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 מטרת הביקורת .1

לבחו� הא� פעילות העירייה בתחו� מתבצעת תו� שמירה על חוקיות,  .1.1

  שקיפות. וסדירות, עקרו� השוויו�, יעילות, 

  עבודה.ההוראות ונוהלי ובדיקה של , י�איתור חריג .1.2

 עובדי� אינ� מבוטחי�.איתור מקרי� בה�  .1.3

 היק� הביקורת .2

בחנה את נושא ו, בגזברות העירייהוהביקורת נערכה אצל חשבת השכר  .2.1

  . לגבי כל עובדי העירייה הביטוח הפנסיוני

  חוקי�, הוראות ונהלי� .3

 פקודת העיריות (נוסח חדש). .3.1

 חוזרי מנכ"ל. .3.2

 .משאבי אנוש וחשבות שכרנהלי� פנימיי� של  .3.3

  כללי .4

כוללת כספי� שהפקיד המבוטח/העמית בקר� לאור� שנות צוברת הפנסיה ה .1.1

הסכו� שמפריש העובד לקר� כולל כל  כוללת את. הפנסיה הצוברת עבודתו

  .ביחס לסכו� שהופרש על ידי העובד והיק" משרתוהמעביד הפרשות 

או למשרתי ציבור,  עובדי� שכירי�, המשולמת לִ'ְמָלה למעשהפנסיה היא  .1.2

במקרה לשאיריה�  או בורי או פרטי, צי מעסיקבגי� תקופת עבודת� אצל 

 .של פטירה

מטרת תוכניות הפנסיה השונות היא להבטיח לאד� העובד ולשאיריו, המש�  .1.3

ההכנסה סדירה שתחלי" את מקור ההכנסה שנפסק בשל נכות, מוות או 

זקנה. גובה הפנסיה קשור ברמת ההכנסה המבוטחת של העובד, בתקופת 

מבוטח בפנסיה ובה היה צפוי להיות עבודתו, ובתקופת העבודה בה היה 

  מבוטח אלמלא הפסקת עבודתו מסיבות שאינ� תלויות בו (נכות ומוות).
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 סוגי פנסיה .5

  סוגי הפנסיה העיקריי� ה�:

 65הוא  2004גיל הפרישה שהיה נהוג בישראל מראשיתה ועד שנת  ( פנסיית זקנה �

, הועלה גיל זה 2004(שנה לנשי�. על פי חוק גיל פרישה התשס"ד 60( שנה לגברי� ו

פנסיה משולמת לזכאי� החל כעיקרו�, שנה לנשי�.  62(שנה לגברי� ו 67(בהדרגה ל

ה שונות (פרטיות, זאת, בתוכניות פנסיפרישה ולכל חייה�,  ע� בהגיע� לגיל 

ציבוריות וממשלתיות) נית� להגדיר גיל פרישה השונה מגיל הפרישה הכלל ארצי או 

לצאת גילי פרישה מיוחדי� למקצועות שוני�. כמו כ�, בתוכניות פנסיה שונות נית� 

(בדר� כלל תמורת הפחתה של שיעור הפנסיה) או לדחות את לפנסיה מוקדמת 

  ספת לפנסיה בשל הדחייה). מועד הפרישה (בדר� כלל ע� תו

כושר העבודה. פנסיית נכות  אובד�פנסיה המשולמת במקרה של  ( פנסיית נכות �

 אובד�יכולה להיות משולמת לתקופה מוגבלת (פנסיית נכות זמנית, במקרה של 

זמני של כושר העבודה) או לכל התקופה עד הגיע הנכה לזכות קבלת פנסיית זקנה 

נסיה יכולה להיות פנסיית נכות מלאה (במקרה איבוד (פנסיית נכות תמידית). הפ

מכושר זה) או פנסיה נכות חלקית (כאשר משולמת  75%מלוא כושר העבודה, או 

  פנסיית נכות מופחתת המהווה פיצוי על איבוד חלקי של כושר העבודה). 
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פנסיה המשולמת לשאירי הזכאי (העובד המבוטח בפנסיה או  ( פנסיית שאירי� �

ח באופ� פרטי או הפנסיונר) במקרה של מותו. המוגדרי� כשאירי� האד� שבוט

או א" לכל החיי�  21או  18ה�: ב�/בת הזוג של הנפטר, ילדיו של הנפטר (עד גיל, 

אצל יתומי� שאינ� מסוגלי� לכלכל את עצמ�) וכ� פנסיות לשאירי� אחרי� 

  התלויי� בנפטר כמוגדר בתקנו� תוכנית הפנסיה. 

  שני סוגי פנסיה עיקריי�: ישראלב

: בסוג זה של פנסיה אי� העובדי� נדרשי� להפריש ממשכורת� יה תקציביתפנס .1

סכומי� לצור� תשלומי פנסיה עתידיי� וכל עול הפנסיה, למעט דמי ניהול סמליי� 

המשולמי� על ידי העובדי�, הוא על המעביד (ממשלת ישראל על שלוחותיה). 

ת המדינה חוק שירוהפנסיה ממומנת מתקציב המדינה בהתא� לכללי� שנקבעו ב

  ). 1970(נוסח משולב,  (גמלאות)

: ה� המעביד וה� העובד מפרישי� סכומי כס" הנגזרי� מגובה שכרו פנסיה צוברת .2

נסיה לצור� תשלומי� בעתיד. במקרי� כאלו אחריות של העובד לאחת מקרנות הפ

הפנסיוני (קר� פנסיה,  �תשלו� הפנסיה איננה על המעביד, אלא ממומנת מהחיסכו

  קופת גמל או ביטוח מנהלי�). 
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  שיעור הפנסיה .6

  בקרנות הפנסיה הוותיקות נקבע גובה הפנסיה לפי קריטריוני� אחדי�:

  מש� הצבירה, כלומר מספר השני� שהאד� ומעסיקו הפרישו לקר� הפנסיה.  •

  אחוז הצבירה השנתי.  •

  גיל הפרישה  •

  אחוז מענק (א� קיי�) המתווס" ביו� הפרישה.  •

  סיבת הפרישה.  •

  הא� הפנסיה משולמת לגמלאי או ליורשיו. •

  משכרו הקובע של האד�. 70%מקובל כי אחוז הפנסיה המקסימלי יהיה 

תקציבית נהוג שהפנסיה משולמת לפי דרגת הפרישה של הפנסיונר, מוכפלת בפנסיה 

  באחוז הפנסיה שצבר.

בקרנות הפנסיה החדשות מחושבת פנסיית זקנה חודשית לפי הסכו� שנצבר בקר� עד 

מועד הפרישה, מחולק במקד� הקצבה שנקבע לפורש לפי מאפייניו, ובה�: גיל הפרישה, 

ימלית לתשלו� פנסיה בה בחר הפנסיונר, מצב משפחתי תארי� הלידה, מי�, תקופת מינ

, ופירושו שצבירה 200ושיעור הפנסיה המובטח לשאירי�. מקד� קצבה מקובל הוא בער� 

  שקל. 5,000שקל בקר� פנסיה מעניקה קצבה חודשית של  מיליו� 1 – לדוגמה של

נפתחה  2008קיימת האפשרות למעבר בי� קרנות הפנסיה כאשר בשנת  2003משנת 

האפשרות למעבר בי� המוצרי� הפנסיוני� השוני� (ביטוחי מנהלי�, קופות גמל וקרנות 

  הפנסיה).

, הורתה המדינה לבנקי� למכור את האחזקות שלה� רפורמת בכר, בעקבות 2005בשנת 

ת ביטוח, המכוני� ג� בקופות הגמל וקרנות הפנסיה, וה� נמכרו לבתי השקעות ולחברו

  "גופי� מוסדיי�". 

לחוק הפיקוח על שירותי�  3בוטלה בחקיקה (במסגרת תיקו� מס'  2008בתחילת שנת 

 ( פיננסיי�) האפשרות להמשי� בחיסכו� פנסיוני במסלול הוני, ונותר רק המסלול הקצבתי 

סכו� למת� קצבה חודשית. משיכה הונית מותרת רק בתנאי שלמבוטח יש כבר כלומר ח

ש"ח לחודש. לפיכ� פוליסות וקופות הוניות הפכו  4,000(קצבה מובטחת בסכו� של כ
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להיות פוליסה או קופה "לא משלמת לקצבה" (א� סכומי� שהופקדו בעבר במסלול ההוני 

  נותרו במסלול זה).

לביטוח פנסיוני מקי" במשק, לפיו כל  צו הרחבה שר התמ"תהוציא  2008בתחילת שנת 

  שכיר בישראל זכאי לביטוח פנסיוני.

  

  רשויות מקומיותהנחיות לגבי  .7

 א' נקבע כי : 4א סעי" ( 7.3.1י שירות, סעי" עפ"י אוגד� תנא

הפנסיה שבה/� יבוטחו העובדי� על פי הסכ�  האיגוד המקצועי יבחר את קר�/נות .1

המעבר, מבלי לגרוע מאפשרותו של כל עובד לבחור לעצמו את קר� הפנסיה שבה 

  יבוטח.

על פי הודעת הסתדרות הפקידי� המייצגת את עובדי הדירוג המנהלי, עובדי חינו� 

נוער וקהילה, מדריכות טיפוליות, קר� הפנסיה שנבחרה לביטוח עובדי הדירוגי� 

  הנ"ל, הינה: "הראל פנסיה". 

הודיע מרכז השלטו� המקומי לרשויות המקומיות על  2005בחוזר מנכ"ל מאפריל 

 ובדי� חדשי� לקר� "עדי" כברירת מחדל.אישורו להצטרפות ע

עפ"י הודעת הסתדרות המהנדסי�, האקדמאי� במח"ר, ההנדסאי� והטכנאי�, 

רפואיי�, העובדי� (המשפטני�, המיקרוביולוגי� והביוכימאי�, הפרא

הסוציאליי�, קר� הפנסיה שנבחרה לביטוח עובדי הדירוגי� הנ"ל הינה: " 

 מבטחי� יותר".

ועובד ותיק שאי� לה� ביטוח פנסיוני יבוטחו בקר� הפנסיה בה בחר אי לכ�, עובד חדש  .2

האיגוד המקצועי, אלא א� יודיע למעסיקו, בכתב, על רצונו להיות מבוטח בקר� פנסיה 

 אחרת.

על א" האמור לעיל, עובד כאמור בסעי" ב' לעיל, רשאי בכל עת להודיע למעסיקו בכתב  .3

על פי האמור בפרק י' להסכ�, והוא יבוטח על רצונו להיות מבוטח בקר� פנסיה צוברת 

  לחודש שלאחר החודש שבו ניתנה הודעתו. 1(בה החל מה
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 ממצאי הביקורת .8

הביקורת מציינת לחיוב שהרוב המוחלט של עובדי העירייה מבוטחי� ביטוח  .8.1

מורי�  2פנסיוני. למרות זאת נמצאו ארבעה עובדי� ללא ביטוח פנסיוני. 

