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 .1רקע כללי
 1.1המחלקה המשפטית בעיריית נשר מספקת שירותי משפטיי לעירייה בתחומי הייעו
המשפטי ,הייצוג המשפטי של העירייה כלפי גורמי חו ,הדרכה והנחייה למוסדות
העירייה ,ועדותיה ועובדיה.
 1.2היוע המשפטי לעירייה מהווה גור מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה
התקי.
 1.3העירייה מחויבת למנות יוע משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות )ייעו משפטי(
התשל"ו .1975
 1.4תפקידיה ותחומי אחריותה של המחלקה המשפטית כוללי:
 1.4.1ייעו משפטי לראש העירייה ,חברי המועצה הנבחרי ומנהלי
העירייה בכל הסוגיות המשפטיות הצפות ועולות ,בעת מילוי
תפקיד.
 1.4.2ייעו משפטי למחלקות השונות בעירייה ומת שירותי משפטיי
בנושאי תכנו ובנייה ,מכרזי ,חוזי ,מקרקעי ארנונה ,גביית
אגרות ,היטלי ותשלומי חובה ,חינו( ,רווחה ,רשויות מקומיות
ומשפט מנהלי
 1.4.3השתתפות בישיבות מועצת העיר וליווי משפטי בהליכי חקיקה
מקומיי
 1.4.4הגשת כתבי אישו בעבירות על חוקי עזר מקומיי ,חוק חינו(
חובה ,חוק רישוי עסקי וחוקי נוספי שהעירייה אחראית על
אכיפת.
 1.4.5הגשת תביעות אזרחיות וניהול הליכי הוצאה לפועל בש העירייה
ולמענה.
 1.4.6ייצוג והופעה בבתי משפט ,בתי די לעבודה ועדות ערר ,ועדת
הנחות בג"צ.
 1.5בהתא לתוכנית העבודה השנתית של מבקר העירייה לשנת  ,2011הביקורת בחנה את
תהליכי העבודה של המחלקה המשפטית אל מול מחלקות העירייה )בעיקר מחלקת
רישוי ופיקוח( ואת טיפולה של התביעה העירונית בהגשת כתבי אישו לבית+המשפט
לענייני מקומיי.
 1.6הביקורת מציינת כי לצערה היא לא זכתה לשיתו ,פעולה מצד המבוקר )בסו ,פרק זה
ראה נספח א' מכתב תחילת ביקורת של מבקר העירייה; ונספח ב' בסו ,פרק זה –
תגובת היועמ"ש להודעה המבקר על תחילתה ביקורת(.
 1.6.1הביקורת פנתה בכתב אל היועמ"ש בתארי( ה –  19ליולי 2011
והודיעה לו על כוונתה לערו( ביקורת במחלקתו בהתא לתוכנית
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הביקורת לשנת  ,2011וביקשה נתוני לגבי נהלי העבודה של

המחלקה והיק ,פעילות )ראה נספח ב' בסו ,פרק זה – תגובת
היועמ"ש להודעה המבקר על תחילתה ביקורת( .
 1.6.2בתארי( ה –  8לאוגוסט ,מאחר ולא התקבלה תגובה מצד המבוקר,
פנתה הביקורת במכתב נוס ,ליועמ"ש כדי לקבל תשובה למכתב
הקוד.
 1.6.3בתארי( ה –  10לאוקטובר  2011התקימה ישיבה בנוכחות הממונה
על המחוז וצוות משרדו ,ראש העירייה ,בכירי העירייה ומנהלי
מחלקות .בישיבה זו נשאל מבקר העירייה ע"י סגנו של הממונה
אילו נושאי הוא מבקר השנה .התשובה היתה שבי היתר את
המחלקה המשפטית.
 1.6.4למחרת ,ב –  11לאוקטובר  2011קיבלה הביקורת מכתב תגובה
מאת היועמ"ש שעליו התארי( ה –  9לאוקטובר  2011ובו הוא
מתייחס לראשונה למכתב הראשו שהוציאה הביקורת מתארי( ה
 19ליולי  .2011במכתבו תוק ,היועמ"ש את סמכותו של המבקר
לערו( ביקורת במחלקתו ומספק מספר נתוני חלקיי ביותר,
ללא גיבוי של מסמכי בתשובה לשאלות ששאלה הביקורת )ראה
נספח ב' ,תשובתו של היועמ"ש לביקורת בסו ,הפרק(.
בשל התתנגדות המבוקר ,תהלי( איסו ,המידע ,המסמכי ובחינת תהליכי העבודה התבצעה
באמצעות שאר המחלקות המבוקרות ובאמצעות מזכירות בית המשפט לענייני מקומיי.
זוהי הביקורת הראשונה הנערכת במחלקה המשפטית בנושא זה ובכ( חשיבותה.
מבקר העירייה שואב את סמכותו מפקודת העיריות ומכא חובתו לבקר את כל עובדי
העירייה ללא יוצא מ הכל ,כפי שנית לראות בסעי  170לפקודת העיריות:

170א) .א( ואלה תפקידי המבקר:
) (1לבדוק א פעולות העיריה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנו
והבניה ,תשכ"ה  ,1965נעשו כדי ,בידי המוסמ! לעשות ,תו! שמירת
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכו;
) (2לבדוק את פעולות עובדי העיריה;
) (3לבדוק א סדרי הבוח והוראות הנוהל הנהוגי בעיריה מבטיחי
קיו הוראות כל די ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכו;
) (4לבקר את הנהלת חשבונות העיריה ולבדוק א דרכי החזקת כספי
העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
)ב( הבקורת לפי סעי* קט )א( תיעשה ג לגבי המועצה הדתית שבתחו
העיריה וכ לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קר או גו* אשר העיריה משתתפת
בתקציב השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת
במינוי הנהלת .למי שעומד לבקורת לפי סעי* קט זה ייקרא להל "גו*
עירוני מבוקר".
)ג( בכפו* לאמור בסעי* קט )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו
השנתית ,את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היק* הביקורת 
) (1על פי שיקול דעתו של המבקר;
) (2על פי דרישת ראש העיריה לבקר עני פלוני;
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) (3על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאי
לביקורת לא יעלה על שני נושאי לשנת עבודה.
)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכי לביצוע ביקורתו.
170ב) .א( ראש העיריה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העיריה ,ראש
המועצה הדתית וסגניו ,חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית,
וחברי ועובדי של כל גו* עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העיריה ,על פי
דרישתו ,כל מסמ! שברשות אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי
הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר שיבקש בתו! התקופה
הקבועה בדרישה ובאופ הקבוע בה.

 .2מטרות הביקורת
 2.1הביקורת ביקשה לברר מהו היק ,הפעילות של המחלקה המשפטית והא היק ,כוח האד
מספיק להיק ,העבודה.
 2.2הביקורת ביקשה לבדוק הא קיימי

נהלי עבודה לפעילות המחלקה המשפטית

ולהתנהלותה מול גופי העירייה השוני ובפרט מול

מחלקת רישוי ופיקוח .כמו כ,

הביקורת בכנה ,במידה וקיימי נהלי עבודה ,הא ה מספקי את צרכי המערכת והא
ה מבוצעי בפועל.
 2.3הביקורת ביקשה לברר באילו אמצעי מנהלת המחלקה המשפטית מעקב אחר התיקי
שהיא מנהלת .מה הנוהל המבוצע לביטול דו"חות וכיצד הוא מיוש.
 .3פירוט ממצאי הביקורת
 3.1התביעה העירונית כוללת את היועמ"ש עו"ד אלכסנדר טנדלר במשרה מלאה ומזכירה
בשליש משרה שעוזרת בניהול המשרד.
 3.2תפקידיו של היועמ"ש רבי ומגווני כמפורט במבוא ובי היתר הוא מייצג את העירייה
במשפטי בתחו של חוקי העזר העירוניי ורישוי עסקי המנוהלי בבית המשפט
לענייני מקומיי בקרית ביאליק ובערכאות גבוהות יותר.
 3.3תביעות ביטוח מתחת לסכו השתתפות עצמית בפוליסות הביטוח של העירייה המוגשות
בבית משפט לתביעות קטנות מטופלות ע"י גזבר העירייה .ובערכאות אחרות )גבוהות יותר(
ע"י היועמ"ש .תביעות ביטוח מעבר לסכו השתתפות עצמית מועברות לטיפולה של חברת
הביטוח ועורכי הדי מטעמ .כמו כ ,מחלקת גביה )מלג"( מעבירה לטיפולו של היועמ"ש
מיקרי חוב לטיפול.
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תנאי עבודה
 3.4במכתבו של היועמ"ש למבקר העירייה )ראה נספח ב'( הוא מציי את היק ,עבודתו
והתנאי בה הוא פועל באופ הבא:

"אי במשרדי מזכירה ,פקס ,מכונת צילו .....אני מטפל ב –  530תיקי,
כאשר אני מקליד ,מדפיס ,מתייק ,מצל ,מנהל יומ ,מנהל רשימת תיקי
פתוחי וסגורי ומבצע בעצמי את כל יתר הפעולות הכרוכות בניהול
משרד .בנוס אני מכי כתבי אישו  ,מקבל החלטות בדו"חות חנייה,
דו"חות אחרי ,מאשר חתימות ,מאשר התקשרויות חוזיות של העירייה,
משתת בכל וועדות העירייה אליה אני מוזמ ומופיע באופ שוט ביית
המשפט בכל הערכאות .אי במשרדי שו תוכנה לניהול משרדי או גישה
מרחוק למערכת המשפט )כוונתי לנט.המשפט( פרט למאגר נבו"...

הערת הביקורת:
הביקורת מעירה ליועמ"ש שמתפקידו לדרוש את כל האמור לעיל ממזכיר העיר ומראש
העיר א ה נחוצי כדי לבצע את עבודתו .הביקורת בדקה ע מזכיר העיר ולא מצאה
מכתב מאת היועמ"ש שבו הוא מלי על אי יכולות לתפקד בתנאי שהוא מתאר מאז
תחילת עבודתו בחודש מאי  .2005היועמ"ש ג לא העביר לביקורת העתק ממכתב כזה.
הביקורת מצאה כי מתארי( אוקטובר  2010הצטרפה למחלקה המשפטית מזכירה בהיק
של שליש משרה .לדברי מזכירתו של היועמ"ש אי לה מחשב אישי ופינת עבודה ולכ היא
מבצעת לעיתי מעט עבודת מחשב על מחשבו של היועמ"ש כשהוא איננו א( היא בעיקר
עוסקת בתיוק.
הביקורת מעירה ליועמ"ש שעליו להעלות על הכתב את כל דרישותיו מבחינת תנאי עבודה
הדרושי שלו לביצוע עבודתו ולהגיש מידית למזכיר העיר ולראש העיר.
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פיקוח ובקרה על גביית קנסות מפסקי די בבית משפט לענייני מקומיי
 3.5ע"פ דו"ח כספי של בית המשפט לענייני מקומיי בקרית ביאליק ,בשנת  2010נגבה סכו של
 1 33,291בגי פסקי די מתוק ,חוקי העזר של עיריית נשר .החוב נגבה ע"י חברת גביה בש "א
בי" בניהולה של עיריית קריית ביאליק המנהלת את ההתחשבנות הכספית של בית המשפט
לענייני מקומיי.
 3.6במחלקת הגזברות נרש מדי רבעו על פי דיווח של בית המשפט לענייני מקומיי ס( כל
ההכנסות בגי גביית פסקי די בתחומי של חוקי עזר ורישוי עסקי ללא פרוט שמי.

הערת הביקורת למחלקה המשפטית ולמחלקת רישוי ופיקוח:
הביקורת לא מצאה רישו של סכו הכס המגיע לעיריית נשר מפסקי די .כלומר ,הגזברות
רושמת דיווח תקבולי שנגבו ע"י חברה חיצונית א( היא אינה מקבלת דיווח של כמה כס אמור
להיגבות מפסקי הדי .מידע זה מגיע קוד כל למחלקה המשפטית .לדעת הביקורת נושא זה
צרי( להיות מטופל ע"י המחלקה המשפטית ומחלקת רישוי ופיקוח יחד .הביקורת ממליצה
לשתי המחלקות לגבש נוהל עבודה ברור בנושא זה כדי לוודא שפסקי הדי מבוצעי והקנסות
נגבי .ונרשמי שמית .לצור( כ( יש צור( לקבל רשימה שמית מפורטת של כל החייבי.
רשימה כזו נדרשת ג לצור( מעקב אחר חובות ופיקוח על פעילותה של חברת הגבייה.
הביקורת מעירה למחלקה המשפטית כי לאחר שהותקנה התוכנה במחשב המחלקה בינואר 2012
על מזכירת המחלקה המשפטית להקפיד להקליד את פסקי הדי אל תו( המערכת הממוחשבת.
ובאחריות המחלקה המשפטית לדאוג לכ( שהתוכנה תפעל ותעודכ בהקד האפשרי.
הביקורת מציינת שעל מחלקת פיקוח לדרוש ולקבל דו"ח חודשי מחברת הגבייה "א בי"
המפרט את הסכומי שנגבו ברמה שמית ולוודא סגירת התביעה במערכת הממוחשבת ,כפי
שמבצעי סגירת תשלו של כל דו"ח אחר שמשול בקופת העירייה.

תגובת מנהל מחלקת פיקוח הנוכחי:
מקבל את הערת הביקורת  ,אנו נפנה לחברת "א בי" לקבלת פירוט של הגבייה ע"פ תיקי,
שמות חייבי וגובה הקנס שנגבה מכל חייב וחייב.
תגובת מנהל המחלקה הקוד מר חיי וייסלברג:
למחלקה לא הגיעה רשימת תקבולי באופ שמי .הגיעו סכומי בלבד .לגבי חברת הגבייה – לא
הכרתי את הנושא.
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בנושא מעקב אחר ביטול הודעות קנס ,לא דנתי ע היועמ"ש בנושא זה מאחר ולדעתי זה
תפקידו .חשוב לי לציי שהיועמ"ש עבר איתי על כתבי האישו רק ביו המשפט לפני תחילת
המשפטי ולעיטי ג זה לא נעשה.

