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על מכרזים ונהלי עבודה במחלקת הנדסה. השנה זו הפעם הראשונה שמתקיימת ביקורת  מספר ביקורת הביקורת ערכה בעבר 

הנדסית מקצועית על פעולות מחלקת הנדסה בעת ביצוע מכרזים והצעות מחיר. לצורך כך נעזרה הביקורת בשרותיה של חברת 

 "אספקט מהנדסים בע"מ" מראשון לציון. 

 אודות החברה:

את מכלול תחומי המומחיות, משלב הייזום ועד לשלב הקבלה והמסירות למזמין. החברה חברה ניסיון רב והיא משלבת ל
הכלכלי, הפרוגרמתי וההנדסי עם  -צעירה ודינמית, בעלת מערכת קשרי עבודה וניסיון מקיף, לתאום בכל המישורים 

צוות ההנדסי ניסיון מוכח רשויות התכנון, מוסדות, משרדי הממשלה השונים ורשויות מוסמכות אחרות. למנהל החברה ול
משרדי ניהול ופיקוח, חברות קבלניות, רשויות מקומיות וממשלתיות  –של שנים רבות במסגרות פעילויות שונות בעבר 
 :בתחום של ניהול, תאום ופיקוח בתחומים הבאים

 ניהול, תיאום ופיקוח על פרויקטים בתשתיות אזוריות ובהקמת שכונות. 

  הקמת מבני ציבור, חינוך, משרדים, מבנים מסחריים ותעשייתיים ומבני בידורניהול, תיאום ופיקוח על. 

 ייעוץ וניהול פרויקטים בתחום מערכות מים וביוב. 

 ניהול, תאום ופיקוח על הקמת כבישים, גשרים ומחלפים. 

 ניהול הבטחת איכות בפרויקטים תחבורתיים. 

 סופיים, תהליכים, מכרזים, מפרטים  בקרה רב תחומית לפרויקטים הנדסיים )כולל בקרת חשבונות
 ('וכו

  ניהול ,תאום ופיקוח על הקמת פרויקטים במסגרת חברות כלכליות וחברות עירוניות המהוות כיום מנוף חשוב
 .ויצירתי לפיתוח עירוני

 התקן  לדרישות בנוסף לזאת, ראוי לציין, כי החברה הוסמכה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה
 .ומתעדכנת באופן שוטף בכל שנה 2008מאז שנת  ISO 9001:2000 ת"י - והתקן הבינלאומי הישראלי

הביקורת רוצה להודות לאנג' מיכאל רבין ואנג' ולדמיר דונסקוי וצוות העובדים שלהם מחברת אספקט 
 מהנדסים בע"מ, על העבודה המקצועית והסיוע בעריכת הביקורת בעיריית נשר. 

 
עולה וסיוע ורודצקי ועובדי משרדו על שיתוף הפכמו כן הביקורת רוצה להודות למהנדס העיר, אנג' ליאון ג

 יעיל. יצוע עבודת הביקורת באופןבב
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 כללי .א

 פיתוח ובניהב, אחראית על ביצוע פרויקטים רבים מידי שנה, ביניהם, פרויקטים העוסקים ת נשרשל העיריי הלקת הנדסמח

 כדלקמן:הביקורת בחרה לבדוק רזים זוטא ועבודות על בסיס הצעות מחיר. כמ ,באמצעות מכרזים פומביים

פרויקטים  2 על בסיס הצעות מחיר: פיתוח ושיקום רח' המתמיד בן דור ופרויקט הסדרת חנייה ברחוב המתמיד, פרויקטים 2

 תמבנה שירו תופרויקט פיתוח בסביב ימגרש קטרגל ברח' סינבדשא סינטטי  תוהתקנ תספקהביצוע רזי זוטא: כעל בסיס מ

 ולוגיכפסי

  ופיתוח פארק ששת הימים שירות פסיכולוגיפומביים: שיפוץ מבנה  םרזיכפרויקטים על בסיס מ 2

 כולל בין היתר את השלבים הבאים:ה  , הינו תהליך מורכב פיתוח ובניה יםתהליך ביצוע פרויקט

 החלטה על הצורך בפרויקט. .א

 לפרויקט.העמדת תקציב  .ב

 הכנת פרוגראמה לפרויקט, תכנון הפרויקט ובחירת קבלן. .ג

 ביצוע הפרויקט. .ד

 מסירה למזמין. .ה

 חשבונות סופיים. .ו

 ליווי הפרויקט.  .ז

 

 קורתימטרת הב .ב

 הפרויקט על כל שלביו. תקינות התהליכים לאורךאת לוודא 

 

מקבלת דרישה לביצוע פרויקט מהנהלת העירייה, לאחר אישור המנכ"ל נמסרת פרוגראמה  נשרבעיריית  הנדסהמחלקת 

על קבלנים  הניגשת לתכנון הפרויקט. עם סיום התכנון בוחרת מחלקת הנדס הראשונית לביצוע, מתקבל תקציב ומחלקת הנדס

כאשר ניהול הפרויקט והפיקוח בעת  לביצוע הפרויקט, תואז נגשת הצעות מחיר אבסיס תהליך מכרז פומבי/מכרז זוטא/השוו

    או ע"י חברות פיקוח חיצוניות. ההביצוע מבוצע על ידי מהנדסים מתוך מחלקת הנדס

 
 אופן ביצוע הביקורת .ג

 לשם עריכת הביקורת בוצעו הפעולות הבאות:

 .ההנדס מנהל הפרויקט, מנהל מחלקת מהנדס ראשי של עיריית נשר,קבלת כל חומר הפרויקט מהאחראים השונים:  .א
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 ועוד. המחלקת הנדסומהנדסים סיכומי פגישות שנערכו עם מנהלי הפרויקט, מנהל  .ב

עבודות , מפרטים וכתבי הכמויות של המכרזים לביצוע תיקי מכרז, פרוטוקולים של ועדות, הצעות מחיראיסוף ולימוד  .ג

 פיתוח ובניה

 סיורים בשטח העבודה. .ד

 יומני עבודה, חשבונות חלקיים וחשבון סופי.איסוף ולימוד חומר התוכניות, כתבי כמויות,  .ה

 שאלות הבהרה לגורמים השונים. .ו

 הממצאים מסתמכים על אסמכתאות בכתב, תמונות מבדיקה בשטח, תקנים שונים, שחות בעל פה.  .ז

 

 .2015 יוני -מרץ הביקורת נערכה בין החודשים 
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 ברחוב ששת הימים/אורן רוסלן"גן " -מכרז פומבי  .1

 

 תהליך מכרז

 

 4/2013" מישיבת ועדת מכרזים. על סדר היום: פתיחת מכרז פומבי 3-הופץ פרוטוקול "מכרז/י"ד 13.1.2014בתאריך  .1

 ₪ . 2,496,820הקמת גן ציבורי ברח' ששת הימים/אורן, נשר עם אומדן המתוכנן 

 חברות.  8בו השתתפו  23.12.2013סיור קבלנים התקיים בתאריך  .2

נבדקו שתי הצעות מחיר של חב' נתיבי המפרץ " מישיבת ועדת מכרזים. 4-הופץ פרוטוקול "מרכז/י"ד 2.7.2014בתאריך  .3

ת המלצת הועדה: למסור את עבודות הקמת גן ציבורי ברח' שש₪ . 2,870,030ונדיב כמאל בסך ₪   2,796,200בסך 

 הימים/אורן לחברת "נתיבי המפרץ". 

יום  90 -לא כולל מע"מ. בחוזה נקבע זמן ביצוע  ₪   2,796,200נחתם חוזה לביצוע גן ציבורי בסך  21.01.2014בתאריך  .4

 מתאריך צו התחלה.

ומינוי  11.05.2014-לא יאוחר מ -נמסר צו התחלת עבודה לחברת נתיבי המפרץ, הכולל תאריך סיום  4.02.2014בתאריך  .5

 יהודה ואקנין.  -מפקח הפרויקט 

בחומר המכרז שנמסר לחברת הבקרה, נמצאו התכתבויות בין עיריית נשר, חב' נתיבי המפרץ וחב' נדיב כמאל. התכתבות  .6

קשורה למצב בטיחותי של מתקן הצללה לאחר ביצוע הפרויקט, משמע חב' נדיב כמאל לקחה חלק מביצוע עבודות פיתוח 

 בגן. 

הביקורת מעירה שהשתתפות בעבודות של מציע אשר לא זכה במכרז אינה תקינה ועוקפת את ההליך המכרזי שמטרתו 

 לבחור זוכה במכרז. 

  :תגובת המבוקר

 תרנים של ההצללה.נושא בקשר לרק נעשתה פניה לחברת נדים כמאל ולנתיבי המפרץ 

 

 

 שמקרה כזה לא ישנה.: טענת המבוקר לא מקובלת ויש להקפיד תגובת הביקורת

תאום הנדסי עם מחלקות  כי לא מצאה מסמכים המעידים על כך שלפני תחילת ביצוע הפרויקט נעשההביקורת מעירה  .7

, פרק התחייבויות כלליות של חוזה 22בניגוד לסעיף בזק, חברת חשמל ותאגיד מים לגבי מיקום ועומק תשתיות.  עירייה,
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קבלן לא קיבל היתרים ואישורים לעבודות חפירה , 00.25פרויקט גן ספורט, סעיף התקשרות והוראות מפרט טכני מיוחד ל

 הרלוונטיים.מהגורמים 

 

 

 

 

 . הוראות החוזה התקשרות לגבי היתרים ואישורים1תמונה מס' 

 
 לגבי היתרים ואישורים מפרט טכני מיוחד. הוראות 2תמונה מס' 

 

 

  :תגובת המבוקר

 כן נעשה תאום.לא מסכים עם הערת הביקורת. 

 

 : תגובת הביקורת

 ביקורת ניירת כלשהיא המראה שנעשה תיאום והתקבלו אישורי חפירה.טרם הומצאה ל
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הביקורת מעירה כי בעירייה לא קיים נוהל לפיו יש לחתום על דף/טופס טיולים במטרה לקבל אישורים לביצוע/תחילת  .8

 פרויקט מול מחלקות השונות של עיריית נשר.

 

 

  :בוקרתגובת המ

מסכים עם האמור לעיל. תבחן המלצת הביקורת לקיומו של "טופס טיולים" ייעודי להסדרת ותיעוד הליך 

 תאום הנדסי ולשם ביקורת מבית ומחוץ.

 

קבלן לא מסר למחלקת הנדסה לוח א, פרק הכנה לביצוע,  11התקשרות, סעיף  שבניגוד להוראות חוזה ,בבדיקה נמצא .9

 . זמנים לביצוע

 

 פרויקטה. הוראות חוזה התקשרות לגבי לו"ז לביצוע 3תמונה מס' 
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 תכנון

 בתוכן החוברת. 3סעיף מס'   -במפרט טכני חסרות רשימת מתכננים ורשימת התכניות  .10

 .  תוכן החוברת4תמונה מס' 

 

 39,000מ"ק על סך  300כמות הכולל חפירה או חציבה,  40.0.010סעיף  קייםחסרה תכנית חפירה ומילוי. בכתב הכמויות  .11

 מחיר מבוסס ומדויק. להציע מתקשה קבלןאי לכך, ₪ . 

  :תגובת המבוקר

 וגדרות. הקבלן התבסס על כך שקיימים גם קידוחים עבור בסיסים לתרנים של הצללות

 

 : תגובת הביקורת

 .על הביקורת טענת המבוקר לא מקובלת

 42,155בסט התכניות שנמסר לקבלן חסרה תכנית מערכת השקיה. בכתב הכמויות מופיעים סעיפי מערכת השקיה על סך  .12

  מחיר מבוסס ומדויק. להציע מתקשה קבלןאי לכך, ₪ . 

ס"מ ישנה טעות ביחידות המדידה:  5רצפת בטון אספלט בעובי   40.4.071בכתב הכמויות, בפרק רצופים ואבני צד, בסעיף  .13

 מקום מ"ר מופיע מ"ק . ב

  :תגובת המבוקר

 מסכים עם האמור לעיל. נרשם בטעות.

 חסר פרט יועץ הקונסטרוקציה ליסוד בטון כבסיס לאלמנט של טריבונה. .14
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  :תגובת המבוקר

 תאומים ופרטים מסוג זה נעשו מול המתכנן.

 

 : תגובת הביקורת

 .על הביקורת ללא סימוכין טענת המבוקר לא מקובלת

בכתב  40.4.071בחוברת פרטי ביצוע של המתכנן, לביצוע משטח גומי וסעיף  6746-6Pאי התאמה בין פרט מס' קיימת  .15

ס"מ עבור משטח גומי )רצפת אספלט( ובפרט מופיעה שכבת אספלט  5הכמויות: בסעיף מופיע מחיר לשכבת אספלט בעובי 

 ס"מ. 4בעובי 

. משטח גומי מיועד 6746-6Pביצוע משטח גומי בהתאם לפרט במפרט טכני המיוחד לביצוע פרויקט חסרות הוראות ל .16

 למשחקי הילדים ויש משמעות בטיחותית רבה לתקינות ביצוע.

  :תגובת המבוקר

 מפרט מיוחד. –כל ההוראות הועברו ע"י המתכנן. ישנה חוברת עבודות פיתוח 

 

 : תגובת הביקורת

הפריט כפי שמופיע בחוברת המתכנן לפריט שמופיע מאוחר  טענת המבוקר לא מקובלת מכיוון שחייבת להיות התאמה בין

 יותר בחוברת המכרז.

הביקורת מציינת שעבודות בטון, ובטון מזוין בפרט אינן אמורות לכלול בתוכן את מחיר הברזל. הביקורת מעירה כי  .17

כתב "יוחד" לבין "עבודות בטון יצוק באתר, של מפרט טכני מ 40.3כללי, פרק  40.3.1קיימת אי התאמה בין סעיף 

רשתות. אי ההתאמה היא בכך שבכתב הכמויות  -פלדה מזוינת  40.1.060 -ברזל מצולה ו 40.1.050סעיפים: מס'  "הכמויות

 המחיר לבטון ולברזל מופיע בנפרד ואילו במפרט זה מופיע יחד. 

 . מפרט טכני מיוחד. סעיף עבודות בטון.5תמונה מס' 
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 ביצוע עבודות פיתוח

אי התאמה בין תכנון משטח ריצוף בחלק הדרומי וביצוע. בתכנון משטח מחולק ע"י אבן גן ובפועל  כי ישנהביקורת עולה  .18

 .הותקנהאבן גן לא 

 

 . תכנון משטח ריצוף עם הפרדה באמצעות אבן גן. בחצים מסומן אבן גן  ומיקום ברזיה6תמונה מס' 

 

 .משטח ריצוף ללא הפרדה 7תמונה מס' 
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 המתוכנן מהתואם מיקו אינו )ביצוע בפועל( כנ"ל מיקום ברזיה .19

 . מיקום התקנת ברזיה בפועל8תמונה מס' 

 

 

 הביקורת מעירה על ליקויי בביצוע עבודות הפיתוח. בזמן סיור בשטח ניתן לראות שקעים במשטח ריצוף אבן: .20

 שקעים במשטח ריצוף מאבן משתלבת 
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  בפינת מגרש הספורטהתקנה לא בטיחותית של עמוד  גדר 

 

 

 סיום לא תקין של משטח אספלט בפינת מגרש ספורט 
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 פגמים בספסלים 

 

   ליקויים במשטח גומי 

   

 

 

 



 

15

 

  חשבון סופי( 40.3.110ברזיה ללא שוקת לכלבים )סעיף 

 

 

  :תגובת המבוקר

הליקויים תקפים לשנת הליקויים בריצוף, כתוצאה מכניסת רכב שירות לתיקון ופירוק ההצללות. שאר 

 בדק.

 

 דיווח  על ביצוע פרויקט

לא דיווח על  , קבלן00.11, פרק כללי של חוזה התקשרות  ומפרט מיוחד סעיף 2כי בניגוד להוראות סעיף קורת מעירה יב .21

 הכוללים: כמות הפועלים, כלים מכנים וביצוע עבודות באתר.   עבודההיומני לא מילא ו ביצוע
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 חוזה התקשרות הסטנדרטי. סעיף לגבי יומני עבודה. 9תמונה מס' 

 

 . סעיף לגבי יומני עבודהמפרט טכני מיוחד לביצוע פארק ספורט. 10תמונה מס' 

 

 .הערת הביקורתמסכים עם  :תגובת המבוקר

 

 בזמן ביצוע הפרויקט ותהליכי מסירה לא נעשו בדיקות מעבדה : .22

  כללי40.01.01בדיקות רמת הידוק קרקע לפי סעיף מפרט . 
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 בדיקות קרקע לאדמת גננית 

 

    

  אלף  30 -מ"ק אדמת גן בסך כ 450בדיקה ואישור אדמת גן. יש לציין שסופק לאתר ₪ 
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 .בדיקת רמת הידוק מצעים כתשתית לעבודות ריצוף ואספלט

 

   בדיקת פרמטרים  ועובי אספלט 

 

. כלומר, הביקורת מעירה כי בסיום בטיחות ונגישות בשלב המסירההביקורת מעירה כי לא הוגשו לעירייה דוחות יועצי  .23

 יש לצרף דו"חות סיור בשטח של יועצי נגישות ובטיחות. העבודה

קבלן ראשי. ביקורת מעירה  –הביקורת מעירה כי תכנית "לאחר ביצוע" מופנית לקבלן נדיב כמאל ולא לחב' נתיבי המפרץ  .24

כלפי עיריית נשר. כמו כן, בתכנית "לאחר ביצוע"  סומנו נקודות מדידה שלחברה נדיב כמאל אין חוזה ואחראיות 

 ומפלסים, אך חסרות מידות וטבלת שטחים לצורך התחשבנות מול הקבלן לצורך תשלום סופי לקבלן.

הביקורת מעירה כי קיימת אי התאמה בין תכנית "לאחר ביצוע"  לביצוע בפועל בנושא ריצוף מאבן משתלבת בצד הדרומי  .25

 89.9הכניסה לפארק: בתכנית "לאחר ביצוע"  מופיע שטח ריצוף חדש, אך בפועל הריצוף לא הוחלף בשטח כולל של  של

 מ"ר.
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. ריצוף מאבן משתלבת בצד דרומי מהכניסה לפארק ספורט. בחץ מסומן אבן משתלבת ישן שלא הוחלף בזמן  11תמונה מס' 

 ביצוע פארק.

 

 מ"ר. 89.9ביצוע. בחץ מסומן קטע ריצוף מאבן משתלבת בשטח . תכנית לאחר 12תמונה מס' 

 

 

  :תגובת המבוקר

ריצוף חדש נעשה במדרכה מהכניסה הדרומית ועד לכניסה המערבית. האזור שצולם ע"י המבקר לא תואם 

למיקום בתכנית בפועל שבו הוחלף הריצוף. צורפו תמונות מהמקום המעידות על החלפת ריצוף א.מ 

 דרומית ועד לכניסה מערבית(.)מכניסה 

 : תגובת הביקורת

-הביקורת נכחה באתר ותיעדה שוב את המקטע השנוי במחלוקת כדלהלן בתאריך ה  טענת המבוקר לא מקובלת.

10.08.15. 
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 התחשבנות בזמן ביצוע

 חשבונות חלקיים אושרו לתשלום ללא ניתוח מחירים לסעיפים החריגים. .26

 חלקית. החשבונות אושרו :תגובת המבוקר

 

ובין כתב הכמויות בסעיפים של פרק ריצופים ואבני צד: ובחשבון הסופי  חשבונות חלקייםהתאמה במספור בין  קיימת אי .27

 40.3, בחשבון סופי 40.4בכתב הכמויות מספר פרק הינו 

מ"ר, סעיף  280הכנה לצורת דרך קוזז  40.0.030סעיף בחשבון סופי קוזזו כמויות משמעותיות בסעיפים שונים, כגון:  .28

מ"ר, סעיף  120ריצוף מאבן משתלבת קוזז  40.3.030סעיף ₪ , אלף  13קומפ' בסך  0.5אלמנט הנצחה קוזז  40.1.070

תורן לדגל קוזז כולו ועוד. הביקורת מעירה כי קיזוזים אלו מצביעים על אי תקינות בתהליכי בדיקה ואישורי  40.6.090

 ללא חישובי הכמויות וחוסר דיוק בבדיקה. חשבונות חלקיים, הגשת חשבונות חלקיים

 התחשבנות לאחר ביצוע

יש לציין, שעל פי  . (₪ 2,796,200)מסכום חוזה  גבוה 28.5%-כ₪ ,  3,592,095סך על חשבון סופי אושר כי ביקורת מעירה ה .29

 מסכום החוזה לפני שינוים. 25%(, ערך שינויים לא יעלה על 4) 53הוראות חוזה, סעיף 

דפי חישובי הכמויות וסקיצות המדידה לא חתומים ע"י קבלן ומפקח. חישובים מוגשים כי ביקורת עולה הבדיקה, בזמן  .30

 מפקח.האישור ללא קבלן של העל דפי לוגו 

 00.35, סעיף 99ביקורת מעירה כי עבודות נוספות הוגשו ואושרו ללא ניתוח מחירים, כלומר, בניגוד למפרט טכני, פרק ה   .31

 עבודות חריגות.מחירים של 

 :לדוגמה .א

 ₪  371,839תוספת עבור מתקני משחקים בסך   99.01.020 .ב

 ₪  75,000השלמת שטחי גינון לפי הנחיות המתכנן בסך   99.01.021 .ג

 ₪  9,620השלמת עבודות עפר והכנה באתר בסך  99.01.022 .ד

-וכתוצאה מזה העלות גדלה ל יח' וחצי - ליח' אחת  -מתקן משחקים מרכזי, הוגדל מ 41.7.010ביקורת עולה כי סעיף מה .32

 אלף. ביקורת מעירה כי הגדלת עלות הסעיף בוצעה ללא אסמכתאות רלוונטיות. 360במקום ₪ אלף  540

כנן ושולם בפועל חצי מחיר החוזה ללא אסמכתאות וביקורת עולה כי אלמנט הנצחה נעשה שלא בהתאם לפרט המתמה .33

 ן ו/או הזמנת מח' הנדסה לאלמנט השונה מהמתוכנן.פרט המעודכלהרלוונטיות: אישור המתכנן, 
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 . פרט המתוכנן של אלמנט הנצחה13תמונה מס' 

 

 . אלמנט הנצחה שמורכב בפארק.14תמונה מס' 

 

  :תגובת המבוקר

 אלמנט ההנצחה שונה בעקבות דרישתו של ראש העיר. מחלקת התחזוקה של העירייה ביצעה את השינויים.

 ניתן לבצע שינויים אך יש לתעד ולצרף מסמכים בהתאם. המבוקר לא מקובלת.טענת : תגובת הביקורת
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שולמה לקבלן תוספת לברזיה עבור שוקת לכלבים. בפועל לא הותקנה שוקת.  40.3.110ביקורת עולה כי במסגרת סעיף מה .34

 בשטח המיועד לכלבים. ₪ אלף  16,4לדעת הביקורת, אין צורך בהתקנת ברזיה דגם "כנף" בשווי 

 . ברזיה בשטח מתקן משחקים לכלבים.15תמונה מס' 

 

 

שולמה לקבלן תוספת עבור מתקני  99.01.020עבודות נוספות, סעיף  99ביקורת עולה כי במסגרת חשבון סופי, פרק מה .35

 ללא ניתוח מחיר, חישוב כמויות ו/או אסמכתאות אחרות.₪  371,839משחקים בסך 

 קיים ניתוח מחירים. :תגובת המבוקר

 

 טרם הומצא לביקורת ניתוח המחירים.:תגובת הביקורת

 

 (99.1.021עבור השלמת שטחי גינון )סעיף ₪ אלף  75 מה תוספת בגובהשול ,כנ"ל .36

 עבור השלמת עבודות עפר. ₪  9,620 כנ"ל, שולמה תוספת בגובה  .37
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עיבוד  99.1.009על אי דיוקים בסעיפים  מצביעהביקורת הבבדיקה המדגמית של חישוב הכמויות לסעיפי חשבון הסופי,  .38

מ"ר. הביקורת מעירה כי בטעות שטח מתקנים  2,576זבל אורגני, חישוב על בסיס שטח גינון בגודל של  99.1.010-קרקע ו

 לכלבים חושב כשטח גינון. בחץ מסומן שטח מתקני משחק לכלבים. ביקורת ממליצה לבדוק שנית את החישוב.

 

  

 

, הביקורת ביקשה מהמפקח לקבל הסבר לאופן החישוב של 10.08.15 –במסגרת פגישה שערכנו עם מפקח הפרויקט בתאריך ה 

 שטח הגינון. טרם נתקבל הסבר כלשהו.
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 הסדרת חנייה ברח' המתמיד  334/14 פרויקט -הצעת מחיר  .2

 פיצול חוזים

 על פי תקנות העיריות מכרזים:

 פיצול חוזים

עיריה להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע עבודות עמדה     .5
חוזה  -לענין תקנות אלה  -המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו 

 אחד.

חוסר  ה עלעמצביו -אינה תקינה  לשני שלביםוחניה חלטה על חלוקת עבודות שיקום רחוב המתמיד ההלדעת הביקורת    .1

מאחר ומדובר באותו שטח   תקציב.בעיל ישימוש לא ופרויקטים פחות מחצי שנה(, הבין  זמנים ווח קצר )הפרשיטתכנון ל

במועד ביצוע הפרויקט, הסכום הפטור ממכרז  ובאותה חניה הביקורת לא מצאה שום סיבה לפיצול המכרז לשני שלבים.

₪.  214,752. עלות הצעות המחיר של שני הפרויקטים יחד עמדה על ₪ 142,500זוטא, בתקנות העיריות מכרזים עמד על 

לדעת הביקורת היה על העירייה לבצע , כלומר, 141,232 הפרויקט בלבד עמדה על סכום של להצעת המחיר לחלקו השני ש

 מכרז זוטא ולא הצעות מחיר.את העבודה במסגרת 

ש הצעות מחיר לעבודות יהגל " בו התבקשו הקבלנים334/14מסמך "הצעת מחיר מס'  לקבלניםהופץ  18.3.2014בתאריך  .2

כאשר  ,19.03.2014דהיינו קבלנים למחרת, הסיור ב במסמך קיימת דרישה להשתתףהסדרת חנייה ברחוב המתמיד. 

 של תהליכי הגשת הצעות מחיר. לו"ז מצומצם. ביקורת מעירה על 23.03.2014 הינוהצעות תאריך האחרון להגשת 

  :תגובת המבוקר

שעות מרגע הפצת מסמך  72לאחר  המלצת הביקורת לקיים סיור קבלניםמסכים עם האמור לעיל. תבחן 

 ר".י"הצעת מח

חב' ש.ח.פ הנדסה ושירותים בע"מ לביצוע  המחיר ונבחרההצעות  ת כדאיות שלה השוואתנעש 24.03.2014בתאריך  .3

 ₪. 73,520ע"ס   תהצעת מחיר המינימלי -הפרויקט. קריטריון לבחירה 

 קיים. חסרים מפלסים הקיימים ומתוכננים בתכנית. תכנון הפרויקט לא נעשה על בסיס מפת מצב כי ביקורת עולה מה .4

 :תגובת המבוקר

לפרויקט קטן מסוג זה אין הצורך להוסיף עלויות והוצאות מיותרות כגון יועצים ומתכננים למיניהם. 