 למידה. מורי� במרכז ה 2 (בתיכו� ו

הביקורת מעירה כי קר� הפנסיה המשמשת כברירת המחדל לעובדי�  .8.2

בחירת הסתדרות המעו"" מבעיריית נשר היא "מבטחי� החדשה" בשונה 

"הראל" כפי שהתפרס� בחוזר מנכ"ל מ. הפני� מחודש אפריל קר� הפנסיה ב

עדיפי� בקר� היו  2012חיסכו� בשנת ה. בדיקת הביקורת העלתה תנאי 2005

 ( מהשוט" ו 2%הראל על פני קר� מבטחי�. דמי הניהול במבטחי� עמדו על 

"הראל". ועד  –בהתאמה ב  0.2% –ו  1.75%מהצבירה לעומת  0.25%

 העובדי� בתגובה פועל מול מבטחי� לקבל את אות� התנאי�.

עובדי�  277עפ"י נתוני� שהביקורת קיבלה מחשבת השכר, בעירייה ישנ�   .8.3

 :מורי� 83 –ו  ת השונותבמחלקו

 עובדי מחלקות העירייה:ביטוח פנסיוני של  .8.4

 מבוטחי� בפנסיה תקציבית 64 .8.4.1

 מבוטחי� בפנסיה צוברת  208 .8.4.2

 מבוטחי� בביטוח מנהלי� 3 .8.4.3

 ללא ביטוח 2 .8.4.4

בבית ספר תיכו� וחטיבות הביניי� שה� עובדי  מורי�ביטוח פנסיוני של  .8.5

 עירייה.

 מתוכ� מבוטחי� בפנסיה צוברת 81 .8.5.1

 רי� ללא ביטוח פנסיוני.מו 2 .8.5.2
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העובדי� מבוטחי� בחברות ביטוח שונות עפ"י רצונ� ועפ"י בחירת� ועפ"י  .8.6

 הפילוח הבא:

 עובדי מחלקות העירייה

  מספר עובדי�  ש� חברת הביטוח  קוד מספר סידורי

  64  תקציבית  170 1

  3  ביטוח מנהלי�  36 2

  1  צוברת  47 3

  16  צוברת  58 4

  8  צוברת  50 5

  175  צוברת  48 6

  4  צוברת  56 7

  2  צוברת  63 8

  1  צוברת  62 9

  1  צוברת  59 10

  2  ללא ביטוח    

  277     סה"כ

 מורי� 

  מספר עובדי�  ש� חברת הביטוח  קוד מספר סידורי

  22 מבטחים וותיקה  62 1

  27 5%מבטחים חדשה   63 2

  30 7%מבטחים חדשה   64 3

גלעד (לעובדים   48 ( ו 21 4

 דתיים)

2  

  2 ללא ביטוח   5

  83     סה"כ
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 130מהנתוני� שהביקורת קיבלה מחשבת שכר עולה כי בעירייה רשומי�  .8.7

פנסיונרי�. ע"פ דיווח העירייה למשרד האוצר, עלות תשלומי הפנסיה 

 5.מיליו�  5 –מסתכמת בכ  2012שהעירייה שילמה בשנת 

 חשבת שכר לממצאי הדו"ח:  תגובת .9

לעובדי� שהתגלה כי אינ� מבוטחי� בביטוח פנסיוני להל� בהמש� לשיחתנו בנוגע 

 תשובותיי :

 ( עובדת במרכז למידה על פי הסכ� שכר יש� בתערי" גבוה של כ –שדה חנה  .9.1

לשעה. על פי חוזה זה התערי" ממצא את  מלוא זכויות העובד. הנושא 5  80

 ייבדק ויתוק� בהקד�.

שכר יש� בתערי" גבוה של עובדת במרכז למידה על פי הסכ�  (שריג אירית  .9.2

לשעה. על פי חוזה זה התערי" ממצא את  מלוא זכויות העובד. 5  80 (כ

 הנושא ייבדק ויתוק� בהקד�.

9.3.  

היא מורה וותיקה והייתה מורה מחליפה בי� התאריכי�  –אליפז חנה  .9.4

פניתי אל המורה מספר פעמי� כדי שתבחר קר�  13ועד מר6 . 12ספטמבר 

ובה. מפאת גילה העדפתי  לקבל את בחירת המורה פנסיה והיא לא נתנה תש

ולא להפריש באופ� אוטומטי לקר� פנסיה לפי בחירתי. הביקורת מעירה 

שכרגע נוצרה בעיה אחרת והיא שהמורה כבר לא עובדת בבית הספר ואי� 

 שכר אפשרות להעביר את חלק העובד לקר� הפנסיה.הלחשבת 

כמורה  13ועד מר6  12רשומה כעובדת עירייה החל מנובמבר  –חולי חני  .9.5

מחליפה. לא קיבלתי מהמורה את בחירת ולכ� לא הפרשתי. הנושא יתוק� 

 בהקד�.

  היוע� המשפטי לעירייה:התייחסותו של  .10

לדעתי, מוטב כי גור� מקצועי בתחו� הביטוח הפנסיוני יבדוק פרטנית  .10.1

 זכויותיו של כל עובד. 

  ריית נשר תחדל לשל� פנסיה לזכאי� שנפטרו. יש להקפיד כי עי .10.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 10

  

  

  

  

  

  דו"ח ביקורת 

  בנושא תאורת רחובות
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  רקע: .1

, נפל עמוד חשמל ברחוב השקמה.  במזל גדול לא נפגע 2012לפברואר  17 –בתארי� ה   .א

  איש ורק נגר� נזק לרכב (ראה תמונה מצורפת).

  

  

חני� במחנה הצופי� כאשר  2012למר6   8 (למקרה זה קד� מקרה טרגי  בתארי� ה  .ב

נפצע קשה, בצהרי חג פורי�, לאחר שעמוד תאורה נפל עליו בעת שהיה  17בצופי� כב� 

עסוק בהכנות לאירוע פורי� ברמת אביב. הנער אושפז ללא הכרה בבית חולי� איכיולוב 

  בתל אביב. נערה נוספת נפצעה.

  

  ביקורת:מטרת ה .2

הביקורת תבדוק מתי הוחלפו עמודי החשמל בעיר, אילו נהלי� יש בעירייה לבדיקת עמודי חשמל 

  והחלפת� ובאיזו תדירות היא מבוצעת.

 מהל! הביקורת: .3

התקיימה שיחה ע� מנהל מחלקת חשמל. מהשיחה עולי� הנתוני�  2012ליוני  7 –בתארי� ה 

  הבאי�: 

 פועלי� פרט למנהל המחלקה.  5מחלקת חשמל מונה צוות של   .א

 בכל שנה בודקי� את עמודי התאורה ומחליפי� לפי הצור�.   .ב

יש ציפוי של צבע וזפת ומספור של  –נית� לראות את הטיפול המונע על העמודי�   .ג

 העמודי�. 

 הטיפול בעמודי� רשו� בתוכנית העבודה היומית ביומנו של מנהל המחלקה.   .ד

ת המקרה ביצע מנהל המחלקה בדיקה פיזית של עמודי התאורה בכל העיר והכי� בעקבו  .ה

 טבלה שבה מצוי� אילו עמודי� יש להחלי" באופ� דחו"
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  עיקר הממצאי�: .4

במשרדו של מנהל מחלקת חשמל נית� לעיי� בתוכניות החשמל כפי שהוגשו בעת בניית�   .א

 של השכונות השונות בעיר.

מסודר או דו"ח שבו רשומי� כל עמודי התאורה בעיר באופ� הביקורת לא מצאה מסמ�   .ב

  מרוכז, כולל גיל� ותארי� טיפול אחרו�.

הדו"ח הראשו� והיחידי שמצאה הביקורת נער� בעקבות נפילת עמוד התאורה לאחרונה.   .ג

ג� מסמ� זה חסר שני נתוני� חשובי� וה� תארי� עריכת המסמ� ותארי� הטיפול 

  שבוצע בעמודי�.

ו ברור לקריאה והבנה מאחר וברוב עמודי התאורה הרשומי� בדו"ח קיי� הדו"ח אינ  .ד

  סימו� בעמודה הנושאת את הכותר "להחלפה" וג� בעמודה הנושאת את הכותר "תקי�"

 20 –עמודי� בני למעלה מ  110ע"פ נתוני הדו"ח שנער� ע"י מנהל מחלקת חשמל ישנ�   .ה

 ש להחליפ�.שנה שבבסיס� החל תהלי� קורוזיה בלתי הפי� ולכ� י

הביקורת לא מצאה תק� מקובל להחלפת עמודי תאורה. התק� היחיד הקיי� לעניי�   .ו

והוא אינו מחייב, היינו הצרכני� והיצרני� אינ� חייבי�  812עמודי תאורה הוא תק� 

 –לעמוד בו או לדרוש אותו. מנהל מחלקת חשמל המציא מכתב המלצה מאת פ.ל.ה 

ל6 להחלי" עמודי תאורה המחוברי� מעל הקרקע כל יצרנית של עמודי תאורה, ובו מומ

שנה. כאמור זו חבת דעת לא מחייבת  20שנה ועמודי� שקועי� בתו� הקרקע לאחר  25

 של החברה המייצרת.

להל� סיכו� הנתוני� בנושא תחזוקת עמודי חשמל כפי שה� מופיעי� בדו"ח של מנהל   .ז

  מחלקת חשמל.

  

נדרש להחליפ�   מספר עמודי�  רחוב  

  בדחיפות

  

    10  22  השקמה  1

    4  8  יסמי�  2

    18  32  חבצלת  3

    7  10  הרדו"  4

    15  25  הנוריות  5

    7  15  הערמוני�  6

    16  21  השיטה  7

    7  22  צבר ופר6(קר� היסוד  8

    5  19  האור�  9

    1  4  דר� הטכניו�  10

    1  9  הליל�  11

    8  19  הוורדי�  12

    2  24  הלוט�  13

    2  12  ציו�  14

    0  5  העמק  15
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    6  13  יפה נו"  16

    0  20  התמר  17

    1  27  המעפילי�  18

    0  15  הערבה  19

    0  18  התמר  20

    0  13  האשל  21

    0  4  אופקי�  22

    0  13  הסביו�  23

דרוש טיפול מונע   0  20  השושני�  24

  דחו"

ע� חלודה  4  0  8  השזי"  25

  חיצונית

  

ועד למועד עריכת הביקורת  חלפו  2012לפברואר  17 –מאז  נפילת העמוד בתארי� ה   .ח

ארבעה חודשי�. בתקופה זו נמצאו במערכת הנהלת חשבונות שש הזמנות עבודה לתיקו� 

  רמזורי�:

  לפברואר. 17 –הזמנה אחת לפירוק והחלפת עמוד התאורה שנפל ב  )1

  ארבע הזמנות להחלפת ארבעה עמודי תאורה בעקבות פגיעה של כלי רכב נוסע. )2

 מנה אחת להחלפת חמישה עמודי תאורה כתוצאה מהתיישנות וחלודה.הז )3

בזמ� עריכת הביקורת שהה מהנדס העיר בחופשה בחו"ל. משיחה שערכה הביקורת ע�   .ט

מזכיר העיר וע� גזבר העיר עולה כי הצור� במכרז להחלפת עמודי תאורה עלה במספר 

  שיחות א� לא ידוע לה� שמהנדס העיר כבר הכי� מכרז כזה.