אופ הטיפול והמעקב של המחלקה במשפטית בתיקי המנוהלי בבית משפט לענייני
מקומיי
על פי נוהל העבודה הקיי בעיריית נשר ,כל החומר הקשור לדו"חות שנותני פקחי העירייה מתויק
במחלקת רישוי ופיקוח .מזכירת המחלקה סורקת מסמכי למחשב ומעדכנת פסקי די .לדברי מנהל
ומזכירת המחלקה ,כל התיקי שהיו או שנמצאי בטיפול משפטי הקשורי למחלקת ,כולל מכתבי
ערעור ,פסקי די התכתבויות ע כל הגורמי הקשורי בתיק ,מתויקי במשרדי המחלקה ולא
במשרדו של היועמ"ש .בכל פע שהיועמ"ש זקוק לתיק מסוי הוא פונה למזכירת מחלקת רישוי
ומבקש שתמציא לו אותו .בזכות עובדה זו יכלה הביקורת לעיי בתיקי שהובאו לדיו בבית משפט
ולבחו את תהלי( העבודה של המחלקה המשפטית ואת נוהל העבודה בינה לבי מחלקת רישוי
ופיקוח.
הביקורת ביקשה ממזכירת מחלקת פיקוח להמציא לה  20תיקי ,אקראיי שהובאו למשפט בשלוש
שני האחרונות.
הביקורת בדקה מה היק ,הפעילות של התביעה העירונית בבית המשפט לענייני מקומיי ,קרי
משפטי בנושא חוקי העזר העירוניי ורישוי עסקי .הממצאי לשני  2009+2010לקוחי
מרשימות בית המשפט שתויקו במחלקת רישוי ופיקוח והנתוני לגבי שנת  2011התקבלו ישירות
ממזכירות בית המשפט לענייני מקומיי .להל הממצאי לשני :2009+2011

2009

2010

2011

חודש
 18לינואר
 11למר
 11לאוקטובר
 25לנובמבר
 27לינואר
 3למר
 16למאי
 23ליוני
 17לאוקטובר
 1לדצמבר
 26לינואר
 18למאי
 19ליוני

ימי דיוני
4

6

3

מספר דיוני
41
41
44
23
29
43
46
59
40
50
49
29
36

סמכותו של היועמ"ש לעירייה לבטל דו"חות נובעת מ –
"ביו  20.6.90נכנס לתוק חוק סדר הדי הפלילי) תיקו מס ' (11 ,התש"
- 1990ובסעי  229הוענקה במפורש לתובע שימונה בידי היוע) המשפטי
לממשלה לעניי זה ,סמכות לבטל הודעת תשלו קנס שנמסרה בשל עבירה
של ברירת משפט ,א נתקיימה אחת העילות הקבועות בחוק וא הבקשה
הוגשה תו(  30ימי מיו המצאת ההודעה של תשלו הקנס".
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להל הנחיות היוע המשפטי לממשלה בנושא משפט פלילי סדר הדי הפלילי  -עבירות
קנס .מספר הנחיה52.003) 4.3040 :א(
" .6מעקב אחר ביטול הודעת תשלו קנס:
)א( החלטת התובע לבטל הודעת תשלו קנס או תוספת פיגור תהיה מנומקת
בהתא לאמור בהנחיה זו.
)ב( התובעי ינהלו רישו מרוכז על ביטול הודעות תשלו קנס ועל ביטול
תוספות פיגור ,ובו יכללו פרטי אלה:
.1תארי( הגשת בקשת הביטול
.2תארי( ביצוע העבירה
.3מהות העבירה
.4סיבת הביטול
.5תארי( הביטול
)ג( אחת לשלושה חודשי יגיש התובע ליוע) המשפטי לממשלה דיווח
סטטיסטי ובו יפרט מספר הבקשות לביטול הודעות תשלו קנס ולביטול
תוספות פיגור שהוגשו ,מספר הבקשות שנדחו ומספר הדו"חות שבוטלו ,תו(
ציו עילות הביטול כמפורט בהנחיה זו"
הביקורת בדקה את מסמכי התיקי ומצאה ליקויי בתהלי( הבקרה והמעקב אחר קנסות ששולמו
או בוטלו כפי שנית לראות במקרי המפורטי מטה.
להל פירוט הממצאי ב11 ,תיקי מתו(  20שנבדקו:
 3.7עיריית נשר נגד א .גרינברג:
 3.7.1בתארי( ה –  3לנובמבר  2010שיל מר גרינברג את הקנס שקיבל
בגובה  1 660בקופת העירייה.
 3.7.2בתארי(  1לדצמבר  2010הביא היוע המשפטי את המקרה בפני בית
המשפט ונית פסק די נגד הנאש שלא בפניו .מר גרינברג חויב
לשל קנס לעירייה בגובה  1,340ש"ח.
 3.7.3במחצית הראשונה של חודש פברואר ) 2011אי תארי( על המכתב(
הודיע היוע המשפטי במכתב לבית המשפט כי "עיריית נשר חוזרת
בה מהאישו מאחר והנאש שיל את הקנס".
 3.7.4בתארי( ה –  17לפברואר כותבת כב' השופטת "לובנה שלאעטה"
חזרה ליוע המשפטי בקשה לאשרר את פנייתו בזו הלשו "הא
המאשימה מבקשת לבטל את פסה"ד?!!"
 3.7.5בתארי(  20ליולי  2011נתקבל צו עיקול בבנק לאומי על חשבונו של
מר גרינברג בשל הרשעתו בבית משפט.
 3.7.6בתארי(  1לאוגוסט  2011בעקבות העיקול ביקשה וקיבלה מזכירת
מחלקת פיקוח צילו של הפקס מבית המשפט אשר נשלח לראשונה
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בתארי( ) 17.2.2011סעי (5.1.4 ,בזו הלשו" :הא המאשימה
מבקשת לבטל את פסק הדי"
 3.7.7בתארי( ה –  2לאוגוסט  2011שלח היוע המשפטי פקס לבית המשפט
לענייני מקומיי שבו הוא מבקש לבטל גזר די שכבר נית נגד מר
גרינברג "מאחר והנאש שיל את הקנס המקורי"
מבירור שערכתי ע מזכירת בית המשפט לענייני מקומיי עולה כי נוהל העבודה הקיי בי בית
המשפט לענייני מקומיי וביי עיריית נשר הוא כדלהל :לאחר שהעירייה מבקשת לבטל פסק די
הבקשה מועברת לשופטת וזו שולחת פניה מוטבעת )כמו חותמת( על גבי מכתב בקשת הביטול
המקורי חזרה ליועמ"ש כדי שיאשרר את בקשתו .לאחר שהיוע המשפטי מאשרר את בקשתו נית
לבטל את פסק הדי.

הערות הביקורת:
הביקורת מעירה כי במקרה זה היוע) המשפטי הביא למשפט את מר א .גרינברג למרות ששיל את
הקנס במועד.
הביקורת מצאה כי שופטת בית המשפט פנתה על גבי מכתב הבקשה של היועמ"ש במכתב חוזר
לאשר את הביטול .הביקורת לא מצאה תיעוד לאישור הביטול האמור ולכ הקנס הוחל וחשבו הבנק
של הנאש עוקל.
בשני המכתבי שהוציא היועמ"ש אי תארי( דבר שיצר קושי לביקורת להתחקות אחר סדר
התרחשות האירועי.
יש לרשו כי הנוהל ביחס לעיקולי קלוקל או לא קיי .עיקולי גורמי נזק רב לחייב ובמקרי
מסוימי של טעות א יכולי להיחשב כלשו הרע .לכ ,על העירייה להקפיד הקפדה יתרה לפני
הוצאת צו עיקול .על מנת שמקרי כגו אלו לא יישנו ,מומל) להגדיר כנוהל  ,כי בכל מקרה הקשור
לחובות בגי תביעות ,יהיה על היוע) המשפטי לאשר בחתימתו את העיקול לפני אישור צו העיקול.
על היוע) המשפטי לבדוק טר חתימתו ,את מצב החוב בתיק ולוודא שהחוב לא שול או בוטל.
 3.8עיריית נשר נגד ביה"ס לנהיגה י':
 3.8.1בתארי( ה  13למר  2011נשלחה ע"י בית משפט הזמנה לדיו לנאש
לתארי( ה 18 +למאי .בכתב יד רשו כי הדיו נדחה לתארי( ה – 5
ליולי .2011
 3.8.2בתארי(  05/06/2011שול ע"י ביה"ס לנהיגה י' חוב שילוט בעבור
שנת .2011
 3.8.3בתארי( ה –  15ליוני  2011התקבל מכתב מביה"ס לנהיגה י' המופנה
ליועמ"ש שבו הוא מבקש לבטל את הדו"ח וכי כל החוב כבר שול
והשלט המדובר כבר לא קיי.
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 3.8.4במכתב ללא תארי( מאת היועמ"ש הוא מבקש מבית המשפט לבטל
את פסק הדי מתארי(  5ליולי  2011מאחר ו – "המאשימה חוזרת בה
מכתב האישו"

הערות הביקורת:
הביקורת מצאה כי במקרה זה היוע) המשפטי תבע את בי"ס י' בש עיריית נשר על הצגת שלט
ללא רישיו כחודש לאחר שקיבל מכתב מהנאש על כ( שהחוב סולק.
הביקורת לא מצאה תיעוד לכ( שהיועמ"ש ביטל או הסכי לבטל את הקנס לפני מועד המשפט.
מהמסמכי בתיק עולה כי לאחר מת פסק הדי ביקש היועמ"ש לבטל את פסק הדי .הביקורת לא
מצאה תיעוד נוס במקרה זה.
הביקורת מציינת כי מכתביו של היוע) המשפטי הוצאו ללא תארי(.
הביקורת מעירה כי יש להגדיר כחלק מהנוהל ,ששבוע לפני הדיו הקבוע בתביעה היוע) המשפטי
יעבור על התיקי באופ פרטני ויוודא כי החוב לא בוטל או שול .בא יש צור( יודיע היוע)
המשפטי מבעוד מועד לבית המשפט על ביטול הדיו.
 3.9עיריית נשר נגד חברת מ.א בע"מ:
 3.9.1בתארי( ה  13 +ליולי  2009קיבלה החברה דו"ח על הצגת שלט ללא
רישיו.
 3.9.2בתארי(  12לאוגוסט  2009כותב מזכיר העיר פתק למנהל מחלקת
פיקוח דאז ,שיש לבטל את הדו"ח כי החברה בהסדר תשלו.
 3.9.3בתארי(  2לנובמבר  2009כתב היועמ"ש לחברת מ .א .כי הוא ממיר
את הקנס שקיבלו באזהרה.
 3.9.4בתארי( ה –  5לאוגוסט  .2010כעשרה חודשי לאחר המרת הדו"ח
באזהרה חברת מ .א .בע"מ מקבלת הזמנה לדיו בבית משפט על אותו
דו"ח שילוט.
 3.9.5בתארי( ה  30 +לאוגוסט  2010התקבל מכתב מטע מ .א .המלי על
כ( שבשנה שעברה הוא הגיע להסדר ע העירייה על תשלו החוב
והריבית ועל כ( שהקנס יבוטל .לדבריו למרות שעמד בתנאי ההסדר
קיבל להפתעתו זימו לדיו בבית משפט בדו"ח האמור.
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 3.9.6לביקורת אי מידע נוס ,לגבי סיו התיק מאחר והיוע המשפטי לא
משת ,פעולה ע הביקורת

הערות הביקורת:
במקרה זה נמצא כי היוע) המשפטי ,בש עיריית נשר ביקש לתבוע את חברת מ .א .בע"מ על הצגת
שלט ללא רישיו עשרה חודשי לאחר שהוא עצמו המיר את הקנס שקיבלו באזהרה.
הביקורת חוזרת על המלצתה בעניי בדיקת התיק טר הדיו .הביקורת מבקשת להמלי) כי כחלק
מהנוהל – לפני הגשת תביעה ,יקבל היוע) המשפטי מצ"ב חוב מעודכ ,על מנת לוודא כי החוב לא
שול.

 3.10עיריית נשר נגד מר י .ב – אבו.
 3.10.1בתארי( ה –  3למר  2011קיבל מר ב אבו דו"ח חניה.
 3.10.2בתארי(  2למאי ביקש מר ב – אבו להישפט.
 3.10.3בתארי(  3למאי )יו לאחר מכ( המיר היוע המשפטי את הדו"ח
באזהרה .ללא מכתב ,או כל הסבר.

הערת הביקורת:
הביקורת לא מצאה הסבר או נימוק להחלטתו בתיק הנמצא במערכת המחשב ובמחלקת פיקוח.
כפי שנדרש ,על פי הנחיית היוע) המשפטי לממשלה מספר52.003) 4.3040 :א(
")א( החלטת התובע לבטל הודעת תשלו קנס או תוספת פיגור
תהיה מנומקת בהתא לאמור בהנחיה זו.
)ב( התובעי ינהלו רישו מרוכז על ביטול הודעות תשלו קנס ועל
ביטול תוספות פיגור ,ובו יכללו פרטי אלה:
.1תארי( הגשת בקשת הביטול
.2תארי( ביצוע העבירה
.3מהות העבירה
.4סיבת הביטול
.5תארי( הביטול"

 3.11עיריית נשר נגד מר ו .חנוכה.
 3.11.1על פי דו"ח פירוט דו"חות חניה לרכב ,למר חנוכה  10דו"חות חניה
פעילי במערכת ,אחד מה הוא דו"ח מספר .00611517
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 3.11.2בתאריכי  1,22למר כותב מר חנוכה מכתבי בקשה ליוע המשפטי
לביטול הדו"ח.
 3.11.3בתאריכי ה –  14,29למר  2011דחה היוע המשפטי את הבקשות.
 3.11.4בתארי(  21למר  2011ביקש מר חנוכה להישפט בטענה של דו"ח
חניה לא חוקי.
 3.11.5בתארי(  3למאי  2011חות היוע המשפטי על טופס דו"ח החניה
והמירו באזהרה.

הערות הביקורת:
הביקורת מדגישה שוב שהיא אינה מבקרת את סמכותו הבלעדית של היועמ"ש לביטול דו"חות
חניה .במקרה זה ,מתו( התכתובת בתיק הביקורת מעירה על כ( שלא מצאה במערכת המחשב או
בתיק שבמחלקת רישוי ופיקוח שו שינוי שהתרחש בי שתי בקשות הדחייה הראשונות שנדחו לזו
שהתקבלה והומרה באזהרה פרט לעובדה שמר חנוכה ביקש להישפט בטענה שהדו"ח לא חוקי.
הביקורת חוזרת על המלצתה מסעי קוד  ,בדבר החובה לנמק את הסיבות לביטול דו"ח.
 3.12עיריית נשר נגד מר ש .קריי.
 3.12.1בתארי(  24לפברואר  2010שיל התושב את דוח החניה בגובה  660ש"ח.
 3.12.2בתארי( ה –  25לפברואר ,התקבל מכתב מבית המשפט ובוא נאמר כי
לאור הודעת המאשימה היא מורה על ביטול הדיו וסגירת התיק.
 3.12.3בתארי(  21לאפריל מקבל מר קריי ,הזמנה לדיו בבית משפט על אותו
דו"ח.
 3.12.4בתארי(  2למאי  2010קיבל היוע המשפטי מכתב מהתושב שבו הוא מוחה
בתוק ,על כ( שהוא זומ שוב לבית משפט לאחר ששיל את קנס מספר
 2656וכבר קיבל הודעת על ביטול המשפט וסגירת התיק.
 3.12.5בתארי( ה –  4למאי  2010עיריית נשר הודיעה לבית המשפט שהיא חוזרת
בה מכתב האישו.
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הערות הביקורת:
הביקורת מעירה על כ( שקיימי ליקויי באופ ניהול התיק והמעקב אחר הסטטוס שלו .לאור
העובדה שאי כל שיתו פעולה מצד המבוקר ,אי ביכולתה של הביקורת לקבוע ממה בדיוק נבע
הליקוי וכיצד נית לוודא שלא ישנה.
הביקורת חוזרת על הערותיה מסעיפי  3.8ו 3.9.6 ,בדבר הצור( לערו( מעקב אחר דו"חות לפני דיו
בביהמ"ש.
 3.13דוח חניה מספר .0085371,3
 3.13.1בתארי(  13לספטמבר  2010קיבל התושב דוח חניה.
 3.13.2בתארי( ה  19+לספטמבר  2010התקבל מכתב מהתושב המופנה ליוע
המשפטי ובו הוא מבקש להמיר את הדוח באזהרה.
 3.13.3בתארי( ה –  6למר היוע המשפטי דחה את בקשתו.

