י.ר.א.ב

7071633

2016

ליסקאר רם בע"מ

1035463

2008

י.ר.א.ב

55-113-68

2010

י.ר.א.ב

73-579-67

2008

י.ר.א.ב

5464168

2009

מ.א.זערורה

73-701-67

2009

ורד ו.מ .בע"מ

59-762-74

2011

י.ר.א.ב

19-026-13

2007

אדריס הובלות

60-775-13

2013

קוברה מחזור בע"מ

ממצאים
9.1.1

הביקורת מעירה כי בניגוד לסעיף  2.2.1לחוזה לא נמצאו בידי מנהל האגף רשימת רכבי הפינוי של הקבלן .אי
קיום רשימות רכבי פינוי האשפה מעיד כי לא נערכת כל בקרה אחר התשלומים לתחנת המעבר בגין הטיפול
באשפה וכן בגין תשלומי היטל ההטמנה.

9.1.2

נמצא כי מנהל האגף לא הט יל קנסות על הקבלן בגין רכבים ישנים וזאת בניגוד לסעיף  2.6ו –  11.2הקובע " :קנס
בסך  ₪ 500בגין רכבי פינוי שלא על פי הוראות החוזה לעניין שנת ייצור"
סה"כ נמצאו  214כניסות בגין רכבים ישנים על פי המדגם ,סך גובה הקנס המשוערך על פי ההסכם הינו  107אלפי
.₪
תגובת מנהל האגף :רכבים אלה נמצאו בעבודה בשנת  2015לפני מועד כניסתי לתפקיד יחד עם זאת ,ישנם מספר רכבים
שהופעלו ע"י קבלן משנה וליקוי זה תוקן עם הפסקת עבודתו של קבלן המשנה.

הערת הביקורת בתגובה :אין באמור בתגובת מנהל האגף כדי לשנות את ממצאי הביקורת .על מנהל האגף לפעול
בהתאם לאמור בהסכם ההתקשרות ולהפעיל את הסנקציות האמורות בו כלפי הקבלן המפר את הוראות ההסכם.
9.1.3

יצוין כי הביקורת קיבלה לידיה אך ורק את כניסות אתר ההטמנה עפולה ,ולא נמסרו קבצי אתר ההטמנה :עברון,
דניאל ואתר הגזם .יצוין כי בידי מנהל האגף לא מצויים קבצים של כלל אתרי ההטמנה כך שבקרות אחר כניסות
רכבים לא מורשים ,רכבי קבלן ישנים כלל לא בוצעה לאורך הסכמי ההתקשרות עם הקבלן.

9.1.4

נמצא כי נמצא כי  5מתוך  10רכבים אינם בבעלות הקבלן ,כך שקיים סיכון כי הקבלן נעזר לשם פינוי האשפה
והגזם בקבלני משנה (ני"ע  )110.1וזאת מבלי שניתן אישור בכתב על ידי העירייה על פי סעיף  7.1לחוזה.

 9.2אי קיום שקילת אפס
שקילת אפס הינה שקילה של רכבי הקבלן כשהם ריקים בתחילת יום העבודה על מנת לוודא ,כי עם כניסת לשטח העיר
לא נלקחה פסולת השייכת לרשות אחרת ,מניעת הסיכון כי פסולת זו תועבר לתחנת המעבר וישולם בגינה עבור הטיפול
באשפה וכן עבור היטל ההטמנה על ידי העירייה שלא לצורך.
סעיף  2.4להסכם מעניק את הזכות לקיום שקילת אפס לקבלן וקובע כי ":הנהגים יתייצבו בתחילת העבודה ובסיומה
במקום עליו תורה הרשות המזמינה .לרשות המזמינה הזכות להורות על שקילת ( 0אפס) של המשאיות".
ממצאים:
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הביקורת מצאה ,כי העירייה בחרה שלא לממש סעיף זה ובכך קיים סיכון כי תשלום האשפה בגין קליטה והטמנה
בלבד (כ –  10מיליון  ₪לשנה ,ר .פרק  2לדוח זה) המשולמים על ידי העירייה לתחנת המעבר כוללים אשפה אשר אינה
שייכת לעיריית נשר.
תגובת מנהל האגף :מקבל את הערת הביקורת .כדי להתגבר על הבעיה במצב הנתון ,עובד המחלקה מבצע בדיקה בכל
בוקר על מנת לוודא שהמשאיות מגיעות ריקות לעיר וכמו כן כשהן חוזרות מאתר ההטמנה באמצע יום העבודה .נוהל
זה קיים ומבוצע כשנה .הוא יירשם כנוהל פורמאלי .יש לבחון אפשרות לרכוש משקל ולהתקנו בתחומי העיר.
 9.3בקרה אחר תעריפי החיוב בחשבונית
 9.3.1נספח א' לחוזה קובע כי התשלום הינו בגין הפינויים בפועל ,כך שקיים שוני שניתן לצפות בין כמות הפינויים בכל
חודש ,בין היתר בגין חגים וחופשות ,מספר הימים השונה בין החודשים ועוד .נמצא כי בניגוד לנספח א' להסכם
ההתקשרות בגין שירותי פינוי האשפה שולם תשלום גלובלי חודשי המסתכם ב –  155אלף  ₪לאורך כל שנת 2015
וזאת בניגוד להסכם הקובע מחיר לכל פינוי בודד (ר .ניי"ע  )106ראה הרחבה בסעיף  2.2.2לדוח זה .כך שהיה
סביר להניח שהסכום לתשלום ישתנה מחודש לחודש.
9.3.2

בחודש אפריל נמצא חיוב בניגוד לחוזה עבור יום עבודה דחס 2 +פועלים בסך ( ₪ 6,914ניי"ע  )120.4וזאת בניגוד
לנספח ב' בחוזה ההתקשרות אשר מציין יום עבודה של דחס  +פועל אחד בלבד ולא  2פועלים.

87

9.3.3

הביקורת מציינת בחיוב כי לאורך החודשים ינואר עד יוני  2017תעריפי החיוב היו בהתאם לנקוב בחוזה - .תקין.
כפי שמוצג בטבלה כדלקמן:
השוואה תעריפים חוזה חדש מול חשבוניות ינואר עד יוני 2017
תיאור כלי
האצירה

פינוי מכולה
בנפח 3-4.5
מ"ק (פתוחה או
סגורה) בהיפוך
לרכב דחס
פינוי מיכל
בנפח עד 80
ליטר ללא
גלגלים ,ע"י
נהג 2 +
פועלים
פינוי מיכל
בנפח 240-360
ליטר ,ע"י נהג
 2 +פועלים
פינוי מיכל
בנפח 700-
 1100ליטר ,על
ידי נהג 2 +
פועלים
פינוי מיכל
בנפח 700-
 1100ליטר ,על
ידי נהג 2 +
פועלים
פינוי מיכל
בנפח 700-
 1100ליטר ,על
ידי נהג 2 +
פועלים

תדירות
פינוי

הסכם חדש

חשבונית
1/2017

חשבונית
2/2017

חשבונית
3/2017

חשבונית
4/2017

חשבונית
5/2017

חשבונית
6/2017

42.11

42.11

42.11

42.11

42.11

42.11

42.11

29.56

29.56

29.56

29.56

29.56

29.56

29.56

70.38

70.38

70.38

70.38

70.38

70.38

70.38

3

162.11

162.11

162.11

162.11

162.11

162.11

162.11

4

216.75

216.75

216.75

216.75

216.75

216.75

216.75

6

324.23

324.23

324.23

324.23

324.23

324.23

324.23

תגובת מנהל האגף :ממצאי הביקורת לשנת  2015היו טרם כניסתי לתפקיד ולכן לא אוכל להתייחס לחשבוניות
ששולמו באותה עת.