  

עמודי� שפורקו בשנה האחרונה בשל נזקי קורוזיה וצולמו בחצר העירייה.  ות לדוגמאלהל� שתי 

בצילומי� נית� לראות שהנזק שנגר� לעמוד הוא בעיקר בחלק ששקוע מתחת לאדמה ולכ� קשה מאד 

  להבחי� בו.
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: 137עמוד מספר 

  

  

  
  

  :122עמוד מספר 

    
  
  
  

 תגובת מנהל מחלקת חשמל: .5

מבצעי� בדיקה וטיפול בעמודי�, לפעמי� כל שנתיי�. מחליפי� עמודי� לפי הצור!. כל שנה 

נית& לראות את הטיפול המונע שהמחלקה עושה נגד חלודה על העמודי� עצמ� (ציפוי זפת 

וצבע).אי& נוהל פנימי להחלפת עמודי� ואת הטיפול בעמודי� אני רוש� ביומ& העבודה א! לא 

 מרכז דו"ח נפרד.
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  ביקורת בנושא 

 הקצאת מבני ציבור
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  כללי .1

בריכות מי�, חממת לעירייה זכויות בנכסי� מסוגי� שוני�: מקרקעי�,  .1.1

תרבות וספורט, מקלטי�  מוסדות חינו�מקוואות, מבני משרדי�, מדעי�, 

ציבוריי� ושטחי� פתוחי�. נוס" על כ� יש לעירייה חנויות, משרדי�, 

  המושכרי� לגורמי� פרטיי� ואמורי� להניב הכנסות לקופתה. 

מבני� בבעלות העירייה שמושכרי�  83קיימי� העירייה, גזברות לפי נתוני  .1.2

חברה הכלכלית מושכרי� באמצעות מה� ארבעה או מוקצי� לשימוש. 

  נכסי�. 3"נשרי�" כאשר אחד מה�, "פארק המדע" כולל בתוכו 

כפי שמפורט דמי שכירות  2012(2010על פי נתוניה גבתה העירייה בשני�  .1.3

 .בטבלה

דמי שכירות   

 מחברות

  סלולאר

דמי שכירות 

ממבני� 

  אחרי�

  סה"כ

2012  526,606  246,945  773,551  

2011  627,973  221,414  849,387  

2010  429,780  219,370  649,150  

 

 (ב יתרות דמי השכירות לסו" אות� שני� הסתכמו .1.4

דמי שכירות   

  מגורי�

דמי שכירות 

  בתי עסק

  סה"כ

2012  14,069  155,798  169,987  

2011  48,851  156,773  205,625  

2010  44,849  148,906  193,756  

 

 מטרת הביקורת .2

 ניהול הנכסי� מבוצעהא� באיזה אופ� העירייה מנהלת את נכסיה, הביקורת תבדוק 

  .ביעילות תו� שמירה על הוראות החוק, חוזרי מנכ"ל והנהלי� הפנימיי�
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 היק� הביקורת .3

במאגר הנכסי� של העירייה נכסי�  136הביקורת קיבלה לידיה רשימה של  .3.1

כפי שמופיע במשרד מהנדס העיר ובגזברות העירייה. מתוכ� בדקה 

 נכסי�. 18הביקורת מדג� של  

  חוקי�, הוראות ונהלי� .4

 פקודת העיריות (נוסח חדש). .4.1

 חוזרי מנכ"ל. .4.2

  מצאי הביקורתמפירוט  .5

  .רישו� זכויות העירייה במקרקעי& .5.1

הפקודה) קובעת כי "כל מקרקעי� שה� קניינה  (פקודת העיריות [נוסח חדש] (להל� 

  של עירייה יירשמו בספרי האחוזה על ש� העירייה". 

כראוי  או שלא נכסיה המושכרי� לא נרשמו מ 8 ( נמצא שזכויותיה של העירייה ב

ני הזכויות בה� הוקנו לה לפבחלק� בלשכת רישו� המקרקעי�, א" שנרשמו כלל 

  שני� רבות. 

מספר 

  תיק 

  ממצאי�  חלקה  גוש  ש� המקו�

המקו� מושכר למספר חברות ע"י   1  11168  חממת מדעי�  2

החברה הכלכלית נשרי�. הבעלי� ה� 

נשר מפעלי מלט וכלל תעשיות. קיימת 

הערת אזהרה לטובת כלל תעשיות בע"מ. 

  העירייה לא ביצעה הפקעה. 

קיי� הסכ� ע� כלל תעשיות א� ההסכ� 

  לא נחת� ע"י כלל תעשיות ומפעלי נשר

חניה של מרכז   3

  ספורט

מבדיקת הביקורת עולה שביומ� הנכסי�   1  11237

של העירייה במשרד מהנדס העיר רשו� 
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בטעות שמספרי הגוש והחלקה הנ"ל ה� 

חלק ממרכז הנופש החדש בעוד 

נמצא שגוש וחלקה  GIS (שבמערכת ה

  אלה שייכי� למתח� אשכולות. 

מי� ברכת   4

+ בדר� 330

  משה

השטח רשו� כשטח מוניציפאלי של   4  11203

עיריית חיפה למרות שהוא צרי� להיות 

  שטח מוניציפאלי של עיריית נשר

גני חבצלת   7

ברחוב המצפה 

/  מעלה 

 17הגיבורי� 

(ראה תמונה 

  בהמש�)

המקו� שימש בעבר כג� עירייה וכיו�   120  11217

הוא מושכר לג� פרטי.  מביקור במקו� 

נראה כאילו סגרו קומת עמודי�. 

הביקורת לא מצאה בארכיו� תוכנית של 

המקו� ולכ� לא יכלה לקבוע בוודאות 

באיזו תת חלקה מדובר. הביקורת לא 

מצאה רישו� בעלות או  הערת אזהרה 

  לטובת עיריית נשר.

 מועדונית  8

ברחוב 

  הטרשי�

הבעלי� מדינת ישראל והחוכרי� ה�:   513  11231

מדרו� אגודה שיתופית לשיכו�. במקו� 

גרות מורות חיילות לפי הסכ� מול 

העירייה. העירייה שוכרת את המקו� 

בעלות סמלית ממשרד השיקו� מאחר 

והדירה עומדת לשימוש מורות חיילות 

  שפועלות בקהילה. 

מעו� יו�   10

  התאנה

11203  )61 (

חלקה 

10  

ביומ� הנכסי� של העירייה במשרד 

 59מהנדס העיר רשו� בטעות חלקה 

. השטח רשו� כשטח 61במקו� 
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מוניציפאלי של עיריית חיפה למרות 

שהוא צרי� להיות שטח מוניציפאלי של 

עיריית נשר. קיימת הפקעה לטובת 

  עיריית נשר.

שצ"פ מעבר   ב 10

  להולכי רגל

11203  59 

חלקה 

10  

רשו� כשטח מוניציפאלי של  השטח

עיריית חיפה למרות שהוא צרי� להיות 

שטח מוניציפאלי של עיריית נשר. קיימת 

  הפקעה לטובת עיריית נשר.

מועדו� ברחוב   13

  סיני

ע"פ הרישו� עיריית נשר הפקיע את   61  11217

השטח לפני שני� רבות ולמרות זאת 

נמצא כי העירייה משלמת שכירות 

פה עבור המבנה. לפי למועצת פועלי חי

דברי ראש העיר המבנה נבנה ע"י מועצת 

פועלי חיפה ונמצא בבעלות� ואילו 

הקרקע הופקע לטובת הציבור בנשר. 

הביקורת מתרשמת שייתכ� בהחלט 

שראש העיר צודק והנכס שיי� למועצת 

פועלי חיפה א� הביקורת מעירה כי הנכס 

רשו� בפנקס הנכסי� העירוני כנכס 

צאה סימוכי� לכ� שהמבנה עירוני ולא מ

שיי� למועצת פועלי חיפה במסמכי 

  העירייה.

ע"פ הרישו� הבעלי� ה� רשות הפיתוח.   73  11232  מרפאת שיניי�  18

לא רשומה הפקעה או רכישה של המקו� 

  ע"י עיריית נשר.
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  17ג� ילדי� ברחוב המצפה/מעלה הגיבורי� 

  

  

  

 פנקס הנכסי� העירוני  .5.2

מהנדס סגנית במשרד  תנמצאהוא תוכנה לניהול נכסי� הפנקס הנכסי� העירוני 

נמצאו אי התאמות רבות בי& פנקס הנכסי� העירוני לבי& העיר. מבדיקת הביקורת 

 –. כלומר מספרי הגושי� והחלקות אינ� תואמי� את הרשו� ב GIS –מערכת ה 

GIS .מצוא מספר גוש וחלקה של עובדה זו גוררת טעויות בעבודה ובכל פע� שנדרש ל

  שהרישו� אכ� נכו�.  GISנכס עירוני יש לוודא במערכת ה 

מאחר ולאור� השני� נעשו שינויי� במספרי הגושי� והחלקות ע"י מנהל מקרקעי 

מבדיקת הביקורת עולה כי ישראל, יש לעדכ� את פנקס הנכסי� העירני בשינויי�. 

הביקורת מצאה שבנוס� שני�.  10 *הפנקס/תוכנה לא עודכנה מאז שהוקמה לפני כ

א!  ,לפנקס הנכסי� קיימת רשימה של מספרי גושי� וחלקות חדשי� ע� כתובת

רשימה זו אינה כוללת את מספר הגוש והחלקה הישני� כ! שלא נית& לדעת איזה 

  גוש וחלקה הוחלפו. 
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הביקורת מציינת שאי& כל טע� להחזיק את הרשימה הזו ויש קורת: המלצת הבי

של פנקס הנכסי� כ! שהגושי� והחלקות יהיו תואמי� את יסודי לבצע עדכו& 

  . GISמערכת ה 

  נוהל פיקוח על נכסי העירייה .5.3

רשויות מקומיות נוהגות לקבוע נהלי עבודה, שאמורי� לשמש כלי עבודה, שינחה את 

  העובדי� בדרג הביצועי בעבודת�. 

מבדיקת הביקורת עולה כי בעירייה אי& נוהל לבדיקת נכסי העירייה והדבר אינו 

   מבוצע אלה במקרי� מיוחדי� על פי דרישה מעת לעת.

לכ�, על הנוהל להיות מפורט, ברור, מדויק יקוח שמש כלי בקרה ופפיקוח להנוהל על 

סיו� שהצטבר יונית� לביצוע. כמו כ� יש לדו�, מעת לעת, בנוהל ולעדכנו לאור הנ

  :מהשימוש בו והלקחי� שנלמדו. ראוי, שנוהל העוסק בנכסי� מושכרי� יכלול

 הגדרה של הגור� המפקח. •

כיפה יעילי� על תכנית ביקורי� יעילה ובתדירות ראוי, שתאפשר פיקוח וא •

  .נכסי העירייה

הנחיות בדבר ביקורת בנכס בתו� תקופת השכירות, בדיקת מצב הנכס  •

  והגשת דוח על מצבו. 

ע"י גזברות העירייה וע"י מחלקת מהנדס העיר. ניהול הנכסי� בעירייה נעשה בפועל 

גור� שהנושא נמצא תחת אחריותו באופ� ישיר ולדעת  אי�בגזברות העירייה 

ש� מי שאפשר להטיל זאת עליו. במחלקת  אי�במצבת כוח האד� הנוכחית הביקורת 

מהנדס העיר נושא ניהול נכסי העירייה נמצא באחריותה של סגנית מהנדס העיר שזה 

עתה נכנסה לתפקידה. ג� היא לדעת הביקורת אינה יכולה לבצע ביקורת פיזית 

  בנכסי�. 

