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מסמך זה מכיל ממצאי ביקורת של מבקר העירייה. פרסומו של המסמך, או חלק  
ג ,    170ממנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו במועצה, אסור ע"פ הוראת סעיף 

 )ו(, לפקודת העיריות. 



 העירייה: דברי מבקר 

הביקורת מודה לראש העיר, למנכ"ל העירייה ולהנהלת העירייה על שיתוף הפעולה  

לתקון   הגורמים  כל  של  הרצון  את  לחיוב  מציינת  הביקורת  הדו"ח.  הכנת  במהלך 

הביקורת   ע"י  המתגלים  ליקויים  רבים  במקרים  וביעילות.  במהירות  ליקויים 

תרים. הביקורת מציינת כי בדו"ח  מתוקנים מול הנהלת העיר תוך כדי תנועה ומתיי

והתרשמות   העירייה  של  קודמות  להנהלות  הרלוונטיים  ממצאים  גם  כלולים  זה 

הביקורת היא כי ההנהלה הנוכחית ובראשה ראש העיר עושים מאמצים משמעותיים  

 לתיקון הליקויים. כל אלה באים לידי ביטוי בישיבות עבודה והקצאת תקציבים. 
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  כללי  .1

החוק), קובע הוראות שונות וחובות המוטלות על בעל מאגר מידע, מחזיק במאגר    –(להלן    1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א

החשש מפני שימוש לרעה או  מידע ומנהל מאגר מידע. אחת החובות המרכזיות היא חובת אבטחת המידע, שמטרתה צמצום  

  לחוק הגנת הפרטיות קובע כי:  17פגיעה בשלמות המידע. סעיף 

."כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע, מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע, בעל מאגר מידע"  
  

  לחוק באופן הבא: 7ואילו "אבטחת מידע" מוגדרת בסעיף   

;"והכל ללא רשות כדין, שימוש או העתקה, או הגנה על המידע מפני חשיפה, הגנה על שלמות המידע"  
  

למאפייני    בהתאם  המידע,  במאגר  המידע  אבטחת  הפיכת  שמטרתם  ארגוניים,  פנים  וכלים  מנגנונים  לקבוע  מבקשות  תקנות 

שגרת ניהול הארגון בכלל וניהול המידע בפרט. מטרת המנגנונים להמחיש בצורה ברורה יותר את חובותיהם  המאגר, לחלק מ

  ואחריותם של ארגונים בתחום אבטחת המידע. 

  מטרות .2

מטרת התקנות המוצעות לפרט ולקבוע את עקרונות אבטחת המידע הקשורים בניהול ובשימוש במידע במאגרי מידע, בהתבסס  

אבטחת מידע מקובלים בעולם. בשונה מאבטחת מידע באופן כללי, שמטרתה להגן על המידע של ארגון כנכס של אותו  על תקני  

שאי המידע במאגר המידע, מפני שימוש  וכלומר הגנה על זכויות נ –ארגון, המטרה של ההסדר המוצע היא מימוש תכליות החוק 

והן על ידי העובדים. ניתן לומר כי עמידה בעקרונות המוצעים בתקנות    לרעה במידע אודותיהם הן על ידי גורמים מחוץ לארגון 

  יהיה תקין.   -הגנת הפרטיות, תבטיח כי ניהול המידע בארגון באופן כללי 

  הגדרות .3

  , התקנות והצווים שהותקנו מכוחו. 1981-חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א  -חוק  .3.1

הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לסוגיות הקשורות להגנת  הנחיות או הבהרות רשם מאגרי המידע או    - הנחיות הרשות   .3.2
  הפרטיות ומאגרי מידע אשר מפורסמות מעת לעת על ידי הרשות. 

לחוק: נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו,    7בהתאם להגדרתו בסעיף    -מידע   .3.3
  מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו.  

  רגיש מידע  .3.4

  נתונים על אישיותו של אדם, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, דעותיו ואמונתו.  .3.4.1

  כל מידע ששר המשפטים קבע בצו שהוא מידע רגיש.   .3.4.2

לחוק: אוסף של נתוני מידע, המוחזק באמצעי מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד    7בהתאם להגדרתו בסעיף    -מאגרי מידע   .3.5
  שימוש אישי שאינו עסקי או אוסף הכולל רק שם, כתובת ודרכי התקשרות). ממוחשב (למעט אוסף ל

מנהל פעיל של גוף שבבעלותו מאגר מידע או בהחזקתו מאגר מידע או מי שמנהל כאמור הסמיך    -מנהל מאגר מידע   .3.6
  אותו לעניין זה. 

ש (לרבות גילוי, העברה או  מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות בו שימו  -מחזיק במאגר מידע   .3.7
  מסירה).  

  האדם שעל אודותיו קיים מידע במאגר המידע.  -נושא מידע  .3.8

 הגנה על שלמות המידע, או הגנה על המידע מפני חשיפה, שימוש או העתקה, והכל ללא רשות כדין. -אבטחת מידע  .3.9
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  תמצית מנהלים .4

שי' בעיריית נשר, בהתבסס על דרישות חוק ותקנות הגנת  מסמך זה מציג תמונת מצב על אבטחת מידע שהינו בחזקת 'מידע אי

  הפרטיות. 

  המיפוי התייחס לשלושה תחומים עיקריים מהם מורכבות תקנות הגנת הפרטיות: 

  בקרה ארגונית וממשל תאגידי .4.1

  אבטחת מידע  .4.2

  עיבוד מידע אישי במיקור חוץ .4.3

לציין כי בממצאים המפורטים  לעומת דרישות תקנות הגנת הפ  הקיימים בעירייהאת הפערים  תשקף    הביקורת  רטיות. חשוב 

חומרת הסיכון אליה חשוף הארגון במקרה של אי קיום תהליכים או בקרות, אלא ציון אי עמידה בדרישות    לא מצוינת מטה,  

  החוק. 

ירה כי  הביקורת מע םיום יוענייני ההאמונים על ניהול  בעלי תפקידים מרכזיים בעירייה  עם    שביצעה הביקורת על בסיס ראיונות  

  קיימים פערים רבים בין דרישת המחוקק לממצאי הביקורת. הביקורת מציינת כי על העירייה לערוך שיפורים משמעותיים בכדי 

  לעמוד בכלל דרישות תקנות הגנת הפרטיות. 

  נות החוק והתק   לעמוד בדרישות כדילביצוע  פעולות הנדרשותאת הו  ביקורת , עבור כל ממצאבגוף הדו"ח ניתן למצוא פרוט

  תמונת מצב כללית המשקפת את ממצאי הביקורת ביחס לדרישות התקנות: 

 

  

  

  

  

  

חלקית
17%

חסרה
83%

מידת התאמה
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  טבלת ריכוז ממצאים 

 ממצא מס'
תחום הממצא על פי  

  מידת התאמה לדרישות   דרישות

מיפוי, סיווג ורישום    1
  חלקית   המאגרים 

  חסרה  ממונה על אבטחת המידע   2

3  
תכנית עבודה שנתית  

  חסרה  לבקרה שוטפת 

  חלקית   נוהל אבטחת מידע   4

  חלקית   אבטחה פיזית   5

  חסרה  מנהלי מאגרים  6

אבטחת מידע בניהול כוח    7
  חלקית   הדרכת עובדים  –אדם 

אבטחת מידע בניהול כוח    8
  חלקית   קליטת עובדים  –אדם 

  חלקית   ניהול הרשאות   9

  חסרה  בקרה ותיעוד גישה   10

  חסרה  תיעוד של אירועי אבטחה   11

  חסרה  התקנים ניידים   12

13  
הפרדה ברורה בין  

המאגרים ליתר תשתיות  
  המחשוב 

  חלקית 

  חלקית   אבטחת תקשורת   14

15  
ניהול משאבי מידע  

  חסרה  ומשאבי רשת 

שימוש בשירותי מיקור    16
  חלקית   חוץ לעיבוד מידע אישי 

  חסרה  ביקורות תקופתיות   17

18  
שמירה ושחזור נתוני  

  חסרה  אבטחה 
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  הביקורת  ממצאי .5

  . לעומת דרישות החוקבין התנהלות העירייה שעלו כתוצאה מזיהוי פערים  ממצאי הביקורת להלן פירוט

  : ביקורת כוללכל ממצא 

  

  

 או בתקנות, עליו מבוססת הדרישה.\הפנייה לסעיף ספציפי בחוק ו – סעיף בחוק בתקנות 

 הסבר על הפער שתועד בפועל, לעומת דרישת החוק.   – תיאור הממצא 

 פעולה או פעולות שניתן לבצע על מנת לעמוד בדרישת החוק.  – המלצות  

  

  מיפוי, סיווג ורישום המאגרים -  1ממצא מספר  .5.1

  2תקנה  –חוק הגנת פרטיות 

  צא תיאור הממ

רק    .מאגרים העונים על הדרישות הפורמליות של מאגר מידעאחד עשר מאגרי מידע מתוכם שישה    בעירייה  הביקורת מצאה 

  מאגר המוקד העירוני.   –מאגר אחד נרשם כדין 

נכון ליום ביצוע   הביקורתבמסגרת    –הגדרת המאגרים הארגוניים   .5.1.1 מופו כלל המערכות הניגשות למאגרי מידע. 
  לא קיים מיפוי של מאגרי העירייה, וכפועל יוצא אין רישום פורמלי של מאגרים אלו מול הרשויות.   דו"ח ה

לא מונו באופן פורמאלי בעלי מאגרים וגם לא ניתנה אחריות על מאגרים    הביקורת מעירה כי  – מינוי בעלי מאגרים   .5.1.2
  פועל, למי מעובדי העירייה. אלו ב

בהעדר שני הסעיפים המפורטים מעלה, לא ניתן להשלים מסמכי הגדרות מאגר, עבור כל  –מסמך הגדרות המאגר  .5.1.3
  מאגר מידע. 

  

  

  

תקנותחוק ובסעיף ב תיאור הממצא המלצות  
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  המלצות

  המוגדרות , חלות החובות  מצאה הביקורתאילו מהמאגרים אשר    משפטי מתאים, על בליווי  הביקורת ממליצה לבחון   .1
  ש להסדיר את רישום מאגרי המידע מול רשם מאגרי מידע.  י לכךחוק. בהתאם  ב

  הרשות יצאה בסוף חודש נובמבר לנוהל הצעות מחיר עבור משרד עורכי דין לרישום מאגרי מידע תגובת מנכ"ל העירייה:  

  יש להגדיר את בעל המאגר. לרבות הקצאת משאבים דרושים לצורך קיום כלל החובות המוטלות על פי חוק. .2

  כחלק מעבודת המשרד שיזכה תגובת מנכ"ל העירייה: יבוצע 

יש להפיק מסמך הגדרות מאגר, לכל מאגר לחוד. על המסמך לכלול את כל המידע על המאגרים, וזאת בהתאם  .3
  למפורט בחוק. 

  תגובת מנכ"ל העירייה: יבוצע כחלק מעבודת המשרד שיזכה 

  

  ממונה על אבטחת המידע  -  2ממצא מספר  .5.2

  בתקנות הגנת הפרטיות  סעיף בחוק ו

  3תקנה  -תקנות הגנת הפרטיות  -ב17סעיף  -חוק הגנת פרטיות 

  תיאור הממצא 

לתפקיד. את העבודה מבצע    פורמליאשר מונה באופן  בעירייה לא קיים ממונה אבטחת מידע,    הביקורת מעירה כי .5.2.1
בפועל מר ז.ש אשר אחראי על כל מערך המחשוב בעירייה ובבתי הספר. חשוב לציין בהקשר זה כי מר ז.ש הוא אינו  

  עובד עירייה אלה מועסק דרך חברה חיצונית. 

ידע  וגם לא תכנית בקרה בענייני אבטחת מגורם מקצועי שיעביר הנחיות מקצועיות  בהעדר ממונה לעירייה אין   .5.2.2
 שוטפים. 

  ז.ש כאחראי ממונה אבטחת מידע וממצאי הביקורת יועברו אליו ליישום.    - עובד  כתב מינוי ל   תגובת מנכ"ל העירייה: יצא

  המלצות

  . להשלים את תהליך המינוי הפורמלי, ולתעד זאת בכתב מינוי רשמיהביקורת ממליצה לעירייה   .1

  הממונה כלל המשאבים הדרושים לצורך ביצוע תפקידו. לוודא כי הועמדו לרשות  העירייה על   .2

הממונה    .3 בדרישות    להכיןבאחריות  עמידה  לצורך  שוטפת  בקרה  ותוכנית  שנתית  עבודה  תכנית  מידע,  אבטחת  נוהל 

  התקנות.

    

  תכנית עבודה שנתית לבקרה שוטפת  -  3ממצא מספר  .5.3

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  
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  ) 3(3 תקנה -תקנות הגנת הפרטיות  

  תיאור הממצא 

  עבודה לעמידה בדרישות החוק והתקנות.  תכנית הביקורת מעירה כי לא מצאה בעירייה  .5.3.1

  המלצות

    להגדיר באופן מדויק את חלוקת תחומי האחריות בהקשר למאגרי מידע הקיימים. הביקורת ממליצה  .1

ות החוק. בתוך כך יבוצעו ביקורות  על ממונה אבטחת המידע להכין תכנית בקרה שוטפת למעקב אחר עמידה בדריש   .2

    .חודשים לפחות, ביצוע תרגולי אבטחת מידע, הדרכות מודעות לעובדים ועוד פעילויות הנדרשות על פי חוק 24אבטחה אחת ל 

  נוהל אבטחת מידע  -  4ממצא מספר  .5.4

  4תקנה    -תקנות הגנת הפרטיות  -סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 

מעי .5.4.1 כיהביקורת  מדיניות    רה  אין  עבודה  בעירייה  ונהלי  העדר  כתובה  בעירייה.  המידע  לאבטחת  המתייחסים 
  דרישות החוק. במדיניות ונוהל אבטחה מהווים אי עמידה 

  המלצות

  הכולל התייחסות לסעיפים הבאים:העירייה,  עובדי נוהל אבטחת מידע עבור כלל  לנסחיש   .1

  הוראות בעניין אבטחה פיזית.  .א

  הרשאות גישה למאגרי מידע.  .ב

  תיאור אמצעי הגנה ובקרה.   .ג

  הוראות למורשי גישה.   .ד

  סיכונים אליהם חשוף המידע שבמאגרי מידע, עקב הפעילות השוטפת.   .ה

  אופן התמודדות עם אירועי אבטחת מידע.   .ו

  הוראות לניהול התקנים ניידים.  .ז

  אמצעי הזיהוי והאימות לגישה למאגרי מידע.   .ח

  אגרי מידע. אופן הבקרה על השימוש במ   .ט

  עריכת ביקורות תקופתיות.   .י

  גיבוי נתונים.   .יא

  על הנוהל להתייחס לכלל המאגרים הקיימים כיום, ניתן להסתפק במסמך יחיד לכלל המאגרים.  

  אבטחה פיזית  -  5ממצא מספר  .5.5

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  6תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 
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להתקשרות עם חברת ייעוץ לביצוע כלל הנהלים והנחיות לטיפול בתשתיות המחשוב  העירייה תצא לנוהל  תגובת מנכ"ל העירייה:  

   וכן ליווי שוטף של הרשות בהגנה על תשתיות המחשוב ובכללם מאגרי המידע.  בעירייה

  תיאור הממצא 

וץ  מחגם במחשבי העירייה וגם בשרתים חיצוניים הממוקמים  מצויים  העירוניים  מאגרי המידע  הביקורת מציינת כי   .5.6
  . להלן חלוקה של מאגרי המידע שאותרו במהלך הביקורת לפי חלוקה למאגרים מקומיים/חיצוניים: לעירייה

  מקומית מאגרי מידע מקומיים (במחשבי העירייה) 

  טיפול בפניות – מערכת שו"ב   .א

  השירות הווטרינרי   .ב

  רישום אוכלוסין  –'מימד'   .ג

  מצלמות אבטחה   .ד

  הקלטת פניות למוקד    .ה

  שרת קבצים המשמש לטובת שמירת מסמכים פנימיים וארכוב דוא"ל ומסמכים.  -  FS  .ו

  (מחוץ לעירייה)   חיצוניים  מידע מאגרי

  גביה  –'מילג"ם'   .א

  רווחה, גזברות והנה"ח  –'מטרופולינט'   .ב

  חניות  –'מטרופארק'   .ג

  חינוך  –'מיצ"ב'   .ד

  ניהול מש"א   –'מל"מ שכר'   .ה

  המלצות

  ד של כניסה ויציאה מחדרי השרתים. אמצעים אלו עשויים לכלול:לאפשר בקרה ותיעוהביקורת ממליצה   .1

   .(מפתח) אמצעי פיזי הנתון ברשות מורשי הגישה בלבדבבקרת כניסה   .א

ז.ש ובחוות השרתים השנייה    -   שרתי העירייה נמצאים במוקד העירוני שם יש גישה למנהל המוקד ולתגובת מנכ"ל העירייה:  

  בד ולכן ממצא זה אינו רלוונטי.  בבניין העירייה יש גישה לז.ש בל

יכולים לה  מתבצעת מעת לעת ע"י אנשים אחרים, למשל לצורךכניסה לחדרי השרתים    הביקורת:תגובת   דרש  יתחזוקה. 

ואנשי מחשבים הדרושים לתחזוקת השרתים. מעקב כזה יכול לסייע באיתור מועד   חשמלאים ,לעבוד במקום טכנאי מזגנים 

  פריצה או תקלה לאחר כניסה של אדם זה או אחר לחדר. 
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  מנהלי מאגרים -  6ממצא מספר  .5.7

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  , הגדרות 7סעיף  -חוק הגנת פרטיות 

  תיאור הממצא 

 י מידע.\י מאגר\מנהלבעירייה בעלי תפקידים שהוגדרו כמצאה לא   הביקורת מעירה כי .5.8

  מההתקשרות עם משרד עורכי הדין ימונו מנהלי מאגרי המידע.   קכחל תגובת מנכ"ל העירייה: 

  המלצות

למנות מנהל מאגר מידע (ניתן למנות מספר מנהלים או אחד), כאשר יש לעגן זאת בכתב מינוי פורמלי,  הביקורת ממליצה    .1

  ציון חובות החלות על מנהל המאגר בפועל. תוך 

  את המינוי יש לבצע באמצעות כתב מינוי מטעם בעל המאגר וחתום על ידי עורך דין.   .2

  ים אלו על ידי מנהלים בכירים בארגון. \מומלץ לאייש תפקיד  .3

    

  הדרכת עובדים  –אבטחת מידע בניהול כוח אדם  -  7ממצא מספר  .5.9

  יות  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרט

  7תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 

וותיקים בנושא אבטחת מידע ומאגרי מידע. הדרכות  העירייה אינה מקיימת הליך סדור של הדרכת עובדים חדשים   .5.9.1
  אלו צריכות לכלול : 

  עמידה בדרישות החוק  

  שימושים מורשים במשאבי העירייה  

 .מודעות לסיכוני אבטחת מידע  

  המלצות

    עובדים ותיקים וחדשים לקיום סדור של הדרכותולוח זמנים להגדיר תהליכים  מליצההביקורת מ  .1

  על פי דרישת החוק יש לבצע הדרכות עובדים בהתייחס לתרחישים הבאים: 

לקיים הדרכה בנושא חובות החלות על המשתמש מכוח החוק ותקנות הגנת    הביקורת ממליצה לעירייה  –עובדים חדשים     .א
  .בטרם מתן הרשאות גישה למאגרי מידעקף נוהל אבטחת מידע הארגוני,  ומתוהפרטיות 



 

10 
 

נוהל אבטחת  ללקיים הדרכה תקופתית לכלל בעלי ההרשאות. על ההדרכה להתייחס  הביקורת ממליצה  –עובדים קיימים   .ב
ובתנאי שלא חל שינוי מהותי    לפחותת החוק ותקנות הגנת הפרטיות. יש לקיים הדרכה אחת לשנתיים  מידע ארגוני ודרישו 

  אחת לשנה.עובדים  לבצע הדרכות  מומלץבנוהל אבטחת המידע הארגוני ובדרישות רגולטוריות.  