 9.4בקרה אחר הכמויות הנקובות בחשבונית
סעיף  10.13להסכם קובע כי "התשלום יהא לפי מספר הפינויים ו/או המשמרות בפועל וכי לא תשלום לקבלן כל
תמורה בגין שירותים שבוצעו על ידו אשר לא כלולים בחוזה וכי לא תשולם לו כל תוספת בגין ביצוע השירותים בשעות
הלילה".
הביקורת ביקשה האם מבוצעת בקרה אחר כמות כלי האצירה המפונים כל חודש בהתאם לחוזה באמצעות השוואה
בין הכמו יות הנקובות בהסכם לעומת הכמויות המחויבות על פי חשבוניות הספקי לחודשים ינואר עד יוני .2017
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השוואת כמויות חוזה חדש מול הכמויות בחשבוניות ינואר עד יוני 2017
הפרש
חשבונית
יוני
לעומת
הסכם
2017

תעריף
חוזה

מכפלת
הפרש
בתעריף

פינוי מכולה בנפח  3-4.5מ"ק (פתוחה
או סגורה) בהיפוך לרכב דחס

2,736

2,279

2,279

2,279

2,308

2,352

2,352

-384

42.11

-16,170

פינוי מיכל בנפח עד  80ליטר ללא
גלגלים ,ע"י נהג  2 +פועלים

170

137

137

137

137

137

137

-33

29.56

-975

פינוי מיכל בנפח  240-360ליטר ,ע"י
נהג  2 +פועלים

34

84

84

84

84

84

84

50

70.38

3,519

פינוי מיכל בנפח  700-1100ליטר ,על
ידי נהג  2 +פועלים

3

280

292

292

292

133

141

141

-139

162.11

-22,533

פינוי מיכל בנפח  700-1100ליטר ,על
ידי נהג  2 +פועלים

4

75

119

119

119

278

240

240

165

216.75

35,764

פינוי מיכל בנפח  700-1100ליטר ,על
ידי נהג  2 +פועלים

6

74

38

38

38

38

41

41

-33

324.23

-10,700

3,369

2,949

2,949

2,949

2,978

2,995

2,995

-374

תיאור כלי האצירה

תדירות
פינוי

הסכם חדש

חשבונית
1/2017

חשבונית
2/2017

חשבונית
3/2017

חשבונית
4/2017

חשבונית
5/2017

חשבונית
6/2017

-11,096

נמצא כי חלה ירידה בכמות הפחים בנפח  3-4.5מ"ק וכן בנפח  700-1100ליטר בתדירות  3ב ₪ 384 -ו – ₪ 139
בהתאמה ,לעומת עלייה בכמות הפחים בנפח  240-360ליטר ו –  700-1100ליטר בתדירות  .4סה"כ כמות הפחים ירדה ב
–  374פחים  .משמעות הינה כי בחודש יוני קיימת ירידה בתשלום בסך  11אלפי  ₪בהשוואה להסכם .נמצא כי
השינויים שמבצע מנהל האגף הם למעשה בתכנית העבודה של מנהל האגף והביקורת מעירה כי לא קיים תיעוד באגף
למועד השינויים ומהו השינויים שבוצע לעומת תכנית העבודה הקודמת ,כך שלא ניתן לבקר את נכונות חיובי הקבלן
בכל הקשור לכמות כלי האצירה.
תגובת מנהל האגף :ההתייעלות בנושא החלפת מכולות  4.5קוב לעגלות  1,100ליטר בתדירות פינוי שבועי משתנה
הביאה לירידה בעלות הפינוי החודשי בס"כ  11אלפי  ₪כפי שציינה הביקורת ולראיה כי התשלום הינו מעשי ולא
תיאורטי ותואם את תכנית העבודה המתעדכנת.
הערת הביקורת בתגובה :אין באמור בתגובת מנהל האגף כדי לשנות את ממצאי הביקורת ביחס לכך שיש לתעד את
השינויים שבוצעו בתכנית העבודה.
 9.5בקרה אחר שעות פעילות הקבלן
 9.5.1רקע
סעיף  2.32להסכם קובע כי "הקבלן מתחייב לבצע את השירותים בצורה שקטה תוך הקפדה ,על הוראות ותקנות
למניעת נפגעים (רעש) תשכ"ו –  , 1996ולהימנע מהקמת שאון ורעש שיהיה בו כדי להפריע לתושבים ולמנוחם .כמוכן
סעיף  10.13קובע כי ... " :לא תשולם לקבלן כל תוספת בגין ביצוע השירותים בשעות הלילה".
הביקורת בחנה את נתוני הכניסות לאתר חירייה והפיקה נתונים של כלל הכניסות לאתר חירייה בשעות ובימי מנוחה,
כפי שאלה נקבעו בהתאם לתקנות .יודגש כי בשעות אלה לא פועל מפקח התברואה שתפקידו לבקר את עבודת קבלני
פינוי האשפה ברחבי העיר.
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סוגיה נוספת שעולה בהקשר זה של פינוי אשפה בימי ובשעות המנוחה היא הפגיעה באיכות החיים ואיכות הסביבה
בעקבות הרעש שנגרם מפעולות פריקה וטעינה של מיכלי אשפה ברחבי העיר .סעיף  6לתקנות למניעת מפגעים (מניעת
רעש) ,התשנ"ג – ( 1992להלן :חוק הרעש) ,קובע כדלקמן:

 .6לא יבצע אדם ולא ירשה לאחר ,באזור מגורים ,בין השעות  22:00ל 6:00-למחרת ובימי מנוחה ,לבצע
פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי אשפה ,חביות ,מכלי גז מיטלטלים ,סחורות
וכיוצא באלה ,באופן הגורם או העלול לגרום לרעש.
סעיף 18א(א) מגדיר ימי מנוחה כדלקמן:
18א( .א) שבת ומועדי ישראל – שני ימי ראש השנה ,יום הכיפורים ,ראשון ושמיני עצרת של סוכות,
ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות – הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל.
ממצאים
 9.5.1נמצא כי הקבלן נכנס לתחנת המעבר בין השעות  00:00ל –  06:00בבוקר 30 ,פעמים בין התאריכים ינואר  2015ליוני
 2017וזאת בניגוד לסעיפים  2.32ו  10.13 -לחוזה וכן סעיף  6לחוק הרעש .ראה נספח ב לחוזה.
מנהל האגף מסר לביקורת כי הדבר ייבדק על ידו אל מול תחנת המעבר והקבלן באופן מיידי.
 9.5.2נמצא כי בין החודשים ינואר עד יוני  2017היה המפקח ב –  73ימי חופשה  /מחלה  /השתלמות במועדים אלו לא בוצעה
בקרה על ידי העירייה כי אכן מבוצע פינוי בהתאם לתוכנית הפינוי.
תגובת מנהל האגף :אגף מבצע בקרה ככל שניתן וזאת במסגרת כח האדם המצומצם העומד לרשותו .בנוסף בשנת
 2018יצא האגף למכרז בנושא התקנת חיישנים על משאיות הקבלן וכלי האצירה לשם קיום בקרה כי אכן מבוצעת
הנפה של כלי האצירה על פי תכנית העבודה.
הערת הביקורת בתגובה :יש להקפיד על ביצוע בקרות שוטפות במועדים על ידי גורם נוסף במקרים בהם המפקח
שוהה בחופשה/מחלה/השתלמות.

 9.6מעקב אחר רכבי הקבלן
ס 2.18 .בחוזה קובע כי הרשות המזמינה רשאית לדרוש מהקבלן להתקין ולחזק ,על חשבונו והוצאותיו ,מערכת
איתור (כדוגמת מערכת איתוראן )GPS /על הרכבים ובמשרדי הרשות המזמינה לצורך מעקב אחר הרכבים .הנתונים
במערכת האיתור יישמרו למשך  90יום לפחות .הקבלן יספק לרשות המזמינה או למי מטעמה עד  2הרשאות לצפייה
במערכת ללא תשלום .נ"ע .107
המעקב אחר רכבי הקבלן חיוני נוכח הסיכון הקיים בכך שרכבי הקבלן ייכנסו לשטח העיר עם תחילת העבודה או
בסיום פינוי העיר כשהם נושאים אשפה אשר אינה שייכת לעיר נשר .בגין אשפה זו ישולם לתחנת המעבר עבור הטיפול
באשפה והיטל הטמנה.
ממצאים
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 .9.6.1נמצא כי מנהל המחלקה ו/או האגף לא הנחו את הקבלן להתקין עבורו עמדת איתוראן ,כך שלא מתקיימת כל
בקרה באמצעות כלי זה .חוסר בבקרה זו אינו מאפשר ביצוע בדיקות כדי לוודא האם התשלום לקבלן בגין
הטיפול באשפה והיטלי ההטמנה בתחנת המעבר אכן מקורו באשפה השייכת לעיר נשר בלבד.

מנהל האגף אישר בישיבה שנערכה עמו כי אין ברשותו עמדת איתוראן וכן שם משתמש  /סיסמא,
בנוסף אינו סבור כי ניתן להסתפק בבקרה המבוצעת כיום על ידי חברת משכ"ל ואף בבקרה באמצעות
איתוראן וכי נדרשת בקרה ממוכנת באמצעות התקנת חיישנים על המשאיות וכלי האצירה אשר יוודאו
באופן ממוכן כי בוצעה הנפה של כלי האצירה ושפיכתו בתחנת המעבר .עוד ציין מנהל האגף כי
טכנולוגיה זו קיימת בארץ ואף מבוצעת במספר רשויות ,לפיכך פנה להנהלת העירייה לשם הקצאת
תב"ר לנושא זה טרם יציאה למכרז .מבדיקה שערכה הביקורת נמצא כי בוצע פיילוט באחת הרשויות
הגדולות בארץ אך הנ"ל לא יושם בעקבות מספר רב של תקלות שנמצאו בטכנולוגיה זו.
.9.6.2למרות פניות חוזרות למנהל המחלקה ,האגף לקבלן ולמפקח מטעם משכ"ל עד למועד סיום הדו"ח הביקורת לא
סופקו לביקורת שם משתמש וסיסמא למערכת איתורן.
תגובת מנהל האגף :לאחר המתנה ממושכת להתקנת תוכנת מעקב איתורן ע"י הקבלן ובדיקת זכויות העירייה
בחוזה הותקנו שני רישיונות משתמשים לביצוע מעקב זה .הליקוי תוקן.
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.10

פינוי גזם

 .10.1רקע
סעיף  6.1להסכם קובע כי איסוף ערמות הגזם והפסולת מוצקה יעשה על ידי משאיות שלהם שילדה במשקל של  18טון
לפחות ,עם מנוף ויכולת העמסה אפקטיבית של פסולת במשקל של  4טון לפחות .משמרת עבודה משמעה  8שעות
עבודה נטו במשאית עם נהג ופועל .מספר הסבבים יהיה כפי שיידרש בנספח ב' להסכם
ממצאים
.10.2

הביקורת ביקשה לבחון האם תשלומי פינוי הגזם הינם לפי הנקוב בנספח ב' להסכם ,כלומר :סך של  ₪ 1,793ליום

עבודה הכולל  8שעות נטו לרכב מנוף בנפח של  28מ"ק ומעלה  +מפעיל  +פועל ,בגין  39פינויים במהלך החודש סה"כ
עלות חודשית לפי ההסכם  69 :אלפי  ₪לבין התשלום החודשי בחודשים ינואר – יוני .2017
תשלום מעבר לחוזה ב₪ -
חודש תשלום

עלות חודשית ב₪ -

אחוז תשלום מעבר
לחוזה

ינו17-
פבר17-
מרץ17-
אפר17-
מאי17-
יונ17-
סיכום

96,849
74,108
82,143
73,182
77,662
80,649
484,592

38.46%
5.95%
17.44%
4.62%
11.03%
15.30%

עלות חודשית לפי
חוזה

69,947

96,849-69,947=26,902

387,744-5*69,947=98,009

6



מן התשלומים עולה כי בחודש ינואר שילמה העירייה תשלום מעבר לחוזה בסכום מצטבר של  ₪26,902כאשר
הסיבה הינה כי הקבלן ביצע  15סבבים נוספים של פינוי גזם מעבר לנקוב בחוזה.
תגובת הגזבר :הפינוי נובע מהצורך בשטח .בכל מקרה לא תהיה חריגה מהתקציב המוגדר .תקציב החוזה הוא
לשלוש שנים ובאופן יחסי לכל שנת פעילות ,מה שיקרה הוא שהעירייה תסיים את תקציב פינוי הגזם לפני שיחלפו
שלוש שנים.