למהנדס העיר ולסגניתו המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה לגזבר העירייה 

לגבש נוהל עבודה כאמור ולהגדיר גור� שיבצע ביקורת ואכיפה פיזית בשטח כולל 

  אופ& דיווח.
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  מדיניות השכרת נכסי� .5.4

מדיניות ניהול נכסי� צריכה להיות מכוונת להפקת מירב התועלת לדעת הביקורת 

   הכלכלית מהנכסי� ולהגשמת מירב האינטרסי� הציבוריי� הכרוכי� בה�.

המלצת הביקורת: הביקורת ממליצה לצור! בחירת דרכי הפעולה האופטימליות 

לניהול נכסי�, לבצע, בי& היתר, בדיקות כלכליות ביחס לכדאיות ההשכרה של 

ומדי� ריקי� ואי& בה� כל במיוחד במקרי� בה� נכסי� ע  נכסי� לעומת מכירת�.

  .חנויות במרכז המסחרי ליד העירייהשימוש, לדוגמא 

  

  כות שמאי לקביעת דמי שכירותהער .5.5

תקנות המכרזי�), א� נושא  ( (להל�  1987(על פי תקנות העיריות (מכרזי�), התשמ"ח

המכרז הוא חוזה להעברת מקרקעי�, יש לערו� שומת מקרקעי� על ידי שמאי 

  מקרקעי�.

נמצא כי לכל נכסי העירייה המושכרי� בשכירות לא ערכה העירייה שומות לקביעת 

  שיעור דמי השכירות. 

 חוזי שכירות במבני� בבעלות העירייה.  .5.6

נכסי� של העירייה בה� קיימת פעילות ללא חוזה או  14הביקורת מצאה 

 הסכ� חתו�.

 . 61, חלקה 11217, גוש רחוב סיניבמועדו�  .5.6.1
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אינו נכס עירוני אלה נכס בבעלות ההסתדרות א� נמצא לכאורה זה 

שילמה  2012שהעירייה שכרה את המקו� ופועל בו כולל. עבור שנת 

דמי שכירות להסתדרות. הביקורת לא מצאה 5  16,000העירייה 

חוזה שכירות בי� העירייה לכולל ולא גובה ג� תשלומי חשמל ומי� 

ב בו גו" חיצוני כל עבור השימוש במקו�. הביקורת מעירה שהמצ

שהוא פועל במבני ציבור ללא חוזה הוא בעייתי מבחינת ציבורית 

 וחוש" את העירייה לתביעות משפטיות.

. המקו� משמש ככולל של ש"ס. 18 דר� השלו�במקלט ציבורי  .5.6.2

 הביקורת לא מצאה חוזה התקשרות ע� העמותה.

 

  

. במקו� קיי� 20, חלקה 11234, גוש 8ג� ילדי� הדסה ברחוב דבורה  .5.6.3

מבנה ע� שתי כיתות לימוד לגני ילדי�. צד אחד של הג� מושכר 

לכל 5  1, בתשלו� סמלי של 12לעמותת "הרבצת תורה" מאז ינואר 

תקופת השכירות ע"פ המלצתו של היועמ"ש של העירייה לראש 

הקצאת קרקעות ומבני�  – 7/2005העיר לפעול על פי חוזר מנכ"ל 

ללא תמורה או בתמורה סמלית. הצד השני עמד בפתור ממכרז 

שומ� עד שפלשה לתוכו גברת שמפעילה פעוטו� ללא תיאו� וללא 

חוזה ע� העירייה. לדברי המפקחת על הג� מטע� עמותת הרבצת 

תורה, הגברת שמפעילה את הפעוטו�, פועלת על אותו שעו� חשמל 
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 ומי� שלה� ולכ� ה� נאלצי� לשל� חשבונות מי� וחשמל שלא

שייכי� לה�. במכתב שהפנה מנכ"ל העמותה לעירייה הוא מבקש 

לבצע מיד הפרדה של השעוני� כדי שהעמותה ברשותו תוכל 

להמשי� להתנהל על פי חוק כמו שתמיד עשתה. עד ליו� כתיבת 

 הדו"ח הפעוטו� עדיי� פועל במקו� ללא חוזה התקשרות.

 תגובת גזבר העירייה: נית� מכתב פינוי

, במקו� 17, חלקה 11234, גוש 19ברחוב צבר  גיתמכללה טכנולו .5.6.4

 מקיימת המועצה הדתית פעילויות שונות לציבור א� ללא הסכ�.

כל המקוואות בנשר ה� מבני� בבעלות העירייה  –מקוואות  .5.6.5

הביקורת מעירה כי יש לחתו� המופעלי� ע"י המועצה הדתית. 

 חוזה התקשרות עבור כל נכס אשר בבעלות העירייה ג� א� הוא

 מופעל ע"י המועצה הדתית.

נכסי� של העירייה המושכרי� ע"י החברה הכלכלית נשרי� כוללי�  .5.6.6

חממת ברחוב החרוב,  מרכז מבקרי� בפארק קק"לבי� היתר את: 

, מרכול ברחוב התאנה נכסי� 3ברחוב נרקיסי� הכוללת  מדעי�

 .יהודה(מרכז הספורט ברחוב ברו

הרישו� בגזברות המקו�  , על פי11235בית חב"ד ברחוב הפועל גוש  .5.6.7

 .הביקורת לא מצאה הסכ� חתו�הוקצה ללא תמורה, לחב"ד 

, לפי 61, חלקה11233מועצה דתית ומקלט,  ברחוב שקד, גוש  .5.6.8

הרישו� בגזברות המקו� הוקצה ללא תמורה א� הביקורת לא 

 מצאה הסכ� חתו�.

, המקו� משמש 528, חלקה 11231גוש  מועדו� אנוש ברחוב המגיני� .5.6.9

את עמותת אנוש לפגועי נפש. לפי הרישו� בגזברות קיימת הקצאה 

 ללא תמורה א� הביקורת לא מצאה הסכ� חתו�.

. לפי הרישו� בגזברות קיימת 11232גוש  9מועדו� לחייל ברחוב ברק  .5.6.10

 הקצאה ללא תמורה א� הביקורת לא מצאה הסכ� חתו�.
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. במקו� פועלת 24, חלקה 12378, גוש 4ביו� מועדו� נוער ברחוב ס .5.6.11

 . הביקורת לא מצאה הסכ� חתו� תנועת הצופי�

  ביטחונות לחוזי�  .5.7

כמו פינו בזמ� ושמירה  כדי להבטיח שיקוימו תנאי� שנקבעו בחוזי שכירות לא מוגנת

על שלמות המבנה, נהוג לקחת ביטחונות מהשוכרי� כמו בכל דירה מושכרת בשוק 

  הביקורת עולה כי:הפרטי. מבדיקת 

  העירייה אינה דורשת מ& השוכרי� להמציא לה ביטחונות לחוזה.  

בנושא זה הביקורת מצאה כי  החברה הכלכלית לקחה בטחונות מחלק מהשוכרי� 

  שלה.

  10,000לחודש ע"פ מכרז. ערבות בנקאית 5  1160 – מרכז מבקרי� .5.7.1

וערבות לפי מכרז 5  7,230מינימרקט ברחוב התאנה התשלו� הוא  .5.7.2

הערבות נמוכה מאחר והשוכר שיפ6 את המבנה 5.  10,000בנקאית 

  מכספו.

ההכנסות ה� אחוזי� מהמחזור לפי החוזה  – מרכז נופש וספורט .5.7.3

בערבות בנקאית לכל תקופת 5 מיליו�  1והמכרז. והביטחו� הוא 

  .2017החוזה כלומר דצמבר 

   מטה:לעומת זאת לא התקבלו בטחונות משלושת העסקי� הרשומי� 

5 אל"  56משלמי� שכירות בגובה  –פאיינטק  –פארק מדע  .5.7.4

  שני� 10 –נמצאי� למעלה מ 

  לחודש5 אלפי�  5משלמי� שכירות בגובה  –סקאיירד בע"מ  .5.7.5

  לחודש.5 אלפי�  5 –שכירות בגובה  –אוליגוג& בע"מ  ....5.7.65.7.65.7.65.7.6

לדברי מנכ"ל החברה הכלכלית ד"ר עודד שרו&  תגובת מנכ"ל החברה הכללית:

שפרש לא מזמ&, יש להתחשב בעובדה שפיינטקו שיפצו והשקיעו כס� רב בבניה 

ושיפוצי� של המבנה. לעומת זאת שני העסקי� האחרי� פשוט לא נדרשו להפקיד 

  ערבות.
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  . נכסי� ריקי� באצטדיו& הכדורגל .5.8

ני� שהבנייה בה� לא נסתיימה חנויות בגדלי� שו 6באצטדיו� הכדורגל קימות 

בכוונה כדי שהשוכר שייכנס ישפ6 בעצמו ובתמורה ישל� דמי שכירות נמוכי� 

יחסית. כל זאת במסגרת מכרז או הצעות מחיר. בפועל מאז בניית האצטדיו� כל 

החנויות עומדות ריקות ואינ� מושכרות. לדעת הביקורת ייתכ� והסיבה לכ� היא 

כספית גבוהה וההשקעה הכספית בשיפו6 המבנה מרתיע  שעסק קט� אינו בעל יכולת

  אותו.

הביקורת ממליצה לבדוק אפשרות לשפ� חנות אחת או שתיי� ולהציע אות& 

  להשכרה. אולי זה יעורר פעילות במקו� והשכרת נכסי� נוספי�.

נמצא כי העירייה השכירה חלק מהנכסי� לצורכי שיקומ� של נזקקי� תושבי העיר 

ושכרו בשוק החופשי. הועלה כי העירייה לא קבעה מדיניות לניהול וחלק מהנכסי� ה

הנכסי� המבוססת, בי� היתר, על בדיקת הכדאיות הכלכלית של השכרת נכסי� 

בשוק החופשי. העירייה ג� לא קבעה מדיניות לניהול הנכסי� המושכרי� 

שבבעלותה, המבוססת, בי� היתר, על קביעת המטרות וההעדפות בהשכרת נכסי� 

  צורכי שיקו�, אלו נכסי� יושכרו, באלו תנאי� ולכמה זמ�. ל

  

 ארכיו& של מחלקת מהנדס העיר.  .5.9

במהל� הביקורת נדרש היה להוציא מפות ותוכניות. הביקורת מעירה כי הפעולה 

מאד מסורבלת, לא יעילה ולוקחת זמ� רב. בנוס" לא נותר מקו� פיזי לאכס� את 

שנושא זה עלה ג� בדרישות פיקוד העור" ובדו"ח התוכניות השונות.  חשוב לציי� 

מבקר העירייה על לקחי מלחמת לבנו� השנייה. לסיכו�  נושא זה, הביקורת ממליצה 

 לקד� את נושא הארכיו� העירוני בכלל ובמשרד המהנדס בפרט.
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  ח ביקורת "דו

  בנושא קליטה
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 רקע וסטטיסטיקה: .1

לישראל זו משימה לאומית מהמעלה הראשונה. מספר גופי� מופקדי� עידוד העלייה 

על קליטת עולי� ובה� המשרד לקליטת עלייה: קליטה ראשונית, הדרכה והפניה של 

העולי�, מת� מענקי� שוני� והקצאת דירות והוסטלי�, ומשרד הבינוי והשיכו� 

ני� סטטיסטיי� בסיוע במשכנתא ובשכר דירה וכמוב� הרשויות המקומיות. להל� נתו

  לגבי עולי� לישראל לפי הודעה לעיתונות שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

בהשוואה למספר העולי�  2%ירידה של  –עולי�  16,557הגיעו לישראל  2012בשנת "

שנת המגמה של הצטמצמות מימדי העלייה נמשכת מאז . 2011אשר הגיעו בשנת 

( הגיעו כ 2003(2012בשני�  ).לשעבר(בריה"מ ה ההמוני מייעלה, לאחר סיו� גל 2002

עולי� בממוצע לשנה בשני�  84,000(עולי� בממוצע לשנה; זאת לעומת כ 18,000

1990 – 2002.  