הערות הביקורת:
מאחר וזמני הטיפול בדו"ח כפי שמוגדרי בחוק ה כי:
לאחר  90יו על העירייה לשלוח הודעת דרישה בדואר רשו ולאחר  90יו נוספי מוגדל הקנס ויש
לראות את עובר העבירה כאילו הורשע בבית משפט:

"ובהתא לסעי ) 229ח  (2לחסד"פ ,כדלקמ) " :ח  (2לא שיל אד את
הקנס ,חלפו המועדי להגשת בקשה לביטול הודעת תשלו קנס או להודעה
על בקשה להישפט לפי סעי ,קט )א( ,ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה
בזמ בקשה לביטול הודעת תשלו קנס ונדחתה ,יראו אותו ,בתו המועדי
הקבועי בסעי ,קט )א( להגשת בקשות אלה ,כאילו הורשע בבית המשפט
ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלו הקנס".
הביקורת מעירה כי לא סביר שדוח חניה יטופל משפטית בפע הראשונה רק לאחר כ –  6חודשי
מאת מסירתו .עובדה זו פוגעת בזכותו של התושב להתגונ ,מאחר והוראות החוק היא שעליו להגיב
בתו( שלושה חודשי מה ג שלאחר 180יו הקנס מוגדל באופ אוטומטי.
 3.14דוח חניה מספר .009076,1,8
 3.14.1בתארי(  21לפברואר  2011קיבל התושב דוח חניה
 3.14.2בתארי( ה 6 +למר  2011היוע המשפטי המיר את הדוח באזהרה.
כאמור ,על פי החיית היוע המשפטי לממשלה מספר52.003) 4.3040 :א(
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")א( החלטת התובע לבטל הודעת תשלו קנס או תוספת פיגור
תהיה מנומקת בהתא לאמור בהנחיה זו.
)ב( התובעי ינהלו רישו מרוכז על ביטול הודעות תשלו קנס ועל
ביטול תוספות פיגור ,ובו יכללו פרטי אלה:
.1תארי( הגשת בקשת הביטול
.2תארי( ביצוע העבירה
.3מהות העבירה
.4סיבת הביטול
.5תארי( הביטול"
הערת הביקורת  :הביקורת לא מצאה מכתב פניה מאת התושב המבקש לבטל את הדוח .ולא
מצאה כל סימוכי לסיבה להמרתו ולכ חוזרת על הערתה לפרט את הנימוקי לביטול הדו"חות.

 3.15עיריית נשר נגד חברת ה) .ישראל( בע"מ.
 3.15.1בתארי( ה –  28לדצמבר  2010שילמה חברת ה .את הקנס בקופת
העירייה.
 3.15.2בתארי(  29לדצמבר  , 2010על פי רישו הפקס הודיע היוע המשפטי
לבית המשפט כי המאשימה חוזרת בה מכתב האישו מאחר והודעות
הקנס שולמו.
 3.15.3בתארי( ה –  26לינואר  2011הורשעה הנאשמת שלא בפניה והוטל
עליה קנס בגובה  660ש"ח.
 3.15.4לקראת כל יו שבו מתקיימי בבית משפט דיוני בנושאי
הקשורי למחלקת פיקוח היינו ,עברות על חוקי עזר ,מזכירת
מחלקת רישוי ופיקוח מצרפת רשימה של כל התיקי שעתידי
להידו באותו היו ומוסיפה הערות בכתב יד ליד כל תיק לגבי
הסטטוס העדכני שלו – הא שול הקנס או לא .הביקורת מצאה כי
ברשימה שהגישה מזכירת המחלקה ליו הדיוני של ה –  26לינואר
 2011כתבה מזכירת המחלקה שהקנס שול.
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הערות הביקורת:
הביקורת מעירה שבמקרה זה הנאשמת שילמה את הקנס ובנוס ,היוע) המשפטי כתב מכתב
לבית המשפט ובו ביקש לבטל את כתב האישו נגדה )כשלושה שבועות בלבד לפני המשפט( עוד
נמצא ע"י הביקורת כי מזכירת מחלקת פיקוח העבירה רשימה של כל התיקי שעמדו למשפט
באותו יו וציינה ליד התיק האמור כי הקנס שול .למרות כל זאת היוע) המשפטי ביקש
להרשיע את הנאשמת שלא בפניה והיא אכ הורשעה.
הביקורת רואה בחומרה התנהלות זו .היא מצביעה על ליקוי בתהלי( הבקרה של המחלקה
המשפטית אחר קנסות ששולמו קוד לתארי( הדיו בעניינ בבית משפט .הביקורת מציינת כי
היועמ"ש לא זכר שהוא בעצמו כתב מכתב ביטול העמדה לדי שלושה שבועות בלבד לפני שהוא
בעצמו עמד בבית משפט וביקש להרשיע את אותה נאשמת בגי אותה עבירה.

 3.16עיריית נשר נגד א .רוטמ.
 3.16.1בתארי( ה –  3למאי  2010שלח מר רוטמ מכתב לבית המשפט לפיו:
קיבל הזמנה לדיו בתארי( ה –  23ליוני  ,2010למרות שבתארי( 27
לינואר  2010כבר נער( דיו בעניינו ובית המשפט פסק קנס בגובה 660
 1בארבעה תשלומי שמתוכ שיל כבר שלושה.
 3.16.2עוד באותו יו ה  3+למאי  2010קיבלה השופטת החלטה ,לפיה ,מעיו
בכתב האישו בתיק זה ובתיק הקוד נראה כי יש ממש בטענתו של
המבקש והיא נותנת לעירייה )המאשימה( זכות תגובה .הפקס מתקבל
בעירייה בתארי( ה –  7ליוני .2010
 3.16.3בתארי( ה –  10ליוני  2010שלח היוע המשפטי הודעה לבית המשפט
שבה המאשימה ,עיריית נשר חוזרת בה מכתב האישו.

הערות הביקורת:
הביקורת מעירה על כ( המחלקה המשפטית אינה מקיימת בקרה נאותה על תיקי שכבר נסגרו.
במקרה זה הביקורת מציינת שהיוע) המשפטי של העירייה לא זיהה תיק שניהל לפני שישה
חודשי והביא להרשעתו של התושב.
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 3.17דוח חניה לתושב העיר המתגורר ברחוב הנוריות:
הביקורת מדגישה שוב כי ההחלטה א לבטל או להמיר דוחות חניה היא בסמכותו הבלעדית של
היוע) המשפטי ואי זה בסמכות הביקורת לבקר נושא זה .לכ ,הביקורת ממוקדת א( ורק בליקוי
מנהלי שהיה בתהלי( העבודה של המחלקה המשפטית ולא במהות הדוח.
 3.17.1בתארי( ה –  28לפברואר  2011שלח התושב מכתב ופקס המופנה ליועמ"ש לגבי
דוח חניה שקיבל ברחוב בו הוא גר.
 3.17.2על המכתב והפקס הוטבע תארי( קליטת במזכירות ה –  27לפברואר .מוזר
שתארי( קבלת המכתב והפקס בעירייה הוא יו לפני כתיבתו.
 3.17.3על גבי מכתבו של התושב שהגיע בפקס מופיעה חותמת של היועמ"ש מתארי( 10
למר  2011ובו הוא ממיר את הדוח באזהרה.
 3.17.4שבוע לאחר מכ היועמ"ש דוחה את אותה בקשה של אותו תושב ,זו אשר הגיע
באותו יו בדואר ולא בפקס.

הערות הביקורת:
הטיפול בפניות של הציבור לביטול דו"חות צרי( להיות מנוהל ומתועד ע"י היועמ"ש על פי
הנחייתו של היועמ"ש לממשלה .הביקורת ממליצה ליועמ"ש לנהל את הטיפול בדו"חות בתו(
מערכת המחשב המיועדת לכ( ובכ( למנוע כפילויות וטעויות.

 .4חוקי עזר:
 4.1בדו"ח הביקורת בשנת  2008ער( מבקר העירייה ביקורת מקיפה בנושא חוקי
העזר של העירייה אשר העלתה בי היתר את הממצאי הבאי:
 רוב חוקי העזר של עיריית נשר ,שמכוח גובה העירייה אגרות ,היטלי וקנסות הותקנו לפני
שני רבות ) 10+30שנה( ולא עודכנו למעלה מ –  20שני .על פי הערת מבקר המדינה והנחיית
משרד הפני בחוזר מנכ"ל  , 3/2006על הרשויות המקומיות לבחו את תעריפי האגרות
וההיטלי בתו חמש שני לכל היותר מאז העדכו האחרו ,ובמידת הצור( – לעדכנ ולתקנ
על ידי הגשת תיקו לחוק העזר.
 חוק העזר הקיי בנשר בנושא סלילת כבישי ,מאפשר גביה של דמי השתתפות ולא היטל כפי
שמקובל כיו ברשויות אחרות.

בעקבות הממצאי הביקורת המליצה:
 לעדכ את תעריפי האגרות וההיטלי בחוקי העזר על פי הנחיית משרד הפני ומבקר המדינה.
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תגובת מנהל מחלקת פיקוח:
אכ יש צור( בעדכו קנסות חנייה שלא עודכנו שני רבות.
 4.2היועמ"ש לעירייה תק ,בחריפות את ממצאי דו"ח מבקר העירייה ומאז הביקורת לא מצאה
כל סימוכי לכ( שהעירייה ,ובכלל זה היועמ"ש פעלו לתיקו או עדכו חוקי העזר של
העירייה.
 4.3בתארי(  27.06.11התקבל פסק די בבית משפט עליו  +ע"א  + 7368/06דירות יוקרה בע"מ
ואח' נ' ראש עיריית יבנה ואח' בנושא "פיתוח תשתיות באמצעות עריכת הסכמי פיתוח בי
רשות מקומית ליזמי" .פסק הדי מחדד את החובה של רשות מקומית לעדכ את חוקי
העזר שלה בהתא לחוזר מנכ"ל כ( שישקפו נאמנה את ההשקעות בפיתוח בתחומה.
בהמש( לפסק הדי ,בתארי(  11ליולי  ,2011הוציא רו"ח אופיר בוכניק ושות' ,מסמ(
לראשי רשויות מקומיות בנושא זה .משרד זה הכי עבור משרד הפני את הנוהל בנושא
היטל השצ"פי.
 4.4ייעודו של המסמ( להתריע מפני התנהלות לא תקינה בעת עריכת הסכמי פיתוח תשתיות
ברחבי הרשות אל מול יזמי נדל" .כמו כ ,במסגרתו הוא סוקר את ההלי( התקי לביצוע
הסכמי פיתוח ברשות מוניציפאלית )המכתב כולו מצור ,כנספח ג' בסו ,פרק זה(.

להל עיקרי פסק הדי והשלכותיו – זיקת הסכ הפיתוח לחוקי עזר
" 4.4.1אותו הסכ פטר את היז באופ חלקי מהיטלי פיתוח ,למרות
שהחוק אינו מתיר מת פטור כזה .הסכ מסוג זה הסוטה מ הדי
במת פתור מתשלו חובה שלא על פי די ,עומד בסתירה לעקרונות
יסוד המשפט הציבורי"
" 4.4.2כוחה של הרשות הציבורית נובע מהסמכויות שהוקנו לה בדי ואי
בלת .הדי הוא שמוליד את כוחה של הרשות לפעול ,וגבולות
ההסמכה שהוענקה לה בדי"
 4.4.3חובתה של הרשות הציבורית שלא לסטות מגדרי סמכותה על פי די
בולטת במיוחד בתחו המיסי ותשלומי החובה" .הסבר – במשפט
הישראלי נית ביטוי חוקתי לתפישה זו בחוק יסוד :משק המדינה.
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בסעי 1 ,א לחוק יסוד זה נקבע כי " מיסי ,מלוות חובה ותשלומי
חובה אחרי לא יוטלו ,ושיעוריה לא ישונו אלא בחוק או על פיו".
" 4.4.4סטיה של רשות ציבורית מהוראות הדי באשר לגדריה של תשלומי
החובה פוגעת פגיעה קשה ביסודות שלטו החוק .לסטייה זו תיתכנה
שתי פני :חיוב בתשלו חובה בלא מקור בדי .התנהלות כזו עשויה
לפגוע בשוויו ולהיות נגועה בשרירותיות והפליה .מנגד +הפ השני,
מת פטור מתשלומי חובה ,מנוגד א ,הוא לדי ולעיקרי המנהל
התקי .ג הוא פותח פתח להפליה ושחיתות".
להל עיקרי הסבריו של רו"ח אופיר בוכניק לפסק הדי
 4.4.5סעיפי אלה מתייחסי לתשלומי חובה בכלל ,וכפועל יוצא ג
להיטלי הפיתוח ברשויות המקומיות .נית להסיק מפסק דינו של
ביהמ"ש העליו ,כי אי אפשרות לגבות תשלו חובה אלא על פי חוק,
ועל תשלו חובה להיות בזיקה מלאה לשירות אותו הוא עתיד לשמש,
דהיינו עריכת הסכ פיתוח חייבת בדי להתבסס על חוקי העזר
ברשות המקומית.
 4.4.6היה ומבקשת רשות מקומית לפתח תשתיות באמצעות הסכמי פיתוח,
א מטעמי יעילות הביצוע של היז וא בשל מהירות ביצוע העבודות
ע"י היז .ראשית מוטל עליה להסדיר את חוקי העזר שלה ,ולעדכנ
כ( שישקפו את עלויות פיתוח התשתיות הנהוגות כיו ברשות .ללא
עדכו כולל של חוקי העזר ותעריפיה ,חלה מניעה חוקית לביצוע
הסכ פיתוח תשתיות ,זאת ועוד מעג ביהמ"ש בפסיקה המצוינת
לעיל.
 4.4.7נוהל משרד הפני מורה במפורש כי על הרשויות חובה לעדכ את
חוקי העזר כ( שישקפו נאמנה מחד את סטנדרט פיתוח התשתיות
הרלוונטיות ומאיד( את ס( השטחי ברי החיוב .היינו בשל התמורות
החלות עליה באופ הבנייה ,וכמות הבנייה וה במרכיבי התשתיות
העירוניות בחלו ,השני ,יש לעדכ את תעריפי היטלי הפיתוח כ(
שישמרו העקרונות המנחי את גביית ההיטלי.
 4.4.8רשויות רבות נוהגות לכרות הסכ פיתוח תשתיות אל מול היזמי
המקימי פרויקטי ברשות ....היות וחוק העזר מתבסס על תחשיב
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יש ,אומד העלויות העומד בבסיסו של חוק העזר אינו רלוונטי
לביצוע הפרויקט בפועל ,ואומד זה אינו משק ,נאמנה את הפיתוח
בפרויקט מהטעמי האמורי לעיל ,קובעות הרשויות שווי כלכלי
לביצוע העבודות אשר אינו נגזר ישירות מחוקי העזר.
 4.5כפי שצויי בדו"ח הביקורת משנת  2008חוקי העזר של העירייה לא עודכנו שני רבות
ועובדה זו אינה מתיישבת ע חוזר מנכ"ל משרד הפני וכעת ג ע הפסיקה שצוטטה
לעיל.
הערות הביקורת:
•

הביקורת מציינת שיש לקחת בחשבו כי הבנייה בחלקה  10החלה בשנת  2008והתב"ע
במקו אושרה כמה שני קוד לכ .כלומר ,ההבנות שאליה הגיע העירייה ע הקבלני
בנושא פיתוח חלקה  10הושגו מספר שני קוד לפסק הדי .יחד ע זאת הביקורת מביאה
מקרה זה כדוגמא לכ( שעיריית נשר נדרשת לעדכ את חוקי העזר ובי היתר לאמ) חוק עזר
לבניית שצ"פי כדי שתוכל לגבות אגרות והיטלי בגינ באופ חוקי.