בחודשים פברואר – יוני בוצעו תשלומים עודפים בסך של  ₪ 38,009מעבר לחוזה .התשלום העודף נובע מכך,
שלמרות שהעלות לסבב פחתה מ –  ₪ 1,793.5ל –  ₪ 1,493.5וזאת בגין הפחתת פועל האשפה המתלווה לנהג,
בוצעה הגדלה לכמות הסבבים לעומת החוזה כך שבפועל התשלום גדל.

6סיכום העלות החודשית לחודשים פברואר עד יוני 1011
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לא נמצאו סימוכין בתכנית העבודה של מנהל המחלקה ואו האגף וכן בדוחות הבקרה של חברת משכ"ל כי נערכת
בקרה אחר פעילות הקבלן בנושא פינוי גזם לעומת המוסכם בחוזה.
תגובת מנהל האגף :לפי תוכנית העבודה בימי שישי וערבי חג ישנו תיגבור של סבבי פינוי גזם .לגבי ההערה השנייה,
ישנה בקרה אחר פעילות הקבלן בנושא גזם בדו"חות אשר ממלא עובד תברואה באופן יומי והוגשו לביקורת.
בדו"חות אלה רשומות שעות הכניסה והיציאה של משאית הגזם .עובד התברואה עובר בשכונות לוודא שהקבלן
ביצע את עבודתו.
לדעתי לא ניתן לייעל את עבודת פינוי הגזם מעבר למצב הקיים כיום ללא הגדרה לתושבי העיר של ימים מוגדרים
להוצאת פסולת גושית ופסולת גזם ואכיפה בהתאם.
הערת הביקורת בתגובה  :יש להסדיר את עבודת הקבלן בנספח לחוזה לשם יצירת הקבלה בין פעילות הקבלן בפועל
לבין התשלום.

.11

תחנת מעבר
רקע

.11.1

תחנת מעבר משמשת לקליטת פסולת שנאספת ברחבי העיר ,ביצוע תהליך מחזור והעברת הפסולת שלא מוחזרה לתחנת
הטמנה באמצעות רכבי פינויי אשפה (להלן" :תחנת מעבר") .חוזה ההתקשרות קובע כי התשלום בגין הטיפול באשפה
יבוצע באמצעות תשלום לקבלן כאשר הקבלן מחויב להעביר את הפסולת לאתר מורשה על ידי משרד להגנת הסביבה.
נספח ב' להסכם קובע כי "הפסולת תובל לאתר מורשה על ידי משרד להגנת הסביבה בלבד .אישור המחזור יועברו לרשות
המזמינה .עלות היטל הטמנת האשפה לטון תעמוד על סך של  ₪ 119ועלות הטמנת הגזם תעמוד על  ₪ 166.6בלבד .היטל
ההטמנה חל על הרשות המזמינה.
סעיף  1.1קובע כי " אתר סילוק הפסולת הינה אתר מורשה עליו תורה הרשות המזמינה לקבלן להטמין או לסלק את
האשפה והפסולת.
העירייה מפנה את האשפה ל –  4אתרים ראשיים:


עברון



עפולה -יצוין כי רק נתוני קבצי הכניסות לתחנה זו נמסרו לביקורת.



דניאלי

 תחנת יראב -ניי"ע .110
התשלום לתחנות המעבר וכן הטיפול באשפה הסתכם בשנת  2016בסך  2,504אלפי . ₪
אופן השקילה הינה שקילת "ברוטו -טרה – נטו" ,הרכב נשקל כשהוא מלא באשפה עם הגעתו לתחנת המעבר (להלן" :ברוטו"),
פורק את המטען ,ולאחר מכן נשקל ביציאתו מתחנת המעבר כשהוא ריק (להלן" :טרה") ,המערכת מחשבת את כמות נטו
באמצעות הפחתה של הברוטו בניכוי טרה (להלן" :נטו") .משקל הנטו משמש לשם התחשבנות בגין היטל ההטמנה וכן התשלום

לתחנת המעבר בגין הטיפול באשפה.
.11.2

בקרה אחר שקילות בתחנת המעבר
בתחנת מעבר אמורות להיות מבצעות  2שקילות בעת כניסת הרכבים לריקון האשפה .שקילה ראשונה הינה
שקי לת הברוטו ושקילה שנייה ביציאת הרכב ,הינה שקילת הטרה .הביקורת הסתייעה בפרטי רישיון הרכב כפי
שמופיעים במשרד התחבורה הכוללים את משקל הרכב והמשקל אותו הוא רשאי לשאת .הביקורת דגמה 10
רכבים ,אשר עבורם נשלפו נתונים ממשרד התחבורה לשם השוואתם לנתוני השקילה בתחנת המעבר.
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הביקורת מעירה בחומרה כי עד למועד כתיבת הדוח לא התקבלו קבצים  /נתונים על כניסת משאיות לתחנת
המעבר ,עברון ,עפולה ודניאלי וזאת למרות פניות חוזרות ונשנות למנהל האגף ,משכ"ל ומנהל העבודה של
חברת י.ר.א.ב.

גיל הרכב ניי"ע

מס' רישוי

בעלי הרכב ניי"ע 118

118

משקל הרכב על

מטען מורשה

פי רישיון הנהיגה

כמות כניסות על
פי אתר עפולה
בלבד

21-371-70

2011

י.ר.א.ב

15520

10480

11

7071633

2016

ליסקאר רם בע"מ

15430

10570

10

1035463

2008

י.ר.א.ב

18020

13980

15

55-113-68

2010

י.ר.א.ב

7700

10300

28

73-579-67

2008

י.ר.א.ב

9000

9000

28

5464168

2009

מ.א.זערורה

14290

11710

23

73-701-67

2009

ורד ו.מ .בע"מ

15490

10510

30

59-762-74

2011

י.ר.א.ב

8020

9980

37

19-026-13

2007

אדריס הובלות

7950

10050

42

60-775-13

2013

קוברה מחזור בע"מ

15550

10450
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 .11.2.1הביקורת ביקשה לקבל פירוט של כלל הכניסות והיציאות של  4תחנות המעבר ,אך נכון לחודש דצמבר 2017
נתקבלו קבצי כניסות ויציאות עבור תחנת המעבר עפולה בלבד.
 .11.2.2הביקורת מעירה כי התשלומים לתחנת מעבר בגין הטיפול באשפה וכן בגינם היטל ההטמנה מבוצעים מבלי
שהעירייה קיבלה פירוט הכולל את כלל הכניסות לתחנות המעבר ,לשם בחינה האם המדובר ברכבי העיר
ובמועדים אשר מאושרים על ידה .מכך שהתשלומים המסתכמים בשנת  2016לסך של  2,504אלפי  ₪בוצעו ללא
כל בקרה על ידי העירייה.
 .11.2.3נמצא רכב אחד מתוך  10רכבים שבו משקל הרכב טרה הינו נמוך ממשקלו על פי רישיון הרכב ,
תגובת מנהל המחלקה :הנושא הועבר לתגובת הקבלן .טרם קיבלתי את תגובתו.