  , כגון: רמת המודעות של העובדים צורך הגברתפעילויות ל עבודה מגוון לעגן בתוכנית הביקורת ממליצה   .2

  מבדקי 'פישינג'   .א

  קמפיין 'שבוע מודעות לסיכוני אבטחת מידע'   .ב

  עדכונים חודשיים שוטפים   .ג

  ). LMS( העירייהלומדות לשיפור ואומדן רמת המודעות בקרב עובדי   .ד

  קליטת עובדים  –אבטחת מידע בניהול כוח אדם  -  8ממצא מספר 

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  7תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

כחלק מההתקשרות עם חברת ייעוץ בתחום אבטחת המידע יתואמו הדרכות שוטפות . כמו כן, עיריית  תגובת מנכ"ל העירייה:  

  הדרכה. נשר התקשרה עם מערך הסייבר הלאומי שהיה אמור לבצע הדרכת עובדים אולם בשל משבר הקורונה בוטלה ה 

דווקא בתקופה זו יש חשיבות מיוחדת לקיים הדרכות בנושא אבטחת מידע. הביקורת ממליצה לקיים את    תגובת הביקורת:

  ההדרכה בזום.

  תיאור הממצא 

לעבודה  לצרכי בדיקת מהימנות מועמדים    מבדק מהימנות כלשהוהעירייה אינה מקיימת  הביקורת מעירה כי   .5.10
  פקיד. ללא התחשבות באופי וברגישות הת

, בהקשר למחזור חיי עובד, לרבות ניהול  ת מחשובבין משאבי אנוש למחלק  קיים תיאוםלא  הביקורת מעירה כי   .5.11
    למחלקת מחשוב.של העובד  הרשאות סדור. כיום הקצאת הרשאות מבוצעת על סמך פניה יזומה 

  המלצות

עובד לעבודה בתפקידים רגישים להם   קבלתבדיקת מהימנות כחלק מנוהל  מבחן להגדיר  עירייה ללהביקורת ממליצה    .1

  יש גישה למאגרי מידע רגישים.

, לרבות הקצאה, עובדים  גיוס  בשלב  ת מידעאבטחלסעיפים רלוונטיים    כלולשאבי אנוש להביקורת ממליצה למנהלת מ  .3

וביטול הרשאות בין משאבי אנוש    .במקרים שעובדים עוברים תפקיד  עדכון  פתיחת וסגירת הרשאות צריכה להתבצע  בנוסף, 

  למחלקת מחשוב. 

לוודא כי העובד המיועד  למאגרי מידע,  של עובדים  הרשאות גישה    תעדכןאו    תקצאבטרם  הביקורת ממליצה לעירייה    .2

  אבטחת מידע.  חוקים, תקנות ונהלי  הדרכות בנושאיעבור  
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  ניהול הרשאות  -  9ממצא מספר  .5.12

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  8, תקנה 9תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 

.    RBAC  תפקיד וצרכיו   העירייה מבצעת ניהול הרשאות על בסיס נוהג, המושתת עלמבדיקת הביקורת עולה כי   .5.12.1
  ים. עם זאת, לא קיים נוהל סדור העוסק בהקצאה, תחזוקה שוטפת ונטרול הרשאות, בפרקי זמן סביר

  המלצות

  יש לתעד ולנהל באופן שוטף באמצעות טבלת שליטה את ההרשאות הניתנות לכל מאגר או מערכת מידע.   .1

יש להפיק נוהל המפרט את נושא ניהול ההרשאות בארגון, על הנוהל להתייחס לכלל ההליכים הקשורים במתן וביטול    .2

  הרשאות, לרבות: 

  חוזק הסיסמה   .א

  מספר ניסיונות שגויים   .ב

  תקופת ההחלפה לא תעלה על שישה חודשים   –ות החלפת סיסמאות תדיר  .ג

  פעילות -ניתוק אוטומטי לאחר פרק זמן של אי   .ד

  אופן טיפול בתקלות הקשורות באימות זהות.   .ה

  הרשאה. \) בדגש מחזור חיי משתמשIT( מחשובלות הקשורות למשאבי אנוש ולמחלקה ועל הנוהל להנחות פע   .3

  בניסיון גישה למאגר על בסיס אמצעי פיזי הנתון לשליטתו הבלעדית של המורשה. מומלץ לאפשר זיהוי   .4

  בקרה ותיעוד גישה  - 10ממצא מספר 

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  10תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות  .5.13

  תיאור הממצא 

מבדיקת  .  ותהומאגרי המידע שבאחרי מערכות  אל    מתעדת כניסות ויציאותהעירייה אינה  הביקורת מעירה כי   .5.14
, מסוים של כניסה ויציאה  למאגרי הנתונים מבצעות תיעודההפעלה (תוכנות) בעלות גישה  מערכות  הביקורת עולה כי  

חשוב להדגיש כי הייתרון של ניהול מעקב זה הוא אפקטיבי רק כאשר עובדי  .  לא מיטבי מבחינת זהות המשתמשאך  
  לנעול את המחשב כשהם מסיימים לעבוד.   העירייה מקפידים על חשאיות סיסמאותיהם ומקפידים

  המלצות

  מבצעות בקרה אחר :   שמערכות ההפעלה (תוכנות בשימוש העירייה)יש לוודא   .1

  זהות משתמש   .א

  תאריך ושעה של ניסיון גישה   .ב
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  רכיב המערכת אליו בוצע ניסיון הגישה   .ג

  סוג הגישה   .ד

  היקפה   .ה

  האם גישה אושרה או נדחתה.  .ו

  שינוי של מנגנון הבקרה. יש למנוע ככל האפשר ביטול או   .ז

  לקבוע נוהל בדיקה שגרתי של נתוני תיעוד מנגנון הבקרה. (העירייה)  על בעל המאגר   .3

  חודשים.  24יש להבטיח כי הנתונים ממנגנון הבקרה יישמרו לכל הפחות   .4

  יש לידע את כלל בעלי ההרשאות בדבר קיום מנגנון בקרה.   .5

    

  בטחה תיעוד של אירועי א - 11ממצא מספר  .5.15

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  11תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 

לא מבוצע מעקב ותיעוד של אירועי אבטחה המעלים חשש לפגיעה בשלמות המידע, לשימוש    הביקורת מעירה כי .5.15.1
  לא הרשאה או לחריגה מהרשאה. לבו 

  במקרה של אירוע אבטחת מידע בזמן אמת.  לנהוגהביקורת לא מצאה הנחיות לעובדי העירייה כיצד יש  .5.15.2

  

  המלצות

לבסס    מומלץאירוע אבטחת מידע.  התרחשות  תיעוד של כל מקרה בו קיים חשש לל  תבעל מאגר המידע אחראיהעירייה כ  .1

  ). Logsחשדות אלו על בסיס נתונים אוטומטיים ממערכות ובקרות ארגוניות קיימות (

כלל בעלי  נוהל אב  נסח ל  הביקורת ממליצה  .2 ינחה את  מידע ארגוני, אשר  כיצד להתמודד טחת  אירועי    התפקידים  עם 

  אבטחת מידע וזאת בהתאם לאופי וחומרת האירועים לסוגיהם, לרבות צעדים שיש לנקוט באופן מידי ותחומי אחריות. 

  ך. לנהל דיון סקירת אירועי אבטחת מידע, לפחות אחת לשנה ולעדכן את הנוהל במידת הצור  מומלץ  .3

    

  התקנים ניידים  - 12ממצא מספר  .5.16

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  12תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 



 

13 
 

 מונעת מעבדיה שימוש בהתקני אחסון ניידים.    אינה  העירייה    הביקורת מעירה כי .5.17
המחשב  , או חלקים מהם, מקומית על גבי  מידע  יש אפשרות לשמור מאגרי  הביקורת מעירה כי לכלל העובדים .5.18

 .  עליו הם עובדים ולא בשרת מאובטח
והאם   סלולר של העובדיםה וא"ל למכשירי הביקורת מעירה כי על העירייה לבדוק איזה מידע עובר באמצאות ד .5.19

   חלה עליו בקרה נאותה.
  

  המלצות

  להגביל את השימוש למינימום האפשרי. במידה וקיים צורך מוכח לשימוש בהתקני אחסון ניידים, יש   .1

עבור אותם המשתמשים, להם מאופשר שימוש בהתקני אחסון ניידים, יש לעגן בנוהל את המגבלות החלות עליהם בעת   .2

  השימוש בהתקנים אלו. 

  את ההתקנים המוגדרים והמורשים לשימוש יש להצפין.   .3

  ממאגרי מידע או חלקים מהם, על גבי תחנות העבודה שלהם.יש להנחות את כלל העובדים שלא לשמור מקומית מידע    .4

    יש לבחון הטמעת בקרות אבטחה על גבי טלפונים ניידים, אשר משמשים כיום לתעבורת דוא"ל.  .5

  אבטחת תקשורת  - 13ממצא מספר  .5.20

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  (א) 14תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  

  תיאור הממצא 

רשת הארגונית, כאשר הרשת  ה, הינם חלק מ עירייהה  אחריות המצויים בהמידע  מאגרי  כל      כי   הביקורת מציינת  .5.21
  הארגונית מחוברת לרשת האינטרנט. 

  , לצרכי תמיכה.  RDPושו"ב) דרך  calltechכיום מאופשרת גישה למשאבי העירייה (הביקורת מציינת כי  .5.22

  המלצות

ממליצה    .1 מאגרנסות  ל  הביקורת  אל  גישה  לאפשר  המאגר,  שלא  בנתוני  שימוש  העושות  מערכות  ואל  מידע  דרך י 

האינטרנט. במידה וקיימת הצדקה עסקית להמשיך לקיים תצורת רשת קיימת, מומלץ לשקול הטמעת בקרות ובקרות מפצות  

  על אלו הקיימות היום. 

יותרישה מרחוק מומלץ להטמיע פתרון  לג עבור הממשקים הנגישים    .2 יש  זיהוי מחמיר  כן,  לוודא כי כלל המידע  . כמו 

  . Client-Serverהמונגש באמצעות ממשקים אלו מועבר באופן מוצפן בתקשורת 

  , תצורה החושפת את העירייה באופן מהותי. RDPמומלץ שלא לאפשר גישה מהעולם החיצון לרשת הפנימית באמצעות    .3
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וזאת באמצעות סיסמה מתחלפת    VPNבגישה לרשת העירייה באמצעות    המחמירמומלץ לטייב את מנגנון ההזדהות    .4

  (מסרון או מחולל סיסמאות) ולא קבוע. 

    

  ניהול משאבי מידע ומשאבי רשת  - 14ממצא מספר  .5.23

  סעיף בחוק ובתקנות הגנת הפרטיות  

  (א) 14תקנה   –תקנות הגנת הפרטיות 

  תיאור הממצא 

מחשוב .1.1 מחלקת  כי  מצאה  לצורך    הביקורת  הפנימית,  הרשת  מרחב  בתוך  אבטחה  בקרות  מספר  מפני    מיגוןממשת 
ופנימיותמתקפות   נוסף שמחזיק בידע . עם זאת,  חיצוניות  עובד  ז.ש ואין  כל המידע מרוכז אצל איש המחשבים מר 

ז.ש בנה   מידע  פירוט מרכיביה, לרבות מערכות  ,  תרשים עקרוני של מבנה הרשתלמקרה הצורך. בנוסף נמצא כי מר 
  אך הוא אינו מושלם ומשתנה מעת לעת.  ובקרות 

  המלצות 

הביקורת ממליצה לעירייה למנות אדם נוסף בעל ידע מתאים (לפחות ברמת טכנאי מחשבים) שיחזיק בתיעוד הרשת  .2
ומרכיביה למקרה חירום. נושא זה רגיש במיוחד ולכן יש לבחון היטב מי האדם שיקבל תפקיד מאחר ובמקרה של סיום  

  תו על העירייה להחליף את כל הסיסמאות והבקרות בעירייה. עבוד

יש להפיק תרשים טופולוגית רשת, כך שישקף נאמנה את המבנה הנוכחי ולעדכנו בהתאם לשינויים בפועל. מיפוי זה  .3
הינו חיוני ביותר לכלל שלבי מחזור החיים של תשתיות המידע והרשת הארגונית. המבנה הנתון אמור לאפשר לכל 

 ים בדבר, שיפור יכולות ניהול שוטפת ובקרה על שינויים עתידיים. הנוגע

  

כלל ההמלצות בדו"ח יועברו לחברת ייעוץ שתלווה את הרשות בתהליך מיגון ואבטחת תשתיות המחשוב  תגובת מנכ"ל העירייה:  

יריית נשר שהוזנח במשך  ומאגרי המידע ברשות . מנכ"ל העירייה מודה לביקורת על דו"ח זה שישפר את נושא אבטחת המידע בע 

  עשורים.  
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  דו"ח ביקורת  
  בנושא החלפת שעוני מים 
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  מבוא   .1

את ניהולם של    כוללה  1959  –חוק המים ,תשי"ט  במוסדרים  והספקתו לכל בית, עסק או כל ישות אחרת בישראל  משק המים  

  מקורות המים ,שימורם ,הקצאתם לשימוש , קביעת מחיריהם, וכן את מטרות השימוש במים.

  החקיקה מבוססת על העקרונות הבאים כפי שהוגדרו בפרק ראשון לחוק , "מבוא" ובפרק שני " הסדר השימוש במים ", והם: 

    ת על מקור מים.מקורות המים בישראל הם קניין הציבור. כלומר, אין בעלות פרטי  .א

  כל אדם זכאי לשימוש במים בהתאם לתנאים שנקבעו בחוק.  .ב

  בר קיימא של מקורות המים. ו  השימוש במים תיעשה בראיה משקית ארצית במטרה להבטיח ניצול אופטימאלי    הקצאת  .ג

  בעת מחסור במים זמינים יש לקבוע סדרי עדיפויות בהקצאתם תוך התייחסות לאיכות המים וכמותם.    .ד

    להבטיח שהשימוש במים לא יגרום לזיהום, דלדול ובזבוז .יש   .ה

. מטרות השימוש במים הן: לצרכי בית, חקלאות,  ככל הניתן, את עלותם על מנת להבטיח שימוש יעיל  המחיר למים ישקף,  .ו

  אכה, מסחר ומשרדים.תעשיה, מל 

 

  : )אתר רשות המים( לשם עמידה בעקרונות, הוענקו בחוק סמכויות לשלושה אורגנים מרכזיים 

 המים והביוב, הסדרת השימוש    הסדרת משק  ,יהשבין תפקיד   -  עצת הרשות הממשלתית למים ולביוב (הגוף המחוקק) ומ

והביוב והפיקוח עליו,   וביוב, פיתוח משק המים  ואיכותםבמים   . קביעת כללים בדבר הפקת מים, הספקתם, כמותם 

 . שעל ספקי שירותי מים וביוב לתת לצרכניהם לשירות קביעת תעריפי מים וביוב ואמות מידה  בנוסף, 

 (הגוף המבצע) שבין תפקידיה, לשמר את מקורות המים מבחינה כמותית ואיכותית,    - הרשות הממשלתית למים ולביוב

וביוב  להסדיר את ההפקה, הא ספקה והצריכה של המים, לתכנן מערכות לאספקת מים, לפעול לקביעת תעריפי מים 

 . מבוססי עלות ולפקח עליהם, לפעול לקביעת אמות מידה לשירות ולפקח עליהם

 שבין תפקידיו, ניהול משק המים והביוב, בהתאם למדיניות הממשלה,    - נהל הרשות הממשלתית (מנהל הגוף המבצע)מ

פרטיים    במשק המים ריבוי "שחקנים": גופים הממשלתית.ות, הוראות וכללים שקבעה מועצת הרשות  ובכפוף להנחי

כדוג' אגודות מים פרטיות ומתקני התפלה, גופים ממשלתיים כדוג' חברת מקורות, וגופים ציבוריים ומעיין ציבוריים  

כדוג' מועצות אזוריות, תאגידי מים וביוב ואיגודי ערים,דבר הדורש ניהול רגולטורי מסובך והיתרים שנתיים לשימוש  

. בנוסף, קיימים סוגי מים רבים (קולחין, מליחים, שפירים) וקיימות מס' במים (אספקה, צריכה, החדרה, הפקה וייצור)

ית וטבע) ויש לקבוע תעריפים ומנגנונים נוספים ייחודיים לפי סוגי המים ו/או  ב מטרות לשימוש במים (תעשייה, חקלאות,

  . המטרות השונות

  

 חקיקת המים בישראל  ב -הרפורמה 

, נערכה בו רפורמת סמכויות מהותית לפיה הוקמה הרשות ממשלתית  2006ולאחרונה, במאי חוק המים תוקן לאורך השנים 

. לחקיקה זו מצטרפים חוק תאגידי מים וביוב (נחקק  וכמו כן תוקנו תקנות מתוקפו למים ולביוב והמועצה העומדת בראשה

ם ותקנות), הבאים להסדיר את משק ), חוק הפיקוח על קידוחי מים וחוק מדידת מים, וכן חקיקת משנה (כללי2001בשנת 

  שימוש במים וניהולם. המים תוך השמת דגש על 
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    מטרות הביקורת והיקפה .1
  

הביקורת תבחן באיזה אופן העירייה עומדת בדרישות החוק והמועדים הקבועים בכל הקשור לקריאת מדי המים, אופן   .1.1
  והחלפתם.   תחזוקתם

  המחלקה עפ"י תוכנית עבודה סדורה שנתית/רב שנתית. הביקורת בדקה את אופן העבודה של   .1.2
  הביקורת בדקה האם המחלקה קובעת ופועלת בהתאם לנהלי העבודה.  .1.3
ביחסי הגומלין עם חברת מילגם בע"מ כספק חיצוני במתן    -הביקורת בדקה את אופן ותהליכי העבודה של המחלקה   .1.4

  וני/מדי מים, תחזוקתם/החלפתם.קריאת מ  -חלק מהשירות הניתן לתושב בתחום משק המים הכולל 

  

  היקף הביקורת  .2

  בתהליך החלפת שעוני המים בעיר נשר בעשר השנים האחרונות. הביקורת התמקדה 

  

 

 רקע .3

  . שנים 5 המתקיימת אחת ל  חוזית התקשרות באמצעות 1987 משנת בנשר פעילהמילגם  חברת

  העיר לא התאגדה בתאגיד מים על פי החלטת מועצת העיר.

בשל התכשרות ארוכת השנים בין העירייה לחברת מלגם הציבור מתייחס אל המחלקה כמחלקה עירונית לכל דבר ועניין ורואה  

  בעובדי מלגם חלק אינטגרלי מעובדי העירייה.  

לאחר  .  מים  של  חריגה  צריכה   כל   על   בקרה  בעצמו   עושה   המחלקה  צוותמידי חודשיים.    המים  מדי  קריאת   חברת מלגם מבצעת 

המחלקהפעו מנהל  זו  בעצמו  לה  לאתר  מבצע  במטרה  השעונים  קריאת  נתוני  של  נוסף  לוגי    חריגה   צריכה  –   חריגים  ניתוח 

 .  מידי נמוכה/גבוהה 

מדי מים    של  רשימה  . מנהל המחלקה מעבירתקינים  שיתכן ואינם  מים  מדי  נםשי  קריאה  כל  אחרילדברי מנהל מחלקת גביה,  

אם    לצריכה חריגה:   דוגמא .  שעון  בדיקת   פקודת  ת קראמר מיכאל פנחסי. רשימה זו נ  ,בעירייה  והביוב  המים'  מח  מנהל ל  תקולים 

השעון המרכזי נשלח לבדיקת מעבדה. במקרה שהשעון    לדירה  ב"קו  12  בשיעור  משותפת  צריכהמתקבלת  ,  דירות  60  עם  בבניין

  תקין הדיירים נושאים בעלות בדיקת השעון במקרים שהשעון נמצא בלתי תקין העירייה משלמת את עלות בדיקת המעבדה. 