 בעירייה. נעשתה התייעצות ותיאום מראש עם הגורמים הרלבנטיים

 : הביקורת לא מסכימה עם תגובת המבוקר.תגובת הביקורת

ביקורת עולה כי אין התאמה בין גאומטריה החניה על פני התוכנית מקורית וביצוע בפועל: בתכנית המקורית קיימות  מה .5

כמו כן, לא סומנו רק אחת. שינוי בוצע לפי הוראותיו של המפקח ללא תאום עם מתכנן,  -ארבע "אוזניים", בביצוע בפועל 

 שינויים בתכנית המקורית.
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 הבהרות: 

"פרטי תכנון חניה", תת סעיף "חניה  3.3.4(, סעיף 2011תנועת רכב מנועי" )מאי  - "הנחיות לתכנון רחובות בעריםא. על פי 

 ".תחניות אלכסוניו 8-באמצעות "אוזן" רצף של יותר מאלכסונית", ה': "רצוי לקטוע 

  :תגובת המבוקר

ול "אוזניים" במהלך העבודה הוחלט יחד עם אחראי מחלקת גינון כי ניתן להעתיק את העצים לחלק ביט

 העליון ובכך אפשר להרוויח מס' מקומות חניה נוספות. בנוסף, ניתן לראות כי בתוכנית קיים סימוני חניות.

 : הסבר המבוקר מקובל.תגובת הביקורת

"הקצאת מקומות  17"חנית נכים", לפי טבלה  15(, פרק ד' "תכנון חניונים", סעיף 2000ב. "הנחיות לתכנון חניה" )פברואר 

, אזי מספר מזערי של מקומות חניה 26-50חניה לנכים בתלות בגודל החניון": במידה ומספר כולל של מקומות חניה נע בין 

 גיל( רכב ר -1רכב מסחרי,  - 1) 2נגישים הינו 

 :תגובת המבוקר

 לא הייתה פניה יזומה כלשהיא מצד ביה"ס אשר ממוקם בקרבת מקום ועל כן הנושא לא עלה על הפרק.

: טענת המבוקר לא מקובלת. לדעת הביקורת יש לשריין מקומות חניה לנכים, בפרט כשהחניה נמצאת בסמוך תגובת הביקורת

 בית ספר. -לבניין ציבורי 

 ברחוב המתמיד עם "אוזן" הפרדה אחד וללא חניות לנכים. חניה 1תמונה מס' 
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 תכנית חניה. גבי. הנחיות המפקח לשינויים ללא סימון על 2תמונה מס' 
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 . תכנית פיתוח חניה ברח' המתמיד 3תמונה מס' 

 

למחלקת הנדסה לוח קבלן לא מסר א, פרק הכנה לביצוע,  11התקשרות, סעיף  שבניגוד להוראות חוזה ,בבדיקה נמצא .6

 . זמנים לביצוע

 פרויקטה. הוראות חוזה התקשרות לגבי לו"ז לביצוע 4תמונה מס' 
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  :תגובת המבוקר

בסיור הקבלנים נאמר ונכתב כי משך העבודה הוא חודש ימים. בזמן זה היתה חופשת הפסח מה שגרם 

 לתושבים לפנות לעירייה בבקשה להפסיק עבודת הקבלן באופן זמני. )בדף סיור הקבלנים רשום חופשת פסח(. 

 

 : תגובת הביקורת

 מכת באמור לעיל.טענת המבוקר לא מקובלת. טרם הומצאה לביקורת ניירת כלשהיא התו

 

 מחלקתבזק, חברת חשמל ו תאום הנדסי עם מחלקות עירייה,כי לא קיבלה לידיה מסמכים המעידים על הביקורת מעירה  .7

קבלן לא קיבל היתרים פרק התחייבויות כלליות של חוזה התקשרות,  22בניגוד לסעיף מים לגבי מיקום ועומק תשתיות. 

 לוונטיים. הרואישורים לעבודות חפירה מהגורמים 

 

 

 

. הוראות החוזה התקשרות לגבי היתרים ואישורים5תמונה מס' 

 

  :תגובת המבוקר

המלצת הביקורת לקיומו של "טופס טיולים" ייעודי להסדרת ותיעוד הליך מסכים עם האמור לעיל. תבחן 

 תאום הנדסי לצורך ביקורת פנימית וחיצונית.

 

קבלן וראש העיר, במהלכו התקבלו החלטות לגבי גובה ההתקיים סיור בשטח בהשתתפותם של  24.04.2014בתאריך  .8

מתכנן ו/או הללא התייעצות עם החלטות התקבלו וביקורת מעירה שבסיור לא השתתף נציג מח' הנדסה הקירות תומכים. 
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 לשינוי גובה קירות התומכים יש השלכות רבות כוללגורם המקצועי אחר מטעם העירייה. מבדיקת הביקורת עולה כי 

 הגדלת עלות הפרויקט בעשרות אלפי שקלים.

 

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר

 

 

 סיכום סיור בשטח עם ראש העיר והחלטות לגבי גובה קירות תומכים. .6תמונה מס' 
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 קבלן לא מילא את - לא דיווח על ביצוע התקשרות קבלןפרק כללי של חוזה  2כי בניגוד להוראות סעיף קורת מעירה יב .9

 הכוללים: כמות הפועלים, כלים מכנים וביצוע עבודות באתר.   עבודההיומני 

 . חוזה התקשרות הסטנדרטי. סעיף לגבי יומני עבודה7תמונה מס' 

 

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר

ביקורת מעירה כי כל ההתכתבויות בין הקבלן והמפקח נערכו על גבי דפי לוגו של העירייה ללא ליווי בתכניות וסקיצות. ה .10

שינוי  ללאו םשל גורמים המקצועייבכתב השינוי גובה קירות התומכים, מפלסים ומידות נעשה ללא הוראות קונקרטיות 

 מידות בתכנית ביצוע.

 ור לעיל.מסכים עם האמ :תגובת המבוקר

ביקורת מציינת כי לא מצאה מסמך המתעד תהליך מסודר למסירת הפרויקט. כלומר, על פי המסמכים בתיק, לא נעשה ה .11

סיור עם מתכנן ונציגי המחלקת הנדסה, לא הופקה רשימת ליקוים, חסרים פרטי תהליך התיקונים, לא נעשו בדיקות 

 מעבדה: אחוזי הידוק מצעים  וצפיפות אספלט.

  :המבוקרתגובת 

תבחן נערך סיור עם הקבלן בשטח אך לא תועד בכתב. המחלקה עם האמור לעיל. באופן חלקי מסכים 

המלצת הביקורת לקיומו של "טופס טיולים" ייעודי להסדרה ותיעוד הליך תאום הנדסי ולשם ביקורת 

 מבית ומחוץ.

חשבון סופי של לבין עבודות הסדרת חנייה  הסכם לביצועמצויין בשהסכום בין  100%-כשל על הפרש  צביעהקורת מיבה .12

ללא מע"מ, בתום העבודות שולם לחברה סך של ₪  73,520: הצעת מחיר של חב' ש.ח.פ לביצוע עמדה על סך הפרויקט
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עליה משמעתית בכמות עבודות בטון עבור  היא סיבה העיקרית להגדלת החשבוןמבדיקת הביקורת עולה כי ה₪.  132,338

 מ"ק. 97 -מ"ק ל 56-קירות התומכים: מ

  :תגובת המבוקר

 בפועל, היקף כמויות הבטון גדל בשל הצורך בקירות תמך וזאת בשל שינויי גבהים.

 : טענת המבוקר לא מקובלת. רוב השינויים היו צריכים להתבצע בשלב התכנון לפני הפניה להצעות מחיר. תגובת הביקורת

ביקורת מצביעה הספקה והידוק מצעים ללא חישוב כמויות. עבור א₪  5,788סך שולם לקבלן סכום בכי קורת עולה יבמה .13

 .מ"ר ריצוף מאבן משתלבת 105-לס"מ  20בעובי מ"ק( שנדרשת לביצוע תשתית  52.62על כמות יתר מצעים )

חישובי הכמויות של הקבלן כובד.  ותקירוקונסטרוקציה אין אישור המתכנן לשינוי גובה כי נמצא  במהלך הבדיקה .14

מבוססים על חתך של קירות כובד שמידותיו השתנו בעשרות אחוזים מפרטים הסטנדרטיים. הביקורת ממליצה על בדיקה 

 הכמויות בעבודות בטון. חוזרת של חישוב

 

 1.4-מטר. רוחב יסוד בטון כ 1.5. חתך קיר כובד כביסוס לחישוב כמות עבודות בטון. גובה קיר מעל מפלס קרקע 8תמונה מס' 

 מטר
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 פרט סטנדרטי -. קיר כובד 9תמונה מס' 

 

 

  :תגובת המבוקר

גם את החלק שלא נראה  בקירות כובד מחשביםמצ"ב חישובי כמויות ותכנית המדידה עבור קירות הכובד. 

 לעין, דהיינו את היסוד וחלקו התחתון של הקיר.

 : תגובת הביקורת

מתכנן מקדים של  אישור קיים פרט סטנדרטי לקירות כובד ואין לשנות פרט סטנדרטי ללא טענת המבוקר לא מקובלת.

כמו כן, המפקח טרם המציא תשובות לשאלות הנדסיות )לאופן החישוב( שהביקורת העלתה בפניו בפגישה  .קונסטרוקציה

 במשרדי מבקר העיריה. 10.08.15 –שהתקיימה בתאריך ה 
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נמצא כי גובה הקיר, בחלק הדרומי של חניה, כמטר מהמפלס מדרכה ולא מטר וחצי כפי שצוין בתכנית  ת הביקורתבבדיק .15

 ת סבורה שיש לבצע מדידה חוזרת ולעדכן חישוב הכמויות וחשבון בהתאם.המדידה. ביקור

 

 קיר תומך בחלק הדרומית של חניה . 10תמונה מס' 
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 תכנית המדידה לצורך חישוב כמות בטון בקיר כובד . 11תמונה מס' 

 

 

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר

בבדיקת החשבון נמצא כי בחישוב כמות חפירה לא נלקחו בחשבון עבודות חישוף שנעשו בשטח החפירה. בסעיף עבודות  .16

ס"מ. אך לפי נוהל, יש לקחת בחשבון  20חשבון סופי מופיע תשלום לקבלן עבור ביצוע חישוף בעומק עד  1.1נוספות 

וף וכתוצאה הקטנת נפח החפירה. ביקורת סבורה שיש בחישוב כמות עבודות עפר הנמכת מפלס שטח לאחר עבודות חיש

 צורך לבצע בדיקה חוזרת של חישוב כמות עבודות החפירה בשטח. 
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  :תגובת המבוקר

בשלב סיור הקבלנים בשטח, נאמר לכולם כי יש כמובן לבצע תחילה חישוף שטח, וזאת לאחר שאחד 

 הקבלנים בשטח העיר את תשומת ליבנו.

 ת המבוקר לא מקובלת.: טענתגובת הביקורת

 בזמן הסיור בשטח מתברר שלא נעשתה התאמת גובה של קולטן ניקוז למפלס כביש בעת ביצוע שכבת אספלט .17

 . אי התאמה גובה קולטן ניקוז למפלס כביש )מסומן בחץ(12תמונה מס' 

 

 

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר
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 'שלב ביקום רחוב המתמיד בן דור, פיתוח וש - 44/14, פרויקט -הצעת מחיר  .3

נמסרה לקבלנים בקשה על הגשת הצעות מחיר לעבודות פיתוח ושיקום רחוב המתמיד בן דור. בטופס  3.9.2014בתאריך  .18

, כשבפועל 22.09.2014. תאריך שנקבע להגשת הצעות 4.9.2014תאריך  משמע מופיעה הזמנה לסיור קבלנים למחרת,

קורת מעירה על אי תקינות י, משמע מוקדם ממועד שנקבע. ב18.09.2014בתאריך  וחפתנמעטפות של הצעות המחיר 

 בהזמנה. שנקבעמועד הלפני  -פתיחה והשוואת הצעות מחיר  כיבתהלי

 

  :תגובת המבוקר

שעות מרגע הפצת מסמך  72לאחר  המלצת הביקורת לקיים סיור קבלניםמסכים עם האמור לעיל. תבחן 

 ר".י"הצעת מח

גם חלקו השני של חב' ש.ח.פ הנדסה ושירותים בע"מ לביצוע ה נבחרו ,שוו הצעות מחירוהו ובדקנ 18.09.2014בתאריך  .19

על פי תקנות  .9% בשיעור הנחהמתן אחר ל₪  141,232בסך  תהצעת מחיר המינימלי -הפרויקט. קריטריון לבחירה 

 ולא הצעות מחיר , ע"י ועדת מכרזים צריכה להתבצע במסגרת מכרז זוטא₪  142,500העיריות מכרזים עבודה בעלות של 

 .שנפתחות במסגרת ועדת שלושה

 

מפלסים הקיימים  יםבתכנית חסר נעשה על בסיס מפת מצב קיים,לא בקורת עולה שבניגוד לנהלים, תכנון הפרויקט מה .20

שטחי ביצוע, הפרשי המפלסים, אלמנטים פיתוח מה הם מידות ומקרא. אין אפשרות להבין מהתכנית  ותחסרומתוכננים, 

 הנדרשים ועוד.

 

 :תגובת המבוקר

לפרויקט קטן מסוג זה אין הצורך להוסיף עלויות והוצאות מיותרות כגון יועצים ומתכננים למיניהם. 

 הרלבנטיים בעירייה.נעשתה התייעצות ותיאום מראש עם הגורמים 

 

 : טענת המבוקר לא מקובלת.תגובת הביקורת

א, פרק הכנה לביצוע, קבלן לא מסר למחלקת הנדסה לוח  11ביקורת מעירה, שבניגוד להוראות חוזה התקשרות, סעיף ה .21

 דוח פרויקט הסדרת חניה ברח' המתמיד (. 3זמנים לביצוע. ) תמונה מס' 

  :תגובת המבוקר

בסיור הקבלנים נאמר ונכתב כי משך העבודה הוא חודש ימים. בזמן זה היתה חופשת הפסח מה שגרם 

לתושבים לפנות לעירייה בבקשה להפסיק עבודת הקבלן באופן זמני. )בדף סיור הקבלנים רשום חופשת 

 פסח(. 
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 : תגובת הביקורת

 אמור לעיל.במכת טענת המבוקר לא מקובלת. טרם הומצאה לביקורת ניירת כלשהיא התו

 

חברת חשמל לגבי ונעשה תאום הנדסי עם מחלקות עירייה, בזק, מצאה מסמכים המעידים כי הביקורת מציינת שלא  .22

פרק התחייבויות כלליות של חוזה התקשרות, קבלן לא קיבל היתרים ואישורים  22מיקום ועומק תשתיות. בניגוד לסעיף 

 דוח פרויקט הסדרת חניה ברח' המתמיד (. 4תמונה מס' לעבודות חפירה מהגורמים הרלוונטיים. ) 

 

  :תגובת המבוקר

נעשו תיאומים עם מחלקות העירייה הרלבנטיות. אין ולא היה צורך לתאם עם בזק, חברת החשמל 

 וכבלים מהסיבה שאין ולא קיימות תשתיות.

 לא מילא אתו לא דיווח על ביצוע קבלןה ,פרק כללי של חוזה התקשרות 2כי בניגוד להוראות סעיף  צביעהקורת מיבה .23

דוח פרויקט הסדרת חניה  7הכוללים: כמות הפועלים, כלים מכנים וביצוע עבודות באתר. ) תמונה מס'   עבודההיומני 

 .ברח' המתמיד (

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר

 הופקהלא  ,לא נעשה סיור עם מתכנן ונציגי המחלקת הנדסה :אין תהליך מסודר למסירת הפרויקטכי  ציינתביקורת מה .24

 לא נעשו בדיקות מעבדה: אחוזי הידוק מצעים  וצפיפות אספלט. ,פרטי תהליך התיקונים , חסריםרשימת ליקוים

  :תגובת המבוקר

ד הליך ועיתת ורהסדלייעודי מסכים עם האמור לעיל. תבחן המלצת הביקורת לקיומו של "טופס טיולים" 

 תאום הנדסי ולשם ביקורת מבית ומחוץ.

 

על פי הוראות חוזה,  הוגש ללא חישוב הכמויות ותכנית לאחר ביצוע. סופיהחשבון ה ,בניגוד לנהליםכי קורת עולה יבמה .25

, חשבון סופי יש להגיש בצירוף מדידות וחישובי הכמויות, שנעשו לפי הוראות פרק 2-ו 1סילוק שכר חוזה, סעיף  60פרק 

 מדידות כמויות. - 1סעיף  57
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 מדידות כמויותחוזה התקשרות הסטנדרטי. סעיף . 13תמונה מס' 

 

ביקורת  מצביעה כי שולמו לקבלן סכומים עבור ביצוע עבודות פיתוח ללא חישוב הכמויות. חסרים חישובים הבאים:  .26

מ"ר(,   500מ"ר )כמות המתוכננת הינה  386 -מ"ר(, ריצוף באבן משתלבת  200מ"ר )כמות המתוכננת הינה  300 -מצע 

בצע מדידות בשטח ולוודא שכמויות שמופעיות בחשבון ביקורת ממליצה להאבן שפה, אבן גן, קירות כובד ואספלט. 

 תקינות.

 

  :תגובת המבוקר

 בתום העבודה בוצעו מדידות וחישובים. מצ"ב דפי מדידה וחישובים.

 

 : תגובת הביקורת

כמו כן, המפקח טרם המציא תשובות לשאלות הנדסיות )לאופן החישוב( שהביקורת העלתה  טענת המבוקר לא מקובלת.

 במשרדי מבקר העיריה. 10.08.15 –בפניו בפגישה שהתקיימה בתאריך ה 

 
עירייה הזמינה אצל אותו קבלן הבנוסף להזמנת עבודה מקורית לביצוע שיקום ופיתוח רח' המתמיד, כי  מעירהקורת יבה .27

 לסדר הפרשי המפלסים כמכשול בפיתוח. על מנת₪, אלף  52מדרגות חוץ על סך  תוהתקנ תאספק עבודותהמבצע 
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 לביצוע מדרגות חוץ.₪ אלף  52. הזמנה בסך 14תמונה מס' 

 

 

 מסכים עם האמור לעיל. :תגובת המבוקר
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 ביקורת מעירה שטרם תוקנו ליקויי ביצוע בעבודות פיתוח של הפרויקט  .28

 . שקע בשביל המרוצף שמצביה על הידוק תשתית לקוי.15תמונה מס' 

 

 

  :תגובת המבוקר

באותו היום הופסקה עבודתו ואחראי הגינון בעירייה נזף בו  .הנזק הנראה בתמונה נעשה ע"י קבלן הגינון

 ודרש לתקן את הנזק, ובמידה ולא יבצע זאת, קבלן הגינון יישא בעלויות התיקון. 

 

 יש לוודא שהליקויים יתוקנו. המבוקר לא מקובלת.: טענת תגובת הביקורת
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 :והמלצות הביקורת מסקנות

תכנון ותאום  מעירה למהנדס העיר על כך שהפרויקט פוצל לשני הליכים של הצעות מחיר. לדעת הביקורת הביקורת .1

פיתוח ושיקום רחוב "מפרויקט  ברחוב המתמיד" הסדרת החניה"פרויקט היו מייתרים את הצורך בפיצול  הנדסי נאותים

,  ₪ 73,520מה גם שהצעת המחיר עבור חלק א' של הפרויקט עמדה על  נפרדים. הליכי הצעות מחיר שנילכדי  "המתמיד

על פי התקנות באותה עת, ביצוע עבודה בעלות של למעלה   .₪ 141,232 והצעת המחיר עבור חלק ב' של הפרויקט עמדה על

 זוטא. חייבה הליך של מכרז ₪  141,500מ 

שעות לפני ביצוע סיור קבלנים כדי  72על מחלקת הנדסה לתת לקבלנים הרשומים בעירייה, שהות נאותה של לפחות  .2

 שיוכלו להיערך בהתאם.

בין הסכם לביצוע עבודות הסדרת חנייה וחשבון סופי של הפרויקט:  100%-הפרש של ככך שקיים על  עירהביקורת מה .3

 132,338ואילו בתום העבודות שולם לחברה סך של ללא מע"מ, ₪  73,520הצעת מחיר של חב' ש.ח.פ לביצוע עמדה על סך 

 מ"ק. 97 -מ"ק ל 56-עליה משמעתית בכמות עבודות בטון עבור קירות התומכים: מ בשל ₪.

על העירייה ככלל להקפיד כי כל שינוי במהלך העבודה יבוצע בהתייעצות ובגיבוי גורמי התכנון המתאימים ומחלקת  .4

הנדסה. כל שינוי כזה חייב להיות מתועד במסמכים הכוללים חישובים והסברים טכניים וכמובן עלויות כספיות. חשוב 

 רויקט.לעדכן את גזברות העירייה בכל סטייה משמעותית מתקציב הפ

מחלקת הנדסה להקפיד על תיאום בכתב עם מחלקות העירייה וגורמי חוץ לפני תחילת פרויקט. הביקורת קיבלה את  לע .5

 התייחסות מהנדס העיר כי יוכנס נוהל וטופס טיולים עליו יחתמו וייתייחסו כל גורמי התיאום.

 מצב סופי שקיים בשטח. על מחלקת הנדסה להקפיד לצרף מסמך "חישוב תשלום" לקבלן על פי חישוב .6

נמצא כי לא קיים חוזה כתוב וחתום או מסמך כלשהו המסדיר את היחסים המשפטיים של העירייה למול הקבלן המבצע  .7

)חברת ש.ח.פ. הנדסה ושירותים בע"מ(. הערה זו תקפה גם למקרים בהם מדובר בפרויקט בסדר גודל קטן )בהתייחס לכל 

דר חוזה בין העירייה לקבלן, תתקשה העירייה לדרוש ולתבוע מהקבלן ביצוע בהע אחד מהפרויקטים הנ"ל בנפרד(.

 העבודות וכנגד, היא תתקשה להגן על עצמה בעת דרישות ותביעות מצד הקבלן.

גדול  פרויקטסוג היועמ"ש של העירייה בצורך ההכרחי לקיומו של חוזה בכתב עבור כל  וביאת תשומת ל הביקורת מפנה .8

 .כקטן
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   רחוב סיני"בכדורגל המגרש ב"התקנה דשא סינטטי  104/14 ,זוטאמכרז  .4

לט על זוכה חהתקיימה ישיבה ועדת מכרזים והו 13.08.2014, בתאריך 104/14אושר לפרסום מכרז מס'  10.7.2014בתאריך  .1

 מהאומדן. 25%-כבהצעה הנמוכה מחמישה המציעים, ונמוכה ₪,  224,850 ע"ס חב' גרין פוינט עם הצעה

 .נחתם הסכם בין עיריית נשר וחב' גרין פוינט על ביצוע עבודות התקנה דשא סינטטי למגרש כדורגל 14.08.2014בתאריך  .2

עבודה  וניסיוןמתכנן הפרויקט דרור גבאי פנה למהנדס העיר ולגזבר עם טענה שלא נבדקו תנאיי סף  17.08.2014בתאריך  .3

סף לכך, ציין המתכנן, שבכמה פרויקטים האחרונים טיב עבודתו של של הקבלנים המציעים את ההצעות לפני המכרז. בנו

 ירוד. מתכנן המליץ לעצור את המכרז עד סיום בדיקה היסודית. ההקבלן הזוכה הי

 . מכתב מהנדס דרור גבאי למהנדס העיר 16תמונה מס' 
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יומני  אקבלן לא מילהכלומר, . עבודות בפרויקטהל ביצוע שדיווח בתהליכי בתקינות  כי קיימת איקורת מעירה יבה .4

 מפקח.המתכנן, מנהל הפרויקט וההערות  םשויר איןפגישות עם מנהל הפרויקט,  התקיימונמצא תעוד לכך שהעבודה, לא 

  :תגובת המבוקר

לעיל וכולל בדיקות ואישורים  בדברים המצוינים לא מסכים עם האמור לעיל. קיימת התכתבות מלאה

הנדרשים לסוג והמשכיות ביצוע העבודה. בפרויקטים מסוג זה אין צורך למלאות יומני עבודה באופן 

 יומיומי. כמו כן, בוצע פיקוח עליון ע"י היועץ מטעם העירייה וע"י מהנדס עיריית נשר.

 

 : תגובת הביקורת

 אמור לעיל.ביירת כלשהיא התומכת טרם הומצאה לביקורת נטענת המבוקר לא מקובלת. 

 

עים במפרט ישמופכפי שלבי ביצוע עיקריים,  העבודה על פי  לא נמסר למחלקת הנדסה דיווח על ביצועכי קורת מעירה יבה .5

, אך בפועל לא התקבלו אישור מפקח להמשך הפעילות נדרש , יש לציין שבחלק משלבי ביצוע משטח הדשא טכני המיוחד.ה

 אישורים.

 . הוראות מפרט לגבי אישורי המפקח לבצוע שלבי עבודות התקנת דשא17מס' תמונה 
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  :תגובת המבוקר

לא מסכים עם האמור לעיל. אין צורך לדווח על שלבי ביצוע העבודה. מהנדס העיריה היה נוכח בכל אחד     

משלבי הביצוע ותיעד את התמונות במערכת הממוחשבת של העירייה. קיימות תמונות בהתאם לתאריכים 

 כדלהלן:

תאריך בו צולמה  תיאור תכולת התמונה
 התמונה

 12.11.14 תפירוק מתקנים וסילוק פסול

 13.11.14 השלמת תיקונים תשתית המגרש

 17.12.14 קבלת יריעת ניקוז ודשא לשטח המגרש

 24.12.14 התחלת עבודות פריסת דשא לפי תכנון

 28.12.14 תיקון סימון המגרש לפי דרישת המזמין

 13.01.15 התקנת שערים בהתאם לשינוי המגרש

מסירת הפרויקט ונוכחותם של היועץ מר 

דרור גבאי וסגן מהנדס העיר מר יורי 
פבלובסקי. )קיים פרוטוקול סיור וקבלת 

 (23.01.15הפרויקט מתאריך 

22.01.15 

השלמת תיקונים נדרשים לפי פרוטוקול 

 מסירת הפרויקט.

25.01.15 

 

 בנוסף לאמור לעיל יצוין כי כל שלבי הביצוע, גלויים ונגישים לבדיקה גם לאחר סיום העבודה. 