ספ'

מס' רישוי

משקל הרכב המינימלי בתחנת
המעבר כפי שנשקל

משקל כפי שמופיע
ברישיון הרכב.

הפרש בין משקל טרה
למשקל הרכב ברישיון

3

1035463

17,430

18,020

3%-

 .11.2.4נמצא כי עבור  5מתוך  10הרכבים שנבדקו במדגם משקל הנטו (משאית הפסולת בלבד) גבוה בעשרות אחוזים
ממשקל המטען המורשה על פי רישיון הרכב .לדוגמא :רכב מס'  7071633נשקל במשקל נטו ביום ה –  25למאי
 14,360 2017ק"ג כאשר משקל המטען המקסימאלי שהרכב רשאי לשאת הינו .₪ 10,570
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ספ'

מס' רישוי

משקל נטו מקסימלי בתחנת
המעבר

מטען מורשה על פי רישיון
הנהיגה

הפרש בין משקל נטו למטען
מורשה ברישיון

1
2
6
7
10

21-371-70

13,490

10,480

7071633

14,360

10,570

5464168

13,480

11,710

73-701-67

16,510

10,510

60-775-13

16,360

10,450

29%
36%
15%
57%
57%

מנהל האגף מסר לביקורת כי הדבר ייבדק על ידו אל מול תחנת המעבר והקבלן באופן מיידי.
 .11.2.5הביקורת מעירה כי לא נמצא בידי מנהל המחלקה ואו האגף אישורים המורים לקבלן מהם תחנות המעבר
המורשות לביצוע הטיפול באשפה וזאת בניגוד לסעיף  1.1לחוזה.
 .11.2.6אחת הבקרות אשר נועדו לוודא כי הפסולת המעבר לתחנת המעבר הינה שימוש באיתוראן אשר מאפשר מעקב
כי הפסולת הנאספת בשטח העיר בלבד ,היא הפסולת המועברת לתחנת המעבר ,ולא נאספת פסולת נוספת טרם
שפיכתה בתחנת המעבר .בקרה זו לא יושמה על ידי האגף  /העירייה מעולם.
תגובת מנהל האגף :הליקוי תוקן .הותקנו משתמשי איתורן.
 .11.2.7משקל הט רה של הרכב הינו קבוע ומשתנה רק במקרים בהם כמות הפועלים ברכב משתנה ,או לחילופין מלאי
הדלק ברכב שונה מכניסה לכניסה .היות ומשקל הנטו עליו משולם מושפע ממשקל הטרה ביקשה הביקורת
לבחון האם במהלך התקופה המבוקרת חלו שינויים מהותיים במשקלי הטרה של הרכבים .להלן מספר דוגמאות
לחריגים שנמצאו על ידי הביקורת :רכב מס'  6077513נשקל ביום ה –  2לפברואר  2017במשקל  9,810ק"ג וביום
ה –  24לאפריל  2017נשקל במשקל  17,090ק"ג .בנוסף נמצאו הפרשים של עשרות אחוזים בין משקל הרכב
המקסימלי כפי שנשקל בתחנה למשקל הרכב העצמי הרשום ברישיון הרכב.
 .11.2.8מבדיקת הביקורת עולה כי עיריית נשר אינה מפרידה במקור בין גזם לפסולת מוצקה .כתוצאה מכך ,העירייה
נדרשת לשלם היטל הטמנה גם עבור הטמנה פסולת מוצקה .לצורך המחשה במהלך חודש אוקטובר 2017
הטמינה העירייה  284טון גזם מעורב .הביקורת מעריכה כי מתוכם כ 100 -טון הם גזם בלבד100 .טון כפול ₪ 100
היטל הטמנה לטון שווה כ 10 -אלפי  ₪לחודש.
הביקורת ממליצה בהקשר זה לקבוע ימים קבועים לפינוי גזם בלבד.

מס' רישוי

משקל טרה
מיניאמלי
בקילוגרם

משקל טרה
מקסימאלי
בקילוגרם

הפרש
באחוזים

משקל על
פי רישיון
הרכב ניי"ע
118

הפרשי בין משקל
הטרה המקסימלי
למשקל הרכב על פי
הרישיון באחוזים

6077513

9,810

17,090

74.21

15,550

10

95

55-113-68
73-579-67
59-762-74
19-026-13
1035463

9,010
10,330
9,310
9,920
17,430

11,630
12,920
11,540
11,770
19,290

29.08
25.07
23.95
18.65
10.67

7,700
9,000
8,020
7,950
18,020

51
44
44
48
7

תגובת מנהל המחלקה :הנושא הועבר לתגובת הקבלן .טרם קיבלתי את תגובתו.
תגובת מנהל האגף :בתחילת הביקורת ציינתי כי העליתי בקשה לתקצוב בקרה ממוחשבת שתותקן על גבי משאיות הקבל .על
בסיס זה תקבל העירייה נתון מדויק של מספר הפינויים בפועל .יש לבחון התקנת משקל בשטחי העיר .עם הקמת האגך הועלתה
דרישה לקלוט מזכירה למנהל האגף אשר בין היתר תעזור במעקב ובקרה אחר ביצוע הנהלים .חשוב לציין כי מחלקת תברואה
כולל צוות של שישה עובדים הכולל גם את עוזר הווטרינר .מתוכם שני עובדים נמצאים במחלה ממושכת מעל שנה וטרם אושר
לקלוט עובדים במקומם.
על פי נתוני המוקד בנושא אשפה ביתית ניתן לראות כי בשנת  2015נפתחו  468פניות בנושא זה ובשנים  2016ו 122 2017 -ו125 -
פניות בהתאמה .ירידה משמעותית זו מעידה על שיפור בשירות לתושב.
הערת הביקורת בתגובה :אין באמור בתגובת מנהל האגף כדי לשנות את ממצאי הביקורת .עד לתקצוב בקרה ממוחשבת יש
להטמיע בקרה ידנית שתאתר תקלות מסוג זה.
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נספח א – תכנית פינוי זבל עירונית

רחובות העיר נשר
כמות
פינויים
מכולה
4.5

ימי
עבודה

כמות פינוי מכולות
בשבוע

סמי

צה"ל

8

12

3

3

א.ג.ה

24

סמי

עמוס

2

12

4

4

א.ג.ה.ו

8

סמי

סיני

1

1

3

3

א.ג.ה

3

סמי

נתיב הים

19

3

3

א.ג.ה

0

סמי

נתיב הכרמל

8

3

3

א.ג.ה

0

סמי

דרך הטכניון

3

2

1

סמי

מתמיד

1

3

2

סמי

העמק

סמי
מונד
ר
מונד
ר
מונד
ר
מונד
ר

הקצר

שם רחוב
מדוו
ח

מכולה
4.5

עגל
ה
1,10
0

קו"ב

פח
50
ליטר

עגל
ה
36
0

עגל
ה
24
0

כמות
פינויים
עגלות

סיכום:
כמות עגלות  1100בפינוי של  1פעמים
בשבוע
כמות עגלות  1100בפינוי של  2פעמים
בשבוע
כמות עגלות  1100בפינוי של  3פעמים
בשבוע
כמות עגלות  1100בפינוי של  4פעמים
בשבוע
כמות עגלות  1100בפינוי של  5פעמים
בשבוע
כמות עגלות  1100בפינוי של  6פעמים
בשבוע