 – עולי� 2.1היה  1תושבי� באוכלוסייה הממוצעת 1,000( ל העולי�שיעור , 2012(ב

קופת העלייה עולי�). בת 3.8( 80( שיעור הממוצע לשנה בשנות השיעור נמו� יחסית ל

 1,000(עולי� ל 17עמד שיעור העלייה הממוצע לשנה על  2001(1990ההמונית בשני� 

  "תושבי�

  אר� מגורי� אחרונה

 עולי�), ואחריה 3,545( רוסיהמ הגיע, מספר העולי� הרב ביותר 2012בשנת 

). 1,653( צרפת) ומ2,048מאוקראינה (, )2,290( ארצות הברית), מ2,432מאתיופיה (

מרוסיה, מאתיופיה ומארצות במספר העולי� ירידה נרשמה  2011בהשוואה לשנת 

הברית, לעומת עלייה במספר העולי� שהגיעו מצרפת. מספר העולי� שהגיעו 

 הביותר נרשמ ההגדולירידה . בתו� קבוצה זו, המאוקראינה נותר כמעט ללא שינוי

מקורה הקודמת). ירידה זו  בהשוואה לשנה 9%אתיופיה (ירידה של בעולי� מ

ני הפלשמורה להביא לסיו� את הבאת� לאר6 של ב במימוש החלטת הממשלה

  .הזכאי� לכ�
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להוות חלק גדול מס� העולי�  2012(מ (לשעבר) המשיכה ג� ב"העלייה מבריה

 אשר הוו )לשעבר(בריה"מ מדינות עולי� מ 7,234הגיעו  זו הבשנהמגיעי� לישראל. 

. רוסיה )2010בשנת  42% (ו 2011בשנת  43%( ל השוואהבמכלל העולי� ( 44%

ואוקראינה ה� המדינות מה� מגיעי� המספר הרב ביותר של עולי�: העולי� משתיה� 

  מ לשעבר. "מס� העולי� ממדינות בריה 79%(ביחד מהווי� כ

 מבנה הגילי� של העולי� 

בשנה  ה דומה לזה של העולי�הי 2012עולי� שהגיעו בשנת מבנה הגילי� של ה

. חלק� של בני 20%(כ יהה 2012מכלל העולי� בשנת  0(14. חלק� של בני הקודמת

בשנת  12%היה + 65חלק� של בני  .68%(היה כ 2012מכלל העולי� בשנת  64(15

(הגיל שמחצית מהעולי� היו  2012הגיל החציוני של העולי� שעלו בשנת . 2012

. התפלגות הגילי� בקרב )2011שני� בשנת  29.0( שני� 29.2היה צעירי� ממנו) 

העולי� מאירופה ה� המבוגרי� ביותר יבשות המגורי� האחרונות; העולי� שונה בי� 

מאמריקה ומאוקיאניה ולבסו"  ,; אחריה� העולי� מאסיה33.7וגיל� החציוני הוא 

  .הוא הנמו� ביותרגיל� החציוני העולי� מאפריקה ש

  2012גורי� אחרונה, גיל חציוני של עולי� לפי יבשת מ -לוח א':

גיל  יבשת שם

 חציוני

 29.2  סה"כ

 33.7  אירופה

 29.7  אסיה

אמריקה 

 ואוקראינה

26.9 

 18.6 אפריקה
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 פעילות קליטה ברשויות המקומית: .2

 

לפי נוהל עבודת האג" לקליטה בקהילה במשרד הקליטה, הרשויות המקומיות ה� 

המוטל על הרשויות בעיצוב הזרוע המבצעת של קליטת העלייה. כובד האחריות 

תהלי� הקליטה של העולי� הוא רב; לכ�, המשרד לקליטת העלייה עובד יד ביד ע� 

הרשויות, על מנת לבנות יחד תשתיות ותכניות למע� קליטה טובה יותר לעולה החדש. 

החובה לקלוט את העולי� ולעודד בכ� עלייה נוספת לאר6, היא חובה ציונית 

� תחלי" לפעולות שנעשות במסגרות המקומיות בתו� מהמעלה הראשונה... אי

הקהילה, תו� היכרות ע� הצרכי� המיוחדי� של הקבוצות השונות. העבודה 

המשותפת תו� הכרת הקשיי� ובניית פתרונות מובילה לקליטה טובה יותר. לקליטה 

מדי שנה פועל  זו חשיבות רבה לעתיד החברה הישראלית כולה ולחוסנה בעתיד.

ליטת העלייה על מנת לסייע לרשויות בקליטת העלייה, באמצעות תכניות המשרד לק

רבות ומגוונות, בתחו� הקליטה החברתית והתרבותית. המשרד הציב מספר יעדי� 

מרכזיי� בתחו�, כאשר הדגש הינו תכניות עבור בני נוער נורמטיבי ובסיכו�, העצמת 

חשיבות הינ� הזהות  השפה העברית והעצמת נשי� עולות. נושאי� נוספי� בעלי

הישראלית והכרת מדינת ישראל ובירתה ירושלי�. פעולות לשילוב תרבויות וקירוב 

בי� ותיקי� לעולי�, ובי� עולי� ממדינות שונות לבי� עצמ�, חשובות. יינת� דגש 

מיוחד במסגרת תקציב הרשויות, לישובי� בה� ריכוז גבוה של עולי� מאתיופיה. 

חלט לאפשר לרשויות המקומיות לקבוע בתו� מסגרת במסגרת שיתו" הפעולה הו

התקציב הנתונה, את החלוקה הפנימית בי� התכניות. צוות ההיגוי המשות" בוח� את 

התכניות על מנת לוודא שהרשות נותנת מעני� לצרכי� הייחודיי� ה� מבחינת קהל 

היעד וה� מבחינת התכני�. לאחר דיו� משות", מאושרות התכניות על פי נהלי 

  המשרד ובחישוב הסופי ליישוב.
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  קליטת עולי� בנשר. .3

התקיימה ישיבת וועדת היגוי יישובית בנוכחות ראש  2012לפברואר  12בתארי� 

העיר מר דוד עמר מנהל מחוז חיפה במשרד הקליטה מר משה הראל ועוד בעלי 

 תפקידי� וחברי וועדה. מתו� סקירה שנת� מר משה הראל, להל� נתוני� לגבי קליטת

  עלייה בנשר. 

עולי�. בחמש השני� האחרונות עלו מכל  7,149עד היו�  1989"לעיר נשר עלו משנת 

משפחות בני העדה  10רכשו בנשר  2011(2010נפשות לנשר בי� השני�  238המדינות 

עיריית נשר קיבלה תקציב ש של  2011נפשות. בשנת  43האתיופית דיור, בסה"כ 

כלומר לא נוצל 5.  98,000ייה ניצלה מתוכו רק לקליטת עלייה. העיר5  132,000

5  3,000בתחו� חינו�. מועדו� נוער בסיכו� 5  11,000למשל 5.  34,000תקציב בגובה 

  ."17,500חדר מורשת זיכרו� 

  מבנה ומטרות ועדת היגוי יישובית. .4

מס.  נושא  פירוט

  .1  הרכב הועדה  ראש הרשות המקומית, או נציג מטעמו  יו"ר

  מחלקת הקליטה ברשות ינציג  חבר

  מנהל לשכת משרד הקליטה  סג� יו"ר הועדה

  מנהל ארצי מוקדי קליטה  חבר

  נציגי הקהילה  חבר

  חבר

  ומרכז הוועדה

  ברשות מנהל מוקד הקליטה

 

הועדה רשאית להזמי� משקיפי� (ללא זכות הצבעה) לדיוני הועדה כגו�: 

הקליטה, נציג קליטה בקהילה, נציג מחלקת חינו� , מנהל  מחוז משרד 

   נציג רווחה. א� לאנשי� האלו אי� זכות הצבעה.

ועדת ההיגוי היישובית היא מסגרת העל לקיומו והפעלתו של מוקד 

הקליטה. הועדה מהווה היא פורו� קבלת ההחלטות בנושאי� הנוגעי� 

  לתפעולו של מוקד הקליטה.

  2  מטרות ותפקידי הועדה
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מס.  נושא  פירוט

בהתא� למיפוי הצרכי� ביישוב,  ותקציבי� פרויקטי�/תכניותלהמלי6 על 

  שבוצע על ידי צוות מוקד הקליטה והגורמי� השותפי� בישוב. 

הועדה תגיש את המלצותיה לפרויקטי�/תכניות לאישור ועדת רשויות 

  שו� תכניות.י, מעקב ויארצית

  שינוי יעוד:

שינוי יעוד לעדת רשויות ארצית והועדה רשאית להגיש בקשה מנומקת  לו

של פרויקט בחלקו או במלואו ולהעברת התקציב לפרויקט חדש או 

  להרחבת פרויקט קיי�. 

  

  .3  סמכויות הועדה

החלטות תתקבלנה בהסכמה משותפת של רוב חברי הוועדה.  בהעדר 

  קולות 2יהיו יו"ר הוועדה להסכמה 

  .4  אופ� קבלת החלטות

תדירות התכנסות   (בתחילת שנה, וסו" השנה).לפחות פעמיי� בשנה 

  הועדה

5.  

  6  תפוצת פרוטוקול  למשתתפי הוועדה ומצור" לתוכניות העבודה

  

 הגדרות תפקיד של רכז/יוע� קליטה ברשויות המקומיות. .5

רכז  משרה שלהביקורת פנתה למבקרת משרד הקליטה לבקש הגדרת תפקיד ל

קליטה. מתשובת המבקרת עולה כי הגדרות התפקיד שברשות� מיועדות לעובדי 

קליטה שמועסקי� ע"י המשרד א� פועלי� בתו�  ובכלל זה עובדיהמשרד בלבד 

נשר עיריית  כז קליטה עירוני. במקרה שלררשויות מקומיות כמו במקרה של מ

יר את תפקידה. העובדת היא של העירייה ועל העירייה מוטלת האחריות להגד

בפועל תחומי העבודה שרכזת הקליטה  הביקורת לא מצאה הגדרת תפקיד כתובה.