, כפי לדעת הביקורת חייב להיות דיווח מפורט על שלבי ביצוע עיקריים : טענת המבוקר לא מקובלת.הביקורת תגובת

 .שמופיע בהסכם
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 ועביר למחלקת הנדסה אישורי הספק ותוצאות בדיקות מעבדה של חול מילוי, גומי גרוס ועוד. כנ"ל לא נמסרהקבלן לא ה .6

לביצוע הבדיקות וקבלת אישורים  התחייבויות הקבלןפירוט ספקה. ספקת חומרים לפני מועד האם לאלמפקח אישורי

 .58-ו 18, 17, 12מופיע בסעיפי מפרט טכני מיוחד מס'  ספקת חומרי מילוילא

 

  :תגובת המבוקר

לפרויקט סופק ע"י ספק מאושר )טיירק(. קיימת בדיקת גומי  לא מסכים עם האמור לעיל. החומר שסופק

 ע"י מעבדה וכולל נתונים נדרשים לחומר המיועד למגרשי ספורט.

 הנ"ל אושר ע"י יועץ חיצוני מר דרור גבאי לאספקה למגרש כדורגל ברח' סיני.

הביקורת יוצאת מנקודת הנחה  .אין חולק על כך שמדובר בספק מקצועי : טענת המבוקר לא מקובלת.תגובת הביקורת

פק סיחד עם זאת על ה ,עלי הסמכה ותעודות על פי דיןבשכל העוסקים במלאכה הם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה 

 יקת מעבדה ספציפיים לאתר בנשר.דלהמציא אישור על תוצאות ב

 

ודר למסירת הפרויקט. תהליך מספרוטוקול המתאר  עד למועד כתיבת הדו"ח לא קיבלה לידיהכי ביקורת מעירה ה .7

 לצורך בדיקת איכות ביצוע המגרש מדשא סינטטי סיור עם מתכנן ונציגי המחלקת הנדסה פרוטוקול זה צריך לכלול 

 אם יש. רשימת ליקוים ופרטי תהליך התיקונים וכמובן

  :תגובת המבוקר

. קיים סיכום סיור 22.01.15 –. סיור, בדיקת ומסירת הפרויקט בוצעו בתאריך ה לא מסכים עם האמור לעיל

 .23.01.15ומסירה מתאריך 

 מאחר ולא הוצגו מסמכים. : טענת המבוקר לא מקובלת.תגובת הביקורת

 
קורת יבה. ותחשבון סופי הוגש ללא חישובי הכמויות, תכניות לאחר ביצוע ואסמכתאות האחרהכי  מעירהקורת יבה .8

 .נספחיםמעירה על אי תקינות תהליך אישור חשבון ללא 

  :תגובת המבוקר

. חשבון סופי הוגש וכולל סקיצה מדידות ע"י מודד ונבדקו חישובי כמויות ע"י לא מסכים עם האמור לעיל

 מחלקת ההנדסה וכולל הנחיות יועץ חיצוני. החשבון תוקן בהתאם להנחיות ובסיכום עם הקבלן המבצע.

 : תגובת הביקורת

 אמור לעיל.בטרם הומצאה לביקורת ניירת כלשהיא התומכת  טענת המבוקר לא מקובלת.
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בחומר הפרויקט נמצא אישור תקן לשערי כדורגל שהותקנו במגרש דשא סינטטי ברחוב סיני. ביקורת מצביעה כי תעודת  .9

, שמצורפת לחומר הפרויקט, לא מעידה על שערים שהותקנו במגרש הנ"ל. תמונות שצורפו 9313210978בדיקה מס' 

 דה לא צולמו במגרש ברח' סיני. יש אי התאמה בין רקעים. )ראה תמונות(.לתעו

 

 

 .931321097שערים מס'  ת. תמונה מתעודת בדיק18תמונה מס' 

 

 צילומי שערים ברח' סיני .19תמונה מס' 
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  :תגובת המבוקר

לחשבון צורפו מסמכים מעידים שסוג השערים שסופקו לפרויקט ע"י ספק  .לא מסכים עם האמור לעיל

נבדקו ע"י מכון התקנים ומתאימים לשימוש במגרדי הספורט כשערי כדורגל  511מוסמך )חברת סטה( דגם 

  בהתאם לדרישות המזמין למגרש סיני. – 5/2במידות 

 : תגובת הביקורת

 אישורי תקנים.  2המוצר, ובסה"כ נדרשים יש להבדיל בין תקינות המוצר לתקינות התקנת 

 

שיקום והנגשת המגרש ומכרז זוטא, , השירות הפסיכולוגי שיפוץ מבנהמכרז פומבי,  .5

 של השירות הפסיכולוגי

 ממצאים .1

 

 יהליך המכרזה .1.1

, מישיבת ועדת מכרזים 8 –, מכרזים/י"ד 7 -מכרזים/י"ד י פרוטוקול , הופצו02.07.14, 25.06.14 -בתאריכים ה  .1.1.1

 מסקירת הפרוטוקולים והניירת הנלוות להם עולים הבאים:. בהתאמה

שיפוץ  - 6/14פתיחת מכרז פומבי " –הפרוטוקולים הנ"ל נמצאו הבאים  2-סדר היום ב עלבין הנושאים שנדונו . 4.1.1.1

גרש שיקום והנגשה מ - 102/14פתיחת מכרז זוטא "ו "(פומבי מכרז" )להלן: "מבנה השירות הפסיכולוגי בנשר

 . "(זוטא מכרז" )להלן: "שירות פסיכולוגי

)ללא ₪  729,990פרויקט שיפוץ המבנה על סך של העלויות עבור  ןאומד צוין 25.06.14. בפרוטוקול מתאריך 4.1.1.2

 מע"מ(. 

מהם ובחרה בהצעה הזולה  3חברות כאשר ועדת המכרזים פסלה  6. עבור המכרז הפומבי התמודדו בסה"כ 4.1.1.3

(, של חברת 10%)ללא מע"מ ולאחר הנחה של ₪  846,785ההצעות הנותרות והעומדת על סך של  3בין ביותר מ

₪ אלפי  117 -"(. נמצא כי החברה הזוכה יקרה בכקבלן בניה" או "א.ס.קחברה לבנין בע"מ )להלן: " –א.ס.ק. 

בהשוואה לאומדן העלויות דלעיל. לדעת הביקורת, פסילת מחצית ההצעות מעידה על קושי של החברות 

להחליף קבלן במידת  שלא יהיו מספיק מציעים בכדי קיים החששהמציעות לעמוד בדרישות תנאי הסף ואף 

 ל לבצע משימה כלשהיא, קבלן בפשיטת רגל וכד'.הצורך כגון: קבלן סרבן, קבלן לא מסוג

 . נמצא כי הפרוטוקולים חתומים ע"י יו"ר ועדת המכרזים.4.1.1.5

 :ותהמלצ                           

מומלץ לבחון שינוי דרישות תנאי הסף באופן המקל על המציעים במטרה להרחיב את מאגר  .1

 המתמודדים.
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 שלב ההתקשרות .1.2

חוזי העסקה ב החתימה העירייה את החברות הזוכות א.ס.ק ואמין לשם ביצוע הפרויקטים הנ"ל 03.07.14בתאריך  .1.2.1

   , בהתאמה.4254, 4253מס' 

 .קלנדריים מתאריך צו התחלת עבודה יום 60 לעבודות הנ"ל הינו ביצועהזמן  כי נקבע בחוזי ההעסקה .1.2.2

 4.1.1.3בין סכום ההצעה הזוכה בפרויקט שיפוץ המבנה כפי המופיע בס"ק ₪  9,650 –נמצאה אי התאמה על סך של כ  .1.2.3

 )ללא מע"מ(, אצל חברת א.ס.ק. ₪  837,136.8ובין התמורה הנקובה בחוזה ההעסקה על סך של 

 נמצא כי חוזי ההעסקה חתומים ע"י הגורמים הרלבנטיים בעירייה וע"י החברות הזוכות. .1.2.4

זהה לסיום  עם מועד, נמסרו צווי התחלת עבודה לחברות א.ס.ק ואמין, בהתאמה, 21.07.14, 20.07.14 –בתאריכים ה  .1.2.5

 . 01.10.14 -העבודות, ב 

 קטים.י, מונה ע"י העירייה כמפקח על שני הפרוימר פבלובסקי יור סגן מהנדס העירייה צוין כי .1.2.6

 נמצא כי צווי התחלת העבודה חתומים ע"י מהנדס העירייה והחברות הזוכות. .1.2.7

עיון בחומר הרלבנטי עולה כי לפני תחילת ביצוע הפרויקטים לא נעשה תאום הנדסי עם מחלקות העירייה, חברת מ .1.2.8

לדעת הביקורת, לאמור לעיל השלכות מהותיות כגון: בזק, חברת החשמל ותאגיד המים לגבי מיקום ועומק התשתיות. 

 העירייה וכד'.אפשרות לנזקים לתשתיות, ביצוע עבודה בפועל שלא בהתאם לדרישות 

 

 לפיצול הפרויקט לשני מכרזים נפרדים. הביקורת לא מצאה סיבה 

 

הקבלנים , "הכנה לביצוע" –ב' פרק ב "דרכי ביצוע ולוח זמנים" – 11בהתאם להוראות חוזי ההעסקה בסעיף  .1.2.9

 באופן הבא: ההנדסה לוח זמנים לביצוער למחלקת ומסל מתחייבים
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לדעת  הצעות בכתב בדבר דרכי ביצוע ולוחות זמנים. קבלן הפיתוח לא המציא מעיון בחומר הרלבנטי עולה כי .1.2.9.1

)עפ"י דיווחים ביומני העבודה, לפחות קבלנים פועלים בו זמנית באותו המתחם  2היווצרות מצב בו  ת,הביקור

במסירת ך בעלי לוחות זמנים לא מסונכרנים יגרמו לעיכוב א.( 4.5ר' הרחבה פרק  –פרק זמן של חודשיים וחצי 

 המתחם וכפי שקרה בפועל.

 

 :המלצות                           

)ללא מע"מ( ולא סך  837,136.8לברר מדוע צוין בגוף החוזה מול חברת א.ס.ק בסעיף תמורה סך של יש  .2

 )ללא מע"מ( כפי שהציעה.₪  846,785של 

מחלקות העירייה,  הגורמים הבאים: פרויקטים עםהלפני תחילת ביצוע יש לבצע הליך תאום הנדסי  .3

 .לשם ביקורת מבית ומחוץ יעודיי "טיולים "טופס באמצעות ,חברת בזק, חברת החשמל ותאגיד המים

כנדרש על פי חוזה  ,הצעות בכתב בדבר דרכי ביצוע ולוחות זמנים ומציאיש להקפיד כי הקבלנים י .4

 ההעסקה.
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 שלב התכנון  .4.3

עבודות ביצוע כגון: עבודות בניה, הפרטי אופן גם מעיון בחומר הרלבנטי נמצא כי קיימות תוכניות מפורטות והכוללות  .4.3.1

 אינסטלציה.עבודות חשמל ועבודות נגרות, עבודות מיזוג אוויר, 

 נמצא כי קיימת תוכנית משותפת למערכות החשמל והאינסטלציה, עבור שלב הבניה ושלב הפיתוח. .4.3.2

 

 ועשלב הביצ .4.4

מת באופן כללי המקום עוצב ושופץ ברמצב המבנה וסביבתו.  סיור ותיעדההביקורת ביצעה  14.05.15 -בתאריך ה  .4.4.1

 נמצאו הליקויים הבאים:יחד עם זאת הראויה לציון, גימור גבוה 

 למבנה. מבט על דרכי הגישה .4.4.1.1

 
)ר' הערתנו לגבי אישור מטעם יועץ  גישה לנכים.הדרך  מול ובסמוך לפתח החשמל ממוקם ןארוניתן לראות, כפי ש

 (.4.6.14.4נגישות בס"ק 

 חשמל.המבט על חיווט ונקודות  .4.4.1.2
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 .שניתן לראות, קיים גימור לקוי של נקודות החשמלכפי 

 

 .הראשי מבט על המבנה מכיוון הכביש .4.4.1.3
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המבנה ובין הכביש שניתן לראות, אין מעקות בטיחות המפרידות בין המדרכה המשמשת את באי ויוצאי כפי 

 הראשי.

 

 כניסה למרתף המבנה.המבט על דלת  .4.4.1.4

 

 .שניתן לראות, קיים גימור לקוי של חזית הכניסה למרתףכפי 
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 המבנה. הפנימי של חללהמבט על  .4.4.1.5

 
 מטר. 1.2פינות קיר בגובה של  ים מגיניחסרשניתן לראות, כפי 

 מבט על פרופיל דלת טיפוסית במבנה. .4.4.1.6

 
 אצבעות בצירי הדלתות. ינימג יםלראות, חסרשניתן כפי 
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 :ההמלצ                           

, ככל 14.05.15 –יש לוודא כי הקבלנים יתקנו את כלל הליקויים שנמצאו בעת סיור הביקורת בתאריך ה  .5

 שרלבנטי.

 

 יומני עבודה )דיווחים( .4.5

"כללי",  –ניהול יומן" בפרק א'  –"תפקידיו וסמכויותיו של המפקח  – 2בהתאם להוראות חוזי ההעסקה בסעיף  .4.5.1

 באופן הבא:באמצעות יומני עבודה  ווח על פעילותם במתחםהקבלנים מתחייבים לד

 

 הליקויים הבאים:אצל קבלן הפיתוח נמצאו  )מקרים( טפסי יומני עבודה 14 -מעיון ב  .4.5.1.1

 בפורמט של הקבלן ולא של העירייה.הדיווחים בפועל נעשו על גבי טופס יומן עבודה  .4.5.1.1.1

 

 כולו, כולל . בפועל הקבלנים מסרו את המתחם 06.11.14 –ועד ה  03.08.14 –התקופה המדווחת היא החל מ  .4.5.1.1.2

בהמשך(. דהיינו, חסר דיווח פעילות עבור  4.6.11)ר' ס"ק  18.01.15 –שטח הפיתוח באופן סופי בתאריך ה 

 תקופה של למעלה מחודשיים.

 "רישום יומי של עובדים, ציוד ומזג אוויר". –בכל המקרים הקבלן לא מילא את חלק א  .4.5.1.1.3

"תיאור העבודה" ובעבור כל יום  –חסרות חתימות של הקבלן בחלק ב מצאה הביקורת כי מקרה אחד ב .4.5.1.1.4

 פעילות שצוין.

 נמצאו הליקויים הבאים: אצל קבלן המבנה )מקרים( טפסי יומני עבודה 13 –מעיון ב  .4.5.1.2

 הדיווחים בפועל נעשו על גבי טופס יומן עבודה בפורמט של הקבלן ולא של העירייה. .4.5.1.2.1

את המתחם הכולל גם  ומסר פועל הקבלניםב. 17.10.14 –ועד ה  23.07.14 –התקופה המדווחת היא החל מ  .4.5.1.2.2

ור בהמשך(. דהיינו, חסר דיווח פעילות עב 4.6.11)ר' ס"ק  18.01.15 –את המבנה באופן סופי בתאריך ה 

 חודשים. 3 –תקופה של כ 
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"רישום יומי של  –בחלק א  בכל המקרים הקבלן לא פירט את הציוד ותנאי מזג האוויר בעת הפעילות .4.5.1.2.3

 .עובדים, ציוד ומזג אוויר

 "תיאור העבודה" ובעבור כל יום פעילות שצוין. –מקרים חסרות חתימות של הקבלן והמפקח בחלק ב  2 –ב  .4.5.1.2.4

 "הערות הקבלן". –קבלן בחלק ג מקרה אחד בו חסרה חתימת ה .4.5.1.2.5

 מקרה אחד בו חסר תיאור הפעילויות שבוצעו ובעבור כל יום שדווח. .4.5.1.2.6

 

הביקורת מציינת כי התרשמה לטובה משיתוף הפעולה תוך כדי ביצוע העבודות, בין הגורמים האחראים על התכנון,  .4.5.2

 הניהול והביצוע.

 :ההמלצ                           

הקבלנים ימלאו יומני עבודה תוך תשומת לב כי: היומנים יהיו בפורמט של העירייה. להקפיד שכל יש  .6

הדיווח יהא עבור כל תקופת הפעילות עד למועד מסירה סופית של הפרויקט לעירייה. הקפדה על מילוי 

של מלוא הפרטים הנדרשים באופן מלא. הקפדה על חתימה של הגורמים הרלבנטיים, כנדרש עפ"י 

 ה.חוזה ההעסק

   

 שלב מסירת העבודות .4.6

ובו ריכוז השינויים ההכרחיים בתוכניות העבודה וכתב הכמויות, לשם ביצוע  הופק מסמך 11.08.14 –בתאריך ה  .4.6.1

 סיור שנערך במתחם העבודות בתאריך הנ"ל.  לאחרהפרויקטים 

הוצאו פניות בדיוור אלקטרוני מאת מפקח הפרויקטים לנציג חברת א.ס.ק ובהן  18.09.14, 03.09.14 –בתאריכים ה  .4.6.2

 דרישות לזרז הליך מסירת המבנה עד למועד הקבוע בחוזה.

הופק מסמך מטעם מתכנן אינסטלציה למפקח הפרויקטים ובו ריכוז ליקויים שנמצאו עקב  22.09.14 -בתאריך ה  .4.6.3

 ליקויים. 4דות בהשתתפות הממוען ונציג חברת א.ס.ק  בתאריך הנ"ל. נמצאו סה"כ סיור שערך במתחם העבו

הוצאו פניות בדיוור אלקטרוני מאת מפקח הפרויקטים לנציג חברת  04.11.14, 27.10.14, 22.10.14 –בתאריכים ה  .4.6.4

 א.ס.ק ובהן דרישות לזרז הליך מסירת המבנה.

ינסטלציה למפקח הפרויקטים ובו ריכוז ליקויים שנמצאו עקב הופק מסמך מטעם מתכנן א 02.12.14 -בתאריך ה  .4.6.5

סיור שנערך במתחם העבודות בהשתתפות נציגי חברת א.ס.ק ואמין, קבלנית אינסטלציה ויועץ האינסטלציה 

 ליקויים.  7בתאריך הנ"ל. נמצאו סה"כ 

קויים שנמצאו במתחם הופק מסמך מטעם מתכנן חשמל למהנדס העירייה ובו ריכוז הלי 07.12.14 -בתאריך ה  .4.6.6

 ליקויים. 9העבודות. נמצאו סה"כ 

ופק מסמך מטעם האדריכל למפקח הפרויקטים ובו ריכוז הליקויים שנמצאו עקב מסירה ה 08.12.14 -ה  בתאריך .4.6.7

, כפי שצוין בגוף המסמך. יוצא אפוא, שהמסירה הראשונית 04.12.14 –הפרויקטים בתאריך ה  2 של ראשונית

מעיון במסמך ר של כחודשיים מהמועד כפי שנקבע בחוזי ההעסקה ובצווי התחלת העבודה. בוצעה בפועל באיחו

 ליקויים. 54ליקויים ובסה"כ  52ליקויים ובפרויקט השיפוץ נמצאו  2עולה כי בפרויקט השיקום נמצאו 
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ה לזרז הליך הוצאה פניה בדיוור אלקטרוני מאת מפקח הפרויקטים לנציג חברת א.ס.ק ובה דריש 07.01.15בתאריך  .4.6.8

 מסירת המבנה תוך התייחסות לליקויים בהתאם למסמך האדריכל דלעיל.

 לאחרהופק מסמך נוסף מטעם האדריכל למפקח הפרויקטים ובו ריכוז הליקויים שנמצאו  12.01.15 –בתאריך ה  .4.6.9

 ליקויים.  17ביקור בשטח שערך בתאריך הנ"ל. נמצאו סה"כ 

חברת א.ס.ק כי למרות פניות  לנציגור אלקטרוני מאת מפקח הפרויקטים הוצאה פניה בדיו 14.01.15 –בתאריך ה  .4.6.10

חוזרות ונשנות למסירה סופית של המבנה לידי העירייה, טרם בוצע בשל אין סוף ליקויים המעכבים זאת. מפקח 

 .18.01.15 –הפרויקטים ביקש למסור סופית את המבנה לעירייה עד לתארך ה 

ובו ריכוז  לנציג חברת א.ס.קה בדיוור אלקטרוני מאת מפקח הפרויקטים הוצאה פני 21.01.15 –בתאריך ה  .4.6.11

, כפי שצוין בגוף המייל. נמצאו 18.01.15 –הפרויקטים בתאריך ה  2מסירה סופית של לאחר הליקויים שנמצאו 

 . 28.01.15 -ליקויים. בפניה נקבע כי המועד האחרון לתיקון הליקויים הינו ה  18סה"כ 

סיור  לאחר הופק מסמך מטעם יועץ בטיחות למפקח הפרויקטים ובו ריכוז ליקויים שנמצאו  10.02.15 –בתאריך ה  .4.6.12

 ליקויים.  3שערך במתחם העבודות בהשתתפות הממוען בתאריך הנ"ל. נמצאו סה"כ 

 לאחרהופק מסמך מטעם מתכנן אינסטלציה למפקח הפרויקטים ובו ריכוז ליקויים שנמצאו  26.02.15 –בתאריך ה  .4.6.13

 4. נמצאו סה"כ 23.02.15 –סיור שערך במתחם העבודות בהשתתפות מנהלת השירות הפסיכולוגי בתאריך ה 

 ליקויים.

 

 :מהאמור לעיל, עולות השאלות הבאות .4.6.14

מנגנון  כל הליקויים תוקנו וע"י החברות המבצעות? במידה ולא, האם נקבע נכון למועד הביקורת האם .4.6.14.1

 ?בעצמה ביצעההתחשבנות עבור ליקויים שהעירייה 

במבנה כשהמועד האחרון  עדיין קיימים ליקויים שמעכבים השימוש 2015במהלך פברואר כיצד שז  .4.6.14.2

 חודשי פיגור. 5? דהיינו, לפחות 2014ראוי לשימוש הינו עד תחילת אוקטובר המבנה למסירת 

הושת קנס  דלעיל, האם 4.6.7בס"ק  הפרויקטים כמצוין 2של  מועד המסירה הראשוניתאיחור בבהתאם ל .4.6.14.3

 )לא כולל מע"מ( כנדרש בחוזה?₪  אלפי 130 –כ על סך של 

 .2{ * ימי איחור קלנדריים 64)לא כולל מע"מ( * ₪  1,000}הסבר לאופן החישוב: 

 מדוע לא נתקבלו אישורים מטעם יועץ נגישות ויועץ חשמל? .4.6.14.4

 

 :ותהמלצ

הצורך בהעלאת גובה הקנסות ו/או בחינת נקיטת צעדים אפקטיביים את לבחון הביקורת ממליצה  .7

ומרתיעים שיש ביכולת העירייה, בכדי להימנע ממצב בו ספק לא עומד בלו"ז כלפי העירייה ובפרט 

 עיכוב במתן שירותים פסיכולוגים שכה חיוניים לתושבי העיר.  -כשההשלכה היא 

 מפרק "שלב מסירת העבודות".השאלות העולות את יש לברר לדעת הביקורת  .8
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 התחשבנות עם קבלנים   .4.7

עד התאריך הנ"ל  תמצטברלתשלום עבור סה"כ הפעילות ה טרום סופיהגיש קבלן הבניה חשבון  30.11.14בתאריך  .4.7.1

 )כולל מע"מ(. ₪  839,511ובסכום כולל של 

 

 המצטברת עבור סה"כ הפעילותאישר מהנדס העיר בחתימתו הוראת תשלום פנימית בעירייה  30.12.14בתאריך  .4.7.2

 )כולל מע"מ( ש"ח 493,830. במקביל כבר שולם לקבלן עבור פעילותו המצטברת סכום חלקי של 4.7.1.1כמפורט בס"ק 

 .( מסה"כ גובה החשבון הטרום סופי493,830/839,511) 60% –המהווה כ 

 

לות סה"כ הפעיל סופיחשבון  ה עבוראישר מהנדס העיר בחתימתו הוראת תשלום פנימית בעיריי 22.03.15בתאריך  .4.7.3

במקביל כבר שולם לקבלן עבור פעילותו )כולל מע"מ(. ₪  937,203.15עד לתאריך הנ"ל ובסכום כולל של  תמצטברה

( מסה"כ גובה החשבון 839,511/937,203.15) 90% –המהווה כ  )כולל מע"מ( ש"ח 839,511המצטברת סכום חלקי של 

 .הסופי

 

( כ 2014אוקטובר  –שולם לקבלן רק עבור תקופת הביצוע )חודשים יולי  2014י נכון לסוף דצמבר מהאמור לעיל עולה כ .4.7.4

 .4.7.1.1מסה"כ התמורה המצוינת בס"ק  60% –

( טרם 2014דצמבר  –יוצא אפוא כי עבור תקופת הכנות המבנה למסירה והגשת החשבונות )חודשים נובמבר 

 מסה"כ התמורה הנ"ל. 40% –שולם כ 

 20% –של עד כ  מכסימלי הביקורת, מקובל לעכב תשלומים בשלב הכנת הפרויקט למסירה בשיעורלדעת 

 מסה"כ התמורה.