. המשך  תקינה  לא/  תקינה  בדיקה  -הממצאים    עםמבצעים בדיקת נזילות באופן עצמאי ומעדכנים את מחלקת גביה    הדיירים

 . פול בצריכה הוא בהתאם לממצאיםהטי

  מכתב  מקבל,  או כל סיבה אחרת   במקום  כלב  נוכחות   בשל  לבדוק  היה  ניתן   שלא  מקום/סגור   מקום/ חריגה   צריכה  לו  שיש  מי  כל

  שלם   על הנתונים ממדידות השעונים ורק לאחר שהוא   לוגית מבצע בקרה    מנהל המחלקה  המכתבים  להוצאת  במקביל   .  הביתה

  חישוב  נקראתהליך זה    –   המכפלות  את  לייצר  יודעת הממוחשבת    והמערכת  טבלאות   בונה,  חשבון מים  מייצרהוא    בדיקה ה  עם

אחת  .  מים המחלקה,  מנהל  הטובותהאינדיקצילדברי    כמות   י" עפ  היא   טובה   לא/ טובה  הייתה  הלוגית   שהבדיקה   לדעת   ות 

 ).  אינדיקציהמהווה (  קהל בקבלת תלונות עםמידי שבוע  שבאים האזרחים

  את  ועושים  הדייר  עם  מתקשרים,  קשר מיידית  יוצרים  אנו  חריגים  צריכה  במקרי.  דיירים  מרובי  משותפים  בתים  על  דגש  ניתן  

  . כספי הוא החישוב.  המים בתעריפי  שינויים בשל חשוב נושא  זה. יומית ברמה התלוש של  הפקה בעת בו , המים  חישוב

  חשבונית בדבר טיפול ותיקון שנגרם מנזילת מים.            –התושב עפ"י חוק סופג רק עלות מופחתת ע"ס הצגת אסמכתא 

  מדובר בדיווח תושב בדבר נזילת מים מה שגורר חיוב בתעריף מים נמוך עפ"י תקנות המים. 
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 הביקורת  ממצאי .4
  

  קריאת שעוני מים  .4.1

חברת מילגם. החברה שולחת מידי חודשיים עובדים שקוראים פיזית את כל שעוני המים  קריאות המים בעיר נשר מבוצעים עי" 

  בעיר. לפי קריאה זו מקבלים התושבים חשבון לתשלום.

הביקורת ביקשה לבדוק האם החברה אכן מבצעת קריאות של כל שעוני המים בעיר וכמה שכיחות הן תקלות בקריאת שעונים  

  הביקורת לידיה את כל התקלות המדווחות בשלוש תקופות ולהלן הממצאים. מסיבות שונות. לצורך כך קיבלה 

  12/2017-1/2018חודשים    -2018 2תקופה  

  10-11/2018חודשים    – 2019 1תקופה  

  10-11/2019חודשים    – 2020 1תקופה  

  

הקי .4.1.1 מים  שעוני  אלף  עשר  לאחד  יחסי  שבאופן  לחיוב  מציינת  בקריאת  יהביקורת  התקלות  מספר  בעיר  מים 
 .נמוךשעונים בתקופות שנדגמו 

מספר מקרים מספר מקרים מספר מקרים  קוד קריאת מד מים 
הערות  / הסברשנספרו בתקופה  1שנספרו בתקופה  1שנספרו בתקופה  2

שנת  2020שנת  2019שנת  2018
323מונה שבור

2822אדים  -  לא ניתן לקרוא
8498123סגור  -אין גישה 

212המונה קבור
103כלב  -  אין גישה 
17167גיזום  -אין גישה 
31נעול בקופסא  

579לא נמצא
מספר מונה שונה מקריאה קודמת 235המונה הוחלף

דיווח על נזילה 1שיבר נוזל  

798805814הורד
חיבורי מיים שהיו פעילים בעבר עד  20 שנה  

לאחרור ואינם קימים בשטח יותר

241737קריאה נמוכה מקודמת 
ברוב המקרים מדובר בטעות אנוש של קריאה  

קודמת לדוגמא היפוך ספרות 

538103348אין שימוש 
או שאין שימוש במים או ששעונים תקועים ולא  

זזים 
11סגירת חשבון כפול

324עפ "י הוראת מח '  הגביה 
מחלקת גביה מזהה שגיאה בקריאה ומבצעת  

תיקון
11קריאה בדוקה 

121165246בדוק ע "י ראש צוות 

כאשר עולה חשש לחריגה בקריאה מנהל  
מחלקת גביה שולח ראש צוות לבצע קריאה  

נוספת 
1יתכן והמונה מזייף

1מכוסה בטון
יש להחליפו בדחיפות 7עבר קריאה של  10,000

1נדרש לבצע בדיקה חוזרת 
מונה תקוע 7המונה עצור
מזרימים דרכו מים בצורה הפוכה 4המונה הפוך

חיבור פירטי1שימוש בלי מודד
2קריאה ע "י הצרכן

1אבנית  -  לא ניתן לקרוא
129147189בעיות בקריאות המים 
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  החלפת שעוני מים .4.2

הביקורת ביקשה ממחלקת גביה נתונים באשר למספר שעוני המים המותקנים בתחומי העיר נשר. בטבלה מטה ניתן לראות את  

  : 31/08/2019כל שעוני המים המותקנים בתחום העיר נשר לפי חלוקה לקטרים נכון לתאריך  

  כמות להחלפה   נכון לתאריך  קוטר

75  31.08.2019 10,364 

100 31.08.2019 556 

150 31.08.2019 303 

200 31.08.2019 116 

300 31.08.2019 57 

400 31.08.2019 85 

 11,481    ס ה " כ 
  

  אישר יושב ראש מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב    2018בדצמבר  27ביום 

  ) לפיו: 3(א)(  44סעיף  2018-שינוי בכללי מדידת מים ( מדי מים) (הוראת שעה) , תשע"ט

במקום  (  לפחות אחת לשש שנים;מ"ק יימסר לבדיקה ולכיול    2.5מ"ק עד    1.5סילוני עם הנעה מגנטית, בגודל    - ) מד מים רב  3(

יש לציין כי מד מים זה הינו מד המים השכיח ביותר    -הערה    ).1988  – אחת לחמש שנים , שינוי לקבוע בחוק משנת התשמ"ח  

  ברחבי העיר. הנמצא בקרב צרכני הרשות, בבתי המגורים 

  ויש להחליפם על פי רישומי מחלקת גביה:   31/12/2014  –בטבלה מטה ניתן לראות את מספר שעוני המים שהותקנו לפני ה 

  

  

כמות להחלפההותקנו עד לתאריךקוטר

7531.12.20148,831

10031.12.2014454

15031.12.2014230

20031.12.201491

30031.12.201440

40031.12.201427

9,673ס ה " כ
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הביקורת מעירה כי על פי נתוני מחלקת  שעוני מים.    11,481נכון למועד הביקורת בתחומי העיר נשר מותקנים   .4.2.1
ויש להחליפם על פי תקנות המים ועד למועד הביקורת   31/12/2014שהותקנו לפני  שעוני מים    9,673גביה נמצאו  

 מכלל שעוני המים בעיר. 85%. כמות זו מהווה לא הוחלפו

  

  הביקורת בקשה לבדוק כמה שעונים חורגים במשך התקנתם באופן קיצוני מהתקן.

  31/12/2010 –בטבלה מטה ניתן לראות את מספר שעוני המים שהותקנו לפני ה 

 

  - שעונים המותקנים למעלה מ  5,925שעוני המים שצוינו בסעיף קודם נמצאו     9,673הביקורת מעירה שמתוך   .4.2.2
 אך טרם הוחלפו. 2016שנים. כלומר, על העירייה היה להחליפם בשנת   10

וג בין עיריית נשר לחברת מלגם לחידוש ואו שיפוץ מדי מים ושדר 4484נחתם חוזה שמספרו   7.6.2017בתאריך  .4.2.3
 ₪ וזמן הביצוע נקבע לשנים עשר חודשים.  853,030מערכת המים בעיר נשר בסכום של 

עד לתאריך   .4.2.4 וכי תוקף המכרז הוארך  בוצעה במסגרת הזמן שהוגדרה בחוזה  הביקורת מעירה כי העובדה לא 
1.4.2019  . 

ושבי נשר אך עד  הביקורת מעירה כי חברת מלגם החלה בביצוע סקר לבדיקת מצב צנרת ושעוני המים בקרב ת .4.2.5
 למועד כתיבת הדו"ח הפרויקט לא הושלם. 

  התייחסות מנהל מחלקת מילגם בע"מ:

בעיר נשר.   השעונים  כל של סקר  מכרז לביצוע סקר והחלפה של שעוני המים בנשר. שלב ראשון הוא עריכתב זכתהחברת מילגם 

  צנרת פרטית בחיבור המים לבתים משותפים. – בחנוכיות יא במהלך הסקר נמצא כי המורכבות בהחלפת שעוני המים בנשר ה

ופירוק והרכבה של שעונים   הדיירים  בבעלות פרטית היא החנוכייה. שעונים להחליף ניתן לא  רקובה  החנוכייה אם הבעיה היא ש

  מכתבים בהוצאת החלה   המים'  מחחדשים עלולים ברמת סיכון גבוה ליצור בעיה לעירייה מול התושבים. לפי מיטב ידיעתי 

  . משותפים בבתיםבעיקר  מורכב הליך   פה יש. אך התהליך לא הושלם החנוכיות את להחליף שיש לתושבים 
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  בעיריית נשר:התייחסות מנהל מחלקת המים 

  פקחי מחלקת המים.  – המחלקה כוללת מנהל מחלקה שהינו מהנדס במקצועו ותחתיו שני עובדים 

  זכתה   מילגם'  חב,    זכיין  והיה  מכרז  היה.  מים  מדי  בהחלפת  שנים  5  -ל  4  ביןש  באיחור  לדברי מנהל המחלקה מר מ.פ העירייה
  מים  מדי  ברכישת  רק  מדובר  לא  מים  מדי  להחליף  בשביל .  מורכב  נושא  הוא  מים  מדי   החלפת  עניין   .  וחצי  כשנה  לפני  במכרז
  ולפני   כתנאי  הפרטי   בשטחם  הנמצאת  המים  חנוכיית  לתקינות  התושבים  באחריות  מקדימה  הכנה  תחילה  נדרשת  אלא  חדשים
  סקר  בהכנת   וחויבה   נדרשה  במכרז  כאמור  שזכתה   מילגם'  שחב  היה  החברה  מכרז  מתנאי   אחד.  העירייה  ידי   על  המים   מדי   החלפת 

  ושתלו ,  המים  חנוכיות   -  מערכות  את  למויוצ  לשטח  פיזית  הגיעו,  בסקר  הוחל.  נשר  העיר  ברחבי  המים  חנוכיות  מערכת  תקינות  של
  שלהם  לתושבים  לתת  חייבת   העירייה  מכן  לאחר.  תקינות  שאינן  המים  חנוכיות  סימון  תוך  הגביה   מערכת   במאגר  התמונות  את

  רשומים   מכתבים  כולל  הודעות  הדלת  על  הודבקו .  המערכת  של  עצמי  לתיקון  אפשרות  המים  חנוכיית  –  במערכת  לקויים  נמצאו
   מערכות   להחלפת  הנוגעים  פרטים  יש  במכרז  מתקנים   לא  והתושבים  במידה.  שבועות  3  כ  עד  המים  מערכות  תיקון   לאפשרעל מנת  

   המים. סיבות משתי ונתקע התקדם לא  המים מדי החלפת מכרז: חנוכיות  -

  .חדשים מים מדי החלפת רק אלא  מים מדי  שיפוץ/הסבת לבצע  ואסור  לעשות ניתן לא  3/2019  מ החל חוקעפ"י שינוי ב  .א
  בשכונה   חלקי  באופן  רק  ם"מלג'  חב  ביצעו)  החנוכיות(  התושבים  של  המים  מערכות  לתקינות  שנוגע  המקדים  הסקר  את  .ב

  לערוך   כאמור  וחייב  בחוק  השינוי   כשחל   נפל   למעשה  כבר  המכרז  המועדים  מבחינת  כך  אחר,    עמוס  גבעת  דור  בן  –  אחת
 ). מהמכרז  נפרד בלתי  חלק  מהווה  הסקר( .הקיים המכרז  י"עפ  הסבה ולא חדשים  מים מדי  החלפת  שיאפשר חדש מכרז

  מי  חשיבות  אין   כאשר   מים  מדי   שמחליפה   אחרת  וחברה  מים   מדי   הסבות   שעורכת  אחת   חברה   שישנה   כך   ומוגדר  בנוי   היה   המכרז
  מים   מדי  להסבת  במכרז  שזכתה  החברה  נשר  עיריית  של   במקרה.  משנה  קבלן  מהווה  ומי  המכרז  את   מובילה  ל" הנ  מהחברות

  -  בעיר הפרטית  המים  ממערכות 80%ש הוא  הקיים המצב. ורד  מדי חברת  הייתה  בהחלפתם שזכתה והחברה  מילגם' חב הייתה
  . ותהחנוכיות, רקוב 

  שחל השינוי  כאשר להחלפה  ולא  להסבה רק  ועדיין   היה  התקף שהמכרזסוגיית אי החלפת מדי המים נעוצה בעובדה   –לסיכום 

  על(   ורקובות  פגומות בעיר המים ממערכות 80% ש נוספת  עובדה בשילוב, בלבד  חדשים  מים מדי החלפת   חייב 3/2019  מ בחוק

     .  כאמור חלקי  באופן  רק סקר שבוצע העובדה אף

  :תהליך החלפת מד המים לתושב

קריאת מדי המים ( והחיוב בגין צריכת המים הנגזר מפעולת הקריאה ) המתקיימת באופן שוטף על ידי חברת מילגם   -
מייצרת דיווח למנהל מחלקת המים בעירייה בדבר חוסר תקינותם של אותם מדי המים אשר נמצאים על ידה במהלך  

  לא תקינים.   -קריאת מד המים, כמדי מים פעולת 
אותו    פקודת בדיקת מד מים  –מנהל חברת מילגם מפיק דוח בגין אותם מדי מים שנמצאים לא תקינים, דוח המכונה   -

  הוא מוסר לטיפולו של מנהל מחלקת המים בעירייה האמון יחד עם צוותו על ביצוע החלפתם. 
 מד המים למנהל מחלקת מילגם להמשך טיפול ומתן השירות בנושא.  התושב חוזר לאחר בדיקת תקינות/חוסר תקינות -

 

  מדי מים של קריאה מרחוק   –התקנת מערכת קר"מ  .5

  ארצית של רשות המים בפריסה מערכת קר"מ 

, אופן הבקרה על כמויות ההפקה התבצעה ע"י ביקורים תקופתיים של פקחי רשות המים וחיוב המפיקים לדיווח חודשי על  בעבר
כמויות המים שהם מפיקים. דיווח זה ייצר תלות של רשות המים בקבלת הנתונים מהצרכן, וכאשר אלה לא העבירו את המידע  
יתרה מכך בעתות משבר ובצורות   נוצר מצב בו לרשות המים לא הייתה תמונה מעודכנת על כמויות המים המופקות.  כנדרש 

    .לפקח על כמויות המים באופן רציף ותמידיקיצוניות נוצרה דרישה לקבלת הנתונים בזמן אמת ו
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בהמשך                החליטה רשות המים לצאת במכרז פומבי וזאת בכדי להקים מערכת לקריאת נתוני מדים מרחוק.  2008בשנת  
חידת  לתכנון ופרסום מכרז, הוקמה מערכת קר"מ (קריאה מרחוק), במסגרת הפרויקט הוחלפו מדי המים. לכל מד מים סופקה י

כ מערכת הקר"מ מהווה מכלול של מרכז בקרה הממוקם  -1900קצה אשר משדרת נתונים למרכז בקרה בתקשורת סלולרית  
למרכז   הנתונים  את  ומשדרות  ההפקה  רישיונות  בעלי  של  פרטיים  הפקה  במתקני  נמצאות  אשר  קצה  ויחידות  המים  ברשות 

לצפייה  הבקרה. עבור מערכת קר"מ פותחה מערכת מידע מיוחדת אשר   מתופעל ע"י רשות המים ואתר מפיקים, אשר מיועד 
  .בנתוני הפקה ומצב מדי המים ע"י המפיקים. נתוני הפקה מגיעים מהמערכת האמורה על בסיס יומי ואף שעתי

  מקומית מערכת קר"מ 

  . עבור רשויות מקומיות בדומה למערכת של רשות המים פותחו מערכות קריאה מרחוק לצרכנים הפרטיים

  הם:יתרונות מערכת הקר"מ  ה למערכת הארצית בדומ

  מים ה אספקתשיפור ניהול 

 לא אמין/מעודכן נמצא יעול ושיפור דווח הפקת המים וביטול התלות בדווח ידני שבמקרים רבים  י   

 יכולת מעקב ON LINE   

 יתור ואבחון תקלות במדידה, חבלות וחריגות בהפקת מיםא   

   וקוראי שעוני מים.  ייעול פעילות פקחים 

 ומתן התראות על תקלות וחריגות במדידה ובהקצאות בזמן אמת.     םשקיפות נתוני  

  לצורך ניתוח ותכנון עתידי.   -איסוף מידע יומיומי 
  

  הביקורת מעירה כי בנשר לא קיימת מערכת קריאה מרחוק עבור צרכנים פרטיים. .5.1
שעוני מים   שולבה התקנתלא    לחידוש ואו שיפוץ מדי המים    7.6.2017מתאריך    במכרז ובחוזההביקורת מעירה כי   .5.2

  בקריאה מרחוק. 
  הביקורת מציינת כי מנהל מחלקת מים מתנגד להתקנת מערכת קר"ם במכרז להחלפת שעוני מים גם בעתיד.  .5.3
מוחלטת של  לדעת הביקורת נימוקיו של מנהל מחלקת המים באשר לבעיות בתפעול המערכת אינם סיבה לפסילה   .5.4

  הטכנולוגיה. 
הביקורת ממליצה לשקול שימוש משולב במערכות קר"ם יחד עם שעונים רגילים תוך התחשבות באילוצים וקשיים   .5.5

  טכניים, כמו היעדר קליטה סלולרית במבנים מסוימים.  
בעיה וכך להנות  הביקורת מעירה כי לא בוצע ניתוח ובדיקה יסודית באילו מקומות ניתן להתקין מערכת קר"ם ללא   .5.6

מיתרונותיה ובאילו מקומות קיימת בעיה ויש להתקין שעונים רגילים. היעדר ניתוח כזה באופן כתוב וברור מהווה 
מכשול בקבלת החלטות לקראת הרכבת מכרז חדש. בנוסף, פסילה מוחלטת של הטכנולוגיה מונעת שימוש ביתרונות 

 מובהקים של מערכת קר"ם שהעירייה מפסידה. 
  

 ר דיירים בבניין חדש למערכת מים עירונית חיבו .6
מקורו בתלונת ציבור שהגיע אל המבקר בתוקף תפקידו כממונה על תלונות הציבור. התלונה הייתה על  זה  ביקורת    סעיף

חברת   מול  הדיירים  ע"י  מטופלת  להיות  צריכה  הייתה  ולכאורה  גבוהה  משותפת  מים  את    הבנייהצריכת  שהקימה 
  .  מתחם/הפרויקט

  ומול הדיירים  מצידה של העירייה בהתנהלותה מול הקבלןעקרוניים  בדיקת התלונה התבררו לביקורת מספר ליקויים    במהלך
  כפי שיפורט בהמשך הדו"ח. 