•

הביקורת מצאה שעיריית נשר הגישה דרישת תשלו לחברת יובל אלו ולחברת דאנדי
בתארי(  16לינואר  2012בעקבות עבודות פיתוח שצ"פי שביצעה בשטח הקרוי – חלקה 10
כאשר היא מסתמכת על הבנות והסכמות שהושגו בי העירייה לבי הקבלני בתחילת
הקמתו של הפרוייקט.

•

הביקורת מציינת שלמרות הסכמות שהושגו לחלוקת עלויות הפיתוח בי העירייה לשני
הקבלני ,לעיריית נשר אי חוק עזר לפיתוח שצ"פי .העדר חוק עזר בנושא זה יוצר בעיה
בבואה של העירייה להטיל השתתפות בעלויות פיתוח היו ובעתיד ,למרות שהעירייה
ביצעה את העבודה בפועל השקיע כס רב ולכאורה הבנייני הגובלי צריכי להשתת
בהוצאה.

•

הביקורת מעירה שהטלת תשלו מסוג זה )השתתפות בעלויות פיתוח שצ"פ( כאשר אי
לעירייה חוק עזר בנושא הוא בניגוד לפסיקת העליו שהובאה קוד בע"א  7368/06מתארי(
 27ליוני .2011

•

חשוב להדגיש כי הביקורת אינה מביעה את דעתה לגבי השגתה של חברת דאנדי או כל
חברה אחרת ,א( הביקורת מציינת את העובדה שחברת דאנדי ,במכתב מעור( דינה
מתארי(  16לפברואר  20012סירבה לדרישת התשלו של העירייה מאחר ולטענתה
הדרישה "אינה חוקית" כאשר עור( דינה נשע ג הוא על פסק הדי התקדימי משל
העליו מ –  27ליוני .2011

•

הביקורת מציינת שהיועמ"ש של עיריית נשר בתגובה לסירובה של חברת דאנדי פנה בכתב
אל החברה בדרישה לשל את דרישת החוב בעבור פיתוח השצ"פ.
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•

הביקורת מציינת שמחברת יובל אלו לא התקבלה כל התייחסות עד לסיו כתיבת דו"ח
זה .א( יש לקחת בחשבו שהיא יכולה לפנות לבית משפט בנושא זה ג בעתיד.

•

הביקורת לא מצאה שהיועמ"ש החל בתהלי( של אימו) חוק עזר בנושא שצ"פי מאז פסק
הדי ביוני  2011ועד היו .ג לאחר שקיבל את תגובתה של חברת דאנדי שבו טוע עור(
דינה שהתשלו אינו חוקי לכאורה.

להל פירוט הממצאי בנושא פיתוח השצ"פ בחלקה :10
 4.6על פי תכנית בניי עיר מכ'  246א' הנקראת :מגורי מיוחד בחלקה  ,10נדרש פיתוח שצ"פ
)שטח ציבורי פתוח( בוואדי הגובל במתח הכולל :שני מגדלי של חברת יובל אלו ,שני
מגדלי של חברת דאנדי ובניי אחד "מבנה אזרחי" בבעלות העירייה.
 4.7מבדיקת תיק דרישות בגזברות העירייה עולה כי בבקשה לטופס  4שהגישה חברת דאנדי,
ציי מהנדס העיר כי בי העבודות שטר הושלמו ע"י הקבל נכלל ג פיתוח שצ"פי.
בנוס ,,העירייה דרשה וקיבלה מהקבל ערבות בנקאית ג להשלמת פיתוח השצ"פי
בתארי(  .15/04/08כלומר ,על פי דברי מהנדס העיר ,בתחילתו של תהלי( הבנייה הייתה
כוונה שהקבלני יבצעו את עבודות הפיתוח במקו.
 4.8בסופו של תהלי( ,עיריית נשר בעצמה ביצעה את פיתוח השצ"פ באמצעות הקבל ע.קובטי
בע"מ שזכה במכרז פומבי ,ולא חברת יובל אלו וחברת דאנדי.
 4.9בתארי(  16לינואר  2012הוציא גזבר העירייה חיוב לחברת דאנדי ולחברת יובל אלו ,על פי
תחשיב שער( מהנדס העיר בתארי( ה –  9לנובמבר  .2011בתחשיב ובהודעת החיוב דורשת
העירייה משתי החברות לשל את חלק בפיתוח השצ"פ.
 4.10חברת דאנדי כתבה מכתב לעירייה בתארי(  16לפברואר  2012ובו היא מסרבת לשל את
חלקה .הביקורת לא מצאה תגובה של חברת יובל אלו לדרישה.
 4.11היועמ"ש שלח מכתב לחברת דאנדי בתארי(  7למר  2012ובו הוא כותב כי:

עמדת עיריית נשר היא כי על מרשת( לקיי התחייבויותיה כלפי העירייה .לפי
כ( ,מרשת( נדרשת בזאת לשל החיוב אשר נוטל עליה וזאת לא יאוחר מ 15,יו
לאחר משלוח מכתב זה .במידה ומרשת( לא תקיי דרישה זו לשביעות רצו
העירייה ,תנקוט העירייה בכל האמצעי המשפטיי העומדי לרשותה לש
אכיפת התחייבויות מרשת( ,דבר העלול לגרו נזק מיותר למרשת(.
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 .5דוגמא נוספת לכ( שיש לעדכ את חוקי העזר ולהתאימ לימינו אפשר לראות בתביעה ייצוגית
בנושא חוקי העזר העירוניי אשר הונחה על שולחנו של היוע המשפטי של עיריית נשר היא
תביעת של רביב רוזנברג ובוריס רוזנברג נגד עיריית נשר .כאמור ,זוהי תביעה ייצוגית הטוענת
כי:
"העירייה אינה רשאית לגבות היטל מכוח חוק עזר לאיגוד ערי חיפה
)ביוב()היטל( ,התשכ"א –  1961במסגרת הצריכה השוטפת ,כל עוד היא
גובה את רכיב "מכו הטיהור" במסגרת היטל הביוב מכוח חוק העזר
לנשר )ביוב( תשכ"ה –  .1964לחילופי יתבקש בית המשפט הנכבד
לקבוע כי על המשיבה לקזז את הכספי שהיא גבתה וגובה עבור רכיב
"מכו הטיהור" במסגרת היטל הביוב מכוח חוק עזר לנשר )ביוב(,
תשכ"ה  ,1964מרכיב היטל הביוב איגוד ערי שהיא גובה מחברי
הקבוצה שלא כדי .לחילופי חילופי לקבוע כי המשיבה אינה רשאית
לגבות היטל ביוב איגוד ערי בנוס לרכיב מכו הטיהור בהיטל ביוב
נשר וזאת מעבר לתקציב שנדרש ומועבר לאיגוד ערי".
– כ( כאמור לטענת התביעה.
 5.1יודגש כי על פי בקשת היוע המשפטי הועבר הטיפול בתביעה למשרד עו"ד חיצוני.
 5.2הביקורת מציינת שתביעה זו נדונה בבית משפט בימי אלה ולכ היא מנועה מלנקוט עמדה
בנושא זה .יחד ע זאת ,הביקורת מעירה למחלקה המשפטית על כ( שלא עשתה כל עבודת מטה
לבדיקת נושא זה או לתיקו הליקויי שהועלו בדו"ח מבקר העירייה לשנת  2008עד להגשת
התביעה הנ"ל.
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תגובת היועמ"ש:
מצורפי לדיסק שני מכתבי בקבצי נפרדי שהעביר היועמ"ש למבקר העירייה בנוגע לדו"ח
הביקורת במחלקה המשפטית .הראשו התקבל בתגובה לדרישת הביקורת לקבל חומר והשני
כתגובה לטיוטת דו"ח הביקורת:

מכתב א' :תגובתו של היועמ"ש לדרישת הביקורת לקבל חומר.
מכתב ב' :תגובתו של היועמ"ש לטיוטת דו"ח הביקורת.
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חוות דעת משפטית של נשיא לשכת המבקרי הפנימיי עו"ד מרדכי שנבל בנושא
סמכויות מבקר העירייה ובכלל זה סמכותו לערו( ביקורת במחלקה המשפטית:
מצור ,לדיסק קוב הכולל חוות דעת משפטית של נשיא לשכת המבקרי הפנימיי
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דו"ח ביקורת
בנושא גביית
קנסות/דו"חות חנייה
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.1

מבוא
.1.1

לצור( גילוי נאות בי השני  2005+2009קיבל מבקר העירייה  5דו"חות חנייה )בסמו(
לבניי העירייה( ארבעה בוטלו ע"י היועמ"ש ואחד שול.

.1.2

במהל( הביקורת שנערכה במחלקה המשפטית עלו מספר ליקויי באופ הטיפול של
העירייה בדו"חות חנייה .בעקבות כ( הביקורת התמקדה בנושא זה.

.1.3

הביקורת מדגישה כי ההחלטה א לבטל או להמיר דוחות חניה היא בסמכותו
הבלעדית של היוע) המשפטי ואי זה בסמכות הביקורת לבקר נושא זה .לכ,
הביקורת ממוקדת א( ורק בתהליכי העבודה של המחלקה המשפטית ולא
במהות הדוח.

.1.4

מחלקת הפיקוח העירוני יחד המחלקה המשפטית אמונות על אכיפת חוקי העזר של
העירייה .מחלקת פיקוח מבצעת את האכיפה בשטח ואילו המחלקה המשפטית
אחראית לוודא שפעולותיה של מחלקת פיקוח )כמו ג מחלקות אחרות( ,מבוצעות
בהתא להוראות החוק .תפקידו של היועמ"ש כתובע עירוני הוא ג לדאוג לכ(
שהעירייה ומחלקותיה ינקטו באמצעי המשפטיי הדרושי על פי חוק כלפי פרטי
המפרי את החוק ואינ משלמי את קנסות החנייה .כל זה בכפו ,לחוקי המדינה,
חוקי העזר העירוניי לשמירה על סדר הציבורי ולמנוע פגיעה באיכות החיי של
תושבי העיר וג של תושבי חו המבקרי בעיר.

.2

.3

היק הביקורת:
.2.1

הביקורת בדקה את אופ הטיפול של העירייה בדו"חות חנייה בי השני  2008ועד
.2011

.2.2

המחלקות שהנושא נמצא תחת אחריות ה :מחלקת פיקוח ,מחלקה משפטית,
גזברות העירייה.

מטרת הביקורת:
.3.1

הביקורת תבדוק אילו פעולות נקטו מחלקות העירייה כדי לגבות קנסות חנייה שלא
שולמו.

.3.2

הביקורת תבדוק אילו נהלי קיימי בעירייה בנושא גביית קנסות ובאיזו מידה
פועלי על פי ה.

.3.3

הביקורת תבדוק כיצד מנוהל תהלי( הגבייה בפועל והא הוא פועל באופ תקי.
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.4

רקע משפטי:
.4.1

בהתא לחוק סדר הדי הפלילי )נוסח משולב( ,התשמ"ב – ) , 1982להל :חסד"פ(,
כאשר דו"ח חנייה מוצמד אל שמשת הרכב כשנעברת עבירת חנייה ,קיימות בפני בעל
הרכב מספר אפשרויות :לשלמו ,להגיש בקשה לבטלו ,לבקש להישפט או לא לעשות
דבר .במידה ולא שול ,יש לשלוח הודעת ביצוע העבירה .במידה ועברה שנה מיו
ביצוע עבירת קנס ,לא יוגש עליה כתב אישו ולא הודעת חיוב ,והלכה למעשה
העבירה התיישנה.

.4.2

האמור לעיל הינו בהתא לסעי ) 41ב( לתקנות סדר הפלילי ,התשל"ד – + 1974
המצאה בדר( הצמדה ,כדלקמ:

")ב( לא שול הקנס במועד שנקבע בהודעה שהוצמדה לרכב ולא ביקש בעל הרכב להישפט תו(
אותו מועד ,תומצא לבעל הרכב הרשו ברשות הרישוי הודעת תשלו קנס חדשה".
המועדי למשלוח ההודעה החדשה מצויי בסעי  225א לחסד"פ ,מועדי המצאה
.4.3
בעבירות קנס ,כדלקמ:
")א( עברה שנה מיו ביצוע עבירת קנס ,לא יוגש עליה כתב אישו ולא יומצאו בענינה הזמנה
לפי סעי 222 ,או הודעת תשלו קנס לפי סעי) 228 ,ב(."...
.4.4

הודעת החיוב תיחשב חלוטה ,משמע שאי עליה עוד ערעור ,במקרי הבאי:
.4.4.1

ביו שבו עבר המועד לתשלו ,משמע  90יו מההמצאה.

.4.4.2

ביו שחל ,המועד להגשת בקשה לביטול הקנס ,משמע  30יו מההמצאה.

.4.4.3

ביו שחל ,המועד להגיש בקשה להישפט ובקשה זו לא הוגשה ,משמע 90
יו מההמצאה.

.4.4.4

ביו שבו בקשה לביטול הקנס נדחתה על ידי התובע וחל ,המועד להגיש
בקשה להישפט ,משמע  30יו.