 

 באופן ידני בלבד.  ןקבלן הבניה הגיש נמצא כי הקבלנים אכן צרפו חשובי כמויות מפורטים ובעבור כל החשבונות אך .4.7.5

 לביצוע ביקורת על הנתונים המדווחים.לדעת הביקורת, בדיווח ידני תתכנה טעויות אריתמטיות וקושי 

 

 :ותהמלצ

 מסה"כ התמורה. 40% –יש לברר מדוע עוכבו תשלומים לקבלן הבניה בשלב הכנת המבנה למסירה בשיעור של כ  .9

כי הקבלנים יגישו דיווחים כגון: חשובי כמויות וחשבונות באמצעות גיליונות אלקטרוניים בכדי להימנע מטעויות  מומלץ .10

 אריתמטיות ועל מנת להקל על ביצוע ביקורת מבית ומחוץ.
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של  םדו"ח ביקורת על התנהלות

 מנהל פארק ק"קל

 וצוות העובדים שלו
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 רקע:
 בעקבות מידע שהגיע לביקורת נערכה ביקורת סמויה על התנהלותם של מר בן חמו וצוות העובדים שלו.  .1

 הגדרת תפקיד

הביקורת לא מצאה הגדרת תחת הגדרת תפקיד של מנהל פארק קק"ל.  8/12/2013מר בן חמו התקבל לעבודה בתאריך  .2

בל לעבודה לפני כניסתה לתפקיד ולדעתה לא קיימת תפקיד כתובה לגבי מר בן חמו. לדברי מנכ"לית העירייה הוא התק

הגדרת תפקיד מסודרת עבורו ועבור מחלקתו. למרות זאת, לדבריה מר בן חמו מנהל שני צוותי עובדים: צוות א' המונה 

עובדי קבלן. במסגרת עבודתו מטפל מר בן חמו בניקיון פארק קק"ל )הגשרים התלויים(  4עובדי קבלן וצוות ב' המונה  2

 מבצע פעולות גינון וגיזום נוספות ברחבי העיר .ו

 דרגה ושכר

בחודש פברואר רק ולצורך ביצוע עבודתו קיבל טלפון ורכב צמוד. בדירוג המנהלי  5בדרגה  התקבל לעבודה מר בן חמו .3

 בעבור רכב צמוד.  בשווי שימוששכרו של מר בן חמו את   לחייבהחלה העירייה  2015

ברוטו וכולל בתוכו תוספת כפיים ולאחרונה ₪  8,500 –שכרו של מר בן חמו עומד על כ במהלך החודשים האחרונים  .4

 ₪.  2,230קיבל אישור לתוספת נהיגה ב'  בגובה 

 על חשבון תוספת זו.₪  2,000בתלוש לחודש ספטמבר הוא קיבל מקדמה בגובה  .5

ת בממוצע לחודש עליהם הוא מקבל שעות נוספו 53, מר בן חמו מדווח על 2015מבדיקת הביקורת עולה כי מינואר  .6

דיווח מר בן חמו על  2015,לפי העניין , משכר שעה ברוטו. כאמור, מינואר ועד ספטמבר 200%,150%,125%תגמול של  , 

 במצטבר.₪  17,556שעות נוספות, שבגינן קיבל שכר בגובה  483

 ממצאים:
 .  2015לאוקטובר  13  -ל 4אריכים הביקורת דגמה את התנהלותם של מר בן חמו וצוות עובדיו בין הת .1

צוות העובדים  בזמן הביקורת נצפה מר בן חמו כשהוא נוסע ברכב של העירייה מסוג פורד קונקט לבן שמספרו ?????. .2

 .5861519יוטה בצבע אפור שמספרו ושל מר בן חמו נוסעים בטנדר של העירייה מסוג ט

הכוללת  ,באופן יוצא דופן של מר בן חמו וצוות העובדים הכפוף לומבדיקת הביקורת עולה התנהלות שיטתית וחמורה  .3

 ביצוע עבודות פרטיות בשעות העבודה, דיווח שקר, מרמה והפרה בוטה של אמון המעביד. 

חצר להביקורת מצאה כי במהלך התאריכים שנבדקו בזמן שעות העבודה, מר בן חמו וצוות העובדים שלו הקימו קירוי  .4

עבודת איסוף חשוב להדגיש כי . עבור מר בן חמו ואנשי צוותו מחסן עציםוהמקום משמש כ םהמגיניברחוב  ובית

במקום לעסוק במטלות העירוניות שתחת בשעות העבודה נעשתה  ,העמסתם ופריקתם כולל בניית המחסן ,העצים

 אחריותם ועבורם הם מקבלים שכר מהעירייה. 

שימוש בכלי עבודה, ציוד וחומרים של העירייה ובכלל זה רכבי  הביקורת מציינת כי לצורך הקמת מחסן העצים עשו .5

 ועוד. שהוכנסו למקום העירייה, דיסק חיתוך גג פח, פחי אשפה 

בהם נצפים מר בן חמו וצוות עובדיו כאשר הם עובדים יום אחר יום בבניית  הקלטותשעות של מספר בידי הביקורת  .6

  מוסרים לצד שלישי.אף וצה והמחסן, מעמיסים ופורקים עצים למחסן וממנו הח
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ואת צוות העובדים מעמיס את העצים לרכב  ניתן לראות כריתת עצים ברחבי העיר ןבה הקלטותבידי הביקורת  .7

 .המגיניםברחוב שהוקם בביתו למחסן  םהעירייה ומעביר אות

 שלא מדובר במעידה חד פעמית כי אם בנוהל עבודה קבוע בזמן שעות העבודה.  ממצאי הביקורת מצביעים על כך .8

יחד עם צוות עובדיו צפייה בסרטונים מעלה תמונה מדאיגה לגבי קור הרוח והאופן שבו מעז מנהל עבודה בעיריית נשר  .9

חלק בלתי נפרד  כאילו זה ולאור יום במרכז העיר ללא חשש כי ייתפס םעבודה נוספת במהלך שעות עבודתב עסוקל

 . םמעבודת

בטבלה מטה ניתן לראות את התנהלות צוות העובדים של מר בן חמו במהלך כמה ימים שנבדקו בחודש אוקטובר  .10

. כל האירועים תועדו במצלמות המוקד העירוני. הביקורת מציינת כי קיימים מקרים נוספים המתועדים 2015

אך לדעת הביקורת די במקרים  המגיניםמגיעים לבית ברחוב  במצלמות המוקד העירוני בהם מר בן חמו ועובדיו

 המפורטים מטה כדי להבין את חומרת הממצאים.

 
 04/10/2015 תאריך

עד  משעה
 שעה

 תמונה תיאור האירוע

מר בן חמו מגיע עם צוות  8:05 7:38
העובדים שלו ברכב העירייה 

 לבית ברחוב המגינים.
כולם יוצאים מהרכב ונכנסים 

 הבית.לחצר 
ניתן לראות שמבצעים 

 עבודות תחזוקה בחצר הבית.
בתום כחצי שעה הם עוזבים 

 את המקום.
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 05/10/2015 תאריך
עד  משעה

 שעה
 תמונה תיאור האירוע

מר בן חמו נמצא עם הצוות  08:57 08:29
שלו ברכב העירייה המוצמד 
 אליו בבית ברחוב המגינים.

 

 
לאחר כחצי שעה מר בן חמו   08:57

והצוות יוצאים מהבית 
ועוזבים את המקום ברכבו 

 של מר בן חמו
 

 
מר בן חמו מגיע ברכבו יחד   09:38

עם אחד מפועליו שוב לבית 
 ברחוב המגינים
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מר בן חמו עוזב את המקום   10:21
 הפועלים עם אחד

 
10:27 11:05 

 
מר בן חמו חוזר שוב לבדו 

 לבית ברחוב המגינים.
הביקורת סיימה את התצפית 

כשמר בן חמו  11:05בשעה 
 נשאר בבית.
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 07/10/2015תאריך 
עד  משעה

 שעה
 תמונה תיאור האירוע

עם צוות רכב העירייה  13:43 13:24
העובדים של מר בן חמו נצפה 

על המדרכה בסמוך לבסיס 
 הצבאי בדרך בר יהודה

 
נהג הרכב נוהג באופן שמסכן   

את עצמו ואת ציבור הנהגים 
בכביש כאשר הוא נוסע 

אחורנית נגד כיוון התנועה כ 
מטר בציר תנועה מהיר  30 –

ומרכזי בזמן שרכבים חולפים 
 לידו.

 
נהג הרכב נוהג באופן שמסכן   

את עצמו ואת ציבור הנהגים 
בכביש כאשר הוא נוסע 

אחורנית נגד כיוון התנועה כ 
מטר בציר תנועה מהיר  30 –

ומרכזי בזמן שרכבים חולפים 
 לידו.
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נהג הרכב נוהג באופן שמסכן   
את עצמו ואת ציבור הנהגים 

בכביש כאשר הוא נוסע 
ה כ אחורנית נגד כיוון התנוע

מטר בציר תנועה מהיר  30 –
ומרכזי בזמן שרכבים חולפים 

 לידו.

 
באותו זמן פועל מסיים   

לחתוך עצים באזור הבסיס 
הצבאי על דרך בר יהודה 

 מעבר לגדר

 
צוות העובדים של מר בן חמו   

מעמיס את העצים שנכרתו 
 לרכב העירייה שברשותם.

 
מר בן חמו צוות העובדים של   

מעמיס את העצים שנכרתו 
 לרכב העירייה שברשותם.
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 סיום העמסת הטנדר  13:43

 
צוות העובדים של מר בן חמו   13:47

נראה בטנדר העירייה העמוס 
גזעי עץ כאשר הם נוסעים 

 לכיוון הבית ברחוב המגינים

 
הטנדר נכנס לחנית הבית   13:48

 ברחוב המגינים
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שלושה אנשי צוות של מר בן   
חמו יורדים מהטנדר ועובד 

נוסף רביעי נמצא עדיין 
 בטנדר.

אחד העובדים מבצע שיחת 
טלפון ונראה שהוא מקבל 

 הנחיות לביצוע.

 
צוות העובדים פורק את גזעי   

העץ לחצר הבית ברחוב 
 המגינים

 
לפרוק את הצוות מסיים   13:54

הגזעים בבית. שני עובדים 
 עוזבים רגלית ושניים ברכב
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 11/10/2015תאריך 

עד  משעה
 שעה

 תמונה תיאור האירוע

צוות העובדים של מר בן חמו   06:15
יוצא מחצר העירייה כשעל גג 

הרכב שתי פלטות של 
 איסכורית.

 
בן חמו צוות העובדים של מר   06:24

מגיעים עם פלטות 
האיסכורית מהמחסן לחצר 

 הבית ברחוב המגינים.

 
 פורקים את האסכורית   

 
 פורקים את האסכורית  
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מניחים את האסכורית על   06:30
יסודות שהוכנו בחצר הבית 

 ברחוב המגינים.
 ועוזבים את המקום.

 
צוות העובדים של מר בן חמו   13:23

 מגיע לבית ברחוב המגינים 

 
צוות העובדים פורק גזעי עץ   13:26

לחצר הבית ברחוב המגינים 
ובסיום העבודה עוזבים את 

 המקום
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 12/10/2015תאריך 
עד  משעה

 שעה
 תמונה תיאור האירוע

חמו מגיע עם פועל  מר בן  6:55
 נוסף לבית ברחוב המגינים

הפועל מבצע עבודות תחזוקה 
 שונות בחצר הבית.

 
מגיע פועל נוסף לחצר הבית   07:32

 ברחוב המגינים

 
יוצאים שני הפועלים יחד עם   07:34

מר בן חמו מדלת החצר 
והפועלים מתחילים לבצע 

קה על קירות וגג עבודות תחזו
חצר הבית לפי ההנחיות של 

 מר בן חמו.

 
 המשך עבודות בחצר הבית  
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מורידים  –המשך עבודות   
 איסכורית לצורך חיזוקים

 
מר בן חמו עוזב את המקום   7:40

ברכבו ומשאיר את שני 
 הפועלים להמשיך בעבודה

 
מר בן חמו חוזר למקום   07:52

והפועלים ממשיכים בעבודה 
 להתקנת הגג.

 
 העבודות נמשכות  08:17
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מר בן חמו עוזב את המקום   08:28
ונשארים הפועלים להמשיך 

 בעבודה

 
 מגיע רכב מסוג טנדר לבית  08:43

 ברחוב המגינים

 
הטנדר מגיע ריק ומתמקם   08:46

 צמוד לפתח החצר של הבית
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צמד הפועלים מתחיל   08:48
להעמיס את הטנדר בעצים 

 מחצר הבית

 
הטנדר עוזב את המקום   9:08

 כשהוא עמוס עצים

 
בן חמו חוזר לבית ברחוב מר   09:45

המגינים. הפועלים עדיין 
 במקום ועובדים כל הזמן
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אחד הפועלים עוזב את   10:18
 המקום ברכבו של מר בן חמו.

משאית לפינוי זבל הגיעה 
לפנות את הפסולת שהפועלים 
 פינו החוצה כמה דקות קודם.
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 13/10/2015תאריך 
עד  משעה

 שעה
 תמונה תיאור האירוע

מר בן חמו וצוות העבודה שלו  9:43 9:02
עם שני רכבי העירייה 

 .המגיניםנמצאים ברחוב 
 

 
לאחר מספר דקות מגיע    

נוסף שלישי שאינו שייך טנדר 
לעירייה ומתמקם בסמוך 

 למחסן.

 
צוות העובדים מעמיס גזעי עץ   

ברחוב ממחסן/חצר הבית 
השלישי  לטנדרהמגינים 

 .שהגיע למקום
 

 
 העובדים של מר בן חמוצוות   

מעמיס גזעי עץ ממחסן/חצר 
 הבית לטנדר.
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עוזבים כולם בסוף העבודה   09:43
את המקום כשמר בן חמו 

עוזב את המקום אחרון 
 ברכבו יחד עם אדם נוסף.

 
 

 סיכום והמלצות:
 13 -ל 4בהמשך לתלונות שהגיעו לביקורת לגבי התנהלותם של עובדי עירייה, נערכה ביקורת בין התאריכים  .1

לאוקטובר, לבדיקת התנהלותם של מנהל פארק קק"ל מר בן חמו וצוות העובדים שהוא מנהל. הביקורת נעשתה 

ה בסרטונים ניתן לראות כי מר בן חמו וצוות באמצעות צפייה במידע שנקלט במצלמות המוקד העירוני. מצפיי

העובדים שאותו הוא מנהל עוסקים מידי יום בבניה ושיפוץ של ביתו ברחוב המגינים כאשר הם עושים שימוש בציוד 

ובחומרים שנלקחו ממחסני העירייה. עיקר העבודות שנצפו בוצעו בחצר ביתו של מר בן חמו ברחוב המגינים וכוללות 

, וקירוי של חצר הבית כדי שתשמש בין היתר כמחסן עצים. המשך צפייה בסרטונים מראה את עובדי תחזוקה, שיפוץ

העירייה מנסרים עצים בשטח פרטי )אזור הבסיס הצבאי הישן(, מעמיסים ופורקים אותם לרכב העירייה ומובילים 

לפחות בהם מגיע אדם נוסף  אותם לחצר ביתו של מר בן חמו ברחוב המגינים. בסרטונים ניתן לראות שני מקרים

שאינו עובד עירייה, בטנדר פרטי להעמיס גזעים מחצר ביתו של מר בן חמו.קיים חשד כי מדובר בעיסקה מסחרית של 

מכירת העצים תמורת כסף. חשוב להדגיש כי כל עבודות הבינוי, הגיזום וההעמסה נעשות ע"י עובדי עירייה ועובדי 

 לך שעות העבודה.קבלן המקבלים שכר מהעירייה במה

הביקורת מעירה לחיוב שההתנהלות שתוארה להלן הובאה לידי הביקורת ע"י אנשים בתוך הארגון ומחוצה לו אשר לא  .2

 יכלו לשאת התנהלות שכזו. דבר זה מעודד ומצביע על כך שמנהל תקין חשוב לעובדים רבים בעירייה.

 ממצאי הביקורת מצביעים על כך ש: .3

 ו עשו שימוש בציוד ורכוש העירייה לצרכיהם האישיים.מר בן חמו ואנשי ציוות .א 

 כל העובדים ומר בן חמו בראשם דיווחו וקיבלו שכר על שעות עבודה שלא ביצעו עבור העירייה. .ב 

 1,900שעות בחודש, בעלות ממוצעת של  53-, מר בן חמו מדווח ומקבל שעות נוספות בהיקף של כ 2015מינואר  .ג 

 ברור הצורך בשעות נוספות.לחודש. לאור הממצאים לא ₪ 

צוות העובדים כורתים עצים גם בשטחים פרטיים אשר לא באחריות העירייה ולא בתחום סמכות פעילותה  .ד 

 המוקנית לה על פי דין.

 כריתת העצים מבוצעת ללא רישיון , ללא קבלת היתר כריתה ובניגוד לחוק. .ה 

, בתוכנית עבודה )יומית, שבועית, חודשית וכו'( לדעת הביקורת הממצאים מראים על חוסר בהגדרת תפקיד מסודרת .4

וחוסר בבקרות אפקטיביות לביצוע תוכנית העבודה. כמו כן, מהממצאים אפשר ללמוד שקיים עודף שעות עבודה 
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שהעירייה משלמת עבורן כסף רב ולכן מומלץ לבצע בקרות בשטח אחר עבודתם של מנהלי המחלקות וצוותיהם כדי 

 ה ובכך לחסוך כסף לעירייה.לאתר ולצמצם שעות כאל

הביקורת מציינת כי זה איננו מקרה ראשון של התנהלות כה חמורה וכי רק לפני כשנה הועזב מנהל מחלקת חשמל  .5

 בגלל התנהלות דומה אך נראה שהמסר לא נקלט בקרב עובדי העירייה וייתכן שיש צורך בזעזוע עמוק יותר.

בפעולותיהם ירות רבות אשר בוצעו ע"י מר בן חמו ועובדיו וייתכן כי ממצאי הביקורת החמורים מצביעים על חשד לעב .6

הביקורת  ת ובכלל זה מעילה באמון ובכספי הרשות המקומית המשולמת להם כשכר עבור עבודתם.ופלילי ותיש עביר

ואף לשקול הגשת תלונה  רשות למנכ"לית וליועץ המשפטי לפעול על פי הנחיות החוק בהקשר זההממליצה לראש 

 . במשטרה

 

 תגובות לביקורת:

 מר בן חמו לא העביר את תגובתו לדו"ח הביקורת.  11.11.2015נכון לתאריך  .1

התקיים שימוע למר בן חמו בלשכת מנכ"לית העירייה. במהלך השימוע הוצגו  22.10.2015ביום חמישי בתאריך  .2

ולותיו. לפי פרוטוקול הישיבה מר בן חמו אישר את ממצאי בפני מר בן חמו ממצאי הדו"ח וסרטון המתעד את פע

 הדו"ח. 

כתבה מנכ"לית העירייה למר בן חמו כי בעקבות השימוע הוחלט לסיים את עבודתו בעירייה  26.10.2015בתאריך  .3

 .27.11.2015החל מתאריך 

ש לאפשר לו לשוב לעבוד מר בן חמו בתגובה העביר למנכ"לית העירייה מכתב ובו הוא מודה בטעותו, התנצל ומבק .4

 בעיריית נשר.

 ועדת פיטורים התכנסה שוב לדון במכתב הבקשה של מר בן חמו והחליטה לדחות את בקשתו. .5

מנכ"לית העירייה הוציא מכתב לחברת "קלין סטאר" שמעסיקה את צוות העובדים שהיה כפוף למר בן חמו  .6

 וביקשה לסיים את העסקתם בעיריית נשר.

אני רואה בחומרה רבה מקרה זה ולכן פעלתי מידית לתיקון המצב. במסגרת זו ערכתי בהקדם  רייה:תגובת מנכ"לית העי

האפשרי שימוע לעובד ובמהלכו הוא הודה במעשים. בתגובה לכך החלטתי יחד עם שאר חברי הוועדה לסיים את העסקתו 

עו למר בן חמו. כולי תקווה שמקרים כגון בעיריית נשר. בנוסף לכך פעלתי לסיים את העסקתם של צוות עובדי הקבלן שסיי

 אלו לא יחזרו על עצמם בעיריית נשר.
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של  םדו"ח ביקורת על התנהלות

מנהל אחזקה נ' בתיכון מקיף 

 נשר וחברת הניקיון פרח השקד

 

 

 
שנקבע להגשתו במועצה, אסור מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה. פרסומו של המסמך, או חלק ממנו, לפני שחלף המועד 

 ג , )ו(, לפקודת העיריות. 170ע"פ הוראת סעיף 
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 רקע:
 עובדי תחזוקה במשרה מלאה.  4בתיכון מקיף נשר מועסקים  .1

בעקבות מידע שהגיע לביקורת, נערכה ביקורת סמויה באולם הספורט ובמחסן של בית הספר התיכון. המידע שהגיע  .2

מזון ומשקאות לתלמידים וביצוע עבודות פרטיות נוספות במקומות אלה במהלך  לידי הביקורת העלה חשדות למכירת

 יום העבודה.

לקבלן חיצוני לצורך ספר התיכון הבמסגרת מכרז לעבודות ניקיון, מסרה העירייה שטחים בבית  ,2014בחודש מרץ  .3

באולם בכלל זה גם בתיכון ובמכרז לביצוע עבודות הניקיון ביצוע עבודות ניקיון בשטחים אלה. החברה הזוכה 

 "פרח השקד".  היא חברת ,הספורט

מחלקת ההנדסה בעירייה ערכה מדידות של היקף השטח שהוצע למכרז ע"י העירייה לביצוע עבודות הניקיון בביה"ס  .4

 מ"ר.  2,468התיכון ומצאה כי שטח זה כולל 

 מ"ר נמצאים באולם הספורט.  1,116מ"ר שעל החברה הזוכה לנקות בתיכון כולו,  2,468על פי המכרז וההסכם, מתוך  .5

לחודש עבור ביצוע הניקיון בשטחי ₪  5,245מבדיקת ביקורת העירייה עולה כי העירייה משלמת לחברת "פרח השקד"  .6

 מ"ר. 1,116אולם הספורט, קרי 

 .18/12/2015 -25/12/2015 : בין התאריכיםאת הפעילות המתנהלת במחסן בית הספר הציבה מצלמה ודגמה הביקורת  .7

 . 17/12/2015 –6/1/2016הספורט בין התאריכים  דגמה את הפעילות באולםהציבה מצלמה ו הביקורת .8

 ממצאים:
 מחסן בית הספר

וא מוכר בסתר, טוסטים מבדיקת הביקורת עולה כי עובד התחזוקה, מר נ', מנהל במחסן בית הספר קיוסק ובו ה .11

 ושתיה לתלמידים, במהלך שעות עבודתו כאיש תחזוקה.

שעות עבודתו בישיבה במחסן,  אותן  8שעות מתוך   6 –הביקורת מציינת כי במהלך הימים שנדגמו שהה מר  נ' כ  .12

עבודה  או מבצע\העביר בקריאת עיתון ושימוש בטלפון הנייד. מספר המקרים שבהם נצפה העובד יוצא מהמחסן ו

כלשהיא היו מצומצמות ביותר. על פי הממצאים נראה כי תלמידי בית הספר שולחים לו הזמנות באמצעות מסרונים 

 לטפון הנייד.
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עליונה, שלא למכור אוכל לתלמידים מבדיקת הביקורת עולה כי מר נ' הוזהר כמה פעמים בעבר, ע"י מנהלת חטיבה  .13

. מהכתוב במכתב עולה כי מר נ' 10/6/2014במהלך עבודתו. מנהלת החטיבה תיעדה את התנהלותו במכתב מתאריך 

אינו נשמע להוראות המנהלת וכי הוא ממשיך למכור אוכל לתלמידים למרות שנאסר עליו ולמרות שהוא פועל בניגוד 

 נוך, תוך חשש לעבירה על פקודת מס הכנסה וחוקי מדינה נוספים )ראה מכתב מצורף(.לנהלי העירייה ונהלי משרד החי
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 אולם הספורט

הביקורת מצאה כי עובד התחזוקה, מר נ', נוהג מידי בוקר לנקות את אולם הספורט, למרות שאין זה כלול במסגרת  .14

 תפקידו, ובאותה עת, העיריה משלמת לקבלן ניקיון חיצוני כדי שינקה את האולם מדי יום. 

וקה ע"י עובד מטעם חברת במסגרת תפקידו של מר נ' כאיש תחזוקה האחראי לאולם הספורט, עליו לפקח שהאולם ינ .15

הניקיון. חשוב לציין כי אין פסול בכך שבמקרה והאולם התלכלך במהלך יום העבודה ואין בנמצא עובד ניקיון, ידאג 

עובד התחזוקה לניקיון האולם, אך מבדיקת הביקורת עולה כי לא זהו המקרה שלפנינו. בטבלה מטה ניתן לראות את 

ספורט בתיכון. לכאורה, נראה כי מדובר בעובד נמרץ שדואג שאולם הספורט בו הימים בהם מר נ' ניקה את אולם ה
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הוא משמש כאיש תחזקה יהיה נקי ומסודר בתחילת יום הלימודים, אולם מבדיקת הביקורת עולה כי מר נ' מבצע את 

ציפי, לחברת העבודה במקום עובד הניקיון מטעם חברת "פרח השקד". כפי שצוין קודם,  העירייה משלמת, באופן ספ

 "פרח השקד" עבור ניקיון אולם הספורט בתיכון. 

משיחה שקיימה הביקורת עם מנהלן בית הספר לשעבר עולה כי חברת "פרח השקד" העסיקה עובדת בשם ג' אשר  .16

 ניקתה את אולם הספורט מידי בוקר עד סוף שנת הלימודים הקודמת.

ורך תקופה ארוכה התלוננו המורים לחינוך גופני כי אולם על פי מכתב שהוציאה מנהלת חטיבה עליונה עולה כי לא .17

הספורט לא נקי. מהמכתב עולה תמונה חמורה יותר של חשד לפיו קבלן כוח האדם מעסיק בדרך זו או אחרת את איש 

 התחזוקה, מר נ' בניקיון אולם הספורט ובתקופה מסוימת עבד גם בנו של מר נ' בניקיון האולם. 

 להלן המכתב:
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היה עליה לידע בנושא זה גם את במועד כתיבת המכתב, הביקורת מעירה בהקשר זה להנהלת התיכון כי  .18

חשד לאי סדרים מהותיים הנוגעים לקבלן הניקיון שעובד עם  הדברים מעליםמאחר ו ,מבקר העירייה

 .של בית הספר העירייה ואיש התחזוקה

, ד נ' מנקה את אולם הספורט בבית הספרתאריכים בהם נצפה העובחלק מהבטבלה מטה ניתן לראות  .19

האולם לא נוקה ע"י עובד חיצוני  ,. חשוב להדגיש כי בכל התאריכים הללובמקום עובד מטעם חברת הניקיון

 של קבלן הניקיון "פרח השקד".

 מספר קובץ שם העובד שמנקה את האולם שעה תאריך 

17/12/2015 7:20 
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 :והמלצות סיכום
הביקורת מציינת לחיוב את העובדה שמנהלת קריית החינוך ידעה את מנכ"לית העירייה בנושא כדי להביא לפתרון  .1

 הבעיה. 

מר במשרה מלאה. לפני כן עבד בביה"ס התיכון מקיף נשר, כאיש תחזוקה  21/5/2009מר נ' התקבל לעבודה בתאריך  .2
 כאיש תחזוקה במתנ"ס נשר. נ' 

בניגוד  ,באופן בוטה פעלועובדי עירייה לאור העובדה כי בתקופה האחרונה נחשפו מספר רב של מקרים, בהם  .3
 , יש צורך בנקיטת צעדים שיביאו להרתעה מפני הישנות מקרים דומים בעתיד. לדעת הביקורת, לנהלים ובניגוד לחוק

יית החינוך, אין צורך בארבעה עובדי תחזוקה, בביה"ס התיכון עבדו זמן רב שלושה אנשי תחזוקה. לדברי מנהלת קר .4
כל שנדרש הוא לחלק באופן שונה את תחומי האחריות בין שלושה עובדים. על כן, הביקורת ממליצה לבחון מחדש 

 את הצורך בהעסקת צוות של ארבעה עובדי תחזוקה בביה"ס התיכון. 

 ממצאי הביקורת חמורים ומצביעים על כך שמר נ': .5

טיות לצורך הגדלת הכנסתו בשעות עבודתו כאיש תחזוקה, שעות שעבורן הוא מקבל שכר ביצע עבודות פר .א 
 מהעירייה לצורך תחזוקת בית הספר.