של בחיבור של  כאינה מבוקרת בדוח זה וחלקה הקטן של הצריכה המשותפת נבע בשל    חברה הקבלנית.ה חשוב להדגיש כי  
וניסיון לאתר את הבעיה נמצאה טעות בחיבור מערכת ההשקיה    זאת  למרות  העירייה. ביצוע הביקורת  של  הפרטית  בעת 

בין שני בניינים מתוך    ה ולחלוקת הצריכה המשותפת באופן לא שוויוניההמתחם. טעות זו גרמה לצריכת מים  משותפת גבו
  השלושה. 

 חשוב להדגיש כי לאחר איתור התקלה הנושא טופל במהירות ע"י העירייה לשביעות רצונם של כל הצדדים. 
  



 

23 
 

  עיקר הממצאים  .6.1
למערכת   .6.1.1 חוברה  החדש  למתחם  מסביב  הציבורית  ההשקיה  מערכת  הבנייה,  פרויקט  השלמת  בעת  כי  נמצא 

. כתוצאה מכך, חשבון המים  וזאת בידיעת מנהל מחלקת מים  שעון נפרד ההשקיה הפרטית של דיירי הבניין ללא  
 של הדיירים כלל במשך ארבעה חודשים חיוב בגין השקיה של שטחים ציבוריים.  

  מנהל מחלקת שפ"ע הביקורת מעירה כי מדשאה קדמית של הבניין הוקמה בניגוד לתכנון מוקדם בשל דרישת   .6.1.2
גבול כי קו  נמצא  הפרויקט.  בין    במהלך הקמת  וכתוצאה מכך לא הייתה הפרדה  באמצע המדשאה  עובר  מגרש 

 השקיה ציבורית להשקיה פרטית. גם במקרה זה דיירי הבניין שילומו עבור השקיה של שטח ציבורי.
 חשוב לציין כי מדובר בדשא זמני שיומר למתחם עסקים. תגובת ממלא מקום ראש העיר:

תחה  ידונם שהוא חלק ממגרש שכן. לפי בקשת מהנדס העיר פ  1בשטחו האחורי של הפרויקט קיים שטח בגודל   .6.1.3
וכדי ליצור כניסה אסתטית לבניין. הביקורת החברה הקבלנית במסגרת הפרויקט את השטח לרווחת התושבים  

. עם השלמת הפיתוח של חברת הבנייה אך היא נדרשה לפתחו  הוא אינו חלק מהמגרש בבעלותהמעירה כי שטח זה  
ושקה גם הוא ע"י מערכת ההשקיה של דיירי הבניין החדש. הביקורת מעירה כי גם במקרה  נשתל במקום דשא שה

 זה חשבון המים של הדיירים כלל שטחי השקיה שאינם בבעלותם אלא של מגרש סמוך.
בטעות   .6.1.4 וגיזום)  (גינון  העירייה תחזקה  לציבוריים  פרטיים  בין שטחים  בחלוקה  טעות  בשל  כי  מעירה  הביקורת 

 אשר בבעלות הדיירים בעלות חודשית של כמה אלפי שקלים.   שטחים פרטיים
כל הליקויים שצוינו  וממלא מקום ראש העיר  התערבות הביקורת בסיוע מנהל מחלקת גביה    בזכותחשוב לציין כי   .6.1.5

הליך תיקון הליקויים היה מורכב מאד וערך מספר    ,  מעלה תוקנו וחשבונות המים של הדיירים זוכו. יחד עם זאת
בכירים בעירייה פנו יום יום לעירייה. תיקון הליקויים גזל שעות עבודה רבות של  במתחם  חודשים שבהם תושבים  

ומבקר העירייה. שעות עבודה אלו כללו שיחות הסבר,    מנהל מחלקת גביהכאמור, ממלא מקום ראש העיר,    םביניה
ם פגישות עם נציגי הדיירים, נציגי החברה הקבלנית, מנהלי מחלקות בעירייה ולבסוף מציאת  קיובדיקות שטח,  

המצב לתיקון  נוסחאות  כל    מספר  של  בכרטיס  זיכוי  ביצוע  לוועדי    120וכמובן  הסבר  מכתבי  ושליחת  הדיירים 
 . הבתים

הפיק ממקרה זה לקחים  מנע ויש ליהביקורת מעירה למהנדס העיר ולמנהל מחלקת מים כי כל זה היה יכול לה .6.1.6
  בכתב. מוגדרים ונהלי עבודה 

 עד למועד כתיבת הדו"ח לא נכתב נוהל עבודה בנושא חיבור בניין מגורים חדש למערכת המים העירונית.   .6.1.7
  

בתרשים מטה ניתן לראות את מתחם הפרויקט ובו מסומנים באדום קו בניין חוצה מדשאה קדמית ומלבן אדום המסמן  
 יך למגרש השכן. דונם השי 1שטח של 
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העירייה:   מנכ"ל  בעיר  תגובת  המים  מדי  להתאמת  מכרז  ליווי  יועצים  בנוהל  המדי  חברת  את  כשנה  לפני  שכרה  נשר  עיריית 
המים   מדי  סוג  את  לאפיין  בכדי  פגישות  סיכומי  יש  עליהם  דיונים  עשרות  התקיימו  האחרונה  בשנה   . המים  רשות  לדרישות 

. במקביל הרשות המתינה להנחיות רשות המים על מנ ת שפרוטוקולי התקשורת של מדי המים יהיו  והטכנולוגיה שבה יפעלו 
פתוחים ולא יקשרו את הרשות עם חברה בלבד בעתיד. פעולה זו של הרשות מתבצעת בעצימות גבוה מזה כשנה ולפני כן בוצע גם  
כן . כלל הממצאים שהרשומים בדו"ח רלוונטיים אולם יש לזכור כי הנהלת הרשות נמצאת בתפקיד מזה כשנתיים בלבד והיא  

  פלת בתחום שהוזנח כאמור בממצאי הביקורת במשך עשרות שנים.   מט

חשיבות    ברור לכל כי קיימתאכן מדובר בליקויים של שנים רבות לפני כניסת ההנהלה הנוכחית לתפקידה.    תגובת הביקורת:

מודעת   הביקורת  בהקדם.  זה  ביקורת  פרק  הבתיקון  את  לחיוב  וומציינת  החדה פעולות  ההנהלה  שעשתה  בשנה  מאמצים  שה 

  האחרונה לתיקון הנושא אך כאמור יש עוד עבודה רבה עד לסיום הנושא והחלפת כל שעוני המים בעיר. 
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דוח ביקורת על התנהלותו של  

מורדות   –מפקח ועדה לתכנון ובניה 

  כרמל
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שהתקבלה על חריגות בניה בביתו של  העיר המבקר ליו"ר וועדה על אופן טיפולו בתלונה    2017בדו"ח מבקר המדינה לשנת   .1
  מפקח הוועדה, להלן עובד א'.

 התקבלה במשרד מבקר הוועדה תלונה נוספת על חריגות בנייה בביתו של אותו מפקח, עובד א'.  2019במהלך חודש אוקטובר   .2
אכיפת דיני  מבקר הוועדה העביר את התלונה וחלק מהממצאים לטיפולם של יו"ר ועדת מורדות כרמל וליחידה הארצית ל .3

  מקרקעין. 

  2017רקע מתוך דו"ח מבקר המדינה לשנת  .4

הוועדה המקומית מורדות    -הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מורדות הכרמל (להלן  
בשנת   הוקמה  הוועדה)  או  סעיף    1983הכרמל  והבניה,    19מכוח  התכנון  לחוק 

חוק התכנון והבנייה או החוק), החל על מרחב תכנון מקומי   -(להלן    1965-התשכ"ה
. שטח מרחב התכנון של הוועדה (להלן 1הכולל תחום של יותר מרשות מקומית אחת

דונם, והוא כולל את תחומי עיריית נשר, עיריית טירת   22,950-מרחב הוועדה) הוא כ   -
רשויות הוועדה), אשר אוכלוסייתן מנתה   -כרמל והמועצה המקומית רכסים (להלן  

תושבים. מרחב הוועדה הוא חלק ממחוז חיפה של משרד  53,450-כ  2015בסוף שנת  
(להלן   חיפה  ולבנייה  לתכנון  המחוזית  הוועדה  מופקדת  שעליו  הוועדה    - הפנים, 

  המחוזית). 

הוועדה פועלת מכוח הסמכויות שניתנו לה בחוק התכנון והבנייה ובתקנות שהותקנו 
ובין יתר תפקידיה, עליה לפעול לקידום התכנון במרחבה באמצעות תכנון  על פיו, 
מתארי כוללני או מפורט, לדון בבקשות להיתרי בנייה ולהנפיק היתרי בנייה, לפקח 

  ת הוראות החוק. על הבנייה ולאכוף א

מאלק   2014באוגוסט   ד"ר  את  החליף  הוא  הוועדה;  ליו"ר  מלול  סמי  מר  התמנה 
עובדים   15. בוועדה שמונה חברים, והיא מעסיקה  2012עמרור, שכיהן בתפקיד מיוני  

באוגוסט   שמונתה  הוועדה  מהנדסת  הוועדה:  יו"ר  על  מחלקת 2014נוסף  מנהל   ,
ישוי, שלושה בודקי תכניות ומזכירות. נוסף פיקוח, שלושה מפקחים, מנהל מחלקת ר

על אלה הוועדה מעסיקה במיקור חוץ יועץ משפטי, המשמש גם תובע הוועדה, ונותני 
  שירות בתחומי הנהלת חשבונות וחשבות שכר, שמאות ומחשוב.  

  מפורט להלן: 2017אחד הממצאים בדו"ח מבקר המדינה משנת 

  חשש לבנייה לא חוקית של מפקח וועדה
ריענן מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין דאז לתובעי הוועדות   2011רואר  בפב

המקומיות והרשויות המקומיות את מדיניות המחלקה, ולפיה "חשדות לביצוע עבירות 
בני  עובדיהן,  בהן,  הציבור  נבחרי  המקומית,  המקומית/הרשות  הוועדה  ידי  על 

מקורביהם   אף  ולעיתים  על  -משפחותיהם  ויטופלו  של   יחקרו  האכיפה  מערך  ידי 
המדינה". עוד ציין כי יש "להעביר לידיעת הפרקליט האחראי במחלקה כל תלונה...  
שעניינם חשד לביצוע עבירה על חוק התכנון והבנייה על ידי מי מהאמורים לעיל, כדי 

  לקבל הנחיות ספציפיות בעניין המשך הטיפול בה". 

הממונה    -מחוז חיפה דאז (להלן  הגיעה תלונה ללשכת הממונה על    2014באוקטובר  
עובד   -(להלן    2012דאז), ולפיה בביתו של מפקח בוועדה המועסק בתפקידו משנת  

א') בוצעה בנייה בלתי חוקית. הממונה דאז פנה במכתב ליו"ר הוועדה, וביקש לקבל 
את תגובתו על כך. באותו החודש כתב עובד א' ליו"ר הוועדה, בתשובה על התלונה  

 
נקבע כי במרחב תכנון מקומי הכולל תחום של   18בחוק התכנון והבנייה קיימת הבחנה בין שני סוגי ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה: בסעיף    1

שות מקומית אחת, יהיה  לחוק נקבע כי ככלל במרחב תכנון שבתחומו יותר מר 19רשות מקומית אחת, מועצת הרשות תשמש הוועדה המקומית; ובסעיף 
 חברים שימנה שר הפנים.  7-יו"ר הוועדה שימנה שר האוצר ו  -הרכבה של הוועדה שמונה חברים  
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וטופס  הו  -(להלן   בנייה  היתר  יש  לביתו  כי  א'),  עובד  כל 4דעת  בו  בוצעו  לא  וכי   ,
עבודות בנייה או שיפוצים מעל עשר שנים. יו"ר הוועדה העביר את תגובת עובד א'  

  לממונה דאז. 

נמצא כי הממונה דאז והוועדה הסתפקו בהודעת עובד א'; לא נערך ביקור במקום  
ו לביצוע בנייה לא חוקית,  הוועדה לבדיקת החשד  לידיעת תובע  העניין לא הועבר 

  ולטיפול פיקוח מחוז חיפה והמחלקה לאכיפת דיני מקרקעין. 

חשד  על  התלונה  אליו  משהגיעה  כי  הוועדה  ליו"ר  מעיר  המדינה  מבקר  משרד 
לבנייה בלתי חוקית של המפקח, היה עליו ליזום ביקורת בביתו של המפקח לבדיקת 

תובע   את  מידי  באופן  וליידע  הטיפול החשד  את  שיעביר  כדי  בעניין  הוועדה 
יו"ר   של  הסתפקותו  מקרקעין.  דיני  לאכיפת  במחלקה  לכך  האחראי  לפרקליט 
נוכח   בייחוד  החשדות,  של  ממצה  מבדיקה  והימנעותו  א'  עובד  הוועדה בהודעת 
תפקידו של המפקח, אינה עולה בקנה אחד עם חובתה של הוועדה על פי החוק ויש 

  גיעה בשוויון בפני החוק.  בה משום מסר שלילי ופ

תשובת יו"ר    -(להלן    2017יו"ר הוועדה מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי  
הוועדה) כי ההנחיה של המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין לא הייתה ידועה לו. הוא  

, הוא העביר את התלונה לתובע הוועדה כדי 2017ציין כי בעקבות הביקורת, במאי  
  למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין, בהתאם להנחיות.שיעבירה 

נערך דו"ח לאחר ביקורת בדירת העובד א' ע"י היחדה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין. להלן    2017לאוקטובר  27בתאריך  .5
  ממצאי והמלצות עיקריות בדו"ח: 

  

 נערך שימוע לעובד א'. להלן סיכום השימוע:  2018לינואר   21בתאריך  .6

 העבירה הוסרה 
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ערך מבקר הוועדה סיור מחוץ לביתו של עובד א'. ממבט חיצוני    2019לאוקטובר  27בעקבות תלונה שהתקבלה, בתאריך  .7
  1-2ניתן לראות שעל חלונות הבית שנאטמו בעבר הותקנו תריסים, ראה תמונות 

מתוך דוח   2017שנת מצילום ביתו של עובד א'  .1
היחידה הארצית לאכיפת דיני מקרקעין. ניתן  

  אטימה של חריגת הבניה ראות ל

   27/10/2019צילום ביתו של עובד א' בתאריך  .2
ביחידות הדיור  שהותקנו ניתן לראות תריסים 

  במקום אטימה שהייתה קודם

    

  

ערך מבקר הוועדה חיפוש באינטרנט ומצא כי ביתו של העובד א' מפורסם למכירה בתוספת    2019לאוקטובר  27בתאריך  .8
ומצאה   2019לנובמבר   5בתאריך  ₪2. הביקורת בדקה שוב את הפרסום באתר יד  6,000 – שתי יחידות דיור מניבות כ 

  יור אשר נבנו בניגוד לחוק. שהמודעה עודכנה יום קודם לכן ועדיין מפרסמת שתי יחידות ד

  05/11/2019מתאריך   2מסך מתוך אתר יד צילום  .3
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 הערות והמלצות הביקורת  .9
וביצע   .9.1 לעובד א' כי על פי הממצאים עולה תמונה מטרידה לפיה העובד לכאורה שב  הביקורת מעירה בחומרה 

בעבר בניגוד להתחייבותו בפני היחידה הארצית  חריגת בניה בביתו ע"י כך שהסיר את אטימת החלונות שהייתה  
 לאכיפות בניה ובניגוד לסיכום השימוע שנערך לו. 
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₪ מחזקת את ממצא הביקורת לפיו,    6,000הפרסום באינטרנט על מכירת ביתו בתוספת שתי יחידות דיור מניבות   .9.2
בנייה שביצע בעבר והוא  לכאורה אטימת החלונות הוסרה ומצביע על כך שהעובד א' הניב רווח כספי מעבירת ה

מנסה לעשות זאת שוב בעת מכירת ביתו, ע"י כך שהוא מפרסם חריגת בניה שנאטמה כנכס "חוקי" וכאופציה  
 אפשרית לרווח כספי. 

. עד למועד כתיבת הדו"ח לא התקיים  2019לאוקטובר    27מבקר הוועדה העביר את המידע ליו"ר הוועדה בתאריך   .9.3
לברר את החשדות לכאורה. הביקורת מעירה ליו"ר הוועדה כי היה עליו לערוך סיור  סיור בביתו של העובד א' כדי  

 מיד עם קבלת המידע על כך שהעובד א' הפר את תנאי סגירת תיק הפיקוח ואת סיכום השימוע שנערך לו. 
רות  הביקורת מעירה שהתנהלותו לכאורה של העובד א' ואי מתן תגובה מיידית ע"י יו"ר הוועדה הם בניגוד להע .9.4

 .  2017מבקר המדינה בדו"ח הביקורת משנת 
הביקורת מציינת כי היה מצופה מהעובד א' כמי שאמון על אכיפת החוק בנושא תכנון ובניה לא לעבור על החוק   .9.5

הביקורת   וקיבל אזהרה לפנים משורת הדין לא לשוב ולעבור על החוק. לדעת  מעשים  מלכתחילה ומשעשה כן 
וחוסר תגובה מצד הממונים  נקיטת פעולת  אי  עקב    מתאפשריםישנים ע"י עובד פיקוח  אלו החוזרים ונ כגון  פסולים  

 עליו. 
הביקורת מעירה ליו"ר הוועדה כי מצופה ממנו במקרה כה חמור להגיב במהירות ובנחישות לחשדות שהועלו בפניו   .9.6

ביקורת חומרת מעשיו  ובכך להעביר מסר ברור של שוויון בפני החוק לשאר עובדי הוועדה ולציבור כולו. לדעת ה
וסמכויותיו   תפקידו  מתוקף  בניה  מפקח  של  כתפיו  על  המונחת  האחריות  מגודל  נובעת  א'  עובד  של  לכאורה 
המוגדרות בחוק. הדעת לא יכולה לסבול מפקח בנייה שמבצע עבירות בנייה חוזרות בביתו והנושא אינו מטופל  

שהוא הליך נפרד ומבוצע ע"י היחידה הארצית לאכיפת    באופן מידי ע"י הממונים עליו, זאת מעבר להליך הפלילי
 דיני מקרקעין. 

הביקורת ממליצה ליו"ר הוועדה לערוך סיור מתועד בביתו של העובד א' באופן מידי ובמידה ואכן מדובר בהפרה   .9.7
של התנאים לסגירת התיק וסיכום השימוע יש לזמנו לשימוע נוסף ולשקול את התאמתו לתפקיד שהוא מבצע  

 ואת המשך עבודתו בוועדה. 
 תגובת העובד א' . 10

  מכירת הנכס בלבד. התקנת התריסים במקום הבלוקים נועדה לקדם את  . 10.1
  

  אין בכוונתנו להשכיר את המקום, אלא להציג את הנכס בשלמותו לרוכש פוטנציאלי רציני. . 10.2
לרוכש   . 10.3 התכנוני  המצב  כולל  הפרטים  יובהרו  הנכס  מכירת  שבעת  לציין  ומעוגנים מיותר 

  בחוזה.
  

  ההתקנה בוצעה מספר ימים לפני קבלת התלונה.  . 10.4
  

להדגיש את הפוטנציאל בנכס   אך ורק היא למכירת הנכס בלבד ובאה המודעה שהוצגה בדוח . 10.5
"הכנה ל..." אין המודעה באה לומר כי הרווחתי את הסכומים שצווינו ותיאור המסקנות 

  מרחיקות הלכת שנרשמו בדוח.
  

התריסים (למרות שהם סגורים) יכולה להעיד על חשד   יוון שנוכחות  למען הסר ספק ומכ . 10.6
  להפעלת מגורים במקום ובנוסף רגישות היתר כלפיי כעובד הועדה.