.4.5

האמור לעיל נסמ( על סעי  229א לחסד"פ ,מועד תשלו הקנס ,כדלקמ:
.4.5.1

)א( מי שנמסרה לו הודעת תשלו קנס ,ישל ,תו( תשעי ימי מיו

ההמצאה ,את הקנס הנקוב בהודעה ,לחשבו שצויי בה ,זולת א פעל
באחת מדרכי אלה:
) (1הגיש לתובע ,תו( שלושי ימי מיו ההמצאה ,בקשה לביטול כאמור בסעי ,קט
)ג(;
) (2הודיע ,תו( תשעי ימי מיו ההמצאה ,בדר( שנקבעה בתקנות ,שיש ברצונו
להישפט על העבירה.
מי שהגיש בקשה לביטול כאמור בפסקה )  (1לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט
כאמור בפסקה )  ,(2אלא תו( שלושי ימי מיו המצאת ההודעה על החלטת התובע
בעני הביטול".
ובהתא לסעי ) 229ח  (2לחסד"פ ,כדלקמ) " :ח  (2לא שיל אד את הקנס ,חלפו
המועדי להגשת בקשה לביטול הודעת תשלו קנס או להודעה על בקשה להישפט לפי
סעי ,קט )א( ,ולא הוגשו בקשות כאמור או הוגשה בזמ בקשה לביטול הודעת תשלו
קנס ונדחתה ,יראו אותו ,בתו המועדי הקבועי בסעי ,קט )א( להגשת בקשות
אלה ,כאילו הורשע בבית המשפט ונגזר עליו הקנס הנקוב בהודעת תשלו הקנס".
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הודעת חיוב עלולה להתייש ,א לא נעשית לגביה פעולה לגבייה ,על ידי הרשות
המקומית ,כל  3שני .כ( לפי סעי  10לחסד"פ ,התיישנות ענשי:
" עונש שהוטל לא יתחילו בביצועו ,וא נפסק ביצועו לא ימשיכו בו ,א מיו שפסק
הדי נעשה לחלוט ,או מיו ההפסקה ,הכל לפי המאוחר יותר ,עברו  (3 ) ... +בחטא –
שלוש שני".
.4.6

בבג"  1618/97יצחק סצ'י נגד עיריית תל אביב ,נקבע שא חלפו שלוש שני או יותר
מבלי שרשות מקומית נקטה פעולה לגבייה של קנסות חנייה )כגו משלוח הודעת חיוב
או התראה לפני עיקול( ,הרי הקנס התייש ולא נית יהיה לגבותו .את שלוש השני
המהוות תקופת התיישנות מתחילי לספור מחלו 90 ,ימי מיו שקיבל בעל הרכב
את הדו"ח בהודעת חיוב.

.4.7

משמע ,א נשלחה הודעת חיוב או התראה בפרק זמ הקצר משלוש שני מאז נעשתה
פעולת גבייה קודמת ,החוב אינו מתייש ונית לנקוט בהליכי גבייה .כל הודעה
שנשלחת ,מתחילה מחדש את "מרו)" תקופת ההתיישנות.

.4.8

להמחשה נדגי את האמור בדוגמה הבאה:
.4.8.1

העבירה בוצעה )הדו"ח נוצר( ב1/3/04 +

.4.8.2

יש לשלוח הודעה עד שנה  ,משמע עד 1/3/05

.4.8.3

החייב יכול לשל תו(  3חודשי ממשלוח ההודעה ,במידה ולא שיל,
הדו"ח הופ( לחלוט ב.1/6/05 +

.4.8.4

יש לשלוח הודעה נוספת תו(  3שני למניעת התיישנות ,משמע עד .1/6/08

.4.8.5

לאחר שנשלחה הודעת חיוב ,בא לא שול הקנס לאחר  90יו ולא נשלחה
הודעה על הרצו להישפט על העבירה ,תתווס ,לקנס לפי האמור בסעי,
 229ב' לחסד"פ תוספת פיגורי בשיעור של  50%מהקנס ולאחר מכ ,בכל
תו שישה חודשי נוספי +תוספת של  5%נוספי מהקנס המקורי.
התוספת בשיעור האמור נקבעה בסעי 67 ,לחוק העונשי ,התשל"ז ; 1977 +
וגביית הקנס תיעשה כאמור בסעיפי  68ו 70 +לחוק העונשי ,התשל"ז –
.1977

.4.8.6

כיו ,מרבית העיריות פונות למשרדי עורכי+די ו/או חברות גביה וממנות
אות לפי סעי 4 ,ו 5 +לפקודת המיסי )גביה( לתפקיד של גובי מיסי
מטעמ .גופי אלה שולחי מכתבי התראה בה דרישה לתשלו החוב,
בתוספת חיובי כפל קנס ותוספת פיגורי וא לא ימולאו דרישות אלו –
יכולי לתפוס ולמכור את נכסי המיטלטלי ו/או לעקל נכסי אצל צד ג' .
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.5

פירוט ממצאי הביקורת:

תהלי( טיפול בדוחות חנייה לגביית קנס *

דוח חניה על החלון

איתור בעל הרכב
במשרד הרישוי
האפשרויות שעומדות בפני
מקבל הדו"ח

בקשה לביטול
הדו"ח תוך  90יום

הזנה למערכת שהדו"ח
מעוכב מהסיבה הוגש
ערעור

עובר לקבלת החלטה ע"י
היועמ"ש

העברת החלטה למחלקת
הפיקוח
הזנה למערכת במידה
והדו"ח בוטל או לא בוטל

בקשה להישפט תוך
 90יום

הכנת כתב אישום
ע"י מחלקת הסבת הדו"ח
הפיקוח

לשלם תוך  90יום

הדו"ח נגנז
במחשב

לא לשלם

לאחר  90יום הוצאת
הודעת תשלום חדשה
בדואר רשום
לא שילם ,לאחר 90
יום נוספים הקנס גדל
ב –  50%מהקנס
המקורי ומינואר 2012
הטיפול יעבור
למחלקת גביה.
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.5.1

בטבלה שלהל נית לראות את מספר הבקשות של אזרחי להישפט בעקבות דו"חות חניה
בי השני :2009+2011

בקשות
להישפט

2009

2010

2011

37

10

25

הערת הביקורת:
הביקורת מעירה למחלקת פיקוח שמעיו בדו"חות המערכת הממוחשבת נמצאו דו"חות חניה
בסטטוס "קליטת בקשה" שלא הוקלדה לגביה החלטת שופט .לדוגמא ,בשנת  2009נמצאו 4
דו"חות שלא הוקלדה לה החלטת שופט .להקלדת החלטת השופט יש חשיבות גדולה מאחר
והדו"חות עוברי לטיפולה של מחלקת גבייה.
תגובת מנהל מחלק רישוי ופיקוח:
אני מקבל את הערת הביקורת ובימי אלה נעשית עבודה מקיפה לסגירת המשפטי שנסתיימו
ג במערכת הממוחשבת כנדרש.
.5.2

במערכת קיימי  891דו"חות "חיי" )שאפשר לגבות אות( שהעירייה לא שלחה לה
הודעת קנס למרות שחלפה שנה ממועד העבירה נכו לינואר  .2012כלומר הדו"חות
נמצאי בשלבי טיפול שוני כגו :הסבה ,ערעור ,במשפט או פעיל .הביקורת מצינת שיש
לבדוק ולעקוב אחר דו"חות אלה ולוודא שהטיפול בה מתקד על פי לוח הזמני
שמוגדר בחוק.

.5.3

מינואר  2008ועד מר  2012התיישנו  4,885דו"חות שאי אפשרות לגבות אות מאחר
שהעירייה לא ביצעה פעולות גבייה בזמ בהתא לדרישת החוק מתו(  22,840דו"חות
שניתנו באותה תקופה.

.5.4

ער( מקורי של הקנסות שהתיישנו הוא  ,1 400,995יתרה נוכחית בעקבות הגדלת הקנסות
על פי חוק .1 903,767

.5.5

בפעולת הגבייה האחרונה שהתבצעה בפברואר  2012נשלחו  645דו"חות לחייבי.

תגובת מנהל מחלק רישוי ופיקוח:
לפני כחודש נשלחו  645דו"חות לחייבי כנדרש .נותרו  338דו"חות שעמדו להגיע להתיישנות
בעוד כחודשיי .בזמ הביקורת כבר העברתי הוראה לחברת קיו איי אס להפיק את הדו"חות
הנותרי.
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טבלה  :1מבצעי גביה חד פעמיי שביצעה העירייה משנת  2008ועד היו במטרה לגבות דו"חות
שלא שולמו ואת אחוזי הגבייה:
ער(

אחוז הסכו

תארי(

סוג משלוח

הדו"חות

ששול

ששולמו

באחוזי

19/02/2012

דואר רשו

645

101,010

אי נתו

אי נתו

21/02/2011

דואר רשו

1,096

188,860

אי נתו

אי נתו

25/01/2010

דואר רשו

774

118,955

אי נתו

אי נתו

01/10/2009

דואר רשו

665

125,885

44,935

36%

10/05/2009

דואר רשו

866

163,940

52,297

32%

18/02/2009

דואר רשו

1,489

203,195

74,412

36%

22/07/2008

דואר רשו

907

112,180

67,074

59%

27/05/2008

דואר רשו

562

45,880

18,237

40%

7,004

1,059,905

256,955

24%

משלוח

סיכו

.5.6

מספר

ער( כספי

דו"חות

מבדיקת הביקורת עולה ,כי כאשר אד משל דו"ח חנייה בקופת העירייה או
בבנק הדואר המידע על כ( שהקנס שול מגיע בסו ,תהלי( למזכירת מחלקת
פיקוח והיא מעדכנת את תוכנת המחשב וגונזת את הדו"ח .כאשר אד משל את
הקנס באחד הבנקי הבנק מעביר את ההודעה על תשלו הקנס למחלקת הנהלת
חשבונות בעירייה.

.5.7

מבדיקת הביקורת עולה כי מחלקת פיקוח והמחלקה המשפטית לא גיבשו נוהל
עבודה או מנגנו קבוע למעקב ,בקרה וגבייה של דו"חות חניה שלא שולמו .מבצעי
הגבייה המרוכזי שנערכי מפע לפע מהווי טיפול חד שנתי או דו שנתי
בדוחות אלה וזה אינו מספק מאחר וחלק מהדו"חות מתיישני בעקבות כ( .על
המחלקות לגבש נוהל עבודה לטיפול ומעקב חודשי או תלת חודשי בדו"חות שלא
שולמו.

.5.8

הביקורת מצאה כי בשני  2011 + 2008ביוזמתו של גזבר העירייה שלחה מחלקת
פיקוח  7פעמי מאות מכתבי התראה באמצעות משרד עו"ד חיצוני בניסיו לגבות
קנסות ישני שלא שולמו )ראה טבלה למעלה(.

.5.9

מאז ה  25/01/2010+קיי פער של שנה בי משלוחי הדואר לחייבי .

.5.10

לאחר בדיקה של מנהל מחלקת פיקוח החדש ע כניסתו לתפקיד נמצאו 650
דו"חות חנייה שלא שולמו ונית עדיי לגבות אות מאחר ולא חלה עליה
התיישנות.

.5.11

31
בתארי( ה –  19לפברואר  2012שלחה מחלקת פיקוח  650הודעות קנס בסכו
כולל של .1 101,010

הערות הביקורת:
האחריות לטיפול בגביית דו"חות לא משולמי היא של מחלקת פיקוח ,של היועמ"ש ושל גזבר
העירייה .כל השלושה צריכי לדאוג לקיומו של מנגנו /נוהל למעקב ,טיפול וגביית דו"חות אלה.
נית לראות שהנושא ידוע לכל הגורמי ולראיה פע בשנה שלחה העירייה מכתבי התראה
באופ מרוכז א( לא הוטמע נוהל עבודה קבוע בנושא זה .לדעת הביקורת על היועמ"ש בתוק
תפקידו ג כתובע עירוני היה לדרוש ולוודא שמחלקת פיקוח מעבירה דיווח חודשי רצי בנושא
זה ושהעירייה פועלת לגביית קנסות אלה .לא ייתכ שתושבי שומרי חוק אשר משלמי את
דו"חות החנייה לעירייה יופלו לרעה אל מול אלה שלא משלמי והעירייה לא פועלת כדי לחייב
אות.

תגובת גזבר העירייה:
מאז תחילת חודש מר) אני בודק אישית בכל יו א ישנ דו"חות שלא שולמו ויש
צור( להפיק .מתבצעת פניי לחברת קיו אי אס להפקת הדו"חות הנותרי בטר
יתיישנו.
דו"חות שלא שולמו בזמ על פי הוראות החוק המחלקה מעבירה דיווח לגזבר
וליוע) המשפטי כדי שיאשרו העברת הקנס לטיפולה של מחלקת גבייה ,אחת
לרבעו או על פי החלטת הגזבר והיועמ"ש.
תגובת גזבר העירייה:
אחריות גזברות העירייה היא לגביית חובות בגי דו"חות חנייה מרגע שהפכו הקנסות לחלוטי.
מחלקת פיקוח בשיתו ע היוע) המשפטי אמורי להעביר רשימת חובות לגזברות העירייה לצור(
ביצוע האכיפה.
היק הקנסות בשני קודמות היה נמו( יחסית למצב כיו.
ביוזמת גזבר העירייה הועברו דו"חות בלתי משולמי לטיפול עו"ד חיצוני מספר פעמי במהל(
השני האחרונות ,א( יחד ע זאת אי הדבר מהווה תחלי לניהול מעקב מסודר לטיפול באות
חובות ע"י מחלקת הפיקוח.
ע התגברות היק הקנסות הניתני פעל גזבר העירייה להכנסת תוכנת חנייה ומסופוני לפקחי
העירייה ולאחרונה בסו שנת  2011הוחל בהכנסת מערכת מעקב ואכיפה כנגד חייבי וסוכ ע
חברת הגבייה על העברת חובות החנייה לטיפולה השוט כ( שלמעשה מתחילת  2012הבעיה נפתרה
בכפו לכ( שמחלקת הפיקוח והיוע) המשפטי ישתמשו בתוכנה בצורה נאותה ויאפשרו למחלקת
הגבייה לפעול במועד בכדי לגבות את החובות.