 הכין ומכר מזון ומשקאות ללא רישיון עסק.  .ב 
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חשף את תלמידי בית הספר לסיכון מיותר בכך שמכר מזון שהוכן במחסן בית הספר ללא פיקוח מתאים  .ג 
מים. בנוסף חשף העובד את העירייה ואת הנהלת בית הספר לתביעה במקרה וללא תנאי סניטציה מתאי

 שמישהו היה נפגע כתוצאה מהתנהלותו.

מבחינה חינוכית ערכית יצר מסלולו תקשורת סמוי בינו ובין תלמידי בית הספר כדי להסתיר את פעולותיו  .ד 
 מעיני הנהלת בית הספר.

  הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך , 2.2-82משרד החינוך   לבניגוד לחוזרי מנכ" פעל .ה 

פעל בניגוד לדרישות חוזרות ונשנות של מנהלת חטיבה עליונה ומנהלת קריית החינוך, להימנע ממכירת מזון  .ו 
 לתלמידי בית הספר.

ה. הביקורת מעירה כי בימים שנבדקו, חברת הניקיון "פרח השקד", לא הציבה עובד ניקיון כנדרש בחוזה מול העיריי .6
לחודש עבור נקיון אולם הספורט כולל החדרים בקומה התחתונה. משיחה ₪  5,000-העירייה משלמת לחברה כ 

שקיימה הביקורת עם מר נ' במועד מסירת הדו"ח לידיו אמר מר נ' כי הוא ואשתו מנקים את האולם מזה כשנה. 
ך שאולם הספורט מלוכלך. הביקורת בהקשר זה יש לציין כי צוות המורים לחינוך גופני מתלוננים כשנה על כ

 ממליצה לגזבר העירייה להיפגש עם נציגי החברה ונציגי משכ"ל ולקזז סכומים ששולמו לחברה, ללא תמורה מצידה.

הביקורת ממליצה למנכ"לית העירייה לקיים בקרה הדוקה יותר אחר עבודתם של עובדי העירייה ועובדי הקבלן  .7
 המרוחקים ממבנה העירייה. 

ת הביקורת עולה כי בנספח ההתקשרות עם חברת הניקיון, כתוב כי אולם הספורט כלול בתוך שטחי הניקיון מבדיק .8
של התיכון. הביקורת ממליצה, להבא, להפריד את רישום אולם הספורט מביה"ס ולהתייחס אליו כמבנה נפרד 

התייחסות ספציפית, בשל גודלו  בשורה נפרדת. באופן כללי מומלץ להפריד כל מבנה ציבור או מבנה חינוך שדורש
 ו/או היקף הפעילות המתבצעת בו.

ובשל העובדה שמר נ' הוזהר והתבקש להפסיק את התנהלותו החמורה מספר  בשל ממצאי הביקורת החמורים .9
 , הביקורת מעבירה את הדו"ח באופן מידי לטיפול מנכ"לית העירייה. פעמים בעבר ולא עשה כן
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 תגובתה של מנהל קרית החינוך:
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 רקע: .1

, עבור שנת הלימודים 2015הביקורת התמקדה בבדיקת תקן שעות ההוראה של תיכון מקיף נשר נכון לחודש מאי 

 תשע"ה. 

לאה אופיר. על ניהול קריית החינוך תיכון מקיף נשר מהווה חלק מקרית החינוך ע"ש יצחק רבין ומנוהל ע"י הגב' 

כולה אמונה ד"ר חיה ילינק, ואת מחלקת החינוך בעירייה מנהל מר משה לאופר. כל המנהלים, הם אנשי מקצוע 

 וותיקים ומנוסים אשר הביאו את מערכת החינוך בנשר למקום בו היא ממוצבת כיום.

וזאת כאמור, בזכות צוות בית הספר, מנהליו, מחלקת  והתיכון זוכה שנים רבות למעמד מאד גבוה בשל הישגי

חינוך ותקצוב נוסף שנותנת עיריית נשר והעומד בראשה  לאורך שנים, עוד מתקופת ראש העיר הקודם מר דוד 

 עמר. 

שעות שבועיות ואילו לאחר  24היקף שעות משרה של מורה במשרה מלאה לפני רפורמת עוז לתמורה עמד על 

שעות שבועיות )ראה פרוט בהמשך(, אך היקף שעות ההוראה בכיתה נשאר  40 –ות עלה ל הרפורמה היקף השע

 שעות שבועיות. 24כשהיה, היינו 

מורים  79מורים מתוך  48 -בשנת הלימודים תשע"ב הצטרף גם תיכון נשר לרפורמה ובשנה זו הצטרפו לרפורמה 

 קבועים בבית הספר.

ורמה( היא הרפורמה הגדולה ביותר הרפ -"רפורמת "עוז לתמורה" )להלן גם  

שנערכה עד כה במערך ההוראה בחטיבות העליונות במערכת החינוך, ומטרתה 

להביא לידי שינוי יסודי בהיבט הפדגוגי, בתחום הניהולי ובתנאי העסקת 

המורים, לקדם את הישגי מערכת החינוך ולהעצים את מעמדו של המורה. 

( על פי הסכם 2012-2011ים התשע"ב )הרפורמה מיושמת בהדרגה משנת הלימוד

ההסכם( בין מרכז השלטון המקומי ושלוש  -)להלן  2011קיבוצי שנחתם באוגוסט 

יסודיים -( ובין ארגון המורים בבתי הספר העל1הערים הגדולות )המעסיקים

. בשלוש השנים הראשונות ליישומה של 2ארגון המורים( -ובמכללות )להלן 

 40%-חטיבות עליונות, שהן כ 444( הצטרפו אליה 3התשע"ד-הרפורמה )התשע"ב

 מהחטיבות העליונות בישראל, ביישום מלא או חלקי.

הרפורמה כוללת שינויים במבנה שבוע העבודה של המורים )מעבר לשבוע עבודה 

( ובמבנה 42% תוספת שכר ממוצעת שלשעות(, במבנה השכר של המורים ) 40של 

מערכת השעות שלהם )הוספת שעות להוראה פרטנית ושעות תומכות הוראה(. 

כמו כן, הוסדרו תהליכי הערכת המורים ומתווה הפיתוח והקידום המקצועי 

שלהם, ונקבע מתווה להקמת פינות עבודה הולמות למורים לצורך ההוראה 

רפורמה, אם הפרטנית והעבודה בשעות תומכות ההוראה. עלותה המשוערת של ה

                                                 
 .הם המעסיקים של המנהלים והמורים(, ולכן הרשויות וגופים אלה בבעלות הרשויות המקומיות או גופים אחרים )רשתות חינוך, עמותות וחברות הןהחטיבות העליונות   1
גרת , במס2014בפברואר  .החטיבות העליונות במלואה בכל יושםת היא (2015-2014) תשע"העד שבשנת הלימודים ה ה,בהדרגתיושם הרפורמה בהסכם נקבע ש  2

 הסכמות בין משרד החינוך למשרד האוצר ולארגון המורים, הוחלט לדחות את יישומה המלא של הרפורמה עד לשנת הלימודים התשע"ז 
(2017-2016.) 

 .2014-2012השנים   3
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מיליארד ש"ח לשנה, וסכום זה  3-תיושם במלואה בכל החטיבות העליונות, היא כ

ג'  65יתווסף לבסיס התקציב של משרד החינוך" )מתוך דו"ח מבקר המדינה מס 

 יישום רפורמת עוז לתמורה( –, משרד החינוך 2015 -לשנת 

 

 מטרת הביקורת: .2

עילות והאפקטיביות בניהול משאבי העירייה המושקעים בקרית הביקורת תתמקד בבדיקת עקרונות החיסכון, הי

 החינוך אל מול תוצרי המערכת.

 

 היקף הביקורת: .3

הביקורת תתמקד בנושא ניצול שעות ההוראה במסגרת הסכם עוז לתמורה, קרי, שעות פרונטליות, שעות 

דמות. בנוסף הביקורת פרטניות ושעות תומכות הוראה, בשנת הלימודים תשע"ה ותערוך השוואות לשנים קו

תבדוק את אופן דיווח התקן ושינויי התקן לעירייה והבקרה עליהן. הביקורת תערוך השוואה בין עלות ותוצרי 

 המערכת לרשויות אחרות בארץ.

 מבוא: .4

 .2015הביקורת התמקדה בבדיקת דיווחי בית הספר עבור חודש מאי  .4.1

ל פי תחשיב שמבצע משרד החינוך הכולל את מספר תקן השעות של בית הספר נקבע בתחילת שנת הלימודים ע .4.2

התלמידים בבית הספר ופרטים נוספים. על פי תקן זה מקבלת עיריית נשר תקצוב ממשרד החינוך. בנוסף, תקן זה יחד 

 עם תוספת שעות של הרשות המקומית מהווים מסגרת תקציב אשר בתוכה אמור לפעול בית הספר ולא לחרוג ממנה. 

שעות  40ורים בבתי הספר התיכוניים בארץ לאחר חתימת הסכם עוז לתמורה היא בהיקף של משרה מלאה של מ .4.3

 שבועיות על פי הפירוט הבא:

 ש"ש תומכות הוראה 10 ש"ש פרטניות 6 שעות פרונטאליות 24

עות ש

 שהיה

 בכיתה

עות שבועיות שהן ש

. שעות מול בגרותג

להן זכאים מורים 

המגישים לבגרות. 

שעות אלה, אינן 

שעות שעות שהיה 

 בכיתה

עות שבועיות ש

 שניתנות לבעלי

ים. שעות להן תפקיד

זכאים מורים עבור 

ריכוז מקצוע, חינוך 

כיתה. שעות אלה אינן 

 שעות שהיה בכיתה

שעות  6-מדובר ב

שבועיות למורה 

במשרה מלאה. שעות 

אלה נועדו להוראה 

בקבוצות קטנות של 

תלמידים. שעות  3-5

אלה הן תוספתיות 

ן באות במקום ואינ

שעות הוראה. מטרתן 

 לתת תיגבור לימודי

שעות  10 –מדובר ב 

שבועיות למורה במשרה 

מלאה. שעות אלה נועדו 

לישיבות עבודה, 

השתלמויות צוותיות, 

שיחות עם הורים, בדיקת 

מבחנים והכנת חומרי 

 הוראה
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שעות  1,330על  2014בחודש ספטמבר תקן השעות המאושר לתיכון ע"י משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ה עמד  .4.4

 1,700שעות פרונטאליות נוספות קרי  370פרונטליות, סה"כ. עיריית נשר אישרה למנהלת הקריה תקציב בהיקף של 

  שעות סה"כ.

פרק ג' מצבת עובדי ההוראה בחטיבה העליונה המפורסם ע"י משרד החינוך בתוך מערכת עוש"ר של משרד החינוך  .4.5

 קובע כי:

אחריות הדיווח על כל מרכיביו הינה של מנהל/ת בית הספר ועליו/ה להקפיד ולוודא את  -האחריות לדיווח ג. 

נכונותם והתאמתם לביצוע בפועל. הנתונים המדווחים יאושרו, בתום הבדיקה, ע״י מנהל/ת בית הספר בחתימת 

יש לשלוח למטה האיסוף טופס לכל שינוי במצבת עובדי הוראה  .ידו/ה ובחותמת ביה״ס בטופס הצהרת המנהל

  .הצהרת מנהל חתום. בטופס יופיע מספר בקרת דיווח של הדיווח האחרון שנשלח ע״י המוסד

חובת הדיווח הינה על כל המורים המלמדים בחטיבה העליונה, בכל שעות ההוראה, גמולי  -ד. הנתונים המדווחים 

ידי משרד החינוך -ת אחרים ושאינן מתוקצבות עלהשעות ושעות התפקיד בחטיבה העליונה, כולל שעות ממקורו

יש לדווח הן על עו"ה  .דיווח שעות "בתקן" ושעות "מעבר לתקן" יהיה יחד, במלוא הפירוט .(")שעות "מעבר לתקן

המועסקים בחט"ע ע"י הבעלות על בתיה"ס והן על עו"ה המלמדים בחט"ע ומועסקים ע"י מעסיקים אחרים, 

 "בנוסף לתקן המתוקצב ע"י משרד החינוך. ,השלישי וגורמים מתערביםלרבות גופים מהמגזר 

 

 מבנה דו"ח עו"שר ומבנה משרת מורה תחת הסכם עו"ז לתמורה   .4.6

אין צורך לדווח את בסיס המשרה של המורה. בסיס המשרה יחושב אוטומטית ע"י המערכת  -ב. בסיס המשרה 

 .אההממוחשבת בהתאם לשלב החינוך בו מדווחות שעות ההור

שעות ההוראה כוללות את כל המקצועות בהם מתקיימת הוראה, את כל התפקידים אשר בגין  -ג. שעות ההוראה  

מכל מקורות התקצוב לשעות  ,ביצועם מתוגמלים עו"ה בשעות הוראה ואת כל הגמולים הניתנים בשעות הוראה. זאת

קטים, מוחזקות, שעות לימוד המופעלות ע"י גופים פרוי ,הוראה )כולל שעות חינוך תעבורתי, הוראת המקצועות, עולים

שעות ההוראה הפרונטאלית שעות  .('שעות שהינן בנוסף לתקן משרד החינוך וכד ,מהמגזר השלישי וגורמים מתערבים

ההוראה הפרונטאלית כוללות שעות הוראה במקצוע, שעות גמול הכנה לבחינות בגרות ושעות תפקיד שהן ע"ח שעות 

ביה"ס נדרש להזין בתחילה את ריכוז השעות הפרונטאליות ולאחר מכן את  .('עות חינוך, שעות ריכוז וכדפרונטאליות )ש

הפירוט שלהן לפי: שעות פרונטאליות במקצוע )לכל מקצוע בנפרד(, ש"ש גמול בגרות במקצוע )לפי כל מקצוע בנפרד(, 

ידווחו רק עבור מורים אשר מועסקים עפ"י  שעות ההוראה הפרטנית .(ש"ש פרונטאליות בתפקיד )לכל תפקיד בנפרד

  .רפורמת עוז לתמורה

כוללות שעות הוראה פרטנית במקצוע, שעות תפקיד אשר אושר להשתמש בשעות פרטניות  - הפרטנית  שעות ההוראה

סך  .'לביצוען ושעות פרטניות שאינן בתפקיד או במקצוע, בהתאם לסוגי הפעילויות המופיעים בטבלה המצורפת בנספח ח

השעות הפרטניות יחושב באופן אוטומטי ע"י המערכת הממוחשבת, בהתאם לסך השעות הפרונטאליות שדווחו. ביה"ס 
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לכל מקצוע בנפרד(, ש"ש פרטניות בתפקיד )לכל תפקיד )נדרש להזין רק את הפירוט שלהן לפי: שעות פרטניות במקצוע 

 . בנפרד(, ש"ש פרטניות שאינן בתפקיד או במקצוע 

)או  100%מורה המועסק עפ"י תנאי הרפורמה, בהיקף העסקה של   .כוללות פעילויות שונות -תומכות הוראה שעות 

יותר, בכפוף לתנאים המאפשרים זאת, הקבועים בהסכם הרפורמה(, רשאי לבצע שעה פרונטאלית במקום שעה תומכת 

עם מנהל בית הספר ובכפוף לצורכי הוראה שנועדה להכנת חומרי הוראה ובדיקת עבודות ומבחנים. זאת בתיאום 

הוראה  תומכות שעות של ידווחו בקטגוריה אלו ש"ש ברפורמה מלאה. שעות פרונטאליות 5המערכת, עד למקסימום של 

ריכוז השעות תומכות ההוראה יחושב באופן אוטומטי ע"י המערכת הממוחשבת,  ."בסוג פעילות "הוראה פרונטאלית

הפרונטאליות שדווחו. ביה"ס נדרש להזין רק את הפירוט שלהן לפי סוגי הפעילויות )לכל סוג בהתאם לסה"כ השעות 

 (פעילות בנפרד

 עיקר הממצאים: .5

 מורי בית הספר התיכון נכנסו באופן מדורג להסכם, לפי הפרוט הבא: .5.1

 56מורות משרד החינוך סה"כ  2מורי עירייה +  54 -תשע"ב  .5.2

 55סה"כ  -ת משרד החינוך מורו 2מורי עירייה +  53 -תשע"ג  .5.3

 68סה"כ   מורות משה"ח 2מורי עירייה +  66 -תשע"ד  .5.4

  66סה"כ   - מורות משה"ח 2מורי עירייה )כולל מורה בחופשת מחלה שנתית( +  64תשע"ה  .5.5

בטבלה מטה ניתן לראות את ממוצע הוצאות העירייה לשכר המורים בקרית החינוך כפי שהתקבלו ממחלקת שכר  .5.6

 –תשע"א לעומת שכר המורים לאחר כניסת הסכם עוז לתמורה תשע"ב  -ת מעביד( בין השנים תשס"ובעירייה )עלו

 תשע"ד.

 

הוצאות העירייה ממוצע 

שנה לפני בשכר מורים ל

 עוזכניסת הסכם 

 . לתמורה

 תשע"א-תשס"ו

הוצאות ממוצע 

שכר המורים העירייה ל

כניסת שנה אחרי ב

. לתמורה עוזהסכם 

 תשע"ד-תשע"ב

12,618,763 15,593,833 

 2,975,070 גידול בש"ח

 23.58% גידול באחוזים

 

 

 

מאחר ומערכת החינוך פועלת ומשיגה את מטרותיה באמצעות שעות הוראה, תקציב החינוך המכונה "תקן" מוצג ונמדד בשני 

 תקן שעות ועלות כספית. –אפנים 
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 –לשכר המורים בקרית החינוך לאורך השנים תש"ע  בש"חבטבלה מטה ניתן לראות את התפתחות הכנסות והוצאות העירייה 

 תשע"ה )תשע"ה עד חודש אפריל(.

 תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תש"ע נושא
עד  - תשע"ה
 אפריל

עלות מעביד ממחלקת 
 10,615,403 16,231,967 15,251,621 15,297,912 13,906,310 12,105,432 ש"ח שכר

 תקבול ממשרד החינוך
 7,791,533 12,249,926 11,892,162 11,084,078 8,642,010 8,790,669 ש"ח

 2,823,870 3,982,041 3,359,459 4,213,834 5,264,300 3,314,763 ש"חהפרש 

 

מלא הכולל שעות פרונטליות, פרטניות ותומכות  בשעות תקןבטבלה מטה ניתן לראות את ממוצע הכנסות והוצאות העירייה 

 תשע"ה )תשע"ה עד חודש אפריל(. –הוראה  לשנים תש"ע 

 תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תש"ע סוג שעות

ממוצע ביצוע כל שעות 
 2,602 2,506 2,324 2,229 1,682 1,634 העבודה משכר

ממוצע תקבול כל השעות 
 1,985 1,943 1,926 1,889 1,268 1,258 ממשרד החינוך

 617 563 399 340 415 377 הפרש במימון העירייה
 

בתחילת כל שנה מנהל מחלקת חינוך כותב לראש העיר ניתוח של צפי השעות שיתקבלו ממשרד החינוך ואת חוות  .5.7

קריית דעתו לגבי בקשתה של מנהלת קריית החינוך לתוספת שעות. רק לאחר דין ודברים בין ראש העיר למנהלת 

 החינוך אישרו ראש העיר הקודם והנוכחי את היקף השעות שתוסיף העירייה לקריית החינוך.

 

 הערות הביקורת:

המסמך היחידי שמצאה הביקורת שקובע את תקן השעות כולל שעות עירייה של בית הספר הוא דו"ח האקסל  .5.8

מעירה כי סדין הדיווח שבדקה  שהגישה מנהלת התיכון למחלקת שכר )סדין( ומתויק במחלקת שכר. הביקורת

השנים האחרונות רצוף שינויים ותיקונים, סכומים ללא כותרת ובד"כ ללא חתימה ותאריך ברורים.  6הביקורת עבור 

קשה מאד לדעת מה היקף השעות המאושר לבית הספר מקריאת הסדין בלבד )ראה תמונה מצורפת של סיכום 

 הדו"ח(.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 העירייהלך השנים עוד מתקופתו של המנהל הכללי מר ברוך אוד ועד לשנה"ל הנוכחית אופן הדיווח נקבע על ידי במה

דהיינו: מזכיר העיריה דאז הגדיר למנהלים את אופן הדיווח , מועד הדיווח והקובץ, כולל  אופן הדיווח של השינויים  .בלבד

 עבר למזכיר העיר. מזכיר העיר יאשר אותו ויעבירו למחלקת שכר. והתיקונים לאורך השנה. נקבע כי כל שינוי תקן יו

לקראת שנה"ל תשע"ו נתבקשנו על ידי מר גלעד הישג לשנות אופן הדיווח וכך פעלנו בתחילת שנה ולאורך שנה. כן נקבע 

 למי מועברים הדיווחים וכך פעלנו.
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ם לדאוג שיצא מכתב חתום המסכם את כל תקן הביקורת מעירה למנהל מחלקת חינוך ומנכ"לית העירייה כי עליה .5.9

השעות של בית הספר לפני כל תחילת שנת לימודים והעתקים ממנו צריכים להופיע במחלקת חינוך, בקרית חינוך 

 בלשכת המנכ"לית ובגזברות העירייה. 

תשע"ה תיכננה העירייה והחליטה להוסיף  –מבדיקת הביקורת עולה כי עבור השנים תשע"ג, תשע"ד ו  .5.10

 -שעות לימוד פרונטליות בכל שנה בהתאמה. מבדיקת הביקורת עולה כי בשנים תשע"ג  370 -ו 325,  308בהתאמה 

שעות בהתאמה. לדעת הביקורת הסיבה לכך נובעת  247 -ו 238, 91 –תשע"ה, ס"כ השעות במימון העירייה היה גדול ב 

 לתמורה הוספת שעות פרונטליות גוררת באופן אוטומטי הוספת שעות פרטניות ותומכות.  מכך שעל פי הסכם עוז

לשנה עבור הוספת שעות לתיכון.  ₪מיליוני  3-4 -הביקורת מציינת כי העירייה נושאת בעלות תקציבית של כ .5.11

 חצי משעות אלה הן שעות פרטניות, שעות תומכות הוראה ושעות תפקיד.

קריית החינוך ולמנהל מחלקת חינוך כי בתכנון תקן השעות לשנות הלימודים הביקורת מעירה למנהלת  .5.12

תשע"ה לא קיימת התייחסות להיקף השעות הפרטניות ותומכות הוראה. כפי שניתן לראות שעות אלה  –תשע"א 

בעת כמעט ומכפילות את היקף התמיכה שנותנת העירייה לתיכון. לדעת הביקורת מן הראוי ששעות אלה יקבלו ביטוי 

 תכנון ואישור תקן )סדין( בית הספר בכל שנת לימודים.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 הפרטניות השעות מספר לציון מהעירייה דרישה כל הייתה לא" לתמורה עוז" לרפורמה כניסתנו מאז כי לציין ראוי

 .העירייה גזברות ידי על התבצעו העלות חישובי כל. התקן תכנון בשלב ההוראה ותומכות
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 השעות פורטו, 2016 בפברואר 15 בתאריך נשר עיריית לראש שנשלחה ז"תשע ל"שנה התקן בקשת לקראת

 .וסיכומן ההוראה ותומכות הפרטניות, הפרונטליות

 

על מנת לעצב תמונה כוללת של עלויות מול תקבולים חשוב לציין את תקציב בית הספר  תגובת מנהל מחלקת חינוך:

 בשעות ובכסף.

 

הביקורת מעירה למנהלת קריית החינוך להקפיד להציג בכל דיווח )סדין(, הפרדה בין שעות הוראה בכיתה  .5.13

לשעות גמול בגרות ושעות תפקיד כדי שתהיה אפשרות להתייחס לנתון חשוב זה ולבדוק אותו. הביקורת מציינת 

יכלול הפרדה וסיכום של כל סוגי לחיוב שכבר בשלב עריכת הביקורת תוקן ליקוי זה וסדין הדיווח לשנת תשע"ו 

 השעות בנפרד.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 .לדרישה בהתאם עדכון בוצע ו"תשע ל"משנה. ה"תשע שנת עד העירייה דרישת הייתה זאת

 

 שעות פרונטליות: .6

 שעות אלה מחולקות לשלוש קטגוריות:

 שעות הוראה – בכיתה עות שהיהש .א

. שעות להן זכאים מורים המגישים לבגרות. שעות אלה, אינן שעות שעות מול בגרותעות שבועיות שהן גש - גמול בגרות .ב

 שהיה בכיתה.

ים. שעות להן זכאים מורים עבור ריכוז מקצוע, חינוך כיתה. תפקיד עות שבועיות שניתנות לבעליש - שעות תפקיד .ג

 שעות אלה אינן שעות שהיה בכיתה.

ות ההוראה הפרונטליות שהעביר משרד החינוך לעיריית נשר בין השנים תש"ע בטבלה מטה ניתן לראות את ממוצע )תקבול( שע

 תשע"ה. כלומר, כמה שעות קיבלה העירייה בפועל על פי דו"חות מית"ר. –

 

 
     

 חלקי

 9/14-4/15 9/13-8/14 9/12-8/13 9/11-8/12 9/10-8/11 9/09-8/10 סוג שעות

 
 תשע"ה תשע"ד תשע"ג תשע"ב תשע"א תשע

 971 953 941 945 928 915 בכיתה הוראה

 157 153 151 146 145 146 בגרות

 204 196 195 228 194 196 תפקיד

 1,332 1,302 1,287 1,319 1,267 1,257 סה"כ

 

 מנהלת קריית החינוך מגישה מדי שנה בקשה למנהל מחלקת חינוך להגדיל את תקן השעות הפרונטליות העומד לרשותה.
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שעות בממוצע. כך שתקן השעות הפרונטליות העומד לרשות בית הספר התיכון  300 –העירייה מצידה הוסיפה בכל שנה כ 

שעות מדי שנה. חשוב להדגיש בהקשר זה כי מתוך סכום זה, בתשע"ה לדוגמא, לפי  1,700 –לאורך השנים שנבדקו עמד על כ 

שעות מיועדות להוראה בכיתה ויתר השעות הן שעות גמול ושעות תפקיד בהתאם להסכם העבודה של  1,303דו"ח עוש"ר רק 

 המורים.

מולים. הביקורת מציינת כי בדיקה זו הייתה הביקורת בדקה את ביצוע שעות ההוראה בכיתות בניכוי שעות תפקיד ושעות ג

 –מורכבת במיוחד מאחר ו 

שינויי תקן בהיקף משרתם של מורים רבים ושינויים אלה אינם מופיעים  20לאורך השנה ביצעה מנהלת קריית החינוך  .א

 בסדין המקורי.  