  החלטתי לפרק את התריסים ולבצע אטימה באופן מידי. . 10.7
  

  אני רוצה לציין כי מקום העבודה חשוב לי מאוד ואני רוצה לשמור עליו  . 10.8
  גדול מאוד ועם מדרגות . החלטנו למכור את הבית כי הוא  60אני ואשתי היום מעל גיל  . 10.9

  עלויות האחזקה גדולות מאוד , הארנונה מאוד יקרה ואף כוללת את השטח האטום. .10.10
  

נכדים) ומטפלים בבן הגדול   6מילדנו ש(שחזרו בתשובה עם    2אני ואשתי תומכים בכלכלת   .10.11
  . 100%שגר איתנו עם נכות נפשית של 

  
  ם , זה למכור את הנכס ומה שיותר מהר ולעזור לילדינו.כל מה שאנחנו רוצי .10.12

   
  אעדכן בסיום האיטום  – לשקול בשנית ביטול הדוח מבקש אני  לאור האמור לעיל .10.13
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 תגובת יו"ר הוועדה . 11

 .חשוב להדגיש שעבירת בניה של עובד הוועדה הועלתה בביקורת של מבקר המדינה  . 11.1
 סמוך לתחילת כהונתי כיו"ר הוועדה חשוב להדגיש  5.10.14בתאריך בעקבות מכתב תלונה שהועבר לתגובתי  . 11.2
ידי  . 11.3 על  פיקוח  דוח  הוכן  הביקורת  בעקבות   , המחוז  על  ולממונה  המחוזי  לפיקוח  במקביל  הוגשה  זו  שתלונה 

 היחידה הארצית 
דיקת  שכתוצאה מכך זומן העובד לשימוע , בעקבות פנייתך פעלנו מיד להעביר התלונה שוב ליחידה הארצית לב . 11.4

  העובדות

מאחר והיחידה הארצית פעלה לאט החלטתי שמנהל מחלקת הפיקוח נמרוד כפרי יבצע הליך לא פורמלי של   . 11.5
  אימות / ועימות

עם עובד הוועדה כתוצאה מכך זומן העובד לברור משמעתי במקביל לטיפול של היחידה הארצית , בסיום הליך   . 11.6
  הברור יוחלט על המשך 

בנושא "הפעלת סמכות האכיפה    2013חיות היועץ המשפטי לממשלה מאפריל  ההליכים. חשוב להדגיש שבהנ . 11.7
בעבירות תכנון ובניה במרחבי תכנון מקומיים "נקבע בין היתר , מקרים של חשד לביצוע עבירות על ידי נבחרי  
ציבור בוועדה מקומית , עובדים ברשות המקומית ,כי הטיפול במקרים אלו ייעשה על ידי גורם שאינו קשור 

  וועדה וכך פעלה הוועדה. ל
  
  

זומן העובד לשימוע. בשל פרוץ משבר הקורונה נדחה השימוע והביקורת ממתינה לעדכון  בתגובה לדו"ח הביקורת 
  הליך השימוע מיו"ר הוועדה.
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דו"ח ביקורת על אופן טיפול  

  העירייה בקו ביוב מאסף
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 מטרת הביקורת  .1
 בטיפול במפגע  דרישות החוק העירייה פעלה על פיהאם  .1.1
 באיזה אופן העירייה פעלה באופן יעיל , מהיר וחסכוני לתיקון הליקויים   .1.2

 היקף הביקורת   .2

  לאחור  2020בדקה את תדירות התקלות והפיצוצים בקו ביוב המאסף העירוני לאורך השנים משנת  הביקורת 

 לאירועים. ואת הפעולות שביצעו בעלי התפקידים בתגובה  

 רקע .3
בעומק  ומונח  בנוי מאזבסט  . הצינור  מ'  1600  -,באורך כ   1979בשנת    חקו ביוב מאסף בעיריית נשר הונ  .3.1

 מטר מתחת לפני האדמה .  4
עיריית נשר עיריית נשר אינה מתאגדת בתאגיד מים וביוב למרות חקיקה שחייבה אותה    2001משנת   .3.2

באותה עת. טענת העירייה בפני משרדי הממשלה בנושא זה היא שהיא מנהלת את משק המים והביוב  
 שלה היטב ואינה יתרון בהצטרפות או הקמת תאגיד.  

לאיזה תאגיד להצטרף. מאותו תאריך ההחלטה יצאה    יכלה מועצת העיר לדון ולבחור  2019עד ליוני   .3.3
לחוק המים קיימת אפשרות למנות מנהל מורשה שיבצע בפועל את הצטרפות    6מידי העירייה ובתיקון  

 העירייה לתאגיד 
חלפה התקופה שנקבעה בהודעה כאמור בסעיף קטן (א) ולא נקבעה מחדש לפי אותו סעיף "

אי שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, למנות מנהל  קטן או שנקבעה מחדש כאמור וחלפה, רש
 " מורשה מטעמו שיפעל לשם הבטחת ביצוע שלבי ההקמה

אושרה תוכנית אב לביוב הכוללת בין תכנון להחלפת קו מאסף המנקז את כל הקווים של   2013בשנת   .3.4
ללמוד כי קווי  . מקטע זה ניתן  2013העיר נשר. להלן קטע מתוך פרוטוקול ועדת משנה ג' בחודש מאי  

 הביוב של כל השכונות מתנקזים לקו הראשי שמגיע לתחנת מט"ש (מכון טיהור שפכים). 
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כי היעד להחלפת   נרשם בין היתרבא  24/10/2012הועדה המקצועית לביוב מתאריך להלן החלטה של   .3.5
 . 2020קו הביוב הראשי הוא שנת 

  
צוץ בקו ביוב מוגדר כמפגע תברואתי מאחר  בקו. פי הפיצוציםמספר  שנים האחרונות התרבו שלוש הב .3.6

 וקיים חשש לזיהום קרקע ומי תהום.  
. לצורך כך העירייה מנהלת קרן ביוב ייעודית לתיקון  לויות גבוהות לעירייהתיקון הקו כרוך בע .3.7

  מערכת הביוב העירונית. 

רות, שברים,  של תקלות כמו סתימות בצנרת, חלודה, חורים בצינורחב מגוון כוללת  תיקון צנרת ביוב  .3.8
  .  . לכל תקלה כזאת שיטות וטכנולוגיות הנדסיות שונות לתיקוןנזילות ועודקריסה, סדקים, 

צטברות של יצוצים והצף של פר עקב להחלפת הקו כולו,   בתהליך תכנונילה ח העירייה ה 2018בשנת  .3.9
  ת. גבוהותיקון עליות 

  מיליון ₪ . 7.8 - כת קו ביוב מאסף כולו היא עלות החלפשל מחלקת הנדסה,  אומדן על פי  .3.10
מיליון ₪. העירייה   10תב"ר במסגרת תקציבית של  22/2/2018-לצורך כך פתחה העירייה בתאריך ה 

 אלפי ₪ לצורך תכנון החלפת הקו.   290 –נצלה מתוכו רק כ  
ים  שרשרת פיצוצ 2019בשנת  ובפועל העירייה לא הספיקה להחליף את קו הביוב לפני שאירע  .3.11

  שחייבו את העירייה לתת פתרון ביניים. 

אפשריות  שתי הוצעו כאמור, לאור ריבוי הפיצוצים ומצבו החמור של צינור הביוב   2019בשנת    .3.12
   :הקו  הנדסיות לתיקון

    ציפוי פנימי של צינור הביוב הראשי באמצעות מכונה. –  ביצוע שרוול .3.12.1
 השחלת צינור.  .3.12.2

הערה: בשני הפתרונות נחוצה השכרת משאבה שתאפשר את המשך העברת מי הביוב של העיר נשר  

  למכון טיהור ובו בעת יהיה ניתן לבצע את עבודות השיקום בקו הביוב.  
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 סדר התרחשות האירועים  –  ממצאי ביקורת .4
 :2013-2020בטבלה מטה ניתן לראות את היתרות בקרן ביוב של העירייה בין השנים   .4.1

 

 
 

  232  -. אז בוצע תיקון בעלות של כ 2013הפיצוץ הראשון בקו הביוב שאיתרה הביקורת התרחש בשנת  .4.2
 אלפי ₪. 

 

  
  
  
  
  
  

מרץ - 201320142015201620172018201920
54,781,49158,467,77256,745,03458,666,20355,952,93256,279,61058,857,02260,767,032יתרה בקרן ביוב
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 שלח מהנדס העיר מייל לגזבר העירייה:  6/5/2016בתאריך  .4.3

 מיכה שלום, "

בהמשך לבקשתך ולאחר פ"ע בהשתתפות מהנדס המים של העירייה מר מיכאל פנחסי  

  : 2016להלן רשימת פרויקטים הנדסיים בתחום תשתיות "רטובות" שנדרש לבצע בשנת  

 ......................  

 .................................  

 מערכות ביוב: 

א.    2.200  -ניקוי קוו ביוב ראשי (קוו מאסף) באזור תעשיה של העיר (עלות משוערת כ

:(₪ 

ברורות קווי ביוב ראשיים בעיר לא עברו "ניקיון" וכמובן  מזה שנים רבות מסיבות לא  

ביוב הקיימים   קווי  מישורי)  (אזור  זה  באזור  במיוחד  שיפועים "קטנים"  עקב  שדרוג. 

נדרש "לנקות" ולמנוע הצפות ו/או סתימות במערכת הביוב. חשוב לציין שעבודה זאת  

  ..................... מומלץ ונדרש לבצע בחודשי הקיץ.

... ............................  

 "..................................... 

העביר מהנדס העיר מכתב לגזבר העירייה שעניינו פרויקטים ציבוריים   20/02/2018 –בתאריך ה   .4.4
 :2018לשנת  

 מיכה שלום,

(אם תב"ר אינו קיים או    2018להלן רשימת פרויקטים המומלצים לתכנון/ביצוע בשנת  

 ם אומדן הפרויקט) נדרש/מומלץ לאשרו לפתיחה ו/או לעדכון:אינו תוא

ס"מ (בהתאם לתכנית אב לביוב    90שדרוג קוו ביוב ראשי (קוו מאסף) לעיר בקוטר של  

מ' (קוו ביוב קיים ואינו תקין עשוי    1.600  -המאושרת). אורך הקו המיועד להתקנה הינו כ

קרן    –מקור למימון הפרויקט    א. ₪.  7.800  -מאסבסט!). אומדן משוער של פרויקט כ

  ............ ביוב.

 .............................  
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 בתגובה למייל זה עונה מנכ"לית העירייה לשעבר למהנדס העיר:  .4.5

 ליאון. "

קו ביוב תואם את בקשתך לפתיחת תב"ר שהוגשה לועדת כספים    1לא ברור איך סעיף  

  "שתתקיים היום. בנוכחותך

 היא:  תשובתו של מהנדס העיר .4.6

מדובר על    – סכום זה מתייחס לקטע באזור מכון טיהור (צוין מפורשות בשם התב"ר)  "

 קטע בעיתי (אזור פיצוצים).

לעניות דעתי, יהיה נכון יותר לבצע החלפת הקו עד לקטע "חדש" שהוחלף באזור "רכבת  

 "העמק" מלפני כשנתיים. זה נכון יותר הנדסית וייתן פתרון כולל בעתיד. 

אלפי ₪. התיקון כלל   342בוצע תיקון קריסה בקו ביוב המאסף של נשר בעלות של  2018במרץ  .4.7
 מטר.   80"שרוול" של צינור הביוב באורך 

קו ביוב ראשי"   לתכנוןעיריית נשר חותמת עם חברת פלגי מים על חוזה עבודה " 29/5/2018בתאריך  .4.8
 ₪.  6,410,000 -צוע מוערכת באלפי ₪ לפני מע"מ. עלות הפרויקט כולו לבי 268,258בסכום של 
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מעביר מהנדס העיר מכתב לוועדת שלושה על קריסה נוספת של קו ביוב ראשי    19/12/2018בתאריך ה  .4.9
 ומצב תברואתי חמור ומבקש לצאת לעבודה מיידית עם קבלן זמין. 

  

 
מחליטה ועדת שלושה לבקש הצעות מחיר לתיקון דחוף של קו   19/12/2018 -באותו יום ה  .4.10

אלפי ₪. בשל הסבר מהנדס העיר ומהנדס המים כי מדובר במפגע   500הביוב על פי אמדן של 
תברואתי חמור. למרות שמדובר בהיקף כספי של מכרז ועדת שלושה מאשרת את ביצוע בעבודה  

 מאחר ומדובר במפגע תברואתי שיש לטפלו באופן מידי.
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 שלושה. העביר מהנדס העיר מזכר ולעדת  21/12/2018בתאריך  .4.11

) נבדק מצב בשטח באזור קוו מאסף לעיר (ביוב) וזאת עקב פנייה של  31.12.2018היום ("

 . 30.12.2018נציגי מט"ש חיפה מיום 

פיצוץ זה גרם (וגורם) לנפגע תברואתי חמור ומהווה סכנה לציבור ובמצב הנוכחי (תקופת  

אחרת, יגרם נזק בלתי הפיך  הגשמים) נדרש לתת דגש ובמיידית לבצע תיקון בקוו הביוב.  

  לעסקים באזור תעשיה של העיר וכמובן לכלל הציבור.

  " ראה צילום המזכר מטה.לידיעתכם.
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התקבלה החלטה של ועדת השלושה למסור את העבודה לחברת ש.ח.פ   31/12/2018בתאריך  .4.12
ראה פרוט במסמך אלפי ₪.  250הנדסה לביצוע מידי בשל מפגע תברואתי חמור. היקף העבודה עד  

 המצולם מטה. 
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בקשה להכנת  העביר מנהל מחלקת מים בעירייה מכתב למשכ"ל ב  17/01/2019  -בתאריך ה .4.13

 . שרוול קו ביוב  – לביצוע כתב כמויות מיידי

מטר לערך כולל שאיבה וחיבורים    700צול, לאורך של    10הנחת קו סניקה זמני בקוטר  

 שבועות לערך)  כמובן ימדד על פי ביצוע. 3הקיים (לתקופת ביצוע השרוול ותיקון הקו 

באורך   ביוב  קו  שרוול  בקוטר    700ביצוע  יהיה  השרוול  רוב  כאשר  לערך  צול    24מטר 

צול. ביצוע השרוול יכלול תיקוני קו בנקודות שבהם    20מטר יהיה    100ובקטעים של עד  

 שרוול מיידי.  כאלה) אם ניתן לשרוול ללא תיקון יבוצע  2ישנה קריסה (כרגע יש  

 העבודה תכלות שאיבת מי תהום במקביל לביצוע השרוול.

נחתמים חוזה ניהול וחוזה מסגרת בין עיריית נשר למשכ"ל שעניינו   20/01/2019בתאריך  .4.14
התקשרות עם עם חברה קבלנית שזכתה במכרז מטעם משכ"ל בשם י.ש רחמים ובנוסף הזמנת פיקוח  

 ₪.  1,479,421יקט: ממשכ"ל על הפרויקט. אמדן עלות הפרו 
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 הוציאה העירייה הזמנה לספק משכ"ל. ראה מסמך מטה.  20/1/2019בתאריך  .4.15
  

ניתן צו התחלת עבודה לקבלן י.ש רחמים. הצו ניתן ע"י משכ"ל בהתאם   10/03/2019בתאריך  .4.16
 מטר. 630מ"מ בתוך צינור באורך  500למכרז לפי הזמנת העירייה. השחלת  

  

בנושא הנחת   יו"ר דריקטוריון קיבוץ יגור.  – פגישה עם   התקיימה  14/03/2019 - בתאריך ה  .4.17
  . קו ביוב חדש

  ר ליאון גורודצקי, מהנדס העי, מנכ"ל העירייה צחי שומרוני: השתתפו
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מעבירה החברה הזוכה במכרז משכ"ל את העבודה לביצוע ע"י חברת   31/3/2019בתאריך  .4.18
 ש.ח.פ הנדסה. 

 
קו ביוב   –פיתוח תשתיות    בנושא משכ"ל נציגי  פגישה עם   התקיימה  19/05/2019 - בתאריך ה  .4.19

 מאסף נשר חדש 

  : השתתפו בפגישה

מיכאל פינחסי, מנהל מח'  , ליאון גורודצקי, מהנדס העיר, צחי שומרוני, מנכ"ל, ישי איבגי, מ"מ ראש העיר

  דני דומיניץ, משכ"ל  ,   המים
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 העביר מהנדס העיר מייל למנכ"ל העירייה צחי שומרוני:   19/12/2019בתאריך  .4.20

 צחי שלום,
כפי שידוע לך היום התרחש פיצוץ נוסף בקוו ביוב ראשי לעיר (קוו מאסף), כאשר תיקון 

 הקו יעלה לעירייה שוב עשרות/מאות א. ₪.
רות!) הנני ממליץ  לאור מצב שנוצר ועלויות תחזוקה של קוו ותיק זה (עלויות בלתי סבי

ס"מ (בהתאם   90ולבצע הנחת קוו חדש בקוטר של  להשלים תכנון מפורט להחלפת הקו 

 בהקדם האפשרי. לתכנית אב לביוב המאושרת כדין) 
  לעניות דעתי, ניתן להשלים תכנון ותאום התכנון עם גורמי חוץ בחודשים הקרובים.

ב על  זה  חשוב  לפרויקט  הקיים  תב"ר  להסדרת  לדאוג  לביצוע  יש  משוער  אומדן  סיס 

  א. ₪    7.800  -הפרויקט (נמסר בעבר לגזבר העיריה) כ

אם תתקבל החלטה חיובית (מומלץ) ע"י הנהלת העירייה, נדרש וללא דיחוי להזמין לפ"ע  

מתכנני הפרויקט מטעם העירייה (חב' "פלגי מים") ולסכם לו"ז להשלמת תכנון מפורט  

  חוץ הנוגעים לדבר. למכרז וכמובן נושא תאום מול גורמי  

 עיקר הליקויים  .5

 תכנון וביצוע, תהליך קבלת החלטות 

לא קיבלה הביקורת לידיה    2016ועד    2013הביקורת מעירה כי מאז הפיצוץ הראשון בקו הביוב בשנת   .5.1
 מסמכים המעידים על דרישה של מהנדס המים ומהנדס העיר להחליף את קו הביוב המאסף. 