 .6מחשוב:
 6.1הביקורת בדקה את מידת השימוש בכלי ממוחשבי היינו ,הא המחלקות עושות שימוש,
ושימוש יעיל בתוכנות מחשב לניהול התהלי( של גביית דו"חות הניתני מתוק ,חוקי העזר
של העירייה ובכלל זה דו"חות חנייה.
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 6.2הביקורת מצאה כי בתחילת  2008רכשה העירייה תוכנה של חברת קיו אי אס לניהול
דו"חות מתוק ,חוקי עזר עירוניי .למרות שהתוכנה מיועדת לניהול קנסות של כל חוקי
העזר העירוניי החליטה העירייה להפעיל רק את תחו חנייה בשלב ראשו.
 6.3הביקורת מצאה שהתוכנה הותקנה במחלקת פיקוח בלבד למרות שהיה מתבקש להתקינה
ג במחשבו של היועמ"ש שכ פעולה זו הייתה מאפשרת לו לראות את הסטטוס של כל
דו"ח חנייה כולל כל המסמכי הנלווי אליו מבלי להזדקק לשירותיה של מחלקת פיקוח.
חשוב לציי שכל דו"ח חנייה מאגד סביבו מסמכי רבי שנסרקי למחשב כגו :תמונות
של הרכב ,התכתבות ע בית משפט ,מכתבי פנייה ממקבל הדו"ח ועוד .לכ זהו צור( חיוני
לעבודתו השוטפת של היועמ"ש שתהיה לו גישה זמינה ומהירה לתוכנה.
 6.4הביקורת מצאה שלאור( כל התקופה המבוקרת נוהל העבודה בפועל בי מחלקת פיקוח
ליועמ"ש היה כזה שבכל פע שהייתה פנייה ליועמ"ש לבטל דו"ח חנייה )ויש מאות פניות
כאלה בשנה( או בכל פע שהתקיי משפט ,היועמ"ש פנה אל מחלקת פיקוח לקבל את
התיק ובו המידע לגבי הדו"ח האמור קרי ,תמונות ,דו"ח מקורי בכתב ידו של הפקח וכו'.
התנהלות זו גררה חיכוכי רבי בי שתי המחלקות ולדעת הביקורת היא התנהלות
מיותרת שנית היה לפתור אותה ע"י כ( שהיועמ"ש היה מבקש גישה ממחשבו לתוכנה
לניהול דו"חות.
 6.5חשוב להדגיש שתפקידה של מחלקת פיקוח להזי את כל החומר למחשב ולנהל את התיק
במחשב עד להעברתו לטיפול משפטי .מאותו רגע כל חומר התיק צרי( להיות זמי ונגיש
למחלקה המשפטית במחשב .לדעת הביקורת סיומו של תהלי( משפטי כולל עדכו תוצאות
משפט וסגירת התיק/דו"ח צריכה להיות באחריות בלעדית של המחלקה המשפטית היינו
מזכירתו של היועמ"ש.
 6.6מבדיקה ושיחה ע חברת קיו איי אס עולה כי התוכנה נבנתה בדיוק למטרה זו כדי
שהיועמ"ש ברשות מקומית יהיה ע גישה מהירה וישירה לכל דו"ח שנית מתוק ,חוק עזר
עירוני.
 6.7הביקורת מעירה שעד לינואר  2012לא הותקנה התוכנה במחשבו של היועמ"ש למרות
שפרצו אי ספור חיכוכי ותקלות בתקשורת בי מחלקת פיקוח ליועמ"ש לאור( השני.
הערות הביקורת:
מבדיקה שערכה הביקורת ע חברת קיו אי אס עולה כי מתחילת ינואר  ,2012תארי( שבו
הותקנה התוכנה במחשבו של היועמ"ש לא נעשתה כמעט כל פעילות בתוכנה .הביקורת מצאה
לדוגמא ארבעה מקרי מחודש פברואר בלבד שהיועמ"ש ממשי( לפנות אל מחלקת פיקוח
בדרישה להמציא תמונות ומסמכי של דו"חות חנייה למרות שאלה נמצאי במחשבו האישי
במרחק לחיצת כפתור.
 6.8בתארי( ה 8+לדצמבר  2011קיבלה העירייה מכתב ממשרד מבקר המדינה הממוע לראש
העיר שכותרתו :פעילות התביעה העירונית ברשויות המקומיות .זהו מסמ( מקדי הדורש
מידע מקדי לצור( ביצוע ביקורת ובמקרה זה המשרד ביקש לאסו ,מידע על פעילות
התובעי העירוניי בכלל הרשויות המקומיות בישראל בי כלל השאלות נבדק ג "הא
הניהול והמעקב לאור( שלבי הטיפול בתיקי התביעה מתבצע באופ ממוחשב?".
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 6.9בתארי(  14לדצמבר  2011התקיי דיו בלשכתו של ראש העיר בנוכחות :ראש העיר,
היועמ"ש ,גזבר העירייה ,מזכיר העיר ומבקר העירייה .להל סיכו הדיו שהפי מזכיר
העיר:
"המלצות היוע) המשפטי מקובלות .הוטל על גזבר העירייה ,היוע) המשפטי
ומזכיר העיר לטפל במחשוב מערכת דו"חות רישוי עסקי וחוקי העזר וייעול
המעקב במחלקת רישוי ופיקוח והיוע) המשפטי אחר הגשת דו"חות ומשפטי.
מבקר העירייה יעקב אחר הביצוע .באחריות היוע) המשפטי להגיש את הדיווח
למבקר המדינה עד לתארי( ה –  5לינואר ."2012
ממצאי הביקורת:
מבדיקה שערכה הביקורת ע משרד מבקר המדינה עולה שעד למועד הגשת הדו"ח ,קרי 31
למר) עיריית נשר לא העבירה את הנתוני למשרד מבקר המדינה.
 6.9.1מחלקת רישוי ופיקוח נעזרת מזה מספר שני בשתי תוכנות ייעודיות
לצרכי ניהול התיקי והדוחות שהיא מוציאה .שתי התוכנות ה:
6.9.1.1

רישוי עסקי של רמה מערכות – כל תיקי רישוי
העסקי מנוהלי ע"י מזכירת מחלקת רישוי
ופיקוח.

6.9.1.2

חניה ושאר חוקי העזר העירוניי של חברת קיו
איי אס – זה למעלה משנתיי שכל דוחות החניה
מנוהלי ע"י תוכנה זו .שאר הדוחות מתוק ,כל
יתר חוקי העזר של העירייה אינ מנוהלי
בתוכנה למרות שהיא מיועדת לכ(.

הערת הביקורת :הביקורת מציינת שהעירייה חתמה על הזמנת עבודה מול חברת קיו אי אס ,כבר
בתחילת ינואר  2012לפיה יהיה נית לנהל בתוכנה את כלל חוקי העזר של העירייה .בנוס,
יפתחו רישיונות שימוש נוספי במחלקת גבייה ובמחלקה המשפטית .נמצא כי ,עד לרגע כתיבת
הדו"ח  31למר) ,לא הופעלו חוקי העזר העירוניי )פרט לחניה( בתוכנה .משיחה שקיימה
הביקורת ע נציג החברה עולה כי גור בעירייה שצרי( לאשר את רשימת הסעיפי והקנסות
מתו( חוקי העזר לפיה פועלת עיריית נשר מתעכב במת האישור .מבירור ע מנהל מחלקת
פיקוח וע מזכיר העיר ומבדיקת תאריכי המיילי ששלחו בנושא עולה כי היועמ"ש קיבל את
הרשימה לאישור בתארי(  25לינואר  2012ועדיי לא אישר אותה .בשל העיכוב בתארי( ה – 20
למר) הורה מזכיר העיר למחלקת פיקוח להדפיס את סעיפי הענישה לצור( הפעלת התוכנה ללא
אישור היועמ"ש.
הביקורת מעירה ליועמ"ש שיש לתת לאישור הרשימה עדיפות עליונה למרות שיצאה כבר
להדפסה .במקרה ויגלה שנפלה טעות עליו לידע את מחלקת פיקוח כדי לוודא שרישו הקנסות
באופ ממוחשב יבוצע בהתאמה מלאה לחוקי העזר העירוניי.
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תגובת מנהל מחלקת רישוי ופיקוח:
נושא אכיפת חוקי העזר באמצעות מחשב מטופל על ידי מול חברת קיו אי אס ואני מקווה כי כבר
בתחילת חודש אפריל התוכנה תפעל באופ שכל חוקי העזר העירוניי יאכפו באמצעותה
ובאמצעות המסופוני באותו אופ שניתני היו דו"חות חנייה.
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דו"ח ביקורת
בנושא בניית האודיטוריו
בתיכו
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חשוב להדגיש בפתח הדו"ח ,כי הערות הביקורת אינ מכוונות למשרדה של דינה עמר– היא
אינה גו מבוקר אלה חברה פרטית שעובדת על פי הנחיות ודרישות משרד מהנדס העיר.
בנוס ,הביקרות מציינת לחיוב שדינה עמר הגיע לסיור במקו לפי בקשת הביקורת ,הבינה
מייד מה הבעיות שהועלו ע"י הביקורת ופעלה מיד לתיקונ .הערות הביקורת מכוונות
למשרד מהנדס העיר בלבד ואני תקווה יופקו הלקחי מהערות אלה.
 .1רקע

 1.1העירייה קיבלה החלטה להסב את מבנה המוס( הייש בתיכו לאודיטוריו .לצור( כ(
העירייה פתחה תב"ר מספר  2233ואשירה תקציב של  5.5מיליו  1לפרויקט הכולל
בתוכו ג הזזת קו מתח גבוה .נכו לרגע כתיבת הדו"ח העירייה ביצעה כ  4מיליו 1
מתו( התקציב.
 1.2מימו התב"ר מתחלק בי העירייה למשרד החינו( שהתחייב להעביר  1מיליו 1
לפרויקט .את שאר התקציב בגובה  4.5מיליו  1תממ העירייה במימו עצמי.
 1.3בית ספר תיכו )חטיבה עליונה( מקיי בכל שנה מספר רב של טקסי ,אירועי ,הצגות,
הרצאות ואירועי תרבות נוספי .במש( שני רבות החטיבה העליונה נאלצה לקיי את
האירועי הללו באול הספורט של התיכו או להסיע את התלמידי למרכז הפייס,
להיכל התרבות בנשר ,לאול הספורט בחטיבות הביניי או להיכלי תרבות מחו לעיר.
 1.4הביקורת מציינת לחיוב שבניית האודיטוריו בתיכו הוא פרוייקט חשוב מאד שעונה
על צור( חיוני של מערכת החינו( המקומית בכלל והתיכו בפרט.
 1.5עיריית נשר פרסמה מכרז להקמת אודיטוריו בתיכו בתארי(  21לפברואר .2011
במכרז זכה הקבל חב .סמתאת מחמוד בע"מ.
 1.6תיכנו המבנה בוצע ע"י משרדה של דינה עמר בליווי יועצי מקצועיי לתחומי
ספציפיי כגו :אדריכלות בניי ,הנדסת בניי ,מי וביוב ,אקוסטיקה ובידוד ואחרי.
חשוב לציי שרשימת היועצי הוכנה ע"י העירייה והמשרד המתכנ צרי( לקבל את
אישור העירייה לכל יוע נוס ,במידה ויש צור(.
 1.7הביקורת בדקה את הנושאי הבאי:
 1.8חוזה ההתקשרות ע משרדה של דינה עמר
 1.9המכרז עצמו וכתב הכמויות.
 1.10רשימת היועצי שהועסקו בתכנו הפרוייקט.
 1.11עריכת מספר סייורי באתר הבנייה בנוכחות של בעלי התפקידי השוני ,בינה הגב'
דינה עמר ,יוע הבטיחות ,מפקח ועוד.
 1.12למרות שמבקר העירייה הוא בעל ניסיו מקצועי אישי בתחו של תאורה ,הגברה
ואמנויות הבמה הביקורת הסתייעה בשרותי הייעו של חברת הגברה אשר מפעילה את
היכל התרבות החדש במוצקי ולבעליה יש ניסיו ספציפי בהפעלת מערכות הגברה,
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תאורה ותפעול במה דומות לאודיטוריו בתיכו .חשוב לציי שבעל החברה נענה

לבקשתו של חבר המועצה מר רועי לוי והגיע כדי לסייע ולתת ייעו לביקורת ללא
תשלו ,בזמ תהלי( הבנייה.
 .2מטרת הביקורת :לזהות ולמנוע ליקויי תיכנוניי בזמ אמת ולתת פתרונות שיקלו על
הפעלת המקו בעתיד .זה המקו להודות לשניה על העזרה הרבה .תודה רבה!
 .3פירוט ממצאי הביקורת:
 3.1.1על פי ההסכ ע המשרד המתכנ ,העירייה ביקשה דרשה להעיזר
בשירותיה של שמונה יועצי מקצועיי בתחומי שוני.
העירייה לא ביקשה להתייע ע מומחה לנושא הגברה ותאורה.
כל נושא תכנו ורכישת מערכת ההגברה והתאורה למקו לא נכלל
בתכנו המבנה .לעובדה זו יש השלכות רבות על אופ תכנו ובניית
האול כפי שנית לראות בהמש( פירוט הליקויי שחלק תוקנו
תו( כדי עבודה.
 3.1.2התכנו המקורי לא כלל בניית עמדת שליטה בסאונד ותאורה.
המשמעות היא שעמדת הגברה הייתה מוקמת על שולח במעבר
הכניסה הראשית לאול וכל הכבלי של מערכות התאורה,
החשמל והסאונד היו עוברי על הריצפה ,מתחת לרגליו של הקהל
במעבר .ליקוי זה תמוה במיוחד בעייני הביקורת לאור העובדה
שבעייה כזו בדיוק הייתה קיימת ג בהיכל התרבות במתנ"ס ולפני
כשלוש שני מחלקת מהנדס העיר תכננה ובנתה עמדת שליטה
לסאונד ותאורה כדי לפתור את הבעייה .כפי שנית לראות בתמונה
מס'  1של עמדת הסאונד שנבנתה בהמש( להערות הביקורת.
המתכננת הורתה לקבל לפרק את מעקה הבטו שייצק לכל אור(
המעבר ותיכננה במרכז האול עמדת שליטה.
תמונה מס' 1עמדת השליטה עבור מפעילי הגברה ותאורה:
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 3.1.3פתחי היציאה של הצנרת המיועדת להעברת כבלי מתחת לרצפת

האול לא תוכננו להגיע לעמדת השליטה כיוו שלא תוכננה עמדה
כזו כלל .המשמעות היא שהכבלי היו עוברי על רצפת הכניסה
לאול .בתמונה מס  '2נית לראות את קופסת הפח בתחתית
התמונה אשר מכסה את פתחי הצנרת שמגיע מעמדת השליטה ועד
לבמה .במקור צנרת זו הייתה מגיע למקו אחר.
תמונה מס'  2נקודות חשמל וצנרת תת קרקעית בעמדת השליטה:

 3.1.4לא הוקצו מספר מספיק של שקעי ושלוש פאזות לנקודות החשמל
בעמדת השליטה .הסיבה לכ( היא שלא תוכנ איזה ציוד עתיד
להיות מחובר בעמדה זו ויוע החשמל אינו יכול לתת מענה לנושא
זה .בעקבות המלצת הביקורת הותקנו תישעה שקעי המחולקי
לשלוש פאזות בעמדת השליטה כפי שנית לראות בתמונה מספר .2
 3.1.5התכנו המקורי לא כלל אפשרות של כיבוי והדלקת תאורת האול
מעמדת השליטה .זוהי דרישה חשובה לכל אול מופעי
המאפשרת למפעילי להוריד את תאורת האול כדי להפעיל את
תאורת הבמה ולהפ( .ג בעת חירו ,במקרה שצרי( להדליק מיד
את אורות האול ,קל יותר למפעיל תאורה שישוב ליד המתג לתת
מענה מאשר לרו לעמדה מרוחקת בחוש( )ראה תמונה מספר 2
בחלקה העליו מצד שמאל(.
 3.1.6התכנו המקורי לא כלל השארת פתחי בקדמת הבמה עבור הצבת
רמקולי לבס ) .(Subwooferהמשמעות היא שהרמקולי היו
מונחי במעבר שבי הבמה לשורת הכיסאות הראשונה והכבלי
היו עוברי על רצפת האול )ראה תמונה מס' (3
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תמונה מס'  – 3הכנות לרמקולי מתחת לבמה ופתח כניסה להעברת חיווט

מתחת לבמה:

 3.1.7לא תוכננה כניסה לחלל שמתחת הבמה לצור( העברת כבלי
בעתיד .המשמעות היא שכל שינוי בחיווט או תיקו של מגעי
רופפי היה חייב להתבצע מעל פני השטח במקו מתחת לבמה
באופ מוסתר )ראה תמונה מספר .(3
 3.1.8שני צוגי התאורה שהותקנו מעל הבמה ,היו נמוכי מידי וקרובי
מידי לראש של העומדי על הבמה ) כ 1.5 +מטרי( .פנסי
התאורה סטנדרטיי מסוג "טומאס" מפיקי חו מאד גבוה עבור
אלה שעומדי על הבמה ולכ ה צריכי להיות מותקני גבוה על
תקרת האול .בנוס ,,גובה הצוגי הנמו( היה גור לכ( שהקהל
ממקו מושבו היה רואה את כל מער( התאורה שאמור להיות
נסתר מהעיי .הצוג והפנסי ג היו חוסמי את התמונה של
מקר הוידאו שמתוכנ להתחבר לתקרה במרכז האול.
תמונה מספר  4צוג קידמי לאחר שקוצר:
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 3.1.9הצוג האחורי הותק רחוק מיד מגב הבמה .המשמעות היא שלא

נית היה להאיר את הבמה מאחור לכיוו קדמת הבמה.
תמונה מספר  5צוג אחורי לאחר שקוצר והוזז לחלקה האחורי של הבמה:

 3.1.10תיכנו מיקומ של המקר על תקרת האול ומס( ההקרנה על
הבמה היו שגויי והיו יוצרי בעיות למשתמשי בה בעתיד
מאחר ומס( ההקרנה צרי( להיות בחלקה האחורי של הבמה כדי
לאפשר ג למרצה לראות את המס( .בטקסי והצגות לעיתי
מקריני על המס( בזמ שיש התרחשות על הבמה .המיקו
שתוכנ לא היה מאפשר זאת.
 3.1.11ההתכנו המקורי לא כלל מתיחת כבלי עבור הפעלת המקר.
המשמעות היא שלאחר סיו הבנייה היה צור( בפתיחת הנמכת
התקרה כדי להעביר את הכבלי הדרושי )תמונה  .(6בנוס,
התכנו לא לקח בחשבו שמקר צרי( להפעיל משתי נקודות.1 :
מהבמה ,במקרה שמגיע מרצה ומעוניי להציג סרט או מצגת.2 .
מעמדת השליטה ,למקרה שרוצי להפעיל מצגת או סרט בזמ
טקס או הצגה .למתכנ לא היה ידוע שלא מייצרי כבל RGB

)הדרוש להפעלת המקר( באור( של  50מטר הדרוש כדי הגיע
מעמדת המקר לעמדת השליטה.

תמונה מס'  6צוג מעל הקהל וכבלי לחיבור המקר במיקומו החדש:
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 3.1.12התכנו המקורי כלל מבנה ע ומדרגות בשטח של כ  6 +מ"ר
במרכז חלקה האחורי של הבמה .לדברי יוע הבטיחות של
הפרויקט ,הוא חשב שיש צור( לאפשר מעבר בי הקומה התחתונה
לבמה .המשמעות היא שעומק הבמה היה מתקצר בכשלושה
מטרי וגב במה )וילו שחור אחורי( נית היה למק רק במרכז
הבמה .מעבר לצמצו שטח הבמה באופ בלתי סביר ,המבנה יצר
בעייה אקוסטית על הבמה .משיחה שערכה הביקורת ע היוע
האקוסטי של הפרוייקט עולה כי הוא לא זוכר שהתייחס מבחינה
אקוסטית למבנה זה או לבעייה שהוא עלול ליצור.
בתמונה מספר  7נית לראות את הבמה המתוקנת לאחר פירוק המבנה וסגירת
דלת החירו הנוספת .לצור( המחשה במקו בו מונח השלט הכחול היה קוד
לכ מבנה ע שפר אל תו( הבמה ומאחורי המבנה היה גר מדרגות שהוביל
לדלת בקיר ולקומה התחתונה.
תמונה מס'  7הבמה הפתוחה לאחר פירוק המבנה ומדרגות החרו:

 3.1.13אחת הדרישות הסטנדרטיות שקימות בבמות מסוג זה היא
שבמקומות שוני בבמה יתקנו נקודות חיבור ניסתרות לחשמל
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ולהגברה .שלוש הנקודות שהוכנו במקרה זה תוכננו לחשמל בלבד

ולא למערכת הגברה .כתוצאה מכ( ההכנות לשקעי על רצפת
הבמה )מקדימה( קטני מידי ולא עמוקי מספיק כי ה צריכי
להכיל ג קופסאות חיבור עבור כבלי של סאונד ולא רק חיבורי
חשמל .צרי( להכפיל את גודל כדי שיתאימו להתקנת נקודות
חשמל וסאונד יחד .בנוס ,,יש להעמיק אות ) 20ס"מ לפחות( כדי
שנית יהיה להציב קופסת חיבורי לסאונד שגובהה לבד  10ס"מ.

תמונה מספר  :8שקעי מוסתרי בקדמת הבמה אשר לא תוקנו ועדיי לא
יכולי להכיל קופסת חיבור למערכת הגברה באודיטורי החדש.

תמונה מספר  9:קופסת חיבור בקדמת הבמה עבור מערכת הגברה בהיכל
התרבות בנשר.
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 3.1.14מבנה לוח חשמל ודימרי .התכנו המקורי כלל  24דימרי בצורת
חיווט מיושנת של שקע תקע סטנדרטי כמו בשקע ביתי כאשר
התקעי נאספי בערמה של כבלי המקשה על המפעיל לאתר את
מספר הכבל ולהתאי אותו לדימר )עמע( הרצוי )ראה תמונה
מספר .(10

תמונה  :10שיטת חיבור מיושנת של כבלי עבור דימרי בהיכל התרבות בנשר.

זהו ליקוי שעלה בעקבות ניסיונו של היוע לביקורת בהפעלת מערכות במה
והוא המלי לשנות את אופ החיבור כ( שיהיה פרקטי ונוח בזמ עבודה.
בעקבות הערות הביקורת הותקנו  24שקעי מיוחדי של חברת נויטרק )תמונה
 (11למערכות תאורה ע חצי סיבוב המונע ניתוק בזמ עבודה ובעלי אור( חיי
רב יותר .בנוס ,,כפי שנית לראות בתמונה  ,12השקעי יחוברו לתיבת
הדימרי ע"י כבלי מגשרי )ראה כבלי תלויי בצד( דבר שמקל מאד על
המפעיל להתאי את מספר הפנס למספר הדימר.
תמונה מס'  11קופסת חיבור חדשה ע שקעי מסוג נויטרק.
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תמונה מס'  12כבלי מגשרי לחיבור בי קופסת החשמל לקופסת הדימרי.
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תגובת מהנדס העיר:
העבודות שנעשו בקו החשמל מטרת להגדיל את קו המתח כ( שיוכל לספק חשמל לבית הספר,
לאודיטוריו ,ולמערכת מיזוג האוויר החדשה.
תכנו ובניית האודיטוריו :בשלב התכנו הונחה צנרת מתחת לרצפת האול ובתקרת האול
לצור( העברת כבלי של סאונד בעתיד .לפני המכרז קיימתי שתי פגישות ע מנהלי בית הספר
והעברתי לה תכניות להערות .כל דבר שביקשו הוכנס לתוכניות .מעול בית הספר לא התקבלה
מבית הספר פנייה בנושא הכנות למערכת סאונד ותאורה .א הנושא היה עולה מראש היינו
כוללי יוע) במסגרת התכנו .א בית הספר לא מגדיר מה הוא הוא רוצה לעשות אני לא יכול
לדעת.
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דו"ח ביקורת
בנושא גניבת דלק מרכב
המטאטא העירוני

 .1רקע כללי
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בעקבות מידע שהגיע למשרד המבקר לאור( מספר חודשי משני עובדי עירייה עלה חשד שעובד
העירייה מר ס.מ גונב דלק מרכב המטאטא שעליו הוא נוהג .בשני מקרי לפחות מצאה הביקורת
שהמטאטא נכנס לחצר ביו שישי ע טנק מלא לגמרי ולמרות זאת ביו ראשו בבוקר מר מנצור
נכנס לתחנת דלק למלא דלק .לאחר בדיקה של מספר אופציות מעקב הגעתי למסקנה שיש צור(
בצוות מעקב מקצועי שיתחקה אחר פעולותיו של מר מנצור ויתעד אות .פניתי לראש העיר בבקשה
לאשר ביצוע מעקב אחר נהג המטאטא מר ס.מ באמצעות משרד חקירות והמעקב בוצע בבוקר יו
ראשו ה  26+לחודש ובבוקר יו שני ה 27 +לחודש.

 .2ממצאי
מעקב בבוקר יו ראשו ה –  26ליולי
 04:00תחילת עיקוב ,תצפית ישירה לעבר רחבת החניה בכניסה לבית העלמי בנשר וכ לעבר שער
הכניסה לחניו רכבי העירייה ברחוב התעשייה בעיר.
 05:47רכב המטאטא מ.ר  86+173+15נהוג בידי ס.מ יצא מחניו הרכבי ברח' התעשייה ונסע לרחבת
בית העלמי.
 05:54פנה בהילו( אחורי לשביל עפר בצידה הצפו מערבי של הרחבה .נצפה עוסק בדבר מה בצידה
האחורי של המשאית.
 06:07עזב המקו ונסע לתחנת הדלק "דלק" בדר( בר יהודה פינת השלו.
 06:11תדלק את רכב המטאטא.

 06:14עזב התחנה והחל עובד ברחבי העיר.
 07:20פנה למוס( המשאיות ד.א.פ בדר( בר יהודה.
 08:01המשי( בעבודתו.
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 09:30הפסקת המעקב.
*************************************
הערה :מאחר ולא היו בידי צוות המעקב תמונות של גניבת הדלק בעת הביצוע עצמו ניסינו לבדוק א
ס.מ יגיע בסו ,יו העבודה שוב לבית העלמי כדי לאסו ,את הג'ריקני ע הדלק.
המש( מעקב
 13:30תצפית ישירה לעבר רכבו הפרטי של ס.מ מסוג טנדר מיצובישי בצבע אדו מ.ר 97+376+17
החונה ריק בסמו( לחניו העירייה ברח' התעשייה.
 14:45הנדו נכנס לרכבו ונסע לכוו עוספייה.
 15:15הפסקת המעקב.
*******************************************************************************************
מעקב בוקר יו שני ה27.6.11 ,
 04:00תחילת עיקוב ,תצפית ישירה על רחבת החנייה בבית העלמי ,שביל העפר בו היה הנדו אמש
וכ לעבר חניו העירייה ברח' התעשייה.
 05:50ס.מ הגיע בטנדר לחניו העירייה.
 06:05יצא ע רכב המטאטא מ.ר  86+173+15של העירייה.
 06:15נכנס לשביל העפר המוכר מיו קוד בהילו( אחורי.
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ס.מ צול ) ע הסיגריה בפיו ( כאשר הוא ממלא שני מיכלי של  25ליטר כל אחד בסולר מ
המשאית ,בסיו המילוי נראה מחביא אות בסמו(.

 06:26ס.מעזב המקו ונסע לתדלק את המשאית בתחנת הדלק "דלק" בדר( ב יהודה.
 06:50החל בעבודתו ברחבי העיר.
בהוראת משטרת נשר צוות המעקב לקח את המיכלי המוחבאי ומסר אות כראיה במשטרה.
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 08:45הפסקת תצפיות וכינוס לתחנת המשטרה למת עדויות.
 10:00הפסקת פעילות.
בידי הביקורת סרט וידאו שמתעד את האירועי ביו ראשו ושני .עותק מסרטוני אלה נמסר ג
לידי המשטרה.