 הממצאי�. עוסקת בה� מפורטי� בסעי"

 מטרת הביקורת: .6

הביקורת תבדוק אילו תוכניות קליטה מפעילה העירייה.  מה התקציב שמקצה 

לות . הביקורת תבח� את יעיבמלואו והא� הוא מנוצלקליטה העירייה לנושא 

עבודתה של רכזת הקליטה ובאיזה אופ� היא מנהלת את תוכניות הקליטה שהיא 

  .אחראית עליה�

 ממצאי�: .7

רכזת קליטה בהיק" של חצי משרה בימי� א,ב,ג,ד בי� השעות:  עובדתבעירייה 

על פי פרוטוקול וועדת היגוי  . תפקידה לנהל את19:00(15:00וביו� ב'  13:15(08:00

תוכניות קליטה  7עולה כי הוועדה אישרה  2012יישובית מישיבת הוועדה בתחילת 

לביצוע ובראש כל תוכנית עומד בעל תפקיד עירוני שבאחריותו לבצע את הפעילויות 
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ולהביא קבלות ולדווח לרכזת הקליטה בעירייה. בטבלה להל� נית� לראות את 

  לביצוע�: התוכניות והאחראי�

  אחראי תוכנית  ש� התוכנית 

1 

מקהלות זמר לקשישי� 
 ועולי�

רובי אברמובי6', מנהל העמותה למע� 
  הקשיש

  בלומה מנהלת מרכז מוזיקה  תרבות ואומנות 2

 מועדו� חד הוריות עולות 3
איילה חביב וליזה גזינסקי עובדת מחלקת 

  רווחה
  חטיבה ב'לאה אופיר מנהלת  חינו� לזיכרו� השואה 4

 מועדו� לנוער בסיכו� 5
איילה חביב  ומור קיסר עובדת סוציאלית 

  רווחה
  רובי , מנהל העמותה למע� הקשיש ויוס" וטרני� מוזיאוני� 6

7 

מועדונית לילדי� יוצאי 
 אתיופיה

משה לאופר מנהל מחלקת חינו� ו דוד כה� 
  עובד סוציאלי ממחלקת רווחה

  

כדי לקבל את התקציב ממשרד הקליטה יש להעביר דיווחי�  למשרד הקליטה על גבי 

טפסי� מיוחדי� דר� הפורטל הממשלתי הקרוי "מרכבה". מבדיקת הביקורת עולה 

שבתהלי� הדיווח והגשת התוכניות והטפסי� למשרד הקליטה ע"י העירייה לוקחי� 

  בעלי תפקידי� בעירייה לפי החלוקה הבאה:  3חלק 

 בר העירייה: מעביר דיווח רבעוני למשרד ע"י באמצעות המרכבה:גז .1

 פתיחת בקשה במרכבה  .א

 הזנת סכומי� ותקציב  .ב

 . חות� עליו חתימה פיזית בשני עותקי�.104מדפיס טופס   .ג

 סורק את המסמ�  .ד

חות� על המסמ� שתי חתימות דיגיטאליות. אחת של ראש העיר ואחת   .ה

 של הגזבר.

 שיש לצר".מסמכי� נלווי�  4לכל בקשה יש   .ו

כל מסמ� חייב את אותו תהלי� של חתימות פיזיות, אח"כ סריקה   .ז

 וחתימה  דיגיטאלית ע"י שני מורשי החתימה.

פעמי�. מש�  28בקשות (תוכניות קליטה) יש לעבור את התהלי�  7כלומר: עבור 

  דקות לטופס אחד. 30 ( העבודה כולל התחברות למערכת, ניתוקי� וכו, כ  
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   דובר העירייה: .2

 מרכז את כל החומר לפני העברתו לגזבר העירייה  .א

 תכנו� וביצוע רבעוניבנושא ממלא דו"חות אקסל   .ב

מרכז את כל הקבלות המקוריות מראשי התוכניות ומעביר אות� פיזית   .ג

 לנציגת המשרד שמגיעה לעירייה מעת לעת.

עריכת תוכנית שנתית בתאו� ע� ראשי התוכניות על גבי אקסל לאישור   .ד

לאחר אישורה מעביר לגזבר העירייה לצור� העלאה למרכבה  וועדת היגוי.

 וקבלת אישור משרד הקליטה.

לאחר קבלת האישור ממשרד הקליטה יוצר קשר ע� ראשי התוכניות    .ה

  להתחיל ביצוע.

 רכזת הקליטה. .3

מכינה דו"ח אופרטיבי כלומר טבלה שכוללת את שעות וימי הפעילות כולל   .א

 הקליטה אחת לחודשיי�.אפיו�. דו"ח זה עובר למשרד 

 הביקורת:והמלצות הערות עיקר  .8

לקליטת עלייה. 0  132,000עיריית נשר קיבלה תקציב ש של  2011בשנת  •

0.  34,000כלומר לא נוצל תקציב בגובה 0.  98,000העירייה ניצלה מתוכו רק 

חדר מורשת זיכרו& 0  3,000בתחו� חינו!. מועדו& נוער בסיכו& 0  11,000למשל 

17,500.  

וורד, אקסל,  שימוש ב: בכלל זהרכזת הקליטה מתקשה מאד בהפעלת מחשב ו •

כתוצאה מכ! נדרשי� גזבר העירייה ודובר העירייה לסייע לה  אימייל וכו'.

והתקציב  כדי שהתוכניות יפעלו כראויוכיו"ב בעריכת קבצי� שליחת מיילי� 

 . ויתקבל יאושר

הביקורת מעירה שגזבר העירייה משקיע זמ& רב מידי בנושא תקציב הקליטה  •

קשר , ובכלל זהבעוד שהעבודה כולה צריכה להיות מבוצעת ע"י רכזת הקליטה. 

מנהלי הפרויקטי� השוני� ופיקוח עליה� כולל ריכוז קבלות וחשבוניות,  רצי� ע�
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ה, מענה לפוני� עריכת קבצי אקסל, עבודה ותכתובת שוטפת מול משרד הקליט

 וכל העבודה שעניינה קליטת עלייה. 

מרכבה שגוזלת זמ& עבודה רב מגזבר העירייה צרי! העלאת הקבצי� לנושא  •

להיבח& בראיה רחבה יותר של כל דיווחי ובקשות העירייה מהמשרדי� השוני� 

אשר נטעני� למרכבה. מאחר ופעולה זו דורשת החתימות דיגיטאליות של גזבר 

ש העיר הביקורת בהתייעצות ע� גזבר העירייה ממליצה להקצות עירייה ורא

עובד גזברות תחת ניהולו של גזבר העירייה שירכז את כל תוכניות העבודה 

קליטת , הנדסה, נות היינו, חינו!, ספורט, תרבותהחתומות מהמחלקות השו

  ויעלה אות& למרכבה. יסרוק  וכו' עלייה

, 65היא בת ינה שולטת במחשב ואבשל העובדה שרכזת הקליטה הנוכחית  •

ע� ידע נוספת חדשה  עובדת קלוט בהקד� ל ממליצה להנהלת העירייההביקורת 

סייע ובעתיד להחלי� את רכזת הקליטה שתוכל לבהפעלת מחשב ה גבוויכולת 

דת חדש/ה שיכנסו לתפקיד חשוב להקפיד שעובד/הנוכחית ע� יציאתה לפנסיה. 

ובכ! להוריד עומס  הפרויקטי� השוני� באופ& עצמאירכז ולפקח על כל צריכי� ל

  .עבודה מגזבר העירייה ומהדובר
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 2012תקציב תוכנית קליטה לשנת 

  

  2012ביצוע תוכנית קליטה לשנת 

 

  

  

  2012תקציב מול ביצוע תוכנית קליטה לשנת 

  

  

  

מספר 

שם התוכניתהתוכנית

מחלקה 

אחראית

תוכנית 

חדשה/ממשיכה

עד תאריךמתאריך

עלות 

התוכנית

משרד 

הרשותהקליטה

אחרים / 

השתתפות 

עצמית

1.3.1231.10.1233,98418,50015,4840ממשיכהעמותהמקהלות זמר לקשישי� ועולי�1

1.3.1231.10.1277,00052,00018,0007,000ממשיכהמתנ"סתרבות ואומנות2

1.3.1231.10.125,4002,0002,9000ממשיכהרווחהמועדו� חד הוריות עולות3

1.3.1228.2.1314,7507,5007,2500ממשיכהחינו!חינו� לזיכרו� השואה4

1.3.1231.10.124,3503,2501,1000ממשיכהרווחהמועדו� לנוער בסיכו�5

1.3.1231.10.122500017,5007,5000ממשיכהעמותהוטרני� מוזיאוני�6

1.3.1228.2.1319,8008,75011,0500חדשה רווחהמועדונית לילדי� יוצאי אתיופיה7

180,284109,50063,2847,000סה"כ

תקציב פעילות קליטה לשנת 2012

מימון התוכניתתקופת הפעילות

מספר 

שם התוכניתהתוכנית

מחלקה 

אחראית

תוכנית 

חדשה/ממשיכה

הוצאותעד תאריךמתאריך

הכנסות 

ממשרד 

הקליטה

הוצאות 

הרשות

אחרים / 

השתתפות 

עצמית

1.3.1231.10.1224,69618,50015,4840ממשיכהעמותהמקהלות זמר לקשישי� ועולי�1

1.3.1231.10.1235,00052,00018,0005,500ממשיכהמתנ"סתרבות ואומנות2

1.3.1231.10.125,4002,0002,900500ממשיכהרווחהמועדו� חד הוריות עולות3

1.3.1228.2.137,5007,2500ממשיכהחינו!חינו� לזיכרו� השואה4

1.3.1231.10.125,8003,2501,1000ממשיכהרווחהמועדו� לנוער בסיכו�5

1.3.1231.10.1221,68017,5007,5000ממשיכהעמותהוטרני� מוזיאוני�6

1.3.1228.2.138,75011,0500חדשה רווחהמועדונית לילדי� יוצאי אתיופיה7

92,576109,50063,2846,000סה"כ

מימון התוכניתתקופת הפעילות

הפרשביצוע תקציבפעילות

33,98424,6969,288מקהלות זמר לקשישי� ועולי�1

77,00035,00042,000תרבות ואומנות2

5,4005,4000מועדו� חד הוריות עולות3

14,750014,750חינו� לזיכרו� השואה4

4,3505,800-1,450מועדו� לנוער בסיכו�5

2500021,6803,320וטרני� מוזיאוני�6

19,800019,800מועדונית לילדי� יוצאי אתיופיה7

180,28492,5769,288סה"כ
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  תגובתה של רכזת קליטה  .9

  

של העירייה ברצוני לציי� מספר עובדות שאינ� באשר לטענות בנושאי ניהול תקציבי הקליטה  .1
 זוכות להתייחסות בדו"ח המבקר:

מיו� העסקתי בעיירת נשר אני עובדת ללא הגדרת תפקיד מוגדרת. כל קודמיי   .א
בתפקיד לא עסקו כלל בתקציבי� ולכ� הטענות לגבי נושא התקציב אינ� נוגעות כלל 

 לתוק" תפקדי בעירייה.

ברצוני להדגיש כי התקציב  2011טת העלייה לשנת בנוגע להערה על תקציב קלי  .ב
חולק לשבע תוכניות עבודה כאשר על כל תכנית ממונה אחראי מטע� העירייה. 
וועדת ההיגוי לביצוע תכניות עבודה בנושאי קליטה הינה אחראית על תקצוב 
התכניות הללו. בשו� שלב לא התבקשתי להיות אחראית על ניתוב הכספי� ועל 

הפרויקטי� המוצעי�. על פי בקשתו של חשב העירייה הקפדתי לאסו"  ניצול� עבור
 מידע על ביצוע� של התכניות הללו. 