 דיווח בית הספר למחלקת שכר לא כלל שעות ההוראה בכיתה בנפרד.  .ב

 ל שכוללת את שיבוץ השעות של כל מורי בית הספר לא הייתה מעודכנת באופן מלא. תוכנת הסמארט סקו .ג

שעות שבועיות. מדובר למעשה  91.5מורים יצרו פער בין הדיווח לביצוע של  4שעות מחלה מרופא תעסוקתי שאושרו ל  .ד

 תם. במורים שבאופן חוקי, מקבלים שכר מלא למרות שהם מבצעים בפועל פחות שעות עבודה בשל מחל

שעות הוראה  58שעות, כלומר  58בית הספר מעסיק מורים שהם עובדי משרד החינוך )מורים מושאלים(, בההיקף של  .ה

משובצות במערכת השעות של סמארט סקול אך אינן מופיעות בדיווח לשכר או בתלושי השכר כי שכרם של מורים 

 רייה.אלה מגיע ממשרד החינוך והעירייה משלמת עבורם דרך גזברות העי

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 :מ נבעה ה"תשע ל"שנה לאורך התקן שינויי כמות

 נוסף תקן ושינוי לחופשה יציאה מיום תקן שינוי יש מהן אחת לכל. השנה לאורך לידה לחופשות שיצאו מורות 7 .1

 .לעבודה חזרתה מיום

 למצוא נדרשנו מהם אחד לכל. תעסוקתי מרופא אישור והביאו ממושכות לתקופות חלו מורים 3 השנה במהלך .2

 . בהתאם תקן שינוי ולערוך מחליפים

 תקן שינוי להוציא התבקשנו. חדשה עולה מורה לטובת ש"ש 6 החינוך משרד העביר אוקטובר חודש במהלך .3

 .בהתאם

 השעות את לאייש נדרשנו". תחילה מתמטיקה" לפרוייקט נוספות ש"ש 12 החינוך משרד העביר דצמבר בחודש .4

 .בהתאם תקן שינוי ולבצע

 אלה נתונים לעדכן יש. המורים עבור החינוך ממשרד המגיעים העסקה בנתוני שינויים מתקבלים שנה כל לאורך .5

 .תקן בשינוי

 . לנדרש בהתאם רבים תקן שינויי מתקיימים לימודים שנת כל במהלך לעיל האמור כל לאור .6

 למחלקת ולהעברתו לאישורו העיר למזכיר מהסדין בנפרד ישלחו אלה שינויים כי השנים לאורך העירייה דרישת .7

 . שכר
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 מחלקת למנהל, העירייה לחשב, העיריה לית"למנכ הנשלח הסדין לתוך נכנסו תקן שינויי ו"תשע הלימודים משנת- .8

 .השכר מחלקת ולמנהלת העירייה למבקר,  החינוך

השונות כולל השוואה בין תשלום לביצוע של בטבלה להלן ניתן לראות את ממצאי ההשוואה בין מערכות הדיווח  .8.1

שעות מורים מושאלים אך ללא  58שעות הוראה בכיתה בשנת תשע"ה. לצורך השוואה הנתונים כוללים הוספה של  

 קיזוז שעות רופא תעסוקתי:

  
הוראה 
 סיכום תומכות פרטני תפקיד גמול בגרות בכיתה

 1,920 105 129   449 1,237 סמארטסקול

דיווח סדין 
 2,688 572 340 261 208 1,307 לשכר

 2,596 526 291 261 215 1,303 עושר

 2,414 474 284 205 209 1,242 מנבסנט

 תלוש מאי
)כולל  1,789

 2,699 570 339.5     גמול ותפקיד(
 

 הערות הביקורת:

 מעלה. 1-5לאחר ניטרול כל הגורמים שצויינו בסעיפים 

שעות בין התלושים לסדין הדיווח  11הביקורת מציינת כי מבדיקת תלוש שכר המורים לחודש מאי קיים פער של  .8.2

 הן כתוצאה משגיאה במחלקת שכר שתוקנה במהלך הדו"ח.  11-שעות מתוך ה  9המעודכן של בית הספר. 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 הפערים בין מערכות הדיווח השונות הן כדלהלן: (1

 .ש"ש94 1776=  תפקיד+  בגרות גמול+  בכיתה הוראה הכל סך לשכר הדיווח בסדין (2

 .ש"ש 1779=  תפקיד+  בגרות גמול+  בכיתה הוראה עושר במערכת (3

 .ש"ש 1656=  תפקיד+  בגרות גמול+  בכיתה הוראה במנבסנט (4

 :שהן, ש"ש 123 הינו מנבסנט מערכת הכל לסך עושר מערכת הכל סך בין ההפרש (5

 .ש"ש 8 ס"בביה ומלמדים החינוך ממשרד ישירות שכרם את מקבלים אשר ח"של מורה (6

 :הביניים בחטיבת אלא העליונה בחטיבה מדווחים לא אלו מורים. לתיכון מהחטיבה מושאלים מורים

 ש"ש 19.5 דיין בן סופי' גב. 

 ש"ש 16 גולדברג אורנה' גב. 

 ש"ש 12 בוכר דיני' גב. 

 ש"ש 11 אנקורי מיכל' גב. 
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 .ש"ש 58.5 מושאלים מורים כ"סה 

 

 .במנבסנט דווחו ולא השנה במהלך התווספו אשר,  ש"ש12 תחילה מתמטיקה פרויקט

 .במנבסנט דווחו ולא השנה במהלך התווספו אשר, ש"ש 6 חדשה עולה מורה-

 :השנה במהלך חלו אשר מורים-

 .ש"ש 10 בוכריס רחל' גב

 .ש"ש 24 אוחיון אורית' גב

 .ש"ש 7 כהן אליעזר מר

 .ש"ש 125.5 הפרש כ"סה

 

שעות שבועיות בין דיווח בית הספר לשכר לבין ביצוע שעות ההוראה בכיתה כפי  70הביקורת מעירה כי קיים פער של  .8.3

 שעות שבועיות. 1,237מול  1,307שהן מופיעות בתוכנת סמארט סקול. 

 

לימוד שעות, הן במורים המלמדים  20 –שעות באישור רופא תעסוקתי ו  50 –הפער נובע מ  תגובת מנהלת קרית החינוך:

. לדוגמא: מורי כלל ובמחצית ב לא מלמדים 'מחצית אבחלק מהמורים מלמדים כפול שעות . כלומר, סמסטריאלי

הסמארט סקול מעודכן  ש"ש.  0ש"ש ובמחצית ב  7שש בתקן . במחצית א' הם מלמדים בפועל  3.5מקבלים  'מתמטיקה יב

  .נוצר פערולכן  'למחצית ב

 

שעות סה"כ בין דיווח בית הספר למערכת מנב"סנט לבין מערכת עוש"ר. מאחר  182הביקורת מעירה כי יש פער של  .8.4

ומערכת עוש"ר מוזנת מדיווח בית הספר למנבסנ"ט לא ברור מדוע קיים פער בין שתי המערכות. הביקורת מצאה 

 ל שנמצא במערכת המנבסנ"ט.לדוגמא, כי משרתה של מנהלת קרית החינוך לא מופיע בדווח  האקס

 שעות סה"כ בין הדיווח במערכת עוש"ר לבין דיווח בית הספר בסדין השכר.  93הביקורת מעירה כי קיים פער של  .8.5

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 שנוספו" תחילה מתמטיקה" ש"ש 12 מתוספת, לעיל שצויינו המורים ארבעת של המחלה משעות נובע השעות פער 

 .השנה במהלך שר"עו במערכת דווח לא אלה שעות. חדשה עולה מורה ש"ש 6 של ומתוספת, השנה במהלך

 

בית הספר ביצע שינויים רבים בתקן במהלך השנה ולא ניצל את מלא השעות שעמדו לרשותו. לדוגמא, בשינוי תקן  .8.6

י מורים אחרים השעות הפרונטליות שהיא לימדה שובצו שנ 21המורה מ' יצאה לחופשת לידה ובמקום  14מספר 

 תשעות בלבד, היינו, שעתיים לא נוצלו. מבדיקת כל שינויי התקן )שיפורט בהמשך( שבצעה מנהלת קריי 19בהיקף של 

 שעות מתחילת שנה.  24החינוך בתשע"ה עולה כי ניצול התקן ירד ב 
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  תגובת מנהלת קריית חינוך:

, לדאבוננו. ומתאימים מקצועיים מחליפים לה למצוא רבים מאמצים עושים אנו לידה לחופשת יוצאת מורה כאשר 

 המורה כשחזרה לעיל שצויין במקרה. המורה של משרתה 100% כל את שיחליפו ראויים מורים למצוא ניתן תמיד לא

 .נשר לעיריית שנחסך נוסף תשלום ללא, תלמידיה שהפסידו החומר את להשלים דאגה היא לידה מחופשת

 

לדברי סגנית מנהלת בית הספר שאחראית על דיווחים אלו, בית הספר לא עדכן את מערכת עוש"ר ומנבס"נט במהלך  .8.7

 שנת הלימודים תשע"ה. 

הביקורת מעירה כי קיימים פערים בין מערכות הדיווח השונות בשעות גמול בגרות, שעות תפקיד, שעות פרטניות  .8.8

 ושעות תפקיד. 

ידה. במקרה אחד מצאה הביקורת כי מורה שיצאה לחופשת לידה ועבדה במשרה החלפת מורה שיצאה לחופשת ל .8.9

מלאה הוחלפה ע"י מורה אחרת בשלבי הריון מתקדמים אשר תוך מספר שבועות יצאה גם היא, המורה המחליפה 

ובדת לחופשת לידה. הביקורת מעירה במקרה זה על פגיעה בעקרונות החיסכון והיעילות שכן מעבר לבעיה הפדגוגית, ע

בחופשת לידה נחשבת לעובדת לכל דבר ועניין למרות שמקבלת את שכרה מביטוח לאומי. לכן, בבוא חופשת הקיץ 

תהיה המורה זכאית לחופשה בתשלום מהעירייה למרות שכמעט ולא לימדה בפועל. הביקורת מודעת לרגישות הנושא 

ל למימוש עקרון זה אך במקרה שלפנינו אין הגיון, של שיווין בתעסוקה בין המינים ואף בודקת שהעירייה פועלת בפוע

 פדגוגי תעסוקתי וכלכלי בהעסקתה של מורה מחליפה אשר נמצאת בחודשי הריון מתקדמים.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 ארטידי תהילה' גב המורה. השנה את כלל פתחה ולא 1/9/14-מ הריון לשמירת נכנסה אשכנזי הדר' גב המורה 

 מתחילת אשכנזי הדר' גב את והחליפה לשון למקצוע ומקצועית מתאימה כמורה נמצאה הריונה בתחילת שהייתה

 קיבלה ארטידי תהילה' וגב לידה לחופשת יצאה אשכנזי הדר' גב במורה 21/10/14 בתאריך. מקום מילוי בשעות השנה

 .שלה התקן שעות את

 (. אשכנזי הדר' גב של מקומה במילוי חודשים 4 עבדה) לידה לחופשת ויצאה 8/1/15 בתאריך ילדה ארטידי תהילה' גב

 מורה לגייס ניסינו וחצי מחודש פחות של זו תקופה במהלך. 18/2/15 בתאריך לידה מחופשת חזרה אשכנזי הדר' גב

 .מתאימה כלא נמצאה עבודה ימי 12 לאחר. סבג דנה' גב בשם ללשון מקצועית

 השלימה אשכנזי הדר' גב. אשכנזי הדר' גב של שעות 13.8-ל מחליף היה לא בלבד אחד חודש 18/2/15 ועד 20/1/15-מ

 .נפגעו לא תלמידיה כי לציין חשוב. לעבודה חזרתה עם לימודי פער

 

משרתו של מנהלן בית הספר: במקרה זה מדובר במורה ותיק אשר אינו נכלל בהסכם עוז לתמורה והיקף  .8.10

משרה. במשך שנים רבות משרתו של העובד הייתה מורכבת משני  140%שעות שבועיות , כלומר  28משרתו עמד על 

תחומים א. הוראה בכיתה ב. מנהלן בית הספר. בעקבות מצבו הבריאותי קיבל העובד אישור מרופא תעסוקתי 

שעות שבועיות ולא  14-לצמצום היקף השעות שהוא עובד ובשנת הלימודים תשע"ה קיבל אישור שהגביל את עבודתו ל
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שעות עבודה ביום. מבדיקת הביקורת עולה כי על פי מכתבה של מנהלת התיכון הגב' לאה אופיר למנכ"לית  3 –יותר מ 

שעות תפקיד שבועיות כמנהלן בית הספר  6)תשע"ה(,  2015ביצע העובד במהלך שנת  10/5/2015העירייה מתאריך 

, אשר העביר בית 10/7/2014, מתאריך שעות שבועיות.  אולם על פי פלט מערכת השעות של המורה 14כלומר סה"כ 

שעות תפקיד שבועיות בנוסף לשמונה שעות הוראה  17הספר למנכ"לית העירייה רשום בכתב יד כי  המורה מבצע 

 שעות שבועיות.  25בכיתה כלומר סה"כ 

ד. חשבת שעות בלב 14הביקורת מעירה כי אין להעסיק מורה מעבר להיקף השעות שאישר לו הרופא התעסוקתי, קרי, 

השכר חייבה את חשבון ימי המחלה של מר כהן בתלוש השכר שלו על פי אישור המחלה ודיווח בית הספר בהיקף של 

שעות שבועיות כנגד ימי מחלה. כתוצאה מכך נוצרה אי התאמה בין דיווח  14שעות שבועיות וחייבה את ההפרש,  14

דתו בפועל של המורה. כתוצאה מכך קיזוז ימי המחלה של בית הספר לשכר ואישור המחלה של המורה  לבין היקף עבו

המורה אינו תואם את המציאות. הביקורת מעירה כי העסקת עובד מעבר לשעות רופא תעסוקתי חושפת את העירייה 

 לבעיות משפטיות מיותרות.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 .העיריה מטעם, סיוע ובדתע משרה 75%-ב מנהלות מרכז מועסקת ובמקומו לגמלאות יצא המנהלן

 

 תקבול מול ביצוע והתפלגות שעות במימון העירייה בשנת הלימודים תשע"ה: .9

שינויי תקן. שינויים אלה צריכים להתבצע  20 –מתחילת שנת הלימודים תשע"ה ביצעה מנהלת קריית החינוך כ  .9.1

במסגרת התקן המאושר ולא לחרוג ממנו. הביקורת בדקה את שינויי התקן שהעבירה מנהלת קריית החינוך לעירייה 

ומצאה כי סיכום מצטבר של כל שעות ההוראה בשינויי התקן  2015ועד חודש מאי  2014בין החודשים ספטמבר 

 לפי הפרוט הבא:הקטין את תקן בית הספר 

 

שעות 
 פרונטליות

שעות 
 תומכות

 שעות תומכות

-33.6 -12.5 -17.5 
 

כלומר, מנהלת בית הספר לא עשתה שימוש בכל שעות התקן שעמדו לרשותה עם יציאתן של מורות לחופש מסיבות 

 שונות.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 .מקצועיעל בסיס ו מושכלת בצורה נעשה שונות מסיבות לחופש מורים של יציאתן עם התקן בשעות השימוש

 

למרות שעל פי  9שעות משרה שבועיות במקום  18הביקורת מצאה מקרה אחד בו מחלקת שכר שילמה בטעות למורה  .9.2

 . הליקוי תוקן בזמן הביקורת.2/2015 -ל 10/2014דיווח בית הספר היה צריך לקזז אותן בין החודשים 
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נוך ולחשבת השכר כי אופן הדיווח למחלקת שכר על שינויי התקן, בדף מודפס הביקורת מעירה למנהל קריית חי .9.3

בקובץ "וורד" אינו יעיל ויוצר בעיות רבות בהבנת השינויים, קליטתם והמעקב אחריהם. כמו במקרה שתואר בסעיף 

 גיליון אקסל באמצעותאו  תוכנה ייעודיתקודם. הביקורת מעירה כי הדיווח חייב להתבצע באופן ממוחשב, באמצעות 

 שמסכם באופן אוטומטי את השינויים בהיקף משרות המורים ומצמצם את האפשרויות לטעויות הקלדה ואו הבנה.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

אופן הדיווח תוקן השנה על פי דרישת הביקורת עוד במהלך . בעבר העירייה דרישת פי על תקן שינוייהעברתי את 

 .הביקורת

 

שמעביר בית הספר למחלקת שכר אין הפרדה בין שעות הוראה פרונטאלית בכיתה לבין שעות תפקיד. כתוצאה בדיווח  .9.4

 מכך קשה לבצע בקרה והשוואה בין דיווחי השעות במנגנונים השונים.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

מהעירייה לשינוי בוצעה הסדין הועבר למחלקת שכר על פי דרישת העירייה כפי שצוין בהערותי לעיל. כל דרישה 

 לשביעות רצונה.

 

דיווח השעות שמגיש בית הספר למחלקת שכר כתוב על גבי מסמך אקסל, אך בית הספר אינו משתמש באקסל ככלי  .9.5

 חישובי מאחר ואין בו חישובים אוטומטיים וכל הספרות והסכומים במסמך מוקלדים ידנית.

 עמד על: 2014ון בחודש ספטמבר על פי נתוני מחלקת שכר, היקף שעות העבודה בתיכ .9.6

שעות 
 פרונטליות

שעות 
 פרטניות

שעות 
 תומכות

1,717 323 541 
 

שעות מעל התקן המאושר עבור שעות פרונטליות בלבד. כאמור, תקציב השעות של התיכון  17כלומר חריגה של  .9.7

מעבר להיקף השעות שנדון בכל שעות  881 -בתחילת שנה התייחס רק לשעות פרונטליות וכך ביצוע בית הספר גדול ב 

 מסמכי אישור התקן מתחילת שנה.

 החריגה היא כתוצאה משעות ניהול של ד"ר חיה ילינק בעקבות הסכם עוז לתמורה. תגובת מנהלת בית ספר:

 עמד על: 2015היקף שעות העבודה בתיכון בחודש מאי  .9.8

שעות 
 פרונטליות

שעות 
 פרטניות

שעות 
 תומכות

1,789 339.5 570 
 

ראה הסבר שעות  56השעות כוללות  89מעל התקן המאושר עבור שעות פרונטליות בלבד.  שעות 89 כלומר, חריגה של

שעות חריגה של  4 -שעות טעות במחלקת שכר ו 9שעות ניהול של מנהלת קרית חינוך,  20, מטה )תוספות לאורך השנה( 
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שעות מעבר לתקציב השעות שנדון  999גה של מורה מחליפה, הנושא בבדיקה. הביקורת מציינת כי קיימת חרי

 פורמלית בתחילת שנה, כתוצאה מכך שלא הייתה התייחסות לשעות תומכות הוראה.

 

  תגובת מנהלת קריית חינוך:

 :חריגה ש"ש 56.8 ל הסברכפי שציינתי קודם להלן 

 שעות רופא תעסוקתי לפי החלוקה הבאה: 47.5

 ש"ש פרונטלי. 10 –גב' רחל בוכריס 

 ש"ש פרונטלי.7–מר אליעזר כהן 

 ש"ש פרונטלי. 6.5 –מר עופר פרדיס 

 ש"ש פרונטלי. 24 –גב' אורית אוחיון 

 .ש"ש 12 –" תחילה מתמטיקה" פרויקט

 (.ש"ש 2 נוצלו.  ש"ש 6 נשר לעיריית הועברו   בפועל) ש"ש 2 – חדשה עולה מורה

 .. ראה הערה המתייחסת למורות בחופשת לידהנוצלו לא שעות 4.7. ל"הנ השעות כל את ניצלו לא כי לציין ראוי

 

 שעות תפקיד: .10

 הביקורת בדקה את תקן שעות תפקיד מול הביצוע בפועל לשנת הלימודים תשע"ה. להלן הסבר כללי.
 

 תקן השעות הבסיסי לכתה מכיל בתוכו שעות תפקיד עפ"י הפירוט הר"מ : )נספח א( .10.1

 ש"ש 3   שעות חינוך .א

 ש"ש 0.25  ןעבור סג -שעות ניהול   .ב

 ש"ש 1.7   שעות יעוץ .ג

 ש"ש 0.5  שעות ריכוז מקצוע .ד

 ש"ש 0.4  שעות ריכוז ח.חברתי .ה

 ש"ש. 1.75לתלמידים טכנולוגיים בלבד  –שעות עבור מרכזי מגמות טכנולוגיות  .ו

 ש"ש לכתה תקנית 5.85   –סה"כ לכתה עיונית 

 ש"ש לכתה תקנית 7.6 –סה"כ לכתה טכנולוגית 

 
 . 07רגיל, מב"ר, אתג"ר, מסלול חנ"מ  –החישוב לתלמיד הוא עפ"י "סוג" התלמיד/הכתה 

 חישוב מספר הכתות התקניות בבית הספר נעשה עפ"י "סוגי" התלמידים שנקלטו עפ"י דיווח בית הספר במערכת עוש"ר. 
  

 הבא:בנוסף לשעות המגולמות בתקן הבסיסי מתוקצבות שעות תפקיד נוספות לפי הפירוט  .10.2

 ש"ש לכל בית הספר 34     –שעות ניהול למנהל  )הערה בנספח א(  .א

 ש"ש לכתה תקנית 0.4  –שעות רכז מעורבות חברתית לשכבת י'  .ב

 ש"ש  0.25עבור סגן  –שעות ניהול    –שעות תפקיד עוז לתמורה  )נספח ב(  .ג
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 ש"ש 0.5 –שעות ריכוז שכבה                   
 ש"ש 0.25 –שעות לשיקול המנהל                                                                 

 ש"ש לכתה תקנית. 1סה"כ       
 

תקן שעות התפקיד לשנת הלימודים תשע"ה לתיכון מקיף נשר חושב עפ"י מצבת התלמידים שנקלטה בדוח מית"ר לחודש 
 ת הספר.. הביצוע בפועל חושב לפי הפירוט שהועבר ע"י הנהלת בי2015מאי 

 
 להלן ממצאי הביקורת:

 

 תיכון מקיף נשר תשע"ה -תקן שעות תפקיד מול הביצוע בפועל 

      
            

 הפרש בפועל תקן     
 

            
 36.14- 96 59.86   חינוך 1

 
            

 14.02- 58 43.98   ניהול 2

 
            

 8.88- 42.8 33.92   יעוץ 3

 
            

 0.02- 10 9.98   ז מקצועריכו 4

 
            

 5.22- 16 10.78   ז ח.חברתיריכו 5

 
            

 6.22 4 10.22   ז מגמה טכ'ריכו 6

 
            

 22.01- 27 4.99   לשיקול המנהל - תשונו 7

 
            

 14.02- 24 9.98   ז שכבהריכו 8

 
            

    183.70 277.80 -94.10 

 
            

   
   

            
 

 הערות הביקורת עפ"י מספרי הסעיפים בטבלה מעלה:

כתות לא תקניות, כלומר על פי דו"ח מיתר, תקן  4הביקורת מצאה כי הפער בשעות החינוך נובע מכך שיש  .10.3

כיתות. כאמור, החישוב מתבצע על פי "סוגי"  24כיתות בעוד בית הספר מפעיל  20כיתות בית הספר עומד על 

בדה שלמחנכי כתות  אתגר ומב"ר התלמידים, הכיתות ומסלול הלימוד. נקודה נוספת שגורמת לפער בשעות היא העו

 ניתנות שעות מעבר לתקן המתוקצב לכתה. 

 

 : תגובת מנהלת קריית החינוך

 הטרוגני בית הינו ספרנו שבית בעובדה בהתחשב. בכיתה תלמידים 36 לאכלס יש תקנית כיתה של למצב להגיע כדי

 למסלול בהתאם בכיתה התלמידים מספר צומצם, תלמיד כל של האישי הפוטנציאל את למצות היא העיקרית ומטרתנו

 25 על עולה לא אלה בכיתות התלמידים מספר ולכן מאתגרות ככיתות מתפקדות 5-יב, 5-יא, 5-י כיתות: לדוגמא. הכיתה

  .תלמידים 30-32 סביב נע התלמידים מספר רגיל במסלול הכיתות. תלמידים

 

ש"ש ומחנכי  5ש"ש, מב"ר  8ש"ש. הביקורת מצאה כי במקיף נשר מחנכי אתגר מקבלים  3התקן לכתה הינו  .10.4

 ש"ש כל אחד.  4מקבלים  5, יב5, יא5כתות י
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: מקבלים החינוך משרד של ר"שח אגף תחת הנמצאים ץ"ואומ ר"מב כיתות מחנכי: תגובת מנהלת קריית החינוך

 .ש"ש 8 ץ"אמ מחנכת, ש"ש 5 ר"מב מחנכת

לתא ירואה יש פער בין הנחיות משרד החינוך לארגון המורים.. לא מפתיע אני מציעה לפנות בשאתגובת הביקורת: 

 ולקבל מהם תשובה חד משמעית..   לתנאי שרות עובדי הוראה במשרד החינוך,

 

מנהל חט"ע  -הביקורת מציינת כי הפער בשעות הניהול נובע מהפיצול של שעות הניהול בחט"ע לשני תפקידים  .10.5

 שנתי(.-ומנהלת קריית החינוך )שש

 ש"ש לרכזת יעוץ. 2כתות לא תקניות וממתן  4הפער בשעות הייעוץ נובע מכך שיש  .10.6

 הביקורת מציינת לחיוב כי בסעיף ריכוז מקצוע אין פער. .10.7

בסעיף ריכוז חברתי קיים פער הנובע מכך שישנן כיתות לא תקניות, וכן ממתן שעות מעבר לתקן לרכז  .10.8

 ש"ש. 6ש"ש, בפועל ניתנות  3 -ורבות, התקן עומד על כמע

 

בשנה"ל תשע"ה רכזת מעורבות חברתית ריכזה אך ורק את שכבת י'. בנוסף קיימת : תגובת מנהלת קריית החינוך

 מרכזת נוספת שריכזה את נושא תעודת בגרות חברתית בשכבת י"ב.

 

 בסעיף ריכוז מגמות טכנולוגיות אין פער. .10.9

הביצוע בפועל כולל תפקידים כגון: ריכוז מינהלות  –בסעיף שעות הריכוז הניתנות לשיקול דעתו של המנהל  .10.10

 –ש"ש, מטמיעת שעות פרטניות  3 –ש"ש, ריכוז ביטחון  7 –ש"ש, ריכוז מערכת  5 –ש"ש, ריכוז בגרות  6 –ואור קולי 

 ש"ש.  2 –ש"ש, רכזת אגף שח"ר  1 –יי למידה ש"ש, רכז ליקו 1 –ש"ש, רכזת חנ"מ  1 –ש"ש, אחראית חלא"ס  1

 

 3 בגינו כשהגמול חובה כתפקיד מופיע אלא,  המנהל דעת לשיקול אינו ביטחון ריכוז : תגובת מנהלת קריית החינוך

 .ש"ש

  תגובת הביקורת:

עובדי הוראה תנאי שרות אגף לפנות בשאילתא ל הביקורת מציעהיש פער בין הנחיות משרד החינוך לארגון המורים. 