על הצורך בניקוי    6/5/2016הביקורת מעירה כי למרות שמהנדס העיר הודיע להנהלת העירייה בתאריך   .5.2
לאחר קריסת   29/5/2018ושדרג קו ביוב מאסף בעלות משוערת של כשני מיליוני שקלים, רק  בתאריך 

ביוב  עיריית נשר חתמה על חוזה עבודה "לתכנון קו  אלפי ₪,    342בעלות של    2018הקו בחודש מרץ  
 אלפי ₪ לפני מע"מ.   268,258ראשי" בסכום של 

  -הביקורת מציינת כי על פי מחלקת הנדסה אומדן משוער להחלפת קו הביוב באותה עת עמד על   .5.3
6,410,000  .₪ 

העירייה לא פעלה במהירות וביעילות להחלפת קו הביוב.    2016-2018הביקורת מעירה כי בין השנים   .5.4
 אה העירייה להליך תכנוני של החלפת הקו כולו. יצ 2018ולראיה רק בחודש מאי  

 תיקון פיצוצים בקו הביוב

בדצמבר   .5.5 כי  מציינת  המפגע    2018הביקורת  חומרת  בשל  דחוף  טיפול  שדרש  הביוב  בקו  פיצוץ  אירע 
אירע  הקו  לתיקון  העבודות  במהלך  וביוב    ו התברואתי.  מים  מחלקת  מנהל  לדברי  נוספים.  פיצוצים 

 מצבו הרעוע של קו הביוב לאחר שנים רבות שלא הוחלף.  פיצוצים אלה התרחשו בשל
מבדיקת הביקורת עולה כי תיקון הפיצוצים בקו המאסף התבצעו בטכנולוגיה של "שרוול". תהליך   .5.6

 שמשמעותו ציפוי חלקו הפנימי של צינור הביוב וכתוצאה מכך קטן קוטרו של הקו .  
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מורכב .5.7 היה  הקו  תיקון  תהליך  כי  עולה  הביקורת  מורכבות    מבדיקת  בשטח.  קבלנים  חילופי  וכלל 
העבודות והתמשכות בתהליך קבלת החלטות גרמו לכך שהעבודה נכנסה לימי חורף גשומים שיצרו  

 בעיות גישה אל השטח, קריסות נוספות של הקו וכתוצאה מכך התייקרות של תיקון הקו. 
שאליהם יש  מיליוני שקלים.    6  -"שרוול" הסתכמו בכתיקון /עלות עבודות ההביקורת מציינת כי   .5.8

 .2018אלפי ₪ עלות תיקון הקו ממרץ  342להוסיף 
לדברי מנהל    הביקורת מעירה בהקשר זה כי מדובר בתיקון זמני שאינו מהווה תחליף להחלפת הקו. .5.9

ותי קיים חשש משמע"שרוול".    –מחלקת המים "הקו עדיין במצב לא טוב וקוטרו הצטמצם בתהליך ה  
זרימה. מבעיות  כתוצאה  העיר  ברחבי  ביוב  הצפות  יהיו  ויש    שבחורף  ישן  עדיין  מהקו  חלק  בנוסף 

 להחליפו. 
  : 2019בתמונה מטה ניתן לראות את תוואי העבודות לתיקון/"שרוול" קו הביוב בשנת 

  

 2018מרץ 
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הסביבה סיור בשטח    הגנת בעקבות הקריסות של קו הביוב ערך משרד ל   2019למרץ    3בתאריך ה   .5.10
 ולהלן סיכום הממצאים:

  

  

 רישום חשבונאי 

 עבודות התחזוקה של קו הביוב חולקו בין שלושה תב"רים.  עלות  מבדיקת הביקורת עולה כי  .5.11
עשרה מיליון ₪. העירייה הוציאה    על סכום שלהתב"ר נפתח    -  החלפת קו ביוב ראשי  2331תב"ר   .5.11.1
 ב.  אלפי ₪ על תכנון להחלפת קו ביו 294 -כ
העירייה  חמישה וחצי מיליון ₪    על סכום שלהתב"ר נפתח    -  שרוול קו ביוב ראשי  2344תב"ר   .5.11.2

 על שרוול קו הביוב הראשי.  אלפי ₪ 5,470 -הוציאה כ 
שני מיליון ₪.  סכום של  התב"ר נפתח על    -  ואילך  2019שיקום ושדרוג קווי ביוב    2339תב"ר   .5.11.3

 לשרוול קו הביוב.  השייכים ₪   624,231 בטעות  וסלתוכו הוכנ 
נרשמה בתחילה    ₪  624,231על סכום של    ההוצאה  כי  מעירה לגזבר העירייה היוצאביקורת  ה .5.12

. הביקורת מעירה כי סכום זה היה מהווה  2339  -אך הועברה ממנו לתב"ר  2344באופן תקין בתב"ר  
ולכן היה צריך להעביר עדכון תקציב כדי לרשום אותו שם. על העירייה    2344חריגה מתקציב תב"ר   

 להקפיד לרשום את הוצאותיה בתב"ר הרלוונטי. 
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 תאגיד מים וביוב 

עיריית נשר הייתה צריכה להתאגד ולהעביר את    2001אגידי המים והביוב, תשס"א  על פי חוק ת .5.13
לתאגיד כזה. עוד בשנת   סניהול משק המים והביוב לתאגיד. לאורך השנים עיריית נשר התנגדה להיכנ

ביקש ראש עיריית נשר דוד עמר ז"ל משר הפנים לקבל פטור מהקמת תאגיד מים וביוב בטענה    2011
  -ש
ם והביוב של הרשות מנוהל על ידי הרשות ברמה סבירה ואין יתרון מיוחד בהעברת המשק  משק המי"

  לניהול תאגיד"  
הייתה תלויה באישור שר   אך הסכמה זו  2011שר הפנים אישר את בקשתו של דוד עמר באוקטובר  

  האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת. 
גדה להעברת ניהולו משק המים והביוב  גם במהלך כהונתו של אבי בינמו כראש העיר מועצת העיר התנ 

  העירוני לתאגיד. 
התקבל מכתב משר הפנים הרב אריה דרעי ובו הוא מביע את אותה תמיכה ביכולותיה של    2019ביוני  

העירייה לנהל את משק המים והביוב בעצמה לאור העובדה שהעירייה שומרת את כספי הקרנות שלה  
הפנ שר  אחרות.  לפעולות  בהם  משתמשת  נשר  ולא  לעיריית  הפטור  מתן  תקופת  את  האריך  ים 

מהתאגדות למרות שעדיין לא נתקבלה תשובה ממשרד האוצר ומוועדת הכלכלה של הכנסת לבקשתו  
  . 2011הקודמת של השר אלי ישי בשנת 

חלק מהוראות החוק הוקפאו בהוראת שעה כדי למנוע מצב שבו עיריות כמו עיריית    2019בשנת   .5.14
  חוק: יהיו במעמד של מפרות נשר 

 2018- ) תשע"ח11(תיקון מס'    2014-) תשע"ד7(תיקון מס'     2013-) תשע"ג 6תיקון מס'  
(ב)  לא הפעילה רשות מקומית את שירותי המים והביוב באמצעות חברה עד יום            

), תורה לה מועצת הרשות להקים חברה או להצטרף  2013ביולי   31כ"ד באב התשע"ג ( 
רה קיימת, ולהעביר לאותה חברה את הפעלת משק המים והביוב שלה עד יום כ"ז  לחב

ואולם בלי לגרוע  ), בתנאים שהמועצה תפרט בהוראתה,  2019ביוני    30בסיוון התשע"ט (
וביוב   מהוראות חוק זה, לא יראו רשות מקומית שערב תחילתו של חוק תאגידי מים 

את שירותי המים והביוב שלה באמצעות  , לא הפעילה  2018-), התשע"ח11(תיקון מס'  
  חברה כמפרה את הוראות סעיף קטן זה.

  

אין העירייה יכולה לבחור יותר תאגיד שאליו היא רוצה    2019לצד זו חשוב לציין שמאז יוני   .5.15
 להצטרף. הנושא יוחלט ע"י רשות המים.

לאור  ביות.  הביקורת בחנה את פעולות העירייה על פי עקרונות היעילות, החיסכון והאפקטי .5.16
מיליוני שקלים בתקופה המבוקרת    55העבודה שיתרות הכספים בקרן הביוב של העירייה צברה מעל  

הביקורת מעירה כי לעירייה היה את המקור התקציבי להחלפת קו הביוב אך לא פעלה בזמן ולו עשתה  
  מיליוני שקלים שהושקעו בתיקון זמני לקו הביוב הישן.    6כן יתכן והיו נחסכים 

כפי    2020ביקורת מעירה כי במבחן התוצאה העירייה לא פעלה בזמן להחלפת קו הביוב המאסף עד שנת  ה

  –  . נושא זה מעלה את השאלה האם באמת  2016שתוכנן בתוכנית האב וכפי שהתריע מהנדס העיר בשנת  

"משק המים והביוב של הרשות מנוהל על ידי הרשות ברמה סבירה ואין יתרון מיוחד בהעברת המשק  

  לניהול תאגיד" ? 



 

48 
 

  היתה   ,הביקורת מעירה כי כל עוד לא התקבל אישור שר האוצר וועדת הכלכלה של הכנסת .5.17
ראות החוק  גם במועד כתיבת הדו"ח הו  בניגוד לחוק.  2018לינואר    פעלה עדלהתאגד וחייבת  העירייה  

  קובעות שעל עיריית נשר להתאגד בתאגיד מים וביוב.

  יסכון ואפקטיביות ח

ו .5.18 ההחלטות  קבלת  הליך  של  התוצאה  כי  לעירייה  מעירה  שחלף  הביקורת  הזמן  מרגע  משך 
הביאה לכך שהקו לבסוף קרס בכמה מוקדים. כתוצאה מכך    2018ועד    2013הפיצוץ הראשון בשנת  

ד לבצע תיקון  העירייה  כ  נדרשה  של  לתיקון המפגע התברואתי בעלות  "שרוול"  זמני  אבל    6-חוף 
מיליוני שקלים עדיין  10 -מיליוני שקלים. חשוב להדגיש כי הצורך להחלפת קו הביוב בעלות של כ  

 קיים.
תגובת ממלא מקום ראש העיר: העירייה התקשרה עם איגוד ערים לביוב לצורך הנחת קו ביוב מאסף  

  יענה על כל הדרישות של העיר כולל פיתוח השכונות החדשות. חדש לעיר נשר אשר 
 הקו ששופץ ישמש כקו חירום לצרכי העיר.

  ביקורת ביצוע תקנות הולכת שפכים ע"י המשרד להגנת הסביבה 

ע"י    15/12/2019בתאריך   .5.19 שפכים"  הולכת  תקנות  ביצוע  "בדיקת  בנושא  בנשר  סיור  נערך 
ל כי    הסביבה.  הגנתהמשרד  מעיר  הבדיקה  מהתקנותסיכום  ניכר  ע"י   "בחלק  מבוצעות  אינן 

 שעלו בדו"ח: להלן ממצאי הסיור  ."העירייה
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50 
 

  

  

  מצב נוכחי  

כפי  עדיין לא הוחלף  הקו  תוקנו אך  המאסף  נכון למועד כתיבת הביקורת הנזילות בקו הביוב   .5.20
  תוכנית האב לביוב.שתוכנן ב

  : מהנדס העיר תגובת

שנים לפחות. נכון להיום ישנו   5  -המלצתי להחלפת קוו מאסף נמסרה להנהלת העירייה לפני כ"

ועד למכון טיהור (קטע זה הכי בעייתי    75צפונית מכביש    –תכנון מפורט להחלפת הקו בקטע א'  

(עד לאזור תעשייה   75ונדרש להחליפה בהקדם האפשרי). קטע ב' של הקו הינו דרומית מכביש  

). נכון להיום טרם התקבל אישור סופי לביצוע  75כולל קידוח אופקי מתחת לכביש  של העיר,  

קידוח אופקי מרכבת ישראל ו"נתיבי ישראל" (נדרש לבצע בדיקות קרקע באזור וקידוחי ניסיון  

  " לפי דרישה של גורמים הנ"ל. הנושא נכון להיום בטיפול ע"י מעבדה מטעם העירייה).  –



 

51 
 

  את סימון קטע א' האדום וקטע ב' בירוק:בתצלום מטה ניתן לראות 

 

  המלצות הביקורת 

  הביקורת ממליצה לעירייה לקדם את נושא החלפת קו הביוב המאסף על פי תוכנית האב לביוב.  .5.21

בדו"ח   .5.22 שעלו  הליקויים  כל  את  לתקן  לעירייה  ממליצה  הסביבה  להגנת  משרד  ההביקורת 
  ולהוציא סיכום ונהלים כתובים בנושא. 

הביקורת ממליצה לעירייה לשקול שוב את הצטרפותה  לאור הוראות חוק תאגידי מים וביוב   .5.23
  . לתאגיד מים וביוב
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  תגובת הגזבר הקודם רואה חשבון מיכה זנו 

קו ביוב    כל הנתונים והמידע לרבות התכתבויות במיילים בנושא ת אין ברשותי אראשית ברצוני  לציין כי  

ואילך קיים תקציב ייעודי  להוצאות תכנון     2015בתקציב הרגיל לשנים רוני מאסף .יחד עם זאת למיטב זכ

,בקרן ביוב  מיליון ₪   10נפתח  תב"ר במסגרת תקציבית של     22/2/2018-פרויקטים הנדסיים . בתאריך ה 

חברת פלגי    נחתם חוזה עם  29/5/2018בתאריך  , 31.12.19מיליון ₪ ליום  58.8 -קיימת יתרה תקציבית  של כ

  .. מים על חוזה עבודה "לתכנון קו ביוב ראשי"

וטרם התקבל    הקו עדיין לא הוחלף כפי שתוכנן בתוכנית האב לביוב )  14.5.20מנתוני הדו"ח ליום תגובתי (

. התיקונים שבוצעו בשנת  סופי לביצוע קידוח אופקי מרכבת ישראל ו"נתיבי ישראל קטע ב'    הנדסיאישור  

  ם שאינם מהווים  תחליף להחלפת הקו.הינם   זמניי 2019

  צא לדרך לטובת התושבים מוקדם ככל האפשר .יאשמח לדעת שהפרויקט י

  

מדובר על מחדל מתמשך של הנהלת העירייה הקודמת. עם כניסת הנהלת העירייה    תגובת מנכ"ל העירייה:

נקלענו לאירוע מתגלגל של קריסת קו ביוב מאסף ראשי של העיר כתוצאה מהזנחה    11/2018הנוכחית בחודש  

נקודתיים בעלות של מאות אלפי ₪   בוצעו תיקונים  ביוב  לצורך תיקון מידי של קריסות   . רבות  של שנים 

"  שירוול"הציבור שיכולו היה להיחסך לו הנושא היה מטופל בזמן. בנוסף נפתח תב"ר ייעודי ובוצע    מכספי

כ  של  בעלות  הביוב  שנאמדים    5.5  -לקו  השנים  לאורך  שבוצעו  הנקודתיים  התיקונים  כולל  לא   ₪ מיליון 

  במיליוני ₪ . מדובר על כספי ציבור "שנקברו באדמה" בשל המחדל המתגלגל.  

כניסת   את  מאז  להכיל  יוכלו  אשר  העתידיים  העיר  לצורכי  מותאם  תכנון  בוצע  הנוכחית  העירייה  הנהלת 

הפיקות וכן יישמר קו ביוב המשרוול לחירום במקרה של קריסה חוזרת.  העירייה יצאה למכרז דרך משכ"ל  

ראש העיר  פעמיים והסכומים היו גבוהים מהאומדן ולכן לא ניתן צו התחלת עבודות. במסגרת פעולות שביצע  

המאסף   הביוב  קו  הנחת  עבודת  את  שיבצע  בו  חברה  נשר  שעיריית  חיפה  אזורי  מט"ש  עם  הסכם  הושג 

נכון להיום  אוב לעיריית נשר.  מיליוני שקלים  נחסכו  כך  ב  16/12/20מצאות  הצורך  שהעבודות מתעכבות  ל 

ורכבת ישראל. מנכ"ל  שעליהן טרם ניתן אישורים מנת"י    75לבצע קידוח אופקי מתחת לפסי הרכבת וכביש 

העירייה פועל כל העת באמצעות חברת פלגי מים מתכננת הפרויקט לקבלת האישורים באופן מידי . מועד 

עבודות   לתחילת  עבודה    5/2021משוער  מאפשרים  שלא  גבוהים  תהום  מיי  בשל  וזאת  הגשים  עונת  לאחר 

  . בתקופת החורף/אביב
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  דו"ח ביקורת  
  תמיכה במוסדות ציבור בנושא

  
  
  
  
  

  

 



 

54 
 

  מבוא .1

  הוציא משרד הפנים נוהל תמיכות במוסדות ציבור/עמותות.  2006בשנת 

  על פי הגדרת משרד הפנים: 

  

  בהמשך מגדיר נוהל משרד הפנים 

  

  

  

ועוד. תמיכות אלה  , הדת בתחום שיפוטה בתחומי החינוך, הספורט ותהפועל תשוניתומכת במוסדות ציבור/עמותות  נשרעיריית 

  . מוסדות ציבור/עמותות לטובת פעילות שהן מבצעות בתחומי העיר נשרניתנות ל

  על פי נוהל משרד הפנים:
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  מוסדות ציבור/עמותות הפועלות בתחומה.  21 -תמכה עיריית נשר ב 2019בשנת 

ום  תחלפי  בחלוקה  בתחום שיפוטה,  לעמותות הפועלות  הכספיות שהעבירה העירייה    היקף התמיכות  טבלה מטה ניתן לראות אתב

  . 2018-2019בשנים  פעילות

מתקציב התמיכות וזאת על פי החלטת    בלבד  25%אינה מייצגת שכן  בשנה זו העבירה    2018חשוב להדגיש כי שנת  הערה:  

  מועצת העיר.

 נושא תמיכה 
                 2018הוצאה 

25%  
  הוצאה  

2019 100%  

 595,000 520,309  ספורט 

 600,000 187,500 קשישים 

 160,000 17,500 נוער 

 648,851 99,200  דת

 138,794 30,941 * אחרים

 2,124,645 855,450 סה"כ 

  

  בית לב חם ורוטרי.  *
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  מטרת הביקורת   .2

מתבצע בצורה תקינה בהתאם להגדרות החוק והנוהל ואת דיווחי העמותות  הביקורת תבדוק האם נוהל תמיכות בעיריית נשר  

  על היקף הפעילות שהן מבצעות.

 היקף הביקורת  .3

 . 2019-2018, בדקה הביקורת את נוהל וביצוע תמיכות בעיריית נשר בשנים 2019דצמבר  -בחודשים נובמבר

 רקע  .4

בשנת   המדינה  ציטוטים   2017מבקר  מספר  להלן  בעמותות.  מקומיות  רשויות  של  תמיכה  בנושא  ביקורת  דו"ח  פרסם 

 עיקריים כרקע לביקורת. 

  - (להלן    2רשויות מקומיות רשאיות לתת תמיכות בהתאם ל"נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות""

נוהל זה מסדיר את או פן מתן התמיכות למוסדות ציבור הפועלים בתחום שיפוטה של הרשות בנושאי  נוהל התמיכות). 

  חינוך, תרבות, רווחה, ספורט וכד', בהתאם לדיני השלטון המקומי. 

תמיכה מוגדרת בנוהל התמיכות כמתן טובת הנאה, בין ישירה ובין עקיפה, לרבות מענק, הלוואה, ערבות או סיוע כספי 

בין היתר, שימוש במתקני הרשות, הקצאת כוח אדם מטעם הרשות או במימונה, מתן זכות  אחר. תמיכה עקיפה היא,  

שימוש במבנה או במקרקעין שאינו במסגרת הקצאה כמשמעה בנוהל הקצאת מקרקעין. עוד נקבע בנוהל האמור כי רשות 

  "מקומית לא תיתן תמיכה אלא מתקציבה המאושר כדין.

 מצאי הביקורת מ .5

   2018שנת דיוני ועדת תמיכות ב .5.1

, על  פי הפרוטוקול  12/11/2017התקיימה בתאריך    2018דנה בתקציב התמיכות לשנת  שועדת תמיכות הראשונה   .5.1.1

 , הוחלט לאשר את התבחינים למתן תמיכות. 11של אותה ישיבה, י"ד  

ם  מיו  859לאור החלטת מועצת העיר מס'    28/01/2018-התקיימה ב  2018ישיבה שנייה של ועדת התמיכות לשנת    .5.1.2

   לעניין תוספת לתבחינים למתן תמיכות. 03/01/2018

י"ד   .5.1.3 תמיכות  ועדת  פרוטוקול  פי  פי  09/05/2018מתאריך    13על  על  חלוקה  על  העיר,  למועצת  המליצה  הועדה   ,

 תבחינים בתחומים השונים.

בפעילות  אלפי ₪. התבחין העיקרי לחלוקה הינו על פי מספר הנהנים (משתתפים    1,925תחום ספורט:   .5.1.3.1

 וקהל צופים). 

 אלפי ₪.  750תחום קשישים:  .5.1.3.2

 אלפי ₪.  140תחום חינוך רווחה ותרבות:   .5.1.3.3

 אלפי ₪. 160תנועות נוער: תחום  .5.1.3.4

על פי התבחין למתן תמיכות עבור פעילות בתחומי דת, התמיכה המוקצבת    אלפי ₪.  380דת:  תחום   .5.1.3.5

ומי העיר נשר, בהתחשב בהיקף ובאופי  לפעילות דת תחולק בין הגופים הפועלים בנושא תרבות תורנית בתח 

 הפעילות הנעשית בתחומי העיר נשר ועבור תושבי נשר. 