2
3
141
240
19
41

4

4

א.ג.ה.ו

12

כמות פינוי מכולות  4.5קוב חודשית

446
2373
.6

3

3

א.ג.ה

3

כמות פחים עד  80ליטר

142

7

3

3

א.ג.ה

0

כמות עגלות  360ליטר

14

אופקים

4

1

3

3

א.ג.ה

12

כמות עגלות  240ליטר

45

ההסתדרות
מעלה
הגיבורים

3

3

3

3

ב.ד.ו

9

3

1

3

3

ב.ד.ו

9

מיצפה

2

4

3

3

ב.ד.ו

6

1

3

3

ב.ד.ו

0

סמי

אשכולות

2

12

3

3

א.ג.ה

6

סמי

יעל

3

1

3

3

סמי

דרך השלום

3

8

6

6

סמי

אביר יעקב

5

6

6

סמי

ברק

3

6

6

א.ג.ה
כל
השבוע
כל
השבוע
כל
השבוע

9

1

1
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18
0
0

מעודכן
25.7.2017

נספח ב – כניסות בין השעות  00:00ל – 06:00
תאריך כניסה
לתחנת המעבר
05:03:59
05:04:25
04:12:41
04:38:15
04:19:23
04:33:54
05:51:28
04:21:14
05:00:17
03:45:10
18:32:56
18:34:19
19:01:08
19:05:16
04:27:16
04:32:05
03:36:49
02:51:56
02:39:57
02:44:34
03:19:47
04:02:37
02:44:25
03:09:28
03:21:56
02:56:55
03:04:46
02:54:39
02:27:59
04:22:25

שעת
כניסת
המפקח
05:19
05:18
05:14
05:16
חופשה
05:15
05:18
05:12
05:23
השתלמות

שעת
יציאת
המפקח

17:33
14:31
14:33
14:33
05:15
05:18
חופשה
05:37
05:31
05:33
05:33
05:29
05:29
05:25
05:30
05:32
05:11
05:27
05:18
05:23
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תאריך
03/04/2015
22/04/2015
17/07/2015
16/09/2015
20/09/2015
24/09/2015
27/10/2015
01/05/2016
13/06/2016
06/07/2016
12/09/2016
22/09/2016
25/09/2016
25/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
28/11/2016
02/03/2017
08/03/2017
13/03/2017
27/03/2017
03/04/2017
05/04/2017
19/04/2017
24/04/2017
01/05/2017
05/05/2017
08/05/2017
15/05/2017
29/05/2017

דו"ח תלונות ציבור
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כתובת

נושא

תאור הפניה

תאריך פניה

צילום צומת

מבקש תצלום צומת
אוסקר שינדלר/תאנה..
שוטר טוען שעברתי
שם באור אדום..ואני
בטוח שעברתי באור
ירוק..בבקשה ליצור
איתי קשר בהקדם
האפשרי.
פחי אשפה חוסמים
מעבר חציה .פחי אשפה
תופסים מקום חניה נחוץ
ותאורת רחוב שאינה
עובדת .בנוסף לכך
התושב הלין על כך
שפנה מספר רב של
פעמים לעירייה ולא
קיבל מענה

22.01.17

השקמה מפגע תברואתי
מיקום פחי
אשפה ותאורת
רחוב

העברת קרן
פנסיה

אין מענה
ממחלקת שכר

יפה נוף

בקשה
להתערבות
העירייה ברעש
מצד השכנים

עובד עירייה פונה
במהלך ארבעה
חודשים בבקשה לעבור
קרן פנסיה ופנייתו לא
טופלה
נמצאת בשמירת הריון.
מבקשת לקבל טפסים
מחשבת שכר ולא
מקבלת מענה
ובשלושת חודשים
האחרונים מתבצע
שיפוץ דירה בקומת
הכניסה של הבניין.
מדובר בשיפוץ של
דירת  3חדרים.

תאריך
תשובה

סטטוטס

טופל
הופנה למוקד

23.1.2017

16.2.2017

טופל

1.2.2017

1.2.2017

טופל

7.2.2017

7.2.2017

טופל

15.2.2017
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ממצאים

16.2.2017

טופל
הופנה
לאחראית על
בתים משופים

התלונה טופלה.
המתלונן דיווח על
כתובת שגויה ובשל כך
הטיפול התעfב.
התאורה בחניה
התחתונה היא פרטית
ולא באחריות העירייה.
הפח (צפרדע) שהיה
על המדרכה הוחלף
בפחים קטנים יותר
שהוכנסו למקום
המיועד להם.
הוצבו פחי מחזור בצד
המדרגות וכעת
המדרכה ומעבר החציה
פנויים.
הועבר לקרן פנסיה על
פי בקשתו

פרויקט אשכולות
-עמק הכרמל

בסוף  2016התקבל
היתר בניה לחברת
אלמוגים ברחוב
אשכולות(שלב ב).
בשונה משלב א של
עמק הכרמל שלב ב'
אינו כלל שינוי בתב"ע
ואין מסמכים נדרשים
באתר הועדה .לא ניתן
למצוא תשריט ,לא
בינוי ,ולא ארכיטקטורה
של קומות.

26.2.2017

8.3.2017

טופל .קיבל את
תשובת
מהנדסת
הוועדה

האשל

רעש מאוטובוסים
של אגד

נחשון

מעבר חציה

פנו פעמים רבות
לעירייה ולראש העיר
בבקשה לשנות את
מקום ההמתנה של
האוטובוסים .קו 112
בתחנת האשל הערבה
עומדים עם מנועים
דולקים בשעה 5:30
בבוקר
אין מעבר חציה
המאפשר גישה למרכז
מסחרי באלון

13.3.2017

14.3.2017

15.3.2017

15.3.2017

אלון

אי עמידה בחוק
נוכחות מדריך
בחדר כושר

אי מתן שירות במתנ"ס
 .2פעילות נגד החוק
בחובת נוכחות מדריך
כושר בחדר כושר
.3הלבנת פני בני
בנוכחות קהל דבר
שיצר לבני ולי עוגמת
נפש

טופל .הנושא
הועבר לטיפול
מנכ"ל העירייה
וראש העיר
ולבסוף המסלול
שונה שוב
והאוטובוסים
ממתינים בחניון
השיטה.
טופל הוסבר
למתלונן
שהעבודה
מורכבת יותר
מרק סימון.
נערך סיור
במקום ע"י
מהנדס העיר
ויסומן מעבר
חציה
טופל
שוחחתי עם
המתלוננת.
התנצלתי על
עוגמת הנפש.
מנהל המתנ"ס
ערך בירור
והמשיך טיפול
בתלונה.