 . בנושא ולקבל מהם תשובה חד משמעית  במשרד החינוך,

 

 

 ש"ש בלבד.  5 -ש"ש לכתה שמסתכמות ב 0.25לסיכום, הביקורת מעירה כי עפ"י תקן משרד החינוך מתקבלות  .10.11

 ש"ש. 27תפקידים שונים שמקבלים יחד  9בתיכון מקיף נשר מוגדרים  .10.12

ש"ש  4ש"ש לכתה, כלומר  0.5ר לתקן המתוקצב . התקן הינו הפער בשעות ריכוז שכבה נובע ממתן שעות מעב .10.13

 ש"ש כל אחד. 8לשכבה, מבדיקת הביקורת עולה כי במקיף נשר רכזי שכבות מקבלים 
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 ניתנות כך ועל הספר בית בהתנהלות מאוד וחשוב מרכזי מקום תופסות שכבה מרכזות : תגובת מנהלת קריית החינוך

 השעות להם

. 

מבדיקת הביקורת עולה כי אישור תקן שעות ההוראה בתיכון לשנת הלימודים  -הספר לשכר אישור דיווח בית  .10.14

תשע"ה נעשתה בתחילת שנה, לאחר שראש העיר ומחזיק תיק החינוך בתיאום עם גזבר העירייה ומנהל מחלקת חינוך 

לאישו מנכ"לית אישרו את מסגרת תקן השעות לבית הספר. במהלך השנה שינויי התקן שערך בית הספר הועברו 

העירייה. המנכ"לית הטילה את בדיקת שינויי התקן על מנהלת משאבי אנוש ורק לאחר שזו בדקה, חזרה הבקשה 

 לאישור המנכ"לית לחתימה ולאחר מכן הועברה לחשבת השכר לתשלום.

בים הביקורת מעירה כי במהלך שנת הלימודים תשע"ה מסלול האישור לשינויי תקן לא פעל כראוי גרר עיכו .10.15

 בעדכון שכרם של חלק מהמורים.

האחריות לאישור תוכן סדין הדיווח שמגיש התיכון, קרי, גמולים, וותק, שעות תפקיד וכו' היא של מנכ"לית  .10.16

 העירייה אשר על פי הגדרת תפקידה אחראית על ניהול כוח האדם בעירייה.

 הישגי התיכון ומערכת החינוך בנשר. .11

למערכת החינוך ולתיכון נשר מספר מדדים להערכת תפוקות המערכת והישגיהם של בוגרי בית הספר, כגון: אחוז גיוס 

למסלול משמעותי בצבא, אחוז נשירה מבית ספר, אחוז מצטיינים ועוד. תיכון נשר זוכה וזכה בפרסים רבים על ניהולו 

מספר תחומים. על כך מגיעים שבחים להנהלת בית ספר והישגיו ונבחר לא אחת כבית ספר לדוגמא ברמה הארצית ב

ולעומדת בראשה ד"ר חיה ילינק יחד עם שלושת מנהלי החטיבות, למנהל מחלקת חינוך מר משה לאופר, וכמובן להנהלת 

 העירייה ולראש העיר הנוכחי וקודמו. 

 האחרונות: זה גם המקום לציין חלק מהפרסים וההישגים בהם זכתה קריית החינוך לארוך השנים

. קריית החינוך נבחרה באותה שנה לשמש בית ספר מדגים פרס החינוך הארצי בשנת תשע"א הוענק לקריית החינוך,

בחינוך הערכי, לקידום זהות יהודית, ציונית והומניסטית. בנוסף, זכתה קריית החינוך בפרס חינוך תעבורתי, מקום 

הסמכה לבית ספר ירוק. תלמידי בית ספר זכו במקום הראשון בפסטיבל ראשון בתחרות רובוטיקה שלנת תשע"ב, וקיבל 

מתמודדים. כאמור, בית ספר התיכון מגיע מדי לשנה לאחוזי  90הסרטים הבינ"ל בחיפה בסרט "הנוכחות שבאין" מתוך 

 בגרות מרשימים בקרה התלמידים שלומדים בו ושומר על כך בעקביות לאורך שנים.

 

רת התמקדה במדד אחוזי הבגרות כמדד מרכזי, מאחר והוא מושך את מרבית תשומת הלב לצד האמור לעיל, הביקו

הציבורית ולדעת הביקורת הוא היעד המרכזי שאליו מכוונת מערכת החינוך בנשר ובארץ כולה, ולכך השלכות תקציביות 

  משמעותיות.

יעד ברור להעלות ולשמר את אחוז הבוגרים לדברי ד"ר ילינק, קריית החינוך בנשר ותיכון מקיף נשר בראשה שמו לעצמם 

הזכאים לתעודת בגרות בתיכון נשר. לאור הממצאים המפורטים בטבלאות מטה, ניתן לראות כי קריית החינוך כולה 

יחד עם זאת, הביקורת מבקשת להציג זווית נוספת וביקורתית מכוונת למטרה זו ומשיגה את מטרותיה בהצלחה רבה. 

ות העירייה, האם ניתן להשיג את יעדי המערכת בעלות נמוכה יותר והאם יש מקום לערוך שינוי במטרה לבחון את פעול

  בחלק מהיעדים.
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משרד החינוך מציג באתר המשרד את הישגי הבגרות של כל הילדים בשכבת י"ב הגרים בתחום העיר נשר, אם הם  .11.1

ן רשויות מקומיות ולא של בתי ספר. כל הנתונים לומדים במקיף נשר או לא, מאחר וההשוואה שמבצע משרד החינוך הוא בי

 בטבלה מטה לקוחים מתוך אתר משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ד בלבד. 

http://retro.education.gov.il/netuney_bchinot/ 

 

 

התלמידים שלומדים בין כתליו בלבד ולכן מציגים את נתוני הבגרות של תיכון מקיף נשר מתמקד בהישגי  .11.2

 תשע"ד. -הילדים הלומדים בתיכון מקיף נשר בלבד. להלן נתוני הבגרות של בוגרי תיכון מקיף נשר לשנים, תש"ע 

 

שנה
התלמידים  ' מס

הלומדים  
ב"י –ב 

אחוז הזכאים מכלל 
לא כולל )ב"תלמידי י
(מ"ח

אחוז הזכאים מכלל 

כולל  ב "תלמידי י

 מ"ח

19089%82%ע"תש

17992%92%א"תשע

18286%83.5%ב"תשע

17291%89%ג"תשע

18089%86%ד"תשע

 
 

 בכלל וביניהם של העיר נשר.מבט ביקורתי של מרכז אדווה, על תוצאות בחינות הבגרות בישראל  .11.3

מרכז אדוה הוא מכון מחקר המתמחה בניטור של מגמות חברתיות וכלכליות ובניתוח של המדיניות הממשלתית אל "

מול מגמות אלה. מרכז אדוה בוחן את המגמות ואת המדיניות לפי אמות המידה של שוויון וצדק חברתי. מלאכת 

תלמידי יב 

הגרים ברשות

תלמידי י"ב 

הגרים 

ברשות 

ולומדים בה

אחוז תלמידי 

י"ב הגרים 

ברשות 

ולומדים בה 

)מהלומדים 

בי"ב הגרים 

ברשות(

ניגשים 

לבגרות 

הגרים ברשות

אחוז ניגשים 

לבגרות 

)מהלומדים 

בי"ב הגרים 

ברשות(

זכאים 

לבגרות לאחר 

מועד חורף 

העוקב 

שלאחר סיום 

הלימודים 

הגרים ברשות

אחוז זכאים 

לבגרות 

)מהלומדים 

בי"ב הגרים 

ברשות(

תלמידי י"ב 

הגרים 

ברשות )ללא 

חינוך מיוחד(

זכאים 

לבגרות לאחר 

מועד חורף 

העוקב 

שלאחר סיום 

הלימודים 

הגרים 

אחוז זכאים 

לבגרות 

מהלומדים 

בי"ב הגרים 

ברשות )ללא 

חינוך מיוחד(

25418070.87%23994%19375%22918982.53%

http://retro.education.gov.il/netuney_bchinot/
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ונים עשירים ומגוונים, המאפשרים לעקוב אחר התפתחויות בתחום הניטור של מרכז אדוה נסמכת על מאגרי נת

 ".הפיתוח הכלכלי כמו גם בתחום השוויון החברתי

=&s_y=&s_m=&s_y_to=&s_m_tohttp://adva.org/he/?s=&s_field=292&s_ad=0&s_option=&s_au= 

 

 2013/2014זכאות לתעודת בגרות לפי יישוב  .11.3.1

 

 

 

http://adva.org/he/?s=&s_field=292&s_ad=0&s_option=&s_au=&s_y=&s_m=&s_y_to=&s_m_to
http://adva.org/he/?s=&s_field=292&s_ad=0&s_option=&s_au=&s_y=&s_m=&s_y_to=&s_m_to
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 מי מגיע להשכלה גבוהה? מבט כלל ארצי .11.3.2

 

בטבלה מטה ניתן לראות את אחוז הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות   .11.3.3

)הטבלה המוצגת היא חלקית ולא כוללת את כל  20-29, כאחוז מבני  2013/2014בישראל, לפי יישוב מגורים, 

מתושבי נשר בטווח  בלבד %25הנתונים לקוחים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולפיה הישובים בארץ(. 

הנתונים הללו אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה  לומדים לתואר ראשון. 29-20הגילאים 

. רוב 20-29מקבוצת הגיל  2.5%ובמכללות האקדמיות לחינוך. תלמיד המכללות האקדמיות לחינוך מהווים 

 תלמידי האוניברסיטה הפתוחה מבוגרים יותר משכבת הגיל שנבדקה.
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יחד עם זאת, מהטבלה מעלה ניתן לראות כי נשר מובילה את שיעור הלומדים לתואר ראשון  תגובת מנהל מחלקת חינוך:

 במחוז חיפה. 
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 הערות הביקורת:  .11.3.4

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומרכז אדווה, לגבי אחוז הנרשמים לתואר ראשון, מעלה  .11.3.4.1

 שאלה עקרונית לגבי היעדים ששמה לעצמה מערכת החינוך בישראל בכלל וכמובן גם בעיר נשר. 

על פי פרסומי משרד החינוך, אחוזי הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל התלמידים הגרים בתחומי  .11.3.4.2

 . %75העיר נשר לשנת תשע"ד עמד על 

-ממוצע אחוזי הזכאות לתעודת בגרות של בוגרי תיכון מקיף נשר )כולל חינוך מיוחד( לשנים תש"ע .11.3.4.3

 . %86תשע"ד עמד על  

בוסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על פי ממצאי הדו"ח של מרכז אדווה המ .11.3.4.4

 נרשמו ללימודי לתואר ראשון. 29-20בלבד מתושבי נשר בטווח הגילאים  %25 -כ, 2014-2013בשנים 

השוואה בין אחוז הזכאים לתעודת בגרות בעיר נשר, עם או בלי תלמידים הלומדים מחוץ לתיכון  .11.3.4.5

מבעלי תעודת בגרות בעיר, בטווח  %50-%65 -ה כי מראהמקיף, לבין אחוז הנרשמים לתואר ראשון, 

 הגילאים שנבדק, אינם ממשיכים ללימודי תואר ראשון.  

שנים,  7הביקורת ממליצה להנהלת העירייה לערוך בקרב בוגרי נשר שסיימו את לימודיהם לפני  .11.3.4.6

גבוהה  סקר מקיף בנושא כדי לבדוק את אחוז בוגרי נשר הממשיכים את לימודיהם במוסדות להשכלה

 באופן יסודי כדי לקבל החלטות בדבר יעדי מערכת החינוך בעתיד. 

 

 תגובת מנהל מחלקת החינוך: 

נכון להמשיך את המאמץ בהבאת מקסימום תלמידים לעמידה בתנאי הסף של המוסדות להשכלה גבוהה. יחד עם זאת, 

 אה והעשרה. להמשיך ולבחון  סדרי עדיפויות בעלויות שאינן מיועדות באופן ישיר להור

על אף העובדה שעיקר ההתכוונות של מערכת החינוך במדינת ישראל היא להישגים בבחינות הבגרות ולאיכות התעודה 

 יש מקום לבדוק נושאים נוספים כגון: עידוד יצירתיות, מחקר,  אמנות, יזמות וכו',

 

 : תגובת מנהלת קריית חינוך

 נשר העיר השוואה לצורך! חיפה במחוז ראשוןה ובמקוםבארץ   21 במקום שלעיל בטבלה מדורגת נשרחשוב לשים לב כי 

 חיפה, ביאליק. ק, נהריה, יעקב כרוןיז, מוצקין. ק, טבעון. ק, ישי רמת :הבאות לערים בהשוואה גבוה במקום מדורגת

 . עלית ויוקנעם
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"זכאות לתעודת בגרות לפי ישוב  -. מתוך דו"ח פטנטים" פוליטיים להגדלת שיעור הזכאות לתעודת בגרות" .11.4

 "  של מרכז אדווה.2012, אוגוסט 2009-2010
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"  של 2012, אוגוסט 2009-2010מתוך דו"ח "זכאות לתעודת בגרות לפי ישוב  -מתוך דו"ח  -השכלה גבוהה  .11.5

 מרכז אדווה.
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בכתבה שפרסם כתב כלכליסט, מר שאול אמסטרדמסקי, בתאריך  –מידע השוואתי בנושא השקעה עירונית לתלמיד  .12

 248מתוך  28-לתלמיד והיא ממוקמת בהשקעתה הגבוה במקום ה  ₪ 8,111 -נמצא שעיריית נשר משקיעה כ 20.10.2013

 רשויות שנבדקו.

3614713,00.html-//www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,Lhttp: 

 

 

 

http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3614713,00.html
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 הבדיקה של כלכליסט בוצעה באופן הבא:

 

 

, כמו הבדיקה שעשה כתב כלכליסט, 2013-2014הביקורת ערכה בדיקה עדכנית לשנת הלימודים תשע"ד  .12.1

כלומר השקה אל מול תפוקה. הנתונים  בנושא השקעה בחינוך לתלמיד, תוך התייחסות נוספת להישגי מערכת החינוך,

לקוחים מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הביקורת ביקשה לבדוק כמה רשויות מקומיות בעלת אותו חתך 

סוציואקונומי משיגות תוצאות דומות ואפילו טובות יותר בבחינות הבגרות ובבחינת בגרות איכותית, בהשקעה 

לצורך כך חושבה הוצאת הרשות בחינוך נטו, כלומר בקיזוז הכנסות ממשרדי כספית נמוכה יותר מאשר בעיריית נשר. 

ממשלה. סכום זה חולק במספר התלמידים הלומדים ברשות מגיל גן ועד תיכון כולל חינוך מיוחד. התוצאה היא 

 מספר המשקף באופן גס את השקעת הרשויות המקומיות לתלמיד. הממצאים מתוארים בשתי הטבלאות מטה.

 

, הביקורת ערכה בדיקה זהה גם לגבי שנת 2013-2014כדי לבטל השפעה של הוצאות חריגות בשנת הלימודים  :1הערה 

רשויות מקומיות בהשקעה  201והתוצאות היו דומות העיר נשר ממוקמת במקום הרביעי מתום  2011-2012הלימודים 

כמו בנשר ואף יותר אך בעלות כספית נטו לתלמיד ונמצאו שבע רשויות מקומיות שמשיגות תוצאת בגרות טובות 

 נמוכה בהרבה.
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הביקורת בדקה אילו בתי ספר תיכוניים פועלים ברשויות שהגיעו לתוצאות בגרות כמו בנשר ונמצא כי : 2הערה 

בארבע רשויות התיכון שייך למועצה ובשאר פועלת רשת פרטית כמו אורט, הדסים של ויצו או שהתלמידים יוצאים 

 מוכות.ללמוד ברשויות ס

נטו )הוצאה פחות הכנסה חלקי מספר התלמידים ברשות  ₪ 8,532בטבלה מטה ניתן לראות כי עיריית נשר משקיעה 

רשויות ומועצות מקומיות )לא כולל מועצות  201כולל חינוך מיוחד( לשנה בממוצע בתלמיד והיא מדורגת שניה מתוך 

 אזוריות(.

 

שם  
הרשות

1
 

מדד 
-חברתי
כלכלי 
2008 - 

אשכול 

עד  1-)מ
10 ,1 

הנמוך 
 ביותר(   

ילדים 
בגנים של 

משרד 
 -החינוך 
סה"כ 

תשע"ד 
2013/14 

 -תלמידים 
סה"כ 

תשע"ד 
2013/14 

סה"כ 
 תלמידים

אחוז זכאים 
לתעודת 

בגרות מבין 
תלמידי 

כיתות יב 
תשע"ד 
2013/14 

אחוז זכאים 
לתעודת בגרות 

שעמדו 
בדרישות הסף 

של 
האוניברסיטאות 

מבין תלמידי 
כיתות יב  

תשע"ד 
2013/14 

הוצאות של 
הרשות 
לחינוך 

)אלפי ש"ח( 
2014 

הכנסות של 
הרשות 
מחינוך 

)אלפי ש"ח( 
2014 

 השתתפות
 הרשות נטו

 בחינוך

 הוצאה
 בחינוך
 לתלמיד

 נטו

 11,904 3,738 3,158 6,896 50 54.5 314 191 123 7 ראש פינה

 8,532 29,505 30,373 59,878 60.5 76.3 3,458 2,610 848 7 נשר

 7,797 4,694 6,976 11,670 82.1 93.4 602 387 215 6 פרדסייה

 7,432 3,099 1,934 5,033 .. .. 417 355 62 10 כפר שמריהו

 7,323 5,858 4,171 10,029 81.5 83.3 800 661 139 10 סביון*

 6,963 2,472 3,360 5,832 58.7 77.8 355 147 208 5 אליכין

 6,398 107,045 139,083 246,128 71.5 81.5 16,732 13,119 3,613 8 הרצלייה

 6,024 4,036 8,134 12,170 80.9 85.3 670 457 213 9 הר אדר

 6,011 155,740 195,636 351,376 74.7 80.6 25,908 20,575 5,333 7 רמת גן
-תל אביב 

 5,852 392,416 429,490 821,906 64 73.8 67,058 50,863 16,195 8 יפו

 5,445 8,892 9,278 18,170 46 65.3 1,633 1,141 492 5 קריית עקרון

 5,078 81,602 157,837 239,439 80.6 85.1 16,070 12,991 3,079 8 רעננה

 4,909 251,787 273,381 525,168 61.4 70.8 51,292 39,413 11,879 6 פתח תקווה

 4,853 56,045 66,852 122,897 78.5 83.5 11,548 9,256 2,292 9 רמת השרון

 4,742 7,108 11,093 18,201 57.4 70.4 1,499 1,177 322 5 קצרין

 4,741 16,143 39,765 55,908 56.5 76.7 3,405 2,544 861 4 טירת כרמל

 4,707 25,677 24,593 50,270 45.7 67.3 5,455 4,070 1,385 6 באר יעקב

 4,561 7,393 10,338 17,731 61.6 76.8 1,621 1,042 579 6 אזור

 4,545 2,986 4,837 7,823 61.5 77.1 657 392 265 5 בני עי"ש

 4,301 8,129 10,212 18,341 88.3 91.7 1,890 1,556 334 9 כוכב יאיר

 4,272 30,047 41,402 71,449 46.5 70.3 7,033 5,274 1,759 5 אור יהודה

 4,182 42,600 78,169 120,769 49.6 67.8 10,187 7,807 2,380 5 קריית אתא

 4,094 3,967 5,842 9,809 63.1 74.6 969 634 335 7 בית דגן

 4,036 48,561 102,512 151,073 42.1 56.6 12,031 9,321 2,710 4 קריית גת

 3,818 48,256 82,544 130,800 77.4 83.3 12,640 9,948 2,692 8 הוד השרון
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רשויות מקומיות בעלות מספר תלמידים דומה לקיים בנשר, המדורגות חברתית  10 בטבלה מטה ניתן לראות כי

, מגיעות לאחוזי בגרות ומדד איכות תעודת בגרות כמו של תלמידי נשר ואף יותר מכך אך בהשקעה 6-9כלכלית באשכול 

 נמוכה בהרבה.

 

שם  הרשות
1

 

מדד 
-חברתי

 2008כלכלי 
אשכול  -

עד  1-)מ
10 ,1 

הנמוך 
 ביותר(   

ילדים 
בגנים של 

משרד 
 -החינוך 
סה"כ 

תשע"ד 
2013/14 

 -תלמידים 
סה"כ 

תשע"ד 
2013/14 

סה"כ 
 תלמידים

אחוז זכאים 
לתעודת 

בגרות מבין 
תלמידי 

כיתות יב 
תשע"ד 
2013/14 

אחוז זכאים 
לתעודת בגרות 

שעמדו 
בדרישות הסף 

של 
האוניברסיטאות 

מבין תלמידי 
יב  כיתות 

תשע"ד 
2013/14 

הוצאות של 
הרשות 
לחינוך 

)אלפי ש"ח( 
2014 

הכנסות של 
הרשות 
מחינוך 

)אלפי ש"ח( 
2014 

 השתתפות
 הרשות נטו

 בחינוך

 הוצאה
 בחינוך
 לתלמיד

 נטו

 8,532 29,505 30,373 59,878 60.5 76.3 3,458 2,610 848 7 נשר

 3,660 15,450 21,865 37,315 79.2 86.7 4,221 3,208 1,013 7 צורן-קדימה

 3,151 15,893 27,373 43,266 65.8 77.4 5,043 3,889 1,154 8 מבשרת ציון

 2,980 15,434 24,928 40,362 86.3 89.8 5,180 3,622 1,558 8 גבעת שמואל

 2,412 8,494 23,563 32,057 78.8 82.4 3,522 2,924 598 7 אפרת

 2,301 14,144 41,688 55,832 84.1 87.7 6,146 5,306 840 8 שוהם

 2,162 7,374 14,547 21,921 82.5 88 3,411 2,735 676 8 מזכרת בתיה

 2,047 12,104 20,532 32,636 66.6 77.3 5,913 4,650 1,263 6 גן יבנה

 2,031 8,740 14,338 23,078 73.9 80.6 4,303 3,545 758 8 אבן יהודה
-בנימינה

 1,844 7,383 16,842 24,225 70.8 79.2 4,004 3,246 758 8 גבעת עדה*

 1,610 6,717 32,709 39,426 79.7 84.3 4,173 3,512 661 9 תל מונד

 1,038 2,760 5,843 8,603 68.9 83.9 2,660 2,179 481 2 בענה
 

 הערות הביקורת:

רשויות מקומיות עם  201כפי ניתן לראות בשתי הטבלאות מעלה, עיריית נשר ממוקמת במקום השני מתוך  .12.2

 . 2013-2014לשנת הלימודים  ₪ 8,532הוצאה נטו לתלמיד בגובה, 

רשויות מקומיות בעלות מספר תלמידים דומה לקיים בנשר, המדורגות  10הביקורת מעירה כי מצאה  .12.3

, המגיעות לאחוזי בגרות ומדד איכות תעודת בגרות כמו של תלמידי נשר ואף יותר מכך 9-6חברתית כלכלית באשכול 

 אך בהשקעה נמוכה בהרבה.

הביקורת ממליצה לבחון כיצד מצליחות רשויות דומות לנשר להגיע לתוצאות בגרות מרשימות כמו בנשר אך  .12.4

בכלל כדי לבחון כיצד ניתן לפעול  בהשקעה נמוכה בהרבה. הביקורת ממליצה לבחון את הוצאות מערכת החינוך

 באופן יעיל יותר ולחסוך הוצאות או לחלופין לנתב אותן למטרות חינוכיות אחרות.
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 : תגובת מנהל קריית חינוך

. המיוחד החינוך עם 90%-89% ועל המיוחד החינוך ללא 96% על דויעמ בגרות לתעודת הזכאות אחוזי ה"תשע ל"בשנה

 קריתגבוהה במיוחד!  תוצאה הניבה נשר עיריית של ההשקעה ,החינוכי הצוות של למוטיבציה בנוסף כי לראות ניתן

 כל את לקבל זכושצויינו  הרשויות 10 האם. מצויינות על המעידים רבים בפרסים זכתה נשר מקיף תיכון החינוך

 ?נשר מקיף תיכון החינוך קרית זכתה בהם הפרסים

 סיכום והמלצת הביקורת: .13

למערכת החינוך ולתיכון נשר מספר מדדים להערכת תפוקות המערכת והישגיהם של בוגרי בית הספר, כגון: אחוז גיוס 

למסלול משמעותי בצבא, אחוז נשירה מבית הספר, אחוז המצטיינים ועוד. תיכון נשר זוכה וזכה בפרסים רבים על ניהולו 

. על כך מגיעים שבחים להנהלת בית ספר ולעומדת בראשה ד"ר והישגיו ונבחר לא אחת כבית ספר לדוגמא ברמה הארצית

חיה ילינק יחד עם שלושת מנהלי החטיבות, למנהל מחלקת חינוך מר משה לאופר, וכמובן להנהלת העירייה ולראש העיר 

 מר אבי בינמו וקודמו בתפקיד מר דוד עמר. 

 ך לארוך השנים האחרונות:זה גם המקום לציין חלק מהפרסים וההישגים בהם זכתה קריית החינו

. קריית החינוך נבחרה באותה שנה לשמש בית ספר מדגים בחינוך פרס החינוך הארצי בשנת תשע"א הוענק לקריית החינוך,

הערכי, לקידום זהות יהודית, ציונית והומניסטית. בנוסף, זכתה קריית החינוך בפרס חינוך תעבורתי, מקום ראשון 

ב, וקיבל הסמכה לבית ספר ירוק. תלמידי בית הספר זכו במקום הראשון בפסטיבל בתחרות רובוטיקה לשנת תשע"

מתמודדים. כאמור, בית הספר התיכון מגיע מדי שנה לאחוזי  90הסרטים הבינ"ל בחיפה בסרט "הנוכחות שבאין" מתוך 

 בגרות מרשימים בקרב התלמידים שלומדים בו ושומר על כך בעקביות לאורך שנים.

 
עיל, הביקורת התמקדה במדד אחוזי הבגרות כמדד מרכזי, מאחר והוא מושך את מרבית תשומת הלב לצד האמור ל

הציבורית ולדעת הביקורת הוא היעד המרכזי שאליו מכוונת מערכת החינוך בנשר ובארץ כולה, ולכך השלכות תקציביות 

  משמעותיות.

 הנהלת העיר שני נושאים לדיון ומחשבה:לאור הממצאים חשוב להדגיש כי הביקורת מכוונת להעלות בפני 

 האם ניתן להשיג את התוצאות שמציג בית הספר בעלות נמוכה יותר? .1

 האם יש מקום להפנות חלק מהתקציב להשגת יעדים חינוכיים נוספים? .2

 
 תגובת מנהל קריית החינוך:

 
  החינוך ושר התחבורה.בשנה"ל תש"ע קיבלה החטיבה העליונה פרס חינוך ארצי לחינוך לבטיחות בדרכים משר 

 
  בשנה"ל תשע"א קיבלה קריית החינוך פרס חינוך ארצי מנשיא המדינה , מר שמעון פרס  ומשר החינוך, מר גדעון סער

 על הפיכת החזון החינוכי של בית הספר למציאות .
 