מי שאס" את הנתוני� על ביצוע תכניות העבודה היו דוברי העירייה. לפני כשלוש   .ג
שני� חשב העירייה ביקש ממני לסייע לו באיסו" הנתוני� באמצעות תוכנת מרכבה. 

לא הציעו לי לעבור הדרכה בכדי ללמוד את להשתמש ובכל  חשוב לציי� כי מעול�
 פע� שביקשתי לקבל הדרכה נעניתי בשלילה.

עיקר עבודתי הינה סיוע לעולי� חדשי� ולא ניהול תקציבי�. במשרדי ישנ� עשרות   .ד
מכתבי תודה והוקרה של עולי� שמודי� לי על עזרתי ועל הסיוע המקצועי שהענקתי 

 לה� לאור� שני�. 

לסוגיית השימוש במחשב, ברצוני להסתייג מהערותיו של מבקר העירייה. אני בנוגע  .2
משתמשת ביישומי מחשב במש� שני� ובייחוד בדואר אלקטרוני. מעבר לכ� חשוב לציי� כי 
במש� שני� רבות ביצעתי את תפקידי ללא מחשב למרות בקשות חוזרות ונשנות לקבל 

 ב עבור עבודתי.מחשב. רק לפני כשלוש וחצי שני� קיבלתי מחש

בנוגע למערכת מרכבה, כפי שכבר ציינתי, מעול� לא הוצע לי לעבור הדרכה על השימוש  .3
 במערכת מחשוב חדשה ואני רוצה לציי� שאני אשמח מאוד לעבור הדרכה כזו בכל עת.
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  תקציב מול ביצוע
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  כללי .1

התקציב הוא המסגרת החוקית לביצוע הפעילות הכספית והמשקית לתקופה 

  לדצמבר של אותה שנה.  31(לינואר עד ל 1(של שנת כספי� מ

לפקודת העיריות), מחייבות את הרשות המקומית  204הוראות החוק (סעי" 

לבצע את פעולותיה על פי תקציב שנתי מאושר ע"י מועצת הרשות ומשרד 

  הפני�.

  ירייה מורכב משני חלקי�:תקציב הע

:   מהווה הערכה של התקבולי� הצפויי� בשנת הכספי� אומד& הכנסה

מתשלומי חובה והשתתפויות שהרשות המקומית רשאית לגבות� על פי כל 

  די�.

מהווה מסגרת חוקית אשר אי� לחרוג ממנה, אלא לפי :     תקציב הוצאה

  הוראות שנקבעו בחוק.

  :מטרותיו של התקציב

  לקבוע (במונחי� כספיי�) את היק" הפעילות לכל ענפי המשק של הרשות.  .1

  להבטיח מקורות כספיי� למימו� הפעילות.  .2

  להוות בסיס חוקי לכל הוצאה שאי� לחרוג ממנה.  .3

  לשמש מסגרת לבקרה, פיקוח וניתוח.  .4

  לשמש אמצעי שליטה לביצוע הפעילויות.  .5

  לשמש מסגרת לתכנו� הפעילויות.  .6
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עפ"י הדו"ח הכספי המבוקר לשנה  2011הביקורת סקרה את ביצוע התקציב לשנת 

  :עיקר הנתוני�זו (ריכוז התקבולי� והתשלומי� של התקציב הרגיל) ולהל& 

  :2011סטייה מתקציב העירייה בשנת נושא עיקרי הממצאי� ב .2

  

מהתקציב כולל סטייה  2011, מרכזת  את סעיפי ההכנסות וההוצאות לשנת 1טבלה 

  בשקלי� ובאחוזי�:

  

 הכנסות

תקציב שנתי 
 אחוז סטיה סטיה מהתקציב ביצוע מצטבר מאושר

 1- 437,593.51- 86,117,406.49 86,555,000.00 ארנונה כללית

   3,308.68- 11,796,691.32 11,800,000.00 מפעל המים

 8 263,374.91 3,662,374.91 3,399,000.00 עצמיות חינוך

 21- 167,554.10- 626,445.90 794,000.00 רווחהעצמיות 

 38- 3,712,044.50- 6,138,955.50 9,851,000.00 יתר עצמיות

   46,998.29 21,181,998.29 21,135,000.00 תקבולים ממשרד החינוך

 8 688,323.00 9,861,323.00 9,173,000.00 תקבולים ממשרד הרווחה

 37 254,449.75 944,449.75 690,000.00 תקבולים ממשלתיים אחרים

 26- 15,572.00- 44,428.00 60,000.00 מענק כללי לאיזון

 4- 368,737.70- 9,346,262.30 9,715,000.00 תקבולים אחרים

 2- 3,451,664.54- 149,720,335.46 153,172,000.00 סהכ הכנסות

          

         הוצאות

 6- 1,085,547.51- 16,298,452.49 17,384,000.00 שכר כללי

 1 440,118.41 46,813,118.41 46,373,000.00 פעולות כלליות

 4- 558,350.00- 12,441,650.00 13,000,000.00 מפעל המים

   86,685.74 25,112,685.74 25,026,000.00 שכר עובדי חינוך

 3- 548,872.00- 15,530,128.00 16,079,000.00 פעולות חינוך

 6- 168,084.86- 2,773,915.14 2,942,000.00 שכר עובדי רווחה

 6- 795,338.51- 12,934,661.49 13,730,000.00 פעולות רווחה

 21- 3,389.36- 12,610.64 16,000.00 פרעון מילוות

 4- 391,198.81- 8,310,801.19 8,702,000.00 הוצאות מימון

 6- 641,493.31- 9,278,506.69 9,920,000.00 העברות והוצאות חד פעמיות

 2- 3,665,470.21- 149,506,529.79 153,172,000.00 סהכ הוצאות
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 הכנסות .3

 יתר עצמיות .3.1

  ( ש"ח מקר� המי� ו 3,190,000של  עמד על ס"כ 2011תקציבה הכנסות לשנת 

מקר� הביוב. מבדיקת הביקורת עולה שעל פי דרישת משרד 5  555,000

לאז� את משקי המי� והביוב ע"י רישו� הפני� ורואה החשבו� המבקר 

תאגיד עתידי שיוק�. במהל� הביקורת בשנת   העברה  לקר� השיקו� בגי�

לא לבצע הפרשה/רישו� משרד הפני� הנחה את גזברות העירייה ש  2012

  כאמור ומכא� הסטייה.

 תקבולי� משרד הרווחה .3.2

הגידול בתקבולי� ממשרד הרווחה מקביל לגידול בהוצאות הרווחה בעירייה 

  ונובע מהקצאת מכסות ע"י משרד הרווחה.

 תקבולי� אחרי� .3.3

גזבר העירייה תקצב תקבול שנתי בגי� השקעות הרשות מקרנות ותב"רי�  .3.4

 5.מיליו�  8.5. בפועל בוצע רק 5 �מיליו 9בסכו� של 

 הוצאות .4

 שכר כללי .4.1

  –מ ההפרש נובע 

  .2012רק בשנת עליית שכר על פי הסכ� שכר שנכנס לתוק"  .4.1.1

 מכ� שהעירייה לא איישה משרות שתוכננו לאייש. .4.1.2

 הנדסאי במחלקת מהנדס העיר .4.1.2.1

 מנהלת חשבונות לגזברות העירייה .4.1.2.2

 עלות רכישת מי� .4.2

??? א� לבסו" לא  (העירייה תקצבה עלית תערי" המי� מ ??? ל  .4.2.1

 .תהתייקרוהייתה 
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 פעולות חינו� .4.3

העירייה תכננה לממ� השתתפות בתב"ר שיפו6 בתי ספר מתקציב  .4.3.1

 רגיל ולבסו" ההשתתפות העירייה בתב"ר התבצעה מקרנות הרשות

ראה  אל" שקלי� 600 (. לכ� נוצר פער של כולא מהתקציב הרגיל

 .טבלה מצורפת

 

 העברות חד פעמיות .4.4

(הנחות ממיסי� העירייה מתקצבת בכל שנה הנחות בנושא ארנונה  .4.4.1

ההנחות שניתנו בארנונה היו עיקר הפער נובע מכ� ש. )על פי חוק

 .ראה תטבלה מצורפת מהצפי5 אל"  570 –לבסו" נמוכות בכ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אחוז סטיהסטיה מהתקציבביצוע מצטברתקציב שנתי מאושרתאור

600,000-600,000-100השתתפות בתב"ר

אחוז סטיהסטיה מהתקציבביצוע מצטברתקציב שנתי מאושרתאור

120,000104,466-15,534-13שכ"ע פנסיונרים מוסדות 

300,000217,075-82,925-28הפרשים ש.ק. תקציב רגיל

26,28126,281הפרשים ש.ק. תקציב בלתי רגיל

9,500,0008,930,684-569,316-6הנחות ממיסים לפי חוק

9,920,0009,278,507-641,493-6העברות והוצאות חד פעמיות 
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  תלונות ציבור

  טיפול  תארי!  מהות התלונה  מספר

  טופל  12/07/12  בקשה לביטול תשלו� בגי� אי החזרת ספרי�  1

    16/08/12  הפחתת חשבו� מי� לתחנת מד"א  2

  טופל  28/8/12  עות בוקר מוקדמותשפינו אשפה ב  3

בקשה להשתתפות בהוצאות נסיעה לגני ילדי�   4

  ברכסי�

  טופל  18/12/12

  טופל  29/11/12  ריסוס נגד חולדות שלא טופל  5

  

  :2010לשנת  בקר העירייהדו"ח מבמעקב תיקו& ליקויי� שהועלו 

  

  מכרזי� לאספקת טובי& ושירותי�

על ועדת מכרזי� לנהל רשימה של ספקי�  לתקנות העיריות מכרזי�, 8לפי סעי"  *רשימת קבלני�

ועדת וקבלני� אשר רשאי� להשתת" במכרז זוטא ובכל שנה להמציא העתק למבקר העירייה. נמצא כי 

מכרזי� אינה מנהלת את רשימת הקבלני� ולא דנה בה ולכ� ג� לא המציאה העתק למבקר העירייה מדי 

 שנה כנדרש.

מכרזי� מאשרת את  ועדת . חלקית תוק& �

העיר אש ר .רשימת הספקי� בכל שנת עבודה

 הוסי� לרשימההנחה את מחלקת הנדסה ל

לדעת הביקורת יש  לעבור . קבלני� מקומיי�

ת נפות אלו י על רשימת הקבלני�ייסוד &באפ

חומי� שאינ� מי שאינו רלוונטי ולתגבר ת

 מופיעי� ברשימה.

  

ייה מתבצע ע"י מזכירת המחלקה הביקורת מצאה כי התיעוד של מספר הקבלני� שאליה� התבצעה פנ

י� בכת ביד לאחר שיחת טלפו� ע� הקבלני�. הביקורת מעירה שיש לפנות אל הקבלני� בכתב (פקס תלעי

  או אי מייל) ולתייק אותו לצרכי מעקב.

 לא תוק&.  �

העירייה אינה מספקת למתמודדי� במכרז מעטפות מיוחדות ע� לוגו העירייה אשר עליה� מצוי� ש� 

  רז על פי ההנחיה בתקנות מכרזי�.ומספר המכ

 לא תוק&.  �

לאחר בדיקה של ערבויות בנקאיות בשלושה מכרזי� עולה כי העירייה לא העבירה נוסח אחיד לערבות 

  בנקאית ולכ� קיי� שוני בנוסח הערבויות של המציעי� בכל מכרז.