הפרויקט ברחוב
אשכולות אינו קשור
לתב"ע החדשה של
עמק הכרמל (למעט
העובדה שמדובר
באותו יזם) ,מדובר
בשני מיקומים שונים.
ברחוב אשכולות יצא
היתר בניה לפי תב"ע
מאושרת ,הכולל
הקלות .הוא אושר
לאחר שינויים שדרשה
הוועדה המקומית
בעקבות התנגדויות
של הגובלים ,שאף פנו
לוועדת ערר ונדחו.
הכל כמובן מתועד
ומנומק בפרוטוקולים
המפורסמים באתר
הוועדה.

17.3.2017
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18.3.2017

המסלול שונה בעבר
בעקבות פניות תושבים
והמסלול החדש יצר
בעיה שאין לאוטובוסים
היכן להמתין עד
לתחילת המסלול

הנוריות

פינוי זבל בשעות
הבוקר
המוקדמות

השיקמ
ה

כבישים
ואופנועים

שלום רב כל יום עוברת
משאית שאוספת
אשפה או פסולת
בשעות  6עד שש וחצי
בבוקר .עושה רעש
אימים .מעירה את כל
השכונה ופוגעת באיכות
החיים
רוכב אופנוע .התחושה 27.4.2017
היא שנשר היא עיר לא
ידידותית לאופנוענים:
לולאות הרמזורים
בנשר אינן מותאמות
לרכב דל מתכת .כמעט
כל רמזור שאני מגיע
בעיר לא חש במציאותי
ואני נאלץ לא פעם
לחצות צמתים כבולך
רגל עם אופנוע כבד
כיוון שחיישני הרמזורים
אינם מרגישים בי
קירצוף כבישים :בדרך
צה"ל ובדרך לוחמי
הגיטאות הכביש
מקורצף לאורך הכביש
בזיגזג דבר שגורם
לאופנועים לאיבוד
אחיזה והקטנת שליטה
חיוב דיירי רחוב התאנה 27.3.2017
 11-9בגין תיקון מתקן
הביוב  .חשש לביצוע
עבודה עירונית במזומן.

קבלת פרוטוקולים
במייל

מנהל המתנ"ס מסרב
להעביר לחברי
דירקטוריון פרוטוקולים
של ועדות בטענה שהם
חסויים

השקמה מפגע תברואתי
תקלות חוזרות
במכון ביוב

מתנ"ס

21.4.2017

30.3.2017
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22.4.2017

טופל ע"י מנהל
האגף

27.4.2017

טופל
העירייה ביצעה
גרוד כבישים
כדי למנוע
החלקת
מכוניות.
בוצעה בדיקה
נוספת של
רגישות
חיישנים
ברמזורים

27.3.2017

לא נסתיים.
המצב נשאר
כמו שהיה.
לדעת מבקר
העירייה מומלץ
כי העירייה
תסייע בשיקום
וחידוש מכון
השאיבה ולאחר
מכן תתנתק
ותפסיק פינוי
השפכים של
המרכז האזרחי
למכון השאיבה
הפרטי .בכך
יועבר המרכז
לאחריות הבניין
בלבד

30.3.2017

טופל
הפרוטוקולים
הועברו למבקש

מדובר במכון שאיבה
פרטי שהעירייה נעזרת
בו לפינוי הביוב של
המרכז האזרחי אשר
באחריות העירייה.
כתוצאה מכך ישנו
ערבוב בין נכס פרטי
לנכס עירוני .העירייה
נושאת בחלק מעלויות
האחזקה של מכון
השאיבה על פי סיכום
בין ראש העיר הקודם
לועד הבית .נמצא כי
יו"ר ועד הבית פנה
בכתב לעירייה בבקשה
לתקן נזילת ביוב.
העבודה בוצעה והעירייה
שילמה באופן תקין
לקבלן המבצע ע"י
העברה בנקאית ולא
במזומן.
מנהל המתנ"ס טען כי
מדובר בצנעת הפרט.

הסביון

קומה עליונה ללא
היתר בניה

גילו כי למרות שיש
תופס  4לבניין שנבנה
בשנת  95אין היתר
בנייה לקומה העליונה

9.4.2017

אי קבלת שכר
עבור שעות
נוספות

אי תשלום עבור שעות
עבודה .מזה כבר כחצי
שנה אני לא מקבל כסף
עבור שעות עבודה שלי
(שעות מילוי מקום)
שעשיתי לפי צרכי
מערכת החינוך בעירנו.
מתוך  39שעות
העבודה שעשיתי
קיבלתי רק עבור 15
שעות.

9.5.2017
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26.4.2017

10.5.2017

טופל .נמצא
באחריות וועדה
והדיירים לסיים
את הליך
הלגליזציה על
פי הוראות
החוק

טופל .קיבל
את מלוא
השעות שעבד

 .1לפרויקט ברח' סביון
(גוש  12378חלקה )16
יצא היתר בניה מס' 2433
בתאריך  ,15.9.91הכולל
 30יח"ד ב 4-מבנים עם 4
קומות מגורים (בחתך
 .)2+2בפועל עפ"י תצלום
אויר עדכני קיימים בחלקה
 3מבנים מדורגים עם 5
קומות מגורים (.)2+3
 .2בתאריך 6.12.92
פורסמה בקשה להקלה
לתוספת קומה ,ב-
 22.12.92הועדה המקומית
החליטה לאשר את הבקשה
בתנאים ,ובתאריך 21.9.93
אושרה הבקשה להקלה
בתנאי להמצאת טופס 7
וחתימת בעלי הזכויות
בנכס.
 .3שני בעלי דירות לא
חתמו ,לפיכך ביום
 23.11.94נדחתה הבקשה
ועד היום לא אושר היתר
שינויים.
 .4כדי להסדיר את המצב,
יש להגיש בקשה חדשה
להסדרת הבנייה בחלקה.
 .5הוצאת היתר ולגליזציה
הן תהליכים הנמצאים על פי
חוק בסמכות הוועדה לתכנון
ובנייה בלבד ולכן אינני
יכול לכפות החלטה כזו או
אחרת על הוועדה .לכן,
כבעל הנכס כיום אתה חייב
לפעול לתיקון המצב .צוות
הוועדה מודע למצב המורכב
שנוצר והתבקש לסייע ככל
שניתן בכלים העומדים
לרשותו לפתרון מהיר של
התהליך ברגע שיחל.
חשבת השכר לא
ביצעה את בקשת בית
הספר.