בדיקת חשבוניות דלק מחודש יוני 2010
על פי דברי מנהל מחלקת תברואה מר יוסי ברק ,ס.מ עובד על המטאטא החדש ,מספר8617315 :
ברוב המוחלט של ימי השנה להוציא מקרי בודדי .בשל עובדה זו מייחסת הביקורת את נתוני
צריכת הדלק של מטאטא זה לעבודתו של ס.מ .בטבלה המצורפת נית לראות את צריכת הדלק של
רכב המטאטא מספר 8617315 :מחודש יוני  2010ועד חודש מאי :2011
נתוני צריכת דלק לרכב מס' 8617315
הלקוחים מדו"חות חברת דלק וישראכרט
מס' סידורי חודש
יוני10-
יולי10-
אוגוסט10-
ספטמבר10-
אוקטובר10-
נובמבר10-
דצמבר10-
ינואר11-
פברואר11-
מרץ11-
אפריל11-
מאי11-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
סה"כ
ממוצע ק"מ לליטר

צריכת דלק
0.46
0.51
0.41
0.38
0.34
0.36
0.41
0.39
0.35
0.4
0.3
0.2
4.51
0.375833
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מאז יו שני ה –  27ליולי ס.מ לא נוכח בעבודה ועובד אחר נוהג על רכב המטאטא מספר.8617315 :
צריכת הדלק של רכב המטאטא מאז עזיבתו של ס.מ קטנה פי  3ועומדת על  1.1ק"מ לליטר
בהשוואה ל  0.37ק"מ לליטר בזמ עבודתו של ס.מ בשנה האחרונה.
כדי לעמוד על חומרת העבירה שעולה מבדיקת הביקורת ,חשוב להדגיש מספר נקודות חשובות:
 .1על פי דיווחי של עובדי החצר כולל מנהל החצר מר אבי פסקל .ס.מ לא נהג לעסק במש( כל
שעות עבודתו בטאטוא כבישי העיר וזאת בלשו המעטה .המעקב שהוצמד אליו הוכיח ג
נקודה זו לדוגמא:
•

שהיה בת  40דקות בחניו ד.א.פ

•

נסיעה מחצר העירייה לבית העלמי וחזרה לתחנת הדלק שארכה כ –  20דקות

העובדה שהרכב אינו עוסק בטאטוא באופ רצי ,היא בעלת השפעה ישירה ומשמעותית מאד
על צריכת הדלק של רכב המטאטא ,מאחר שלכאורה צריכת הדלק ביו עבודה בלתי רצי,
)ללא הפעלת מנועי המטאטא וללא נסיעה במהירות עבודה נמוכה( צריכה הייתה להיות נמוכה
בהרבה מזו של יו עבודה רצי .,א( כאמור העובדות במקרה זה הפוכות.
 .2מבדיקה של דו"חות התדלוק החודשיי עולה כי ס.מ נהג לתדלק את המטאטא פעמיי
שלוש וארבע פעמי ביו .יש לציי כי מאז היעדרותו של ס.מ הרכב נכנס לתדלוק פע אחת
ביו בלבד.
 .3על פי הערכת הביקורת הנזק הכספי שנגר לעירייה בשנה האחרונה בלבד ,בהנחה שהנ"ל נהג
לבצוע את העבירה פע אחת ביו )שלא לדבר על מספר פעמי ביו( עומד על כ –  68אל,
שקל על פי חישוב של  200ימי עבודה המוכפלי ב –  339שקלי )המחיר שאותו משלמת
העירייה תמורת  50ליטר(.
סיכו
המעקב אחר עובד העירייה מר ס.מ מראה בבירור שהנ"ל לקח דלק ממיכל הדלק של מטאטא
העירייה .בשני המקרי נצפה ס.מ ע"י צוות החקירה כאשר הוא נוסע ע המטאטא אל בית העלמי
העירוני וש בסמטה צדדית רוק דלק מתו( המטאטא העירוני אל ג'ריקני והחביא אות במקו.
לאחר מכ עזב את המקו ונסע ישר לתחנת דלק ומילא דלק ברכב המטאטא .מבדיקת הביקורת את
חשבוניות הדלק בשנה האחרונה עולה כי צריכת הדלק בזמ עבודתו של ס.מ גבוהה פי  3מצריכת
הדלק שנבדקה ע"י הביקורת לאחר שהורחק מעבודתו .בעקבות הממצאי והצילומי של צוות
החקירה הוגשה תלונה בש עיריית נשר למשטרה אשר פתחה בחקירה פלילית כנגד מר סמר.
לדברי המשטרה ס.מ הודה בחקירתו בגניבת דלק מהעירייה ועל פי דברי ראש העיר א ,הגיע לבניי
העירייה כדי להתנצל בפניו.
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על פי סעי 74 ,בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות:
"אם ייתפס עובד במעילה או בשימוש לרעה בתפקידו ,או שיואשם במעשה פלילי שעשה
במקום עבודתו או מחוצה לו ,רשאית הרשות – אגב הודעה מידית לוועד העובדים ולמרכז
להפסיק את עבודתו עד לבירור האשמה.
"
לדעת הביקורת עבירה של גניבה מהמעסיק היא אינה עבירת משמעת ולכ אינה צריכה להיות
מטופלת במסלול זה .ללא קשר למסלול הפלילי שבו פועלת המשטרה ,ע כל הצער והקושי בפטורי
עובד הביקורת ממליצה לראש העיר לסיי את תפקידו של מר ס.מ לאלתר ולפנות ליוע המשפטי
לעירייה כדי לבחו אפשרות לתבוע את העובד בגי הנזק הכספי שגר לעירייה.
בתארי(  1/09/2011מר ס.מ סיי את עבודתו בעיריית נשר .ע"פ נתוני מחלקת שכר ,בסיו עבודתו
קיבל פיצויי בגובה .100%
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דו"ח ביקורת
בנושא ישיבת ועדת מכרזי
מתארי( ה –  12/9/11שדנה
ב:
 .1במכרז להתקנת מערכות כיבוי אש
.2ובהחלטת בית משפט לגבי מכרז גינו
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 .1רקע

 1.1ביו שני ה –  12לספטמבר  ,2011הוגשו הצעות מציעי במסגרת מכרז זוטא להקמת
מערכת כיבוי אש "ספרינקלרי" בהיכל התרבות .המערכת מיועדת להיכל התרבות
ולספרייה כחלק מדרישות כיבוי אש למת רישיו עסק בשני המקומות ועל כ( נכתב
בהרחבה בדו"ח מבקר העירייה משנת .2009
 1.2באותו היו התקיימה ישיבת וועדת מכרזי .בהזמנה לישיבה לא נכתב מה על על סדר
היו ורק ע התכנסות חברי הוועדה הועלו על סדר היו שני נושאי .א .פתיחת
מעטפות במכרז להקמת מערכת כיבוי אש .ב .היוע המשפטי ,על פי החלטת בית משפט,
ביקש להביא לדיו חוזר בוועדה את מכרז הגינו שבו נפסלו משתלות כרמל.
 1.3בישיבה נכחו :חברי המועצה – רפי אוסמו ודימה קוטלר יו"ר הוועדה .היוע המשפטי
עו"ד אלכסנדר טנדלר ,מזכיר העירה מר יוחאי וינשטיי ומבקר העירייה מר גלעד הישג.
 1.4עו"ד טנדלר ביקש להביא בפני הוועדה את החלטת בית משפט בנושא מכרז גינו א( חבר
המועצה מר רפי אוסמו סרב לדו בנושא מכיוו שלדבריו ,לא ידע על הנושא דבר ולא
קיבל את החומר לפני הישיבה לביתו.
 1.5בעת פתיחת תיבת המכרזי הוצאו שתי מעטפות מהתיבה והונחו על השולח .חברי
הוועדה פתחו את המעטפה הראשונה שהוגשה ע"י "פז מערכות" .ההצעה הייתה על
סכו של  249אל ,שקלי לפני מע"מ .כאשר פתחו את המעטפה השנייה התברר
שהמעטפה אייה רלוונטית למכרז הנוכחי מאחר ולדברי מזכיר העיר היא מעטפה
שהוגשה באיחור למכרז הקוד להקמת תחנת המשטרה מתארי( .12.7.2011
חשוב לציי בהקשר זה כי על פי סעי) 14 ,ב( בתקנות מכרזי

"מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה אחרי תו המועד להגשת מסמכי המכרז לא תוכנס
לתיבת המכרזי ותוחזר לשולח ,מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת
לצור! בירור שמו ומענו של השולח".
 1.6מסיבה שאינה ברורה לביקורת ,לדבריו של מהנדס העיר ,ההזמנה לביצוע תכנו של
המערכת לכיבוי אש הוצאה ע"י המתנ"ס ולא ע"י משרד מהנדס העיר .בתיק התכנו
בעירייה נמצאו שתי הצעות מחיר לתכנו מערכות לכיבוי אש.
 1.6.1הצעה אחת מאת "יוסי פניני ,מהנדסי יועצי בע"מ" מתארי( 1
בפברואר .2011
 1.6.2הצעה שנייה של חברת "פז מערכות מתקדמות לגילוי וכיבוי אש
בע"מ" מתארי(  2למר .2011
בי שתי הצעות המחיר יש פער של חודש ימי בתארי( ההגשה.
ההצעה של פז מערכות כוללת ג מחיר לביצוע ורשימת קבלני מומלצי לביצוע.
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 .2ממצאי
 2.1חברת "פז מערכות" הגישה הצעה למכרז למרות שהיא ג המתכננת שלו.
 2.2למכרז הוגשה הצעת יחיד מבלי שהנושא הובא לידיעת חבריי הוועדה .יצוי כי מזכירת
מחלקת הנדסה מנהלת רשימה של כל מתמודד אשר מגיש הצעה למכרז כ( שביו פתיחת
תיבת המכרזי ידוע למחלקת הנדסה כמה קבלני הגישו הצעות ומתמודדי במכרז.
כאמור ,חברי הוועדה לא עודכנו כי הוגשה הצעה אחת בלבד למכרז ולכ פתחו את המעטפה
בטעות למרות שהיא הייתה הצעת יחיד.
 2.3בתיבת המכרזי נשארה מעטפה ממכרז קוד שהתקיי חודשיי קוד לכ .המעטפה לא
הוחזרה לבעליה למרות שהוגשה באיחור .יש לציי שעל העירייה היה לסרב לקבל את
המעטפה מלכתחילה שכ על פי סעי 14 ,בתקנות המכרזי ,כפי שצוי קוד ,בתו הזמ
הקבוע להגשה לא נית לקבל מעטפות נוספות ויש להחזיר לשולח.
 2.4חשוב לציי כי במכרז זוטא כמו במכרז הנדו ,העירייה פונה אל הקבלני כדי לקבל הצעות
מחיר .הביקורת מעירה למהנדס העיר שאסור היה לו לפנות אל חברת פז מערכות להגיש
מועמדות למכרז .הביקורת מעירה למהנדס העיר על כ( שהיה עליו היה לידע את חברת פז
מערכות על כ( שקיימת בעיה בהתמודדות שלה במכרז או לכל הפחות לבקש את הנחיתו של
היוע המשפטי לעירייה במקרה זה שכ ,לא ייתכ שהחברה המתכננת תשתת ,במכרז שאותו
היא תכננה והאומד למכרז נבנה בהסתמ( על התכנו של אותה חברה.
 2.5לדבריו של מהנדס העיר שמה של חברת פז מערכות נכנס לרשימת המתמודדי לאחר
שקיבל ,לבקשתו מחברת יוסי פניני )משרד מהנדסי יועצי(,רשימת חברות מומלצות
לביצוע העבודה.
מבדיקת הביקורת עולה שאי כ( הדבר ושמה של פז מערכות לא הופיע על המכתב של חברת
יוסי פניני .על פי הרישו במשרד מהנדס העיר ,חמש חברות קיבלו הודעה על קיו המכרז:
.1
.2
.3
.4

א .דנן
י.ב קורמן
קבוצת ברנע
ספיר מע' כיבוי אש

מתוכ שתי חברות בלבד רכשו את חוברת המכרז :י.ב קורמ ופז מערכות.
 2.6סירובו של חבר המועצה מר רפי אוסמו לדו בנושא שהעלה היוע המשפטי לעירייה מעלה
בעיה נוספת בפעילותה של ועדת מכרזי והיא שכללי מנהל תקי בעירייה המחויבת לשקיפות
ציבורית וטוהר מידות מחייבי לדעת הביקורת לצר ,סדר יו לפעילותה של כל וועדה
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מועדות העירייה .מה ג שבמקרה זה היה ראוי לשלוח את החלטת בית המשפט לחברי
הוועדה לפני הישיבה כדי שיוכלו לקרוא בעצמ את החלטת השופט.

 .3תגובת מהדס העיר:
הבעיה נוצרה עקב טעות בכ( שהמתנ"ס התחיל את תהלי( התכנו והזמי את העבודה מהחברה
המתכננת ואילו העירייה יצאה למכרז ביצוע .אני מקבל את הערת הביקורת ולהבא אקפיד
שהחברה המתכננת לא תקבל הזמנה להשתתפות במכרז.
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תלונות ציבור
במהל( שנת  2011התקבלו  15תלונות של תושבי במשרד מבקר העירייה בתפקידו כנציב תלונות
הציבור .כל התלונות נבדקו וטופלו .להל נושאי התלונות:
 .1תלונות חוזרות בנושאי גינו ופסולת.
 .2תלונות בנושא פיקוח על הבנייה
 .3תלונה בנושא גביה
 .4תלונות בנושא זכויות סוציאליות של עובדי עירייה
 .5תלונת תושבי בנושא ביוב פרטי ,המבקשי את התערבות העירייה.
 .6תלונה בנושא פיקוח על הקמת רעש
 .7תלונה בנושא התנהגות פקחי העירייה.
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מעקב תיקו ליקויי
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מעקב תיקו ליקויי שהועלו בדו"חות הביקורת של מבקר העירייה:
גני משחקי ציבוריי
העירייה יצאה למכרז לשיפו והחלפת כל מתקני וגני המשחקי בעיר כולל משטחי גומי .בסיו
העבודה על החברה המבצעת להמציא אישור עמידה בדרישות התקינה לגני המשחקי.
תוק – כל העבודות יסתיימו במהל( יוני

.2012

קיו הוראות החוק בנושא העסקת עברייני מי
מזכיר העיר והאחראית על כוח אד מקפידי לדרוש לקבל אישור מכל עובד חדש שמתקבל לעירייה.
עובדי וותיקי שלא המציאו אישור התבקשו לעשות כ.
תוק.


תלונת חבר מועצת העיר בנושאי רישוי ופיקוח
הליקויי שנמצאו היו לגבי פעולת של מספר עסקי ללא רישיו עסק.
תוק.


פיקוח על מבני פל,קל
מבני ציבור :הנושא טופל ע"י מהנדס העיר .מבנה המתנ"ס ברחוב הוורדי נבדק ונמצא כרגע
בתהליכי שיפו וחיזוק ריצפת הפל+קל .לדברי מהנדס העיר אי מבני נוספי בסיכו בבעלות
העירייה.
תוק.

מבני בבעלות פרטית :לדברי מהנדס העיר הוא הוציא שתי הודעת דרישה לבעלי המבנה במרכז
המסחרי באור הכרמל א( בעל המקו עדיי לא פעל לביצוע בדיקה של המבנה .הביקורת מעירה
למהנדס שיש להמשי( ולפעול מול הבעלי ולוודא שתתבצע בדיקת הנדסית כפי שנדרש .שכ ,מדובר
במבנה הנות שירותי לקהל הרחב.


לא תוק.

מועצה דתית
בית העלמי הוא בבעלות עיריית נשר ולכ פיתוח בחת עלמי יבוצע ע"י מהנדס העיר נשר.


לא תוק .במהל( שנת  2012ביצעה המועצה
הדתית עבודות פיתוח בבית העלמי בעלות
של כ 260 ,אל שקלי .לטענת יו"ר
המועצה העירייה אינה מקדמת את פיתוח
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בית העלמי ולכ ביצעה המועצה את
העבודה.

חוקי עזר
עדכו חוקי עזר ישני בהתא לחוזר מנכ"ל משרד הפני.


לא תוק .חוקי העזר עדיי לא עודכנו

ספריה עירונית – נגישות
התאמות נגישות בתו( המבנה כולל שירותי ושטח הספרייה
תיקו.

תקנת מעלית
הותקנה מעלית א( עדיי אינה פועלת.



מעקב תיקו ליקויי שהועלו בדו"חות הביקורת של משרד הפני לשנת
:2010 , 2009


שבע מתו( תשע ועדות החובה בעירייה ,לרבות ועדת כספי וועדת ביקורת ,לא התכנסו לפחות
אחת לשלושה חודשי ,כנדרש בסעי) 166 ,אא( לפקודת העיריות.


לא תוק .ועדת ביקורת מתכנסת לפי זימו
של יו"ר הוועדה בכל פע שיש דו"ח לדו
בו .ועדת כספי ג כ מתכנסת בהתא
לצור( ולשינויי במשק.