היועמ"ש הכי& טופס ערבות בנקאית . תוק& �

 והוא מצור� למכרזי העירייה.

חלק מהחוזי� היו מחו6  .עבודת הביקורת בארכיב החוזי� ערכה זמ� רב בשל אי סדר –אי סדר בארכיב 

בעת סגירת הדו"ח, ראש העיר נת� הנחיה לצאת למכרז בנושא סריקה לארכיב וחלק� בתוכו.  
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ו"ח דיגיטאלית של ארכיו� משרד מהנדס העיר. חשוב לציי� שנושא זה עלה ג� בדרישות פיקוד העור" ובד

 מבקר העירייה על לקחי מלחמת לבנו� השנייה.

 לא תוק&.  �

 

 

  גני משחקי� ציבוריי� בנשר

לגני המשחקי� בעיר אי� מספר וש� שיקל לזהות אות�. נושא זה מקשה מאד על איתור הג� באופ� 

מדויק. הביקורת ממליצה לעירייה לתת לכל ג� מספר וש� ולשקול לשלב במסגרת זו הנצחה של חללי 

צה"ל, נפגעי פעולות טרור, או אנשי� אחרי� בציבוריות הישראלית והעירונית שמועצת העיר תמצא 

  לנכו� להנציח את שמ�.

 לא תוק&.  �

  

הביקורת מציינת כי מתו� ההתכתבות בי� העירייה לממונה עולה שהעירייה לא הובילה את התהלי� 

י� של הממונה על התקינה.  הביקורת לשיקו� מתקני המשחקי� והחלה לפעול רק בעקבות מכתבו המאי

מציינת כי ג� לאחר קבלת מכתביו של הממונה, העירייה לא הגיבה בזמ� לדרישות הממונה ולא יזמה כל 

פעולה להסרת הסכנות הבטיחותיות שהצביע עליה� דו"ח מכו� התקני� אלא רק לאחר איו� בהפעלת 

  סנקציות מצדו של הממונה.

גני משחקי� שנבדקו רק ג� אחד (ברחוב יפה נו"  96"איזוטופ" עולה כי מתו� מדו"ח הבדיקה של מכו� 

 מאחורי בניי� מגורי�) עומד בדרישות התק�.

  

העירייה יצאה למכרז לשיפו� כל מגרשי . תוק& �

 המשחקי� בעיר כ! שיעמדו בדרישת התק&.

  

 2006העובדה שמשנת ועל פי בשיחות בע"פ שקיימה הביקורת ע� מהנדס העיר ומנהל מחלקת תחזוקה 

ועד היו� העירייה לא התקשרה ע� חברה חיצונית לתחזוקה ומבצעת את תחזוקת גני המשחקי� 

את המתקני�  באמצעות כוח האד� במחלקת תחזוקה, עולה כי מדיניות העירייה היא שהעירייה תתחזק

ייה לקבלת תו תק� העירייה לא ברור מדוע לא פנתה העירהביקורת מציינת שא� זו באמת עמדת  בעצמה.

ממכו� התקני�. הביקורת לא מצאה כל תיעוד להחלטה זו או מדיניות העירייה בנושא . בנוס", הביקורת 

העיר היה לידע בכתב את ראש העיר כי נית� לתחזק את מתקני המשחקי� באמצעות  בדעה שעל מהנדס

מכו� התקני�, א�, כאמור, מחלקת התחזוקה של העירייה בתנאי שהעירייה מקבלת היתר לתו תק� מאת 

  הביקורת לא מצאה כל תיעוד לנושא חשוב זה. 

העירייה לקראת חתימה על  .תוק& חלקית �

הסכ� מול חברה שיש לה אישור לתחזק 

מתקני משחקי� וזו תדאג שכל מתקני 

 המשחקי� העירוניי� יעמדו בתקינה.
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(ברחוב  יימת גישה לנכי�נמצא כי רק בשניי� קע"י הביקורת  אקראיתגני משחקי� שנבדקו  עשרהמתו� 

לדוגמא, בג� ברחוב  .יפה נו", קיימת כניסה לג� לדיירי הבית באמצעות מעלית ובג� ע"ש יצחק מודעי)

צה"ל, שרק לפני מספר חודשי� הותקנו בו מתקני� חדשי� והגישה אליו היא ללא מדרגות, אי� שיפוע 

ובג� לא הותקנו מתקני משחקי� המיועדי� לילדי� ע�  מותא� לכיסא גלגלי� בי� המדרכה לכביש

  מוגבלויות.

העירייה בכלל ומשרד מהנדס  .תוק& חלקית �

העיר בפרט מודעי� הרבה יותר לנושא נגישות 

ולוקחי� זאת בחשבו& בעת שיפו� גני 

יחד ע� זאת עדיי& לא נעשתה עבודה  משחקי�.

  כוללת להנגשה בכל גני המשחקי� בעיר.

 

  

  מתקני משחקי� המיועדי� לילדי� בעלי צרכי� מיוחדי�. הותקנובכל העיר נשר לא הביקורת מעירה כי 

 לא תוק&.  �

  

  

  הערה מתו! דו"ח מבקר המדינה שצוטטה בדו"ח מבקר העירייה:

"את הג& יש למק� על פי עקרונות תכנו& שמתאימי� לכ! בשטחי� 
לפי גיל  נגישי� לציבור. יש לקבוע בה� אזורי משחק נפרדי�

הילדי�; החלוקה המקובלת בתק& הישראלי היא מתקני� המיועדי� 
לילדי� עד גיל שלוש ולילדי� גדולי� יותר. במסגרת התכנו& יש 
להגדיר את סוגי המתקני�, איכות� וייעוד�, את המשתמשי� בה� 
ואת צורכיה�. המתקני� צריכי� להיות מאתגרי� א! לא מסוכני� 

חו& במקו� שנשמרי� בו עקרונות ולאפשר לילד לתפקד בביט
  בטיחות."

  

מבדיקת הביקורת עולה כי בעת בחירת מתקני המשחקי� אי� איזו� בי� הגילאי� השוני� שלה� המתקני� 

ומעלה כפי שנית� לראות בשלט המצור" וכמעט  3,4מיועדי�. כלומר, רוב המתקני� שנמצאי� מתאימי� לגילאי 

 שלא נמצאו מתקני� עד לגילאי� אלה.

 

לא תוק&. משרד מהנדס העיר עדיי& לא נכנס  �

לעובי הקורה בנושא זה ואינו מקפיד על 

התקנת מתקני משחקי� לשכבות גיל שונות. 

לדוגמא במגרש המשחקי� שמוק� בימי� 

אלה באור& הכרמל, האופציה שהוצגה להנהלת 

ת את נה ע"י החברה שמספקהעירייה תוכנ

 י משרד מהנדס העיר."ולא ע המתקני�

רו& יעקב, כיובזלצור! השוואה בקרית מוצקי&  �

גני משחקי� חדשי� כוללי� שלושה מתחמי� 
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ע� מתקני משחקי� לפי חלוקה נפרדי� 

 לקבוצות גיל.

 

  

חוק למניעת העסקה של עברייני מי& קיו� הוראות ה דו"ח ביקורת לבדיקת

  במוסדות מסוימי�

מזכיר העיר ומנהלת כוח אד� עברו על . תוק& �

כל רשימת עובדי העירייה כולל מורי� בבתי 

עובדי העירייה וביקשו מכל מי הספר שה� 

 שלא המציא אישור כזה להמציאו.

הביקורת מעירה שחלו שינויי� רבי� במצוות  �

ועל  2014ועד  2010משנת כוח האד� העירוני 

העירייה לשי� לב שהחוק נאכ� ושלא נוצר 

מצב שעובדי קבל& נכנסי� למוסדות בה� 

שה�  לומדי� ילדי� מבלי שנערכה בדיקה

  החוק. עומדי� בדרישת

  

  קל בעיר נשר*דו"ח ביקורת על מבני פל

  :קל(� החשודי� כמבני פלהביקורת מציינת כי לא מצאה דו"חות ביקורת/ בדיקה של ארבעת מבני

  פל קלנבדק ונמצא שהו אינו  (   אול�  הספורט בבית ספר גלילות .1

  נבדק ונמצא שהו אינו פל קל – האור�  הכנסת ברחוב בית  .2

  נבדק ונמצא שהו אינו פל קל (סביו� מבנה מפעל הפיס ברחוב .3

 תוק& ( מתנ"ס ברחוב הוורדי�. .4

  

  

  חוקי עזר

  .עדכו� חוקי עזר ישני�

 לא תוק&.  �
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בדו"חות הביקורת של משרד הפני� לשנת מעקב תיקו& ליקויי� שהועלו 

2010 * 2011:  

  

לא התכנסו לפחות אחת שבע מתו� תשע ועדות החובה בעירייה, לרבות ועדת כספי� וועדת ביקורת,  �

 (אא) לפקודת העיריות. 166לשלושה חודשי�, כנדרש בסעי" 

  

  לא תוק&. �

  קבלני� ללא קבלת חוות דעת של היועמ"ש 7העירייה התקשרה ע� 

  

  .תוק& �

  

  מעבר לסכומי�  שאושרו ע"י הוועדה המקצועית5 אלפי  57העירייה העבירה תמיכות בסכו� של 

  

  תוק&. �

  

ההודעה על הגשת בקשות לתמיכה ועל החלטות הוועדה המקצועית בדבר העירייה לא פרסמה את 

  תמיכות כנדרש

  

 תוק&. �

  הוועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה, דנה שלא בסמכותה בהקצאת קרקע ומבני� ללא תמיכה

  

אישרה כבר . מועצת העיר בתהלי! תיקו& �

תבחיני� לנוהל הקצאת קרקע וה� יפורסמו 

  בקרוב

  

  מילוי תנאי התמיכותמינתה מפקח ללא העירייה 

  

חנית אלדדי מנהלת חשבונות של תוק&.  �

העירייה בעזרת משרד רואה חשבו& של אופיר 

  בוכניק.

  

  5.אלפי  705ת ב ועובדי עירייה המסתכמ 15 (ת מעל שנה לויתרת חוב מהותינמצא כי בעירייה ישנ� 

  

לא תוק&. מדובר בחובות ישני� ובעובדי�  �

נמו! מאד ונמצאי� המשתכרי� שכר 

בהסדרי� שוני� לפריעת חובות. למרות זאת 

 אי& כל דר! לגבות מה� את הסכומי� הללו.
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  5.אל"  8כמו כ� ישנו חוב של נבחר ציבור אחד בס� 

  

 תוק&.  �

  העירייה לא ביטחה את נכסיה בפני נזקי רעידות אדמה

  

 תוק&.  �

  מהמקרקעי� שבבעלותה.בידי  העירייה נמצא נסח מקרקעי� רק לגבי חלק 

  

נושא זה נבדק ג� במסגרת דו"ח לא תוק&.  �

העירייה עומדת לצאת מבקר העירייה וכעט 

לסקר נכסי� שבמסגרתו יוסדר ג� נושא 

  הרישו� בטאבו

  העירייה לא הקימה תאגיד מי� וביוב

  

  לא תוק&.  �

  

  