10.5.2017

10.5.2017

28.5.2017

28.5.2017

טופל
הועבר
למחלקה.
העירייה ביצעה
 443הליכי
עיקורים של
חתולים במהלך
שנת 2017
טופל
הועבר
למחלקה.
העירייה ביצעה
 443הליכי
עיקורים של
חתולים במהלך
שנת 2017

עיקור חתולים

לצערי מקרים רבים
מאוד של ריבוי חתולות
והמלטות בחצרות
בתים

הורדים

עיקור חתולים

התישב
י חיפה

עקול חשבון

אביר
יעקב

יום כיף לניצולי
השואה

שלום רב ,אני ושכניי
התלוננו פעמים רבות
למוקד העירוני על כך
שיש המון חתולים
בסביבה אשר אינם
מעוקרים ומסורסים
ומדי חודש צצים גורים
חדשים .הדבר מהווה
מפגע עירוני וכמו כן
מדובר בחיים מלאי
סבל עבור החתולים
18.6.2017
בשבוע שעבר קיבלתי
הודעה מהבנק
הבינלאומי שעירית נשר
שמה עיקול על חשבוני.
אחרי בירורים עם
מחלקת הגביה והחניה
בעירייה הוברר לי
שהעיקול נובע מקנס
חניה משנת .2015
הקנס מעולם לא הגיע
לידי .גם לאגודה להגנת
הצרכן
20.6.2017
נודע לי ע"י שכנים
שבתאריך
11/6/17התקיים יום
כיף לניצולי שואה היות
ואני נמנה לא הוזמנתי
לאירוע דבר שפגע בי
מאד

20.6.2017

טופל .נבדק ע"י
הביקורת
ונמצא
שהעירייה
פעלה על פי דין
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טופל .יוזמן
לאירועים
הבאים.

טעות של המחלקה.

אופקים

תיקון ביוב ע"י
העירייה

העיריה בצעה תיקון
לצנרת ביוב פרטי
ברחוב אופקים וחייבה
את הדיירים בהוצאות.
בבדיקה שעשיתי בחוק
הרשויות אני חושב
שהצינור שתוקן מתאים
להגדרה של " ביב
ציבורי" שמשמעותו
שהתיקון צריך להיות
על חשבון העיריה ולא
על חשבון הדיירים.

6.7.2017

31.8.2017

טופל

מדובר בבית משותף
הרשום ככזה ולכן
מדובר בביוב פרטי ולא
ציבורי

התישב
י

גבית ארנונה
עודפת

השיטה

נזק לרכב מפח
אשפה

8.8.2017

8.8.2017

טופל

הועבר לטיפול
האחראית על הביטוח

האילנו
ת

לכלוך בגן
הזיכרון

גבייה עודפת ואי
התייחסות המחלקה
להחזרה מידית של
החיוב השגוי לגב'
יהלומי מרים בת ה86-
שגרה בעבר ברח'
התשבי  13/4נשר.
נטען שהכסף שנגבה
יושב כעבור חודשיים.
אין בכך כל היגיון.
ביקשתי להחזיר את
הכסף לאלתר .אין
תגובה.
אוטו( Toyotaחונה מול
בית ברחוב השיטה.
היום בבוקר גליתי
שהאוטו נפגע על ידי
פח אשפה
השביל הצפוני הקיצוני
של גן הזכרון בגבעת
נשר לא ידע נקיון
חודשים.עד להצטלבות
למדרגות סימטת בית
אל והמדרגות
המובילות למגרש
המשחקים הוא גדוש
בבקבוקים כוסות
נייירות טישויים
מגועלים קנדומים ועוד.

9.7.2017

14.7.2017

טופל

קיבלה זיכוי בחשבון

19.8.2017

19.8.2017

טופל

הועבר לטיפול מחלקת
תברואה
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אורן

התנהגות
מזלזלת וצעקות
מצד קופאית
העירייה

שליחת חשבונות
ארנונה לכתובת
קודמת.
ואלימות מילולית
וצעקות מצד קופאית
העירייה.

הלוטם

הדלקת אש ומנגל
בשצ"פים עירוניים

דבורה

תאורת רחוב

בגן המשחקים שברחוב
הזית פינת הלוטם.
הפארק במהותו גן
משחקים לילדים
ומדשאות למשחק.
אנשים מגיעים ,עושים
מנגלים ,משאירים
טונות זבל ולמחרת
היום המקום נראה
זוועה.
למה במקום פשוט לא
לאסור הדלקת אש
במקום ולאפשר הנאה
למשפחות שמגיעות עם
הילדים
8.11.2017
לפני למעלה
משבועיים(!!!) פניתי
דרך האתר והתלוננתי
על כך שמנורת רחוב
שממוקמת צמוד
לבניינים  12-14ברחוב
דבורה בנשר וכלום לא
נעשה בנושא.

הערמונ
ים

מיקום תחנות
אוטובוס

התחנות של קו
112לחפה ומחיפה
שהיו בעבר ברחוב
החרוב סמוך לצומת
האלון  -נעלמו ..לא
ברור לי אם במכוון,
אולם נוצר מצב שבחלק
העליון של החרוב ליד
התפוז ,יש תחנות
קרובות אחת לשניה
ואילו מהתפוז עד
לצומת השיטה התבטלו
התחנות..

26.9.2017

26.9.2017

10.10.2017

טופל חלקית.
חשבונות שולמו
והכתובת
עודכנה
במחלקת גביה.

לדעת הביקורת יש
להציב מצלמה
המקליטה גם אודיו
במחלקת הגביה ולטפל
משמעתית בבעיה אם
תחזור על עצמה

שוחחתי עם
הגברת
והתנצלתי בשם
העירייה על כך
שקיבלה שרות
לא הולם מצד
הקופאית.

20.11.2017
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14.10.2017

טופל חלקית.
הנושא עלה
בישיבת צוות
פעמיים והוטל
על מנהל שפ"ע
לקבל החלטה
בנושא להציב
שילוט בהתאם.
עדיין לא
התקבלה
החלטה ולא
הוצב שילוט
בהתאם

העירייה לא קיבלה
החלטה עקרונית בנושא
הדלק אש ומאנגלים
בשצ"פים העירוניים

10.11.2017

טופל

מנהל המחלקה תיקן את
הליקוי

27.11.2017

טופל

בזמן העבודות ברחוב
התחנות הוצבו במקומות
זמניים .בתום העבודות
התחנות יוצבו כך שיתנו
מענה לתושבים

פינוי זבל בשעות
הבוקר
המוקדמות

משאית הזבל מגיעה
לרוקן את מיכל הזבל,
בעיקר בימי שישי ,אך
לא רק ,לפני השעה
 6:00בבוקר למרות
חוק שאוסר זאת
תלונות חוזרות ונשנות
למוקד  106עוזרות
לעיתים לזמן קצר
והעניין חוזר ומפריע
לשגרת החיים של
תושבי הרחוב,.

22.12.2017
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22.12.2017

טופל

הועבר לטיפול מחלקת
תברואה.