 
 . 2006מספטמבר   4/2006חוזר מנכ"ל משרד הפנים    2
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 הועדה החליטה כי:   14על פי פרוטוקול הישיבה י"ד    .09/07/2018  ועדת תמיכות התכנסה בפעם השלישית בתאריך   .5.1.4

נותר   .5.1.4.1 ספורט:  הנחיית  1,925תחום  את  אימצה  הועדה  העמותות.  בין  שונה  בחלוקה   ₪ היועץ    אלפי 

המשפטי לא לחלק מלגות לתושבים בשנת בחירות. על פי התבחין למתן תמיכות לפעילות בתחום הספורט  

 ישנה הבחנה בין ספורט הישגי קבוצתי לספורט יחידני הישגי.

 אלפי ₪, ללא שינוי.   750תחום קשישים: נותר   .5.1.4.2

 אלפי ₪, ללא שינוי.   140תחום רווחה ותרבות: נותר    .5.1.4.3

עמותות נוספות לא אושרה להן תמיכה, מאחר ולא    2אלפי ₪ לצופים,    75תחום תנועות נוער: אושרו   .5.1.4.4

 הוגשה בקשה. 

 אלפי ₪ בחלוקה שונה בין העמותות. 380תחום דת: נותר  .5.1.4.5

, ובעקבות כך חלוקת הכספים לעמותות 2018הביקורת מעירה כי דיוני ועדת תמיכות נמשכו עד חודש יולי    .5.1.5

 . המשפיעה על פעילותן בקרב העמותות הפועלות בתחום העיר נשרתקציבית התעכבה. מצב זה יוצר אי וודאות 

 2018ישיבות מועצת העיר בשנת  .5.2

 :07/02/2018על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.2.1

  

  בחינים. תמועצת העיר אישרה תוספת ל

 :27/06/2018על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.2.2

 

  הביקורת מציינת כי מועצת העיר החליטה לא לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות. 

 :25/07/2018על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.2.3
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  תמיכות.הביקורת מציינת כי מועצת העיר החליטה לדחות את הדיון בסעיף ועדת 

 :15/08/2018על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.2.4

  

  עד לאחר הבחירות.   14יד  מועצת העיר החליטה לדחות את אישור פרוטוקול ועדת תמיכות הביקורת מציינת כי 

לעמותות שפועלות הביקורת מעירה בהקשר זה כי לא אמור להיות קשר בין בחירות למועצת העיר ובין חלוקת תמיכות  

מצביעים על קיומו של קשר לא תקין בין    2018בעיר. התארכות הדיונים והחלטות מועצת העיר בנושא תמיכות  בשנת  

  קבלת החלטות פוליטיות  לחלוקת כספי התמיכה. 

 :26/12/2018על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.2.5

  

לא סביר    . מצב זה2018דצמבר  חודש  אושר לחלוקה באופן סופי רק ב   2018הביקורת מעירה כי תקציב התמיכות לשנת  

. החלטת מועצת העיר הייתה כאמור דבר שפוגע בפעילות העמותות אצל הגופים הנתמכיםכלכלית ויוצר חוסר ודאות 

  .2018מהמלצות ועדת תמיכות מחודש יולי   25%לחלק 
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 2019דיוני ועדת תמיכות בשנת  .5.3

, 2019, הועדה דנה בעדכון התבחינים לגופים לשנת  27/01/2019מתאריך    1על פי פרוטוקול ועדת תמיכות ט"ו/  .5.3.1

ועדת תמיכות בהתאם לתבחינים המוצעים לשקלול הניקוד לכל מוסד המבקש תמיכה.   ישיבתה הראשונה של 

, התקיים  1ול הישיבה, ט"ו/ , ועל פי פרוטוק 27/01/2019התקיימה בתאריך    2019שדנה בתקציב התמיכות לשנת  

 דיון בעדכון התבחינים לגופים ושקלול הניקוד לכל מוסד המבקש תמיכה.

, על פי פרוטוקול הישיבה  04/02/2019התקיימה בתאריך  2019ישיבתה השנייה של ועדת תמיכות בנושא תמיכות   .5.3.2

 הועדה דנה בעדכון התבחינים.   2ט"ו/

, חלק מהגופים הגישו בקשות  3, על פי פרוטוקול הישיבה, ט"ו/ 17/04/2019ישיבה שלישית התקיימה בתאריך    .5.3.3

אל הגופים,    18/04/2019הועדה החליטה, כי העירייה תפנה בכתב עד לתאריך  תמיכה עם נתונים ומסמכים חסרים.  

 .05/05/2019אשר נדרשים להשלמת נתונים/מסמכים חסרים, לאפשר השלמתם עד ליום  

הועדה    4פי פרוטוקול ועדת תמיכות, ט"ו/,ועל    20/05/2019ות התקיימה בתאריך  ישיבתה הרביעית של ועדת תמיכ  .5.3.4

מבהירה כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, יש לאשר תמיכה על פי תקציב עירייה מאושר, וכן על פי התבחינים  

 אשר אושרו במועצת העיר ועל פיהם נערך פרסום פומבי.  

 אלפי ₪. 1,886תחום ספורט:  .5.3.4.1

 אלפי ₪. 600: תחום קשישים .5.3.4.2

 אלפי ₪.  140תחום חינוך רווחה ותרבות:   .5.3.4.3

 אלפי ₪. 160תחום תנועות נוער:  .5.3.4.4

 אלפי ₪.   759תחום דת:  .5.3.4.5

, ובעקבות כך חלוקת הכספים לעמותות  2019הביקורת מעירה כי דיוני ועדת תמיכות נמשכו עד חודש מאי    .5.3.5

 העיר נשר. התעכבה. מצב זה יוצר אי וודאות בקרב העמותות הפועלות בתחום 

 

 2019ישיבות מועצת העיר בשנת  .5.4

 :13/02/2019על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.4.1

  

  מועצת העיר אישרה את עדכון התבחינים לגופים ושקלול הניקוד לכל מוסד המבקש תמיכה. הביקורת מציינת כי 
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 :22/05/2019על פי פרוטוקול ישיבת מליאת מועצת העיר מתאריך  .5.4.2

  

הועדה מבהירה כי על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים, יש לאשר תמיכה על    שבו  4ט"ו/מועצת העיר אישרה את פרוטוקול  

להלן סכומי  פי תקציב עירייה מאושר, וכן על פי התבחינים אשר אושרו במועצת העיר ועל פיהם נערך פרסום פומבי.  

 ש"ח:  3,545,000התמיכה שאושרו בסכום מצטבר של 

 אלפי ₪. 1,886תחום ספורט:  .5.4.2.1

 ₪. אלפי  600תחום קשישים:  .5.4.2.2

 אלפי ₪.  140תחום חינוך רווחה ותרבות:   .5.4.2.3

 אלפי ₪. 160תחום תנועות נוער:  .5.4.2.4

 אלפי ₪.   759תחום דת:  .5.4.2.5

  ₪ על פי הפירוט בטבלה מטה:  2,124,926תמיכה בגובה  2019בפועל עיריית נשר העבירה בשנת 

  הוצאה בפועל בש"ח  תחום 

  595,000                 ספורט 

  600,000                עמותה למען הקשיש 

  141,269                רווחה 

  159,000                נוער 

  629,657                דת

  2,124,926             סה"כ
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 . העירייה  מגזברות  התקבלובהשוואה לשנים קודמות. הנתונים    2019בטבלה מטה ניתן לראות את המלצת ועדת תמיכות לשנת   

  

  הערות:

  2016. הקיזוז הוא בשל מקדמה ששולמה לעמותה בשנת  2017חם בשנת     העירייה ביצעה קיזוזו לעמותת בית לב

  . בשל חוב בארנונה 2017מהתמיכה בבית לב חם לשנת  שקלים נוספים  3,195העירייה קיזזה  

 ניגוד עניינים    .5.5

    2006בנוהל למתן תמיכות שפורסם בספטמבר   6.4על פי סעיף 

  

  הביקורת בדקה האם קיים ניגוד עניינים בין חברי ועדת תמיכות, ו/או בין חברי המועצה לעמותות נתמכות.  

  ית נהרייה.מבקר המדינה גם מתייחס לנושא בדו"ח על עירי

תשלום בפועל תשלום בפועל 
תשלום  
בפועל 

שינוי באחוזים בין  2017  
ל -  2019

201720182019

1,750,000437,000215,000-88%צעירים למען הכדורגל בנשר
300,00022% 69,750            244,900הפועל נשר כדורסל

45,00073% 9,000              26,000הפועל קליעה 
600,0000% 187,500          600,000עמותה למען הקשיש  

104,326682% 21,883            13,344בית לב חם 
4,059רוטרי

לא הייתה פעילות ב  929020,2232017מגן דוד אדום 
לא הייתה פעילות ב  28,4282017איחוד הצלה 

לא הייתה פעילות ב  52348,5152017פעמונים 
4,059מועדון שחמט 

118,272112% 17,500            55,710צופים 
לא הייתה פעילות ב  21,5052017בני עקיבא

75,00018,75051,889-31%עמותת תורת חיים 
26,3528,54530,45216%כולל אור עמרם 

31,90742% 5,625              22,500חב "ד נשר
25,95070% 3,810              15,241חסד חיים ואמת 

383,93868% 57,270            229,080בית מדרש גבוה לתורה והלכה 
לא הייתה פעילות ב  87,5542017 1,733              ישיבת מאקאווא

לא הייתה פעילות ב  1,981145942017לב לאחים 
1,486בית כנסת השלום 

לא הייתה פעילות ב  13,1702017משכן סמי
3,072,651475,8802,100,723-32%סה "כ

שם הגוף הנתמך
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חבר המועצה פעל  מקרה אחד בו  הביקורת בדקה מול המחלקה המשפטית  דיווח של חברי מועצת העיר על ניגודי עניינים ומצאה   

ודיווח על תפקידו   ליועץ המשפטי לעירייה בתחילת כהונתו כחבר מועצה. הביקורת  כיו"ר עמותת ספורט נתמכת  באופן תקין 

  המועצה להמשיך ולהקפיד לא להשתתף בדיונים והחלטות הנוגעות לנושא תמיכות העירייה. מציינת כי על חבר  

  תגובתו של חבר מועצת העיר ד.ק

 .יה דאז, את חוות הדעת המדוברתיהעביר לי היועץ המשפטי לעיר בטרם כניסתי כחבר עמותה ולבקשתי,

ובכלל זה נושא התקציב...מי שעומד מול   העמותה.  ילעניינ אין ולא היה בכוונתי לעמוד מול מי ממוסדות העיריה ,בכל הקשור  

  .בדי העיריהור העמותה מר גיל אופיר, שאיננו מע"א יוומוסדות העיריה בכל דבר ועניין ה

  חוות דעת משפטית  .5.6

    2006בנוהל למתן תמיכות שפורסם בספטמבר   8.4על פי סעיף 

  

  4/2006ועדת תמיכות דנה בעדכון התבחינים וקביעתם נעשתה בהתאם לחוזר מנכ"ל    04/02/2019, מתאריך  2על פי פרוטוקול ט"ו/

ם הם בהתאם להוראות  וכל עדכון שלו. הביקורת בדקה ומצאה שהיועץ המשפטי פעל על פי נוהל מתן תמיכות ואישר שהתבחיני

  .20/5/2019הדין לרבות השמירה על עקרון השוויון בתאריך  
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  חוות דעתה של הוועדה המקצועית  .5.7

 מתוך דוח מבקר המדינה, מתן תמיכות למוסדות, עיריית פתח תקווה "

מנכ"ל לתמיכות היא שתבחן את הבקשות לתמיכה. חברי ועדה זו הם    המקצועית  בנוהל תמיכות נקבע כי הוועדה

של  המשפטי  והיועץ  נציגו;  או  הרשות  גזבר  הרשות;  של  הבכירים  עובדיה  מקרב  נציגו  או  המקומית  הרשות 

הרשות או נציגו. נקבע כי העובדים הבכירים שישתתפו בוועדה המקצועית לתמיכות נועדו לתמוך במדיניות של 

  "התמקצעות ולהעדיף זאת על פוליטיזציה של ההחלטות המתקבלות.

לשנת  מועצת   .5.7.1 תמיכה  למתן  וניקוד  תבחינים  אישרה  אלה    2019העיר  לתבחינים  בהתאם   .

המליצה ועדת תמיכות על חלוקת כספי התמיכה ומועצת העיר אישרה את העברת הכספים. כך 

 " הם: ספורט השגי אחר לדוגמא הניקוד שאושר לחלוקת כספי תמיכה בתחום של "

  

  ת וכיצד התייחסה לתבחינים שאישרה מועצת העיר. הביקורת בדקה את אופן עבודה של ועדת תמיכו 

הישגי מהווה   ספורט  של  בתום  הוועדה  דעת  שיקול  בטבלה מעלה  לראות  שניתן  מהמלצת    30%כפי 

  .  הוועדה

גבי קובץ אקסל ששקלל את הניקוד באחוזים שנתנה מועצת   הוועדה ניהלה את חלוקת הכספים על 

  העיר לכל תבחין. 

החליטה באופן גורף לתת את מלוא הניקוד לכל העמותות.  בבדיקה שערכה הביקורת עולה כי הוועדה  

הישגי   ספורט  של  ומספר    30%במקרה  לגודלה  ביחס  עמותה  כל  שצברה  לניקוד  התייחסה  ובכך 

. הביקורת מציינת כי הוועדה לא ניצלה את שיקול הדעת  ההמשתתפים/נהנים שלוקחים חלק בפעילות 

ה כדי לדון לעומק באפשרויות נוספות כגון: קידום עמותה חדשה, מתן העדפה לעמותות עם  שניתן ל

תקציב קטן יותר על פני עמותות גדולות, תיקון עיוות מימוני לגבי עמותה זו או אחרת אם יש, קידום  

  מוסד הנמצא בשלבי צמיחה וכו'.  
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ה בפרטי  המקצועית הם אלה המצויים  הוועדה  חברי  ועמותה  לדעת הביקורת  עמותה  כל  של  בקשה 

ולחוות דעתם משקל חשוב בדיון על סדר העדיפויות העירוני וחלוקת משאבי העירייה. כך חשבה גם  

  אחוזים.    20-30מועצת העיר ולכן נתנה לוועדה משקל גדול יחסית בשיקול הדעת 

האחוזים המהווים את שיקול דעתה    20-30בדיקת קובץ האקסל שאיתו עבדה ועדת תמיכות מראה שכל  

ובכך מחמיצה הוועדה הזדמנות   לכל העמותות  נוסחת חישוב  ע"י  ניתנו באופן אוטומטי  של הוועדה 

  תקצוב מעמיק יותר על בסיס מערכת שיקולים רחבה יותר.  

 פרסום .5.8

 ים:על פי נוהל תמיכות של משרד הפנ 

  

  מבקר המדינה מתייחס גם לנושא זה בדו"ח הביקורת על עיריית נהרייה 

  בעיתון חדשות חיפה והצפון:  27/02/2019להלן פרסום עיריית נשר מיום 
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לדעת הביקורת על העירייה לפעול להקדמת כל תהליך התמיכות ובכלל זה פרסום לציבור כדי שהתהליך לא    :הערת הביקורת

 ימשך עד אמצע וסוף שנת כספים. 

 דיווח עמותות נתמכות על היקף הפעילות ומספר הנהנים  .5.9

קף הפעילות הי הקשר בין דיווחי העמותות לעירייה לבין  במסגרת הביקורת ביקשה הביקורת לבדוק בין היתר את  

ע"י העמותות השונות בעיר נשר. לצורך כך פנתה הביקורת לעמותות הנתמכות ובקשה דיווח מפורט בפועל המבוצעת 

זו. את המידע שקיבלה הביקורת היא השוותה להצהרה  ורשימות שמיות של הנהנים מפעילות  פעילותן  על היקף 

  ה. שהעבירו העמותות לעירייה בתחילת השנה לצורך קבלת התמיכ

  :להלן ממצאי הביקורת

לראות  ניתן  מטה  בטבלה  העמותה.  מפעילות  הנהנים  רשימת  את  לקבל  את  וביקשה  עמותה  לכל  פנתה  הביקורת 

בשנת   תמיכה  קבלת  לצורך  לעירייה  העמותות  דיווחי  בין  במועד   2019השוואה  לביקורת  העמותות  דיווחי  לבין 

  הביקורת.
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הסבר על פעילות העמותה מספר

במועד הגשת  
בקשת התמיכה  

הצהרה על  
מספר  

משתתפים  
בודדים 

במועד הגשת  
בקשת התמיכה  

הצהרה על  
מספר  

משתתפים  
קבוצות

מספר  
משתתפים  

שדווחו בזמן  
הביקורת

מספר  
משתתפים  
תושבי נשר  

שדווחו בזמן  
תדירות הפעילותהביקורת

150168138כולל וישיבה לבעלי תשובה 1

מדיווח העמותה לא ניתן  
לקבוע את תדירות הפעילות  

של כלל המשתתפים 

לא ידוע 65חינוך ופעילות קהילתית 2

מדיווח העמותה לא ניתן  
לקבוע את תדירות הפעילות  

של כלל המשתתפים 

100לימוד תורה 3
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

לא הוצהרלא רשמו4
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

30-45דת 5
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

6
שיעורי תורה ,  גמ "ח ,  הכנסת  

220115115כלה ,  לימוד לבר מצווה 

כל  115 הרשומים אינם  
פועלים מידי שבוע .  מדיווח  

העמותה לא ניתן לקבוע את  
תדירות הפעילות של כלל  

המשתתפים 

7
מתן סיוע ליווי למשפחות  

שבוע בשנה 200348348אבלות 

8

חינוך לספורט תוך הקפדה  
על התמדה בלימודים .  

פעילות חברתית  .  
השתתפות בקבוצות  

תחרותיות במסגרת איגוד  
17089995הכדור סל

פעמיים עד ארבע פעמים  
בשבוע 

9

הקמת מחלקת נוער  
תחרותית .  הקמת בית ספר  

לכדורגל.  הפעלת קבוצת  
בוגרים בליגה א'  עם שאיפה  

175לליגה גבוהה 
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

10

פיתוח כישוריהם בגופניים  
והרוחניים של חברי  

העמותה .  לטפח לעודד  
ולקדם תרבות הגוף ונפש .  

משמעת עצמית לעורר  
בציבור עניין ומעורבות  

פעמיים או שלוש בשבוע 22192819בספורט 

40לימוד שחמט 11
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

12

דאגה לרווחתם ,  בריאותם  
וקומם בכבוד של קשישים  

בעיר נשר.  פיתוח שירותים  
למען הקשישי הפעלת מועדוי  

קשישים  ,  מרכז יום וטיפול  
600720720בקשישים בביתם 

שירותי העמותה מגוונים  
ושונים בהיקף שלהם .  רוב  

המטופלים הרשומים מקבלים  
שירות מידי יום 

13
ייעוץ למשפחות ויחידים  

8028במצוקה כלכלית 
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

500כוננים רפואיים בשעות חירום 14
לא התקבל  
דו"ח בכתב 

500270270אספקת מזון ותמיכה לנזקקים 15

על פי דיווחי העמותה ותצפית  
במקום העמותה מחלקת מזון  
לכל הרשומים מידי שבוע בימי  

שלישי ורביעי

111110111111פעילות מצילת חיים 16

רוב המתנדבים משובצים  
לאמבולנסים מידי יום ומבצעים  
כעשר שעות שבועיות .  שיכבה  

ט '  מקבליים הדרכות פעם  
בשבוע . 