  הארץ(. בתי ספר בכל 5בשנה"ל תשע"א נבחרה קריית החינוך להיות "בית ספר מדגים" בחינוך הערכי )נבחרו 
 

  מורשת תרבות ישראל". -ב 1בשנה"ל תשע"ב קיבלה חטיבות הביניים פרס ארצי מקום" 
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 .בשנה"ל תשע"ב זכתה החטיבה העליונה במקום ראשון בתחרות ארצית בנושא רובוקאפ 
 

 .בשנה"ל תשע"ג קיבלה חטה"ב ב' פרס ארצי לחינוך לבטיחות בדרכים משר החינוך ומשר התחבורה 
 

  קיבלה קריית החינוך הסמכה לבית ספר ירוק.בשנה"ל תשע"ג 
 

 .בשנה"ל תשע"ד קיבלה חטה"ב א' פרס ארצי לחינוך לבטיחות בדרכים משר החינוך ומשר התחבורה 
  בשנה"ל תשע"ד זכתה החטיבה העליונה בפרס ארצי מקום ראשון בפסטיבל הסרטים הבינ"ל , בסרט "הנוכחות

 שבאין".
 

 ום ראשון בתחרות ארצית במשחק "התכנות הגדול".בשנה"ל תשע"ה זכתה חטה"ב ב' במק 
 

 

 מדיניות ומטרות מערכת החינוך

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומרכז אדווה, לגבי אחוז הנרשמים לתואר ראשון, מעלה שאלה עקרונית לגבי 

 היעדים ששמה לעצמה מערכת החינוך בישראל בכלל וכמובן גם בעיר נשר. 

על פי פרסומי משרד החינוך, אחוזי הזכאים לתעודת בגרות מתוך כלל התלמידים הגרים בתחומי העיר נשר  .13.1

. ממוצע אחוזי הזכאות לתעודת בגרות של בוגרי תיכון מקיף נשר )כולל חינוך מיוחד( 75%לשנת תשע"ד עמד על 

 . 86%תשע"ד עמד על  -לשנים תש"ע

-2013וסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנים על פי ממצאי הדו"ח של מרכז אדווה המב .13.2

 נרשמו ללימודי לתואר ראשון.  20-29בלבד מתושבי נשר בטווח הגילאים  25% -, כ2014

השוואה בין אחוז הזכאים לתעודת בגרות בעיר נשר, עם או בלי תלמידים הלומדים מחוץ לתיכון המקיף, לבין  .13.3

מבעלי תעודת בגרות בעיר, בטווח הגילאים שנבדק, אינם  65%-50% -ה כי אחוז הנרשמים לתואר ראשון, מרא

 ממשיכים ללימודי תואר ראשון.  

 

ייתכן וללא ההשקעה המצוינת לעיל  מערכת החינוך בנשר לא הייתה מגיע להישגים הללו. כלומר,  תגובת מנהל מחלקת חינוך:

 12. ומאידך ניתן להניח כי האחוז אינו גבוה יותר כיוון שבתום מבוגרי מערכת החינוך הלומדים במערכת ההשכלה הגבוה 25%

 שנות לימוד הבוגרים אינם זוכים יותר לתמיכה הרחבה של קריית החינוך.

 

שנים,  6-9הביקורת ממליצה להנהלת העירייה לערוך סקר מקיף בקרב בוגרי נשר שסיימו את לימודיהם לפני  .13.4

את לימודיהם במוסדות להשכלה גבוהה באופן יסודי כדי לקבל החלטות כדי לבדוק את אחוז בוגרי נשר הממשיכים 

 בדבר יעדי מערכת החינוך בעתיד. 
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 חיסכון ויעילות בעבודת המערכת )עלות מול תועלת( 

רשויות מקומיות בנושא הוצאה נטו  201מתוך  השניהביקורת מציינת כי עיריית נשר ממוקמת במקום  .13.5

 . 2013-2014לשנת הלימודים  ₪ 8,532לתלמיד העומדת על, 

רשויות מקומיות בעלות מספר תלמידים דומה לקיים בנשר, המדורגות חברתית  10הביקורת מעירה כי מצאה  .13.6

, המגיעות לאחוזי בגרות ומדד איכות תעודת בגרות כמו של תלמידי נשר ואף יותר מכך אך 6-9כלכלית באשכולות 

 שקיעה עיריית נשר.בהשקעה נמוכה בהרבה. פחות מחצי הסכום שמ

הביקורת ממליצה לבחון כיצד מצליחות רשויות דומות לנשר להגיע לתוצאות בגרות מרשימות כמו בנשר אך  .13.7

בהשקעה נמוכה בהרבה. הביקורת ממליצה לבחון את הוצאות מערכת החינוך בכלל כדי לבחון האם ניתן לפעול באופן 

 למטרות חינוכיות שונות. יעיל יותר ולחסוך בהוצאות או לחילופין לנתב אותן

רשויות )שפורסמו ציוניהן( באחוזי בוגריה  194מתוך  50 -עיריית נשר ממוקמת במקום ה 2013-2014בשנת  .13.8

 .76.3%הזכאים לתעודת בגרות עם תוצאה של 

 לתעודת זכאים אחוזרשויות )שפורסמו ציוניהן( במדד,  194מתוך  62 –באותה שנה היא מדורגת במקום ה  .13.9

 '.יב כיתות תלמידי מבין האוניברסיטאות של הסף בדרישות מדושע בגרות

לדעת הביקורת טוב עושה הנהלת בית הספר כאשר היא מודדת את הישגי התלמידים הלומדים בין כתלי בית  .13.10

הספר בנפרד מהמדד העירוני. יחד עם זאת לדעת הביקורת פרסום אחוזי ההצלחה בבגרות ע"י העירייה חייב לכלול 

יכון מקיף נשר לצד אחוזי ההצלחה של כלל התלמידים המתגוררים בעיר, ולהתייחס בכך גם לאופן את הישגי ת

 המדידה שמפרסם משרד החינוך. הביקורת ממליצה לפרסם באותו אופן גם את מדד "איכות תעודת הבגרות".

לתיכון מקיף הביקורת לא מצאה בדיווחי העירייה נתונים באשר להישגיהם של תלמידי נשר הלומדים מחוץ  .13.11

נשר. בהקשר זה ממליצה הביקורת לערוך מעקב ולהציג את אחוזי ההצלחה בבגרות של הלומדים מחוץ לתיכון מקיף 

 נשר ולהציגם בסמוך לתוצאות של התיכון. שכן הרשות המקומית בשונה מהתיכון מייצגת את כלל תושביה. 

 

 נהלים, דיווח ותקשורת בין העירייה לתיכון

במהלך הדו"ח נקודות בהן ניתן לשפר את רמת עדכון המידע במערכות המידע השונות ולשפר את  הביקורת העלתה .1.1

 התקשורת בנושא דיווחי שכר בין העירייה לבית הספר.

הביקורת מציינת כי יש להקפיד כי לפני כל תחילת שנת לימודים שיצא מכתב חתום ע"י מנהל מחלקת חינוך המאשר  .1.2

( את תקן השעות לפי פרוט של שעות פרונטליות, פרטניות ותומכות הוראה לתיכון. פורמאלית  )לאחר שלב ההמלצה

מסמך זה צריך לכלול את כל השעות שהעירייה ממנת לצרכי תגבור ובכלל זה פרויקטים המבוצעים באמצעות 

חינוך  המתנ"ס בחטיבות הביניים או בכל מסגרת אחרת. העתקים ממכתב זה צריכים להופיע במחלקת חינוך, בקרית

 בלשכת המנכ"לית ובגזברות העירייה. 

לשנה עבור הוספת שעות לתיכון. חצי  ₪מיליוני  3-4 -הביקורת מציינת כי העירייה נושאת בעלות תקציבית של כ .1.3

משעות אלה הן שעות פרטניות, שעות תומכות הוראה ושעות תפקיד. לכן על מחלקת חינוך וגזברות העירייה לקיים 

ל שעות אלה. הביקורת מציינת בהקשר זה כי יש להקפיד להציג בכל דיווח )סדין(, הפרדה בין בקרה באופן שוטף ע
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שעות הוראה בכיתה לשעות גמול בגרות ושעות תפקיד כדי שתהיה אפשרות להתייחס לנתון חשוב זה ולבדוק אותו. 

ת תשע"ו יכלול הפרדה וסיכום הביקורת מציינת לחיוב שכבר בשלב עריכת הביקורת תוקן ליקוי זה וסדין הדיווח לשנ

 של כל סוגי השעות בנפרד.

על פי המלצת הביקורת כבר במהלכה שונה אופן הדיווח על שינויי התקן של בית הספר לעירייה והוחלט כי התקשורת  .1.4

בנושא שכר וכוח אדם תהיה רק בין חשבת השכר בעירייה לבין סגנית מנהלת התיכון שאחראית על דיווח וניהול כוח 

ם בתיכון. הביקורת ממליצה שנוהל זה ימשיך ובכל חודש בסמוך להכנת תלושי השכר תתקיים פגישה בין סגנית האד

 המנהלת וחשבת השכר כדי לוודא שכל השינויים בנושא כוח אדם בתיכון עודכנו באותו חודש.

ני ולא באופן ממוחשב. מבדיקת הביקורת עולה כי דיווח נוכחות המורים מבוצע באופן יד –דיווח נוכחות ממוחשב  .1.5

נושא זה יוצר עומס עבודה רב על המערכת ומהוה מוקד לטעויות אנוש. יש לפעול לכך שדיווח הנוכחות יעבור 

 אוטומטית מכוח אדם לשכר כמו שאר עובדי העירייה.

 

 תגובת מנהל מחלקת חינוך: 

הארצית ובאופן עקבי.  נקודה בנשר קיימת השקעה גדולה שתורגמה לאורך השנים להישגים גבוהים ברמה  .1

נוספת שיש לשים לב אליה היא כי כתוצאה מהשקעת העירייה, בנשר ההוצאה למשפחה היא מינימאלית, 

לדוגמא: צהרונים, הסעות , שיעורי העשרה, מלגות וכו' על כן בהשוואה אל מול יישובים דומים שצוינה לעיל 

 צריכה לקחת בחשבון גם את ההוצאה למשפחה.

ם לב כי בחישוב שביצעה הביקורת מגולמות עלויות כבדות מאד שאין להן השפעה ישירה על למידה יש לשי .2

 בשנה. ₪מיליון  3 –והישגים. למשל: עלויות הסעות כ 

אני ממליץ בהקשר להשוואת גובה ההשקעה בתלמיד בין היישובים, לבחון את מרכיב ההוצאה נטו להוראה  .3

 של ההורים מול ישובים אחרים.והעשרה והשוואה בהשתתפות הכספית 

של: שעות פרונטליות,  הבנושא דיווח שעות תקן לשנת לימודים אני לא רואה את הצורך בדיווח ברזולוצי .4

תומכות ופרטניות מאחר ומדובר בנוסחה הגוזרת אוטומטית את השעות התומכות והפרטניות כחלק משעות 

ההוראה הפרונטליות שיאושרו ע"י העירייה את עלותן  ההוראה הפרונטליות. לכן, אני מציע לדווח לצד שעות

לשעת לימוד בהסכם עוז לתמורה( היא שסכום הכספי כולל  ₪ 10,000 –בכסף. המשמעות של העלות הכספית )כ 

 בתוכו גם את השעות הפרטניות והתומכות. בכך ניתן מענה להערת הביקורת.
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 :2014ירייה לשנת בדו"חות מבקר העמעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 

 יעוץ משפטי מורדות כרמלו"ח ביקורת ד

 

 חשבונות פתוחים:

 מיליון שקל. 1.5חשבונות פתוחים במחלוקת בסכום של 

 דו"ח הביקורת הוצג למליאת וועדת מורדות כרמל  .תוקן

שקיבלה את המלצותיו והטילה על היועץ המשפטי של 

הוועדה להפגש עם עו"ד סיגל במטרה להגיע לפשרה 

בהתחשב בממצאי הביקורת. שני הצדדים הגיעו לפשרה 

ה עדווהאושר במליאת ולבסוף נחתם הסכם אשר 

מס' ישיבה ב  מקומית לתכנון ובניה מורדות הכרמלה

,. הסכום הסופי שעליו הוסכם 16.12.14מיום  2014017

לסיום כל ההתקשרות בין הצדדים ולסיום כל התהליכים 

-כ , כולל מע"מ במקום ₪ 800,000 ב תיקים הנותרים הוא

 ₪מיליון  1.5

 :מהנדסת הוועדה

ה לגבי התנהלותה של מהנדסת הוועדה בנושא הוצאת השיק לעו"ד סיגל, הביקורת סבור

שהתנהלותה הייתה לא תקינה בלשון המעטה ומאחר שהשיק בוטל והמהנדסת הגיע לגיל פרישה, 

 הביקורת ממליצה לאפשר לה לצאת לגמלאות ולא להאריך את כהונתה כפי שביקשה.

 מהנדסת הוועדה יצאה  .המלצת הביקורת התקבלה

אך הגישה תביעה נגד הוועדה בענייני שכר  לפנסיה

 התביעה עדיין נדונה בבית משפט. שלטענתה מגיעים לה.
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  פעילות הוועדה לתכנון ובניה מורדות כרמלדו"ח ביקורת בנושא 

 פרויקט ייעודי קרקע

  .מטופל ע"י הוועדה פרויקט ייעודי קרקע תוקן חלקית

 .טרם הסתייםבמטרה לסגור פערים. אך 

 היתרי בנייה

 תוקן נושא ההיתרים מקבל עדיפות גבוהה בוועדה 

 .במטרה לצמצם את משך הזמן לקבלת היתר

 פיקוח על הבניה ותיאום עם תובע הוועדה

  .הוועדה אימצה מדיניות אכיפה רשמית אשר תוקן

 מגדירה לפיקוח באילו עבירות בניה להתמקד

 עירה כי על מפקחי הוועדה להעביר תיקים לטיפול משפטי רק לאחר שהחקירה בוצעה בהתאם להנחיות היועץההביקורת 

 המשפטי ועליהם לעשות כל מאמץ כדי שחומר החקירה יעמוד בדרישות התובע

  .לא תוקן 

 פגישה שבועית בין התובע לפקחי הוועדה

 תוקן 

 ההתקשרות המתנ"ס עם עמותת "באופן תרבותי" 

 2015. המתנ"ס לא עבד עם העמותה במהלך שנת תוקן .

 3לדברי מנהלת המתנ"ס התקשרויות נעשות על פי 

 .מחירהצעות 

 מתערב  איננו. חבר מועצת העיר מר איגור גורביץ תוקן

 .בהחלטות המתנ"ס

 העסקתה של הגב' הילה בינמו, בתו של ראש העיר, כמדריכה בקיטנה במתנ"ס

 היא  .₪ 1,110 . הגב' בינמו החזירה לקופת המתנ"ס תוקן

 אינה מועסקת יותר ע"י מתנ"ס נשר.
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 דו"ח ביקורת בנושא תקציב העירייה

 השענות על מקורות הכנסה חד פעמיים

 

  .לא צפויים  2017לדברי גזבר העירייה בשנת לא תוקן

בגובה של  2016כפי שהיו בשנת מקורות הכנסה  נוספים 

לבצע יש  2017לקראת תקציב , . כלומר₪מיליון  8-10 -כ

 קיצוץ בהוצאות העירייה כדי לאזן את התקציב.

 

 :2014בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת מעקב תיקון ליקויים שהועלו 

 .שירות ןשניים מתוך ששה קבלני השירות בתחומי השמירה האבטחה והניקיון היו ללא רישיונות לעסוק כקבל

 בעירייה מאחר החוזה הרישיונות  לא הופיעו בתיק  .תוקן

ומדובר במכרז משותף של החברה למשק וכלכלה. 

מנהל אכיפה והסדרה הרישיונות מופיעים באתר של 

 .במשרד הכלכלה

בשני הסכמים שנחתמו בין העירייה לקבלן שירות בתחום השמירה, לא נבחר נציג קבוע מטעם העירייה לריכוז נושא זכויות 

 המועסקים

 גזבר העירייה הוא האחראי .תוקן 

מתוך ששה  המהעובדים לגבי שלוש 10%לא הקפידה על עריכת בדיקה תקופתית אחת לתשעה חודשים  לגבי לפחות  יההעירי

 .קבלנים בתחומי השמירה, האבטחה והניקיון

 כי על פי חוזה החברה למשק וכלכלה הוהר לנציגי  .תוקן

את  יםמבצעההתקשות עימם הנושא באחריותם והם 

 הבדיקות.

 קבלנים בגין הפרות של חוקי העסקת עובדיםלא הוטלו סנקציות על 

 על פי ההסכם עם החברה למשק וכלכלה היא  .תוקן

 האחראית על בקרה והטלת סנקציות אם יש צורך.
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לאחרונה הודיע גזבר הערייה על קיזוז תשלום בעקבות 

 ביקורת של מבקר העירייה בתאום עם משק"ל.

 .בקליטתו למשרההעירייה שילמה לאחד העובדים שכר עודף בשל טעות 

  העיקוב באישור החוזה של העובד נבע מהתנהלות משרד

הפנים ולא מהתנהלות העירייה ולכן העירייה לא מצאה 

על פי חוזר מנכ"ל מ. לנכון לחייב את העובד בנושא. 

מאחר ועיריית נשר היא  - 8.2סעיף  2011הפנים  ינואר 

עיר אייתנה בסמכותה לשלם שכר בכירים באופן מלא עד 

  אישור משרד הפנים.
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 ציבורה פניותדו"ח על 
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תאריך  נושא הפניה כתובת מספר
הגשת 
 הפניה

תאריך 
מענה 
 לפניה

 פירוט והערות ממצאים סטטוס

לתושב  הנחה לתשלום ארנונה יפנה נוף  1
נשר אשר בגלל מצב בריאותו 

 גר בקרית אתא.

אינו זכאי  טופל    
להנחה 

בגלל בארנונה 
שמתגורר 

בקרית אתא. 
כן זכאי לבקש 
הנחה על נכס 

 ריק

  

2 

  

כתובת דואר למשלוח דואר לא 
 מעודכנת

 -טופל טופל   מרץ-09
ביקשתי מרם 

לעדכן את 
 העוד

  

בטיחות תחזוקה וניקיון בפארק    3
 גבעת נשר

תי שטופל ביק טופל   מרץ-17
 מיוסי לטפל

  

שמעה על מלגה  - הפונה כי    4
 של עיריית נשר לרכישת דירה

והלינה על כך שלא קיבלה על 
 כך הודעה בזמן

 -טופל  טופל    
הגברת 

קיבלה מידע 
 שגוי
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רחוב  5
 אורן 

דיברתי עם  טופל   אפר-11 עמוד תאורה שהורד ולא הוחלף
מיכה והוא 

טיח לטפל בה
 4בתוך 

שבועות אחרי 
 עיר הנוער

  

של פיצוי על נזק שנגרם לרכב  התמר  6
 ע"י עובדי עירייה תושב

 אפר-21

תיקן  -טופל טופל  
את הרכב 

על פי במוסך 
הצעת מחיר 

קיבל החזר ו
מהעירייה 
באמצעות 

 אורית

  

לא מקבל  -התקנת פח גדול  הנוריות  7
 מענה מהעירייה

לא     
 טופל

הפח עולה על 
גדותיו ואינו 
מספיק לכל 

 הדיירים

  

מענה מהעירייה על מתן  חוסר   8
 דוחות חניה

נושא זה  טופל   אפר-26
באחריות 
. היועמ"ש

מסרתי לפונה 
את את המייל 

של היועץ 
המשפטי 

 להמשך טיפול

  

בקשה להשתתפות העירייה    9
 בעלות חוג הכדורסל

 עמותהה טופל    מאי-12
מקבלת 
קיבלה וקיבלה 
תמיכה 

 מהעירייה

  

ריה צ'הפנסימון אדום לבן ליד    10
אני פונה  - ONEבמתחם 

אליכם כממונים על פניות 
הציבור. אני מבקש לקבל את 

 מפת התמרור של עיריית נשר.

 טופל    
 חלקית

 לאחר בדיקה
תוכנית 

התמרור 
אושרה בעבר 
הרחוק ועדכון 

שלה לגבי  
תחנת מוניות 
קיבל אישור 

 2010נוסף ב 

למרות זאת התושב  
ביקש להישפט והעירייה 

התפשרה וביטלה את 
הדו"ח ובנוסף התחייבה 

 להסיר את הסימון.
 

בשלב זה לא ברור אם 
הסימון במקום בוצע כדין 

 או לא.
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הגישה לטענת הפונה, היא    11
הצעת מחיר לחברה הכלכלית 
 עבור ייעוץ בטיחות לרישוי עסק

 ולא קיבלה את העבודה.

לא קיבלתי  טופל יונ-09  
את טענתה. 

לא היה הליך 
הצעת  של

מחיר ולא היה 
צורך בהליך 

מכרזי מאחר 
ומדובר 

בסכום נמוך 
 4,500של כ 

₪ 

  

שלום, לאחרונה התקבלה    12
התראה ברח' חבצלת על טיפול 

בצמחייה בשטח שטופל ע"י 
העירייה עד היום. ומעתה 

העירייה החליטה שהשטח פרטי 
ותגבה תשלום נוסף בארנונה 

עבור קבלן פרטי? אבקש בירור 
 וטיפול

מדובר בשטח  טופל יונ-22 יונ-22
פרטי 

באחריות ו
 הדיירים 

 .לגזום אותו

  

-4התקבל חשבון מים לתקופה  המסילה  13
 – 15ברחוב המסילה  5/15

ע"ס  ק'נשר עבור חברת 
חיוב זה הינו הזוי ₪.  4,548.70

ומטורף לחלוטין!!!! חלה טעות 
בחיוב זה!!!! החל מיום ראשון 

אני משאירה הודעות בכדי 
אך לצערי אף לפתור את הנושא 

 .אחד לא חזר אליי!!!

קיבלה הפונה  טופל יול-01 יונ-26
מענה 

מחלקת מ
 גביה
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השתלטות על שטח ציבורי.    14
הפך את  4מס' תושב רחוב יעל 

השטח שמעל ביתו )בין רחוב 
יעל לבין רחוב צה"ל לשטחו 

הפרטי , גידר אותו ומקיים בו 
ארועים. זהו מטרד. פנינו 

לגורמי העירייה אך האיש ככל 
 הנראה "מקושר"

13/07/
2015 

13/07/
2015 

הועבר  טופל
לטיפולו של 

 מפקח
במורדות 

 .כרמל
המפקח ביקר 
במקום ופתח 

פיקוח תיק 
ל לטיפו

 במקרה.

  

קיזוז ימי עובד התלונן על    15
 שלא בצדק.  חופשה

12/07/
2015 

02/08/
2015 

הימים הושבו  טופל
לו והוא חוייב 

ימי  22לנצל 
חופשה עד 

 2015סוף 

  

/30/07 חוזרת ניקיון וזרימת ביוב 10אורן  16
2015 

30/07/
2015 

    טופל 

בקשה לבדוק את החלטת  עירייה 17
 תוספת קידום העירייה בנושא

התלונה  טופל    
מוצדקת . 
הועברה 

לביצוע ראש 
 העיר

ראש העיר פנה 
למנכ"לית העירייה 

שכנסה את ועדת מכרזים 
 לקבלת עובדים בנושא. 

הוועדה המליצה לא לתת 
לעובדת תוספת קידום 
למרות ממצאי הממונה 

 על פניות הציבור.
למיטב ידיעתי ראש העיר 

עדיין לא קיבל החלטה 
 בנושא

ניקיון ותחזוקה של שטחים    18
 ציבוריים

21/09/
2015 

21/09/
2015 

הועבר  טופל
למחלקות 

 לביצוע

  

בכל הרחוב בסביבת בית הספר  האשל  19
מתבצעות עבודות בכבישים 

ובמדרכות שמתמשכות כבר זמן 
רב ולא רואים את הסוף. זה מאד 

מסוכן שיש שם ילדים קטנים 
שחשופים לתחבורה בצורה 

הכל מתנקז לכביש אחד  כזאת.
צפוף ללא מדרכה בטוחה. 

מצטבר שם פקק ובלגן אחד 
גדול.אין איפה להוריד את 

הילדים. תוסיפו לזה את החורף 
שמתחיל עכשיו וכל העפר הופך 

לבוץ חלקלק! זה פשוט מחדל 
אחד גדול. בטחון ילדינו 

 באחריותכם המלאה!

25/10/
2015 

27/10/
2015 

סיור במקום  נערך   טופל
, השתתפות מהנדס העירב

 ממלא מקום ראש העיר
. הקבלן ומבקר העירייה

קיבל הנחיות לתיקון מיידי 
של כל ליקויי הבטיחות, 
הסרת מכשולים ופסולת 

 24וסיום המדרכה בתוך 
 .שעות וכך נעשה
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 4עבודות לשיפוץ מתחם התחנה  המסילה  20
וחצי חסמו את הניקוז ממגרש 

 5/10-החניה שלנו פניתי למוקד ב
אבל איש לא הגיב אחרי פניה 

נוספת הגיע מיכאל מהמים ואמר 
שזה לא באחריותו ביום ראשון 

ס"מ )אם  15עומק השלולית היה 
תרצה אשלח תמונה( בגשם יותר 

רציני כל החניה תוצף. אדם עם 
דקות  10-ניקוז ב מעדר פותח

אבל איש מהעירייה לא רוצה 
לעזור למרות העירייה גרמה 

 מראש לבעיה 

05/10/
2015 

01/11/
2015 

 שלח מייל תודה הניקוז תוקן טופל

טוענת לחוסר טיפול של העירייה  האלון  21
 בכמה נושאי תברואה:

 שינוי מיקום צפרדע אשפה
 ניקיון מרכז מסחרי

 צביעת מרכז מסחרי
 פחים בגני משחקיםהצבת 

 גינון באזור המרכז המסחרי

01/12/
2015 

טופל  
 חלקית

צפרדע האשפה הוחלפה  
ומיקומם  4.5בפחים 

הוחלף לשביעות רצון 
 התושבת

 גן המשלחקים נוקה
ראש העיר אינו מאשר 

הצבת פחים קטנים 
במקומות בהם יש מיכלי 

אשפה גדולים בקרבת 
 מקום

גינון: יבוצע בהתאם 
ית גינון של לתקציב ותוכנ

מהנדס העיר. הנושא 
 הועבר לידיעתו

צביעת מבנה המרכז 
המסחרי היא פרויקט 
שניתן לבצע אותו רק 
בחודשי הקייץ. מאחר 
ומדובר במבנה פרטי 
הנושא הועבר לטיפול 

 מנכ"לית העירייה

 
 