פעמיים בשבוע 55454545חינוך לערכי תורה ועבודה 17

18
פיתוח יוזמה ומנהיגות בקרב  

פעמיים בשבוע 450451451451צעירים 
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בתוך כל  שונות קיצונית בתדירות הפעילות של המשתתפים בפעילות העמותותמבדיקת הביקורת עולה כי קיימת  .5.9.1

. לצורך המחשה הביקורת מצאה שתי עמותות הפעלות בעיר נשר ומדווחות על כמות עמותה ובין העמותות השונות

  תושבים המקבלים שירות ו/ או פועלים במסגרת עמותות אלה.   100של מעל 

שעות    8של עמותה אחת היא בהיקף של    תדירות הפעילות המובניתבדיקת הביקורת מעלה כי בפועל,   .5.9.1.1

  שעות בחודש או אפילו בשנה.  8הוא של  תדירות הפעילות המובניתשבועיות בעוד בעמותה אחרת 

הביקורת מעירה כי ברשימות השמות שהועברו לביקורת ע"י חלק מהעמותות קיים גם שוני מהותי    .5.9.1.2

עמותה שהצהירה על כמות של  ועלים בתוך העמותה עצמה. כלומר, בהיקף הפעילות של אנשים הרשומים ופ

תושבים המקבלים שירות ו/ או פועלים במסגרתה כוללת באותה רשימה תושבים הפועלים מידי    100מעל  

  יום יחד אם תושבים הפועלים אחת לשבוע או אחת לחודש. 

אינן אחידות במבנה שלהן  הביקורת מעירה כי רשימת התושבים הנהנים שהגישו העמותות לעירייה   .5.9.1.3

לכן אינן כוללות פרטים רבים לגבי הנהנים מפעילות העמותות. נושא זה פוגע ביכולתה של העירייה להעריך  

ולכמת את פעילותן של העמותות באופן שוויוני. כך לדוגמא הביקורת מצאה כי חלק מהרשימות אינן כוללות  

 . כתובת מגורים, ת"ז ותדירות פעילות

.  ירה בהקשר זה כי התבחינים של העירייה אינם נותנים משקל לנושא תדירות הפעילותהביקורת מע .5.9.1.4

כלומר, כל עמותה  לדעת הביקורת על העירייה לכלול ולשקלל מרכיב זה בתבחינים לחלוקת כספי התמיכות.  

והיקף שעות שבועיות עבור כל שם   תציג רשימה שמית מפורטת הכוללת: שם מלא, כתובת מגורים, ת"ז 

הבאה.בר לשנה  פעילות  ותוכנית  קודמת  בשנה  בפועל  ביצוע  לפי  יותר    שימה  טוב  שוויוני  בסיס  יהיה  כך 

  להשוואה בין העמותות והקצאת משאבים מצד הרשות המקומית. 

להלן דוגמא להיקף פעילות של אחת העמותות הנתמכות. המידע נאסף ע"י הביקורת אך אינו נמצא בפני ועדת תמיכות  

  והניקוד לא מתייחסים למידע זה.    מאחר והתבחינים

  

כמתנדב פעיל    בלהיחששעות חודשיות (הרף המינימאלי    16  -  מתנדבי ארגון נוער מד"א בנשר, מתנדבים בתחנה החל מ 

  במד"א),

-14:45  -בין השעות  משמרת  כל  שעות    8משמרות מבצעיות על אמבולנסים בנות    2, כל מתנדב מבצע  כלומר .1

23:00  .  

  רבות   הומניטריות שר, שמתנדבים הרבה מעבר לרף המינימאלי ומשתתפים גם בפעילויות  מתנדבים בנישנם   .2

מגיעים  מתנדבים אלה    .ת טיפול נמרץוניידגם  אמבולנס רגיל וגם  הדרכות ומאיישים  ו, אבטחות אירועים  כגון

   שעות התנדבות בחודש. 80  -  עד לתקרה של כ

משמרות איוש אמבולנס חודשיות    7  יכלולמתנדב פעיל מאוד בתחנת נשר  של  מקסימאלי  חישוב היקף שעות   .3

  שעות).  4שעות) ואבטחת אירוע ( 4שעות), פעילות הומניטרית ( 16הדרכות חודשיות ( 4שעות),   56(

  . שעות התנדבות חודשיות 45  - רוב המתנדבים בתחנת נשר מבצעים כעל פי דיווח שקיבלה הביקורת  .4
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  : סיכום

את תקציב התמיכות באופן שוויוני יותר הביקורת ממליצה למועצת העיר לאמץ תבחינים וניקוד הכוללים     כדי לחלק

   של כלל הנהנים משירותי העמותות ברמת הפרט. היקף ותדירות הפעילותמידע אמפירי ברור יותר לגבי 

על הטופס  . בטופס מקוון ואחידלדרוש מהמוסדות מבקשי התמיכה למלא מידע ופרטים של מקבלי השירות  כלומר, 

כל עמותה תציג רשימה  המקוון לכלול מידע מפורט לגבי כל משתתף ופעיל אשר עבורו מבוקשת התמיכה, כלומר,  

שמית מפורטת הכוללת: שם מלא, כתובת מגורים, ת"ז והיקף שעות שבועיות עבור כל שם ברשימה לפי ביצוע בפועל 

  באה.בשנה קודמת ותוכנית פעילות לשנה ה

עמותות ששמות הנהנים שלהן אינם ידועים בתחילת שנה מומלץ לבצע מעקב ובקרה כדי לוודא שקיימת התאמה בין 

    .המבוצעת בפועל התמיכה שאושרה להיקף ותדירות הפעילות

הביקורת מדגישה כי לחלק מהעמותות הנתמכות ע"י העירייה קיים מידע מפורט לגבי תדירות והיקף הפעילות של  

שתתף ומשתתף הרשום בעמותה. מידע זה היה זמין ונמסר לביקורת בתוך מספר שעות בעוד לחלק מעמותות כל מ

העבירו לביקורת   שעמותות אלהמידע זה כלל לא קיים ולא נמסר לביקורת גם לאחר מספר שבועות. הביקורת מעירה  

פירי שיכול להיות מוערך ומכומת באופן תיאור כללי מאד של פעילותן ולא יכלו להצביע על תדירות והיקף פעילות אמ

  .  יאובייקטיב

  ממצאי הביקורת מצביעים על כך שיש פערים גדולים מאד בין העמותות השונות בנושא זה. 

במהלך קבלת טיוטת דו"ח הביקורת העירייה למדה את הממצאים והטמיע   תגובת מנכ"ל העירייה:

  .  2020יה בחודש נובמבר שאושר במועצת העירי  2021אותם בנוהל התמיכות לשנת 
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  דו"ח תלונות ציבור 
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  שמתוכן:  תלונות  23, 2019על תלונות הציבור הגיעו בשנת לממונה   .1

  נמצאו מוצדקות וטופלו.  11

  . נמצאו לא מוצדקות 12

  קיימת תלונה בנושא הנגשת מרכז המוזיקה שלא קיבלה מענה עדיין.

  הערות   ממצאים   תוכן הפנייה   נושא  מספר

 חריגת בנייה מסוכנת לציבור  1

דחיה של פניות לחברת  
מורדות הכרמל בגין דירה  
מושכרת שחורגת מבנייה  

  לא מוצדק   שהיא לא חוקית 

זוטי דברים.  
בעל הבית  

המציא אישור  
  ור וקט ר קונסט

2 
התנהלות בחטיבה העליונה לגבי  

 כספי הורים. 

שימוש בכספי הורים ללא  
שיתופם. ניגוד  ידיעתם וללא 

ית  יעניינים של הנהלת קר
החינוך ומורשי החתימה על  

    לא מוצדק   חשבון כספי ההורים. 

 חנייה ע"י המוקד העירוני  3

מבקשת הסדרת חניית   
מכוניות בפינת הרחובות  
עמוס/דרך הטכניון שלא  
ייחסם שדה ראייה של  
הנהגים. פניות למוקד  

    העירוני אינן עזרו. 

טופל ע"י המוקד  

 העירוני 

4 

- מגרש חניה זמני בין רח' בר 
יהודה לדרך השלום, סמוך לדרך  

 9השלום 

פנתה בשל מצבים שבהם  
מכוניות "תקועות" בשל  

חניה לא נכונה של רכבים  
    מבקשת לסמן חניות.  

לדבר מהנדס  
העיר לא ניתן  

סימון  צע לב
בשל סוג  

 הקרקע 

5 
  - הפסקת מים ללא התראה  

 מקרה חוזר 

מקרים חוזרים ונשנים של  
הפסקות מים ללא הודעה  

מראש, אלא באמצעים  
מבקש  אינטרנטיים בלבד, 

התראה באמצעים נגישים  
  מוצדק   יותר. 

לדבר מנכ"ל  
העירייה שימוש  
בהודעות טקסט  
לתושבים יכנס  

  בהקדם לשימוש 

6 
התנהלות בחטיבה העליונה לגבי  

 כספי הורים. 

בהמשך לפניה קודמת,  
ש"ח שהיו    45,000ישנם 

אמורים להיות מוחזרים  
לשכבה אחת בשנה  

  תלונה חוזרת   לא מוצדק   שעברה. 

 תשלום ארנונה 7

שילמה ארנונה כרגיל, והיא  
מתלוננת שלא קיבלה  

הודעה בזמן ממחלקת  
הגבייה על הגשת מסמכים  

להנחה לסטודנטים  
בארנונה על חודשים  

    לא מוצדק   דצמבר.  -אוקטובר 
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 נגישות מרכז המוסיקה העירוני 8

תושבת מבקשת להתעדכן  
בנוגע לתוכנית העירוניות  

לשם הנגשת מרכז  
המוסיקה עבור נכים  

  מוצדק   ומוגבלים.   

אין התקדמות  
למרות הבטחות  

  לטפל בנושא 

 חיובים בחשבון המים   9

בעל עסק ברח' המסילה   
בעלי עסקים    15שבו יש 

מתלונן על צריכה משותפת  
גבוהה באופן קבוע, ופנייתם  

לגורמים השונים בעירייה  
  לא פתרה את הבעיה. 

מוצדק  
באופן  

  חלקי 

המענה 
ממחלקת מים  

לא היה מסביר  
פנים. לאחר  

בדיקה התברר  
שמדובר בנזילה  

  בשטח פרטי 

10 
הזנחת חזית רחוב דרך בר  

 הבניינים החדשים  - יהודה

דרך בר יהודה   ב דייר 
מבקש לדעת מדוע שנה  

אחרי האכלוס חזית הבניין  
גמורה ומוזנחת? יש  לא  

צינור שחור לאורך הביינים  
שלא הוטמן באדמה,  

והחניה נהרסה לטובת  
  לא מוצדק   בניית המטרונית. 

עבודות   
התשתית  

להקמת  
המטרונית  

 עורכות זמן. 

11 
ניגוד עניינים של חבר  טענה ל

 מועצת העיר 

תושב קיבל צו עיקול כספים  
שהוא חבר  כנגד חייב 

  את . הוא מבקש מועצה
של חבר המועצה  הרחקתו 

מכל ישיבות מועצת העירה  
וועדותיה מחשש לניגוד  

  לא מוצדק   עניינים.  

כל ישיבה   
נבחנת באופן  

ענייני ע"י חבר  
המועצה והיועץ  

המשפטי  
 לעירייה

12 
אי קבלת מענה בנושא תנאי  

 פרישה 

עובדת שפרשה בתחום  
גיל הרך שוחחה עם  ה

חשבת שכר במטרה לתאם  
פגישה שבה תפורט תנאי  

הפרישה, מזה מספר  
חודשים לא חזרו אליה ולא  
נמסרו פרטים. בבדיקה מול  

גזברות העירייה בדקה כי  
איננה קיבלה את התנאים  

כעובדת עירייה בטענה  
  מוצדק   שאינה רשומה ככזו.  

תואמה  
והתקיימה  

  פגישה 

13 
מטפסים וענפים על עמוד חשמל  

 וכבליו 

דיירים ברח' צהל  פנו  
לחברת חשמל בגין ענפים  
על עמוד חשמל שמכסים  
כבלים מצידה האחורי של  

כניסת העניין, והם נענו  
בשלילה. מבקר חברת  

חשמל גם לא נענתה. אין  
באפשרותם להביא גנן בשל  

    לא מוצדק   החשש מהתחשמלות.  
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 מפגע ג'וקים   14

דיירת ברח' אופקים   
מתלוננת על חרקים ברחבי  

השכונה, כאשר המדביר  
טען   106הראשי ממוקד 

שהביוב שנמצא בשטחה  
הוא הבעיה ועליהם להדביר  
בעצמם. טוענת כי העירייה  
אחראית שלא יצאו חרקים  

    לא מוצדק   מהביוב.  

 מונה מים   15

דיירת בהרדוף  קיבלה  
₪ על   1274תשלום של  

חשבון מים בטענה לנזילה  
ושימוש מופרז. הוחלף שעון  

מים ונשלח לבדיקה,  
שנמסר ממחלקת הגבייה  

חודשים.   4שתיערך 
מבקשת זירוז בבדיקת  

השעון. מציינת שאין  
בחזקתה גינה או בריכה  
שעלולים לגרום לצריכה  

  מוצדק   מופרזת.  
נקבע נוהל  

  עבודה חדש 

 פסולת בשביל הולכי רגל  16

מתלונן על שביל גישה  
מלוכלך, חשוך עם מקקים  

ברח' הזית   בטענה  
 שטח פרטי    לא מוצדק     ציבורישהשביל מעבר 

 תשלום תיקוני מים וביוב    17

פניה למחלקת הגבייה  
בטלפון ובמייל לאחר קבלת  
מספר תשלומים לא ברורים  
ומובנים בגין טיפול בתקלות  

מים וביוב. אינו מקבל  
תשובה מהמחלקות  

 טופל    מוצדק   .  הרלוונטיות

 תו חניה  18

הוגשה בקשה   25.8.19ב
לתו נכה וטרם קיבל אישור  

 טופל    מוצדק   ימי עבודה.   12לאחר 

 באזור התעשיה תל חנן חניה  19

- תלונה באזור התעשייה תל 
חנן שמרבית שטחי החניה  

לבן ואין אפשרות  -בכחול 
לקבלת תו חניה אליהם.  

בנוסף, חברת "אצפ" מחנה  
רכבים לאורך רח'   10-20

התעשייה ובכך חוסמת  
    לא מוצדק   חניות.  

 התנהלות המוקד העירוני  20

המתנה ארוכה על הגשת  
תלונה שהוגשה למוקד  

העירוני במייל, לא התקבל  
    מוצדק   מענה מהמוקד העירוני.  
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 תשלום ארנונה 21

פניה למחלקת גביה של  
ארנונה ומים על מנת לקבל  

,  11-12שובר חשבון לחודש 
ללא מענה הולם. הדיירת  

שוכרת, ולבעלת הדירה  
קיים חוב על הדירה ולכן אי  

אפשר להעביר את הארנונה  
    לא מוצדק   על שם השוכרת.  

 זיכוי רטרואקטיבי לחשבון מים 22

תושב מבקש זיכוי  
רטרואקטיבי על חשבון מים  
מלפניי שנתיים כי לא עדכון  

  לא מוצדק   את מספר הנפשות.  
קיבל זיכוי  

  מתחילת שנה 

23 
בקשת כסף עבור קבורה של  

 נפטר

ביתה של נפטרת מתאריך  
נדרשה לדאוג   17/12/19

עובדים   2-כספית לחזן ול
  מוצדק   נוספים.  

  נערך בירור 
  לחזן 
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  תיקון ליקוייםמעקב אחר 
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  :2018מעקב תיקון ליקויים שהועלו בדו"חות הביקורת של משרד הפנים לשנת 

אלפי ₪ לעומת    1,150בסך של    2018עובדים המסתכמות בשנת    11- העומדות מעל שנה ל  נמצא כי בעירייה ישנן יתרות חוב מהותיות   . 1
 .אלפי ₪ בשנה קודמת 1,355

 עדיין לא התקבל מידע  . 
  

 א לפקודת העיריות: 166ועדות חובה שלא התכנסו כנדרש בסעיף  11נמצאו  . 2

  על פי פקודת העיריות  

יורה ראש העיריה מור,  חדשים; לא כונסה ועדה כא  השולשל  ימה לפי כל דין תכונס לפחות אחתהקל  בהוועדה שח
א נכח יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן  ; ליום של ישיבת הועדהאת סדר הלכנסה, והוא יקבע  

  חברי הועדה.
  

  לא התכנסהלא תוקן.  – ועדת ביקורת .2.1
  לא התכנסה. תוקן לא  – מל"ח .2.2
  2019התכנסה פעם אחת בשנת . חלקית תוקן– האלימותולמיגור  קידום מעמד הילד .2.3
  2020חלקית. התכנסה בינואר  תוקן – חינוך ותרבות .2.4
  לא התכנסה. לא תוקן  – שימור אתרים .2.5
  פעמיים  2019ועדת תחבורה שהתכנסה בשנת  בישיבותנושא בטיחות בדרכים עולה לדיון לא התכנסה.  – בטיחות בדרכים .2.6
  תוקן. התכנסה – איכות סביבה .2.7
  לא תוקן -הנצחת זכרם של ניזוקי טרור .2.8
  2020ופעם אחת בשנת  2019חלקית. התכנסה פעם אחת בשנת  תוקן – ביטחון .2.9

  לא תוקן – גריטא .2.10
 לא תוקן – מאבק בנגע הסמים . 2.11

 " 2001  –העירייה לא הקימה תאגיד מים וביוב בניגוד להוראות "חוק תאגידי מים וביוב התשס"א  . 3

 .לא תוקן. נמצא בדיון בבג"ץ 
 בלבד מתקציב הג"א המקומי דבר המשפיע ישירות על רמת ההיערכות של העורף בתחום המקלוט והמיגון  50%העירייה ניצלה  . 4

 עדיין לא התקבל מידע  . 
 

  משרד מבקר המדינה:מעקב תיקון ליקויים שהועלו בדו"ח הביקורת של  

(להלן    3פרסם משרד מבקר המדינה דוח בעניין פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה   2015בשנת  

המר  - הליקויים  תיקון  אחר  המעקב  ממצאי  מובאים  הנוכחי  בדוח  הקודמת).  הביקורת  או  הקודם  בדוח  הדוח  שצוינו  כזיים 

הממצאים שהועלו בדוח הקודם הצביעו על כך שישנם ספקי מים שאינם נוקטים את כל הפעולות הנדרשות כדי להבטיח    הקודם.

  שהמים שהם מספקים לתושבים בטוחים לשתייה, ונקיים מזיהומים. בכך, אותם ספקים סיכנו את בריאות התושבים.

עיריית נשר לא שטפה את מאגרי מי השתייה שבאחריותה במהלך שש שנים,  זאת על אף  מבקר המדינה עלה כי מעקב של  בדו"ח  

, משך תקופה  2020  -  2017שנדרשה לשטוף את מאגרי מי השתייה ולחטאם אחת לשנה בביקורת המעקב נמצא כי בשנים שבין  

 . 2020ע הביקורת, בינואר של למעלה משנתיים עיריית נשר לא שטפה וחיטאה את המאגרים, ועשתה זאת רק במהלך ביצו

 . עיריית נשר נדרשה להציג אישור על שטיפת מאגרי המים ביישוב, וכן העתק מתוצאות דיגום המים שנעשה לאחר השטיפה . 1
 

 
  .  636עד  609", עמ' פעולות הרשויות המקומיות וספקי המים להבטחת איכות מי השתייה ), "2015( א66 שנתי  דוחמבקר המדינה,     3
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  תוקן. לדברי מנהל מחלקת מים כל מאגרי המים נשטפו

 .2020שנת  תחילת ועברו חיטוי ב

רשימת  העירייה לא ניהלה מעקב אחר בתי עסק ובתי מגורים בהם מתוקנים מז"חים. משרד מבקר המדינה ביקש להציג   .2
 , ורשימת העסקים בהם לא הותקן מז"ח. (מונע זרימה חוזרת)  העסקים החייבים בהתקנת מז"ח

  

   .תיקון העירייה.  בתהליך  ע"י  מטופל  בתחום  הנושא 

קיימים   נשר  מגורים   25העיר  מותקנים    בתי  בהם 

הביקורת   במועד  מכתב    13מז"חים.  קיבלו  מתוכם 

 דרישה מהעירייה להמציא אישור על תקינות המז"ח. 

   בתי עסק בהם מותקנים    95בתחום העיר נשר קיימים

מתוכם דיווחו על תקינות    34מז"חים. במועד הביקורת  

 המז"חים שמותקנים אצלם.

  

  

  

  
  


