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 מבוא כללי
 

 סקירת פעילות משרד המבקר

בשנת  הבמסמך זה אני מבקש להציג את עיקרי הפעילות של משרד מבקר העיריי

1031. 

 -המבקר בשנה זו הם:עיקרי פעילות 

  1033פרסום דו"ח ביקורת שנתי לשנת. 

  שיתוף המבקר בתהליך מתן התשובות ובחינת דרכי הטיפול של הרשות

 בממצאי דו"חות משרד הפנים.

 נהלים, לבדיקה ותיקון ממצאי ילווי הוועדה המקצועית של ראשי המ

 הביקורות השונות, ובכלל זה ממצאי ביקורות מבקר העירייה.

 ביקורות לפי תכנית העבודה, שפירותיה יבואו לביטוי בדו"ח זה. ביצוע 

 .טיפול בבקרה על התאמת מערכת האוטומציה לצרכי הרשות 

  טיפול מנע, ע"י התראה לגבי נושאים שוטפים שעשויה להתפתח בהם בעיה

כלשהי, שיש לה השלכה על הרשות או נושאי תפקידים בה, כך שהבעיות 

 -ם לפירוט הבא:יטופלו מבעוד מועד, בהתא

טיפול בפניות ציבור הנוגעים לעובדי הרשות, בנושאים שונים כפי שהם  .3

 באים לביטוי בדו"ח היחידה שבהמשך.

טיפול בנוהלי עבודה ותהליכי עבודה בנושא ביקורת של בטיחות מבני  .1

 חינוך ומתקני משחקים.

 .נוכחות בדיוני הוועדות השונות של מועצת העיר 

 דה לפניות הציבור, ופרסום דו"ח שנתי של היחידה.המשך טיפוחה של היחי 

 

 המסגרת החוקית לעבודת הביקורת

הביקורת ברשות המקומית פועלת למעשה מתוקף פקודת העיריות )נוסח חדש( 

תשכ"ד, ומתוקף התקנות שהותקנו בנושא. פירוט מלא שלהם מופיע בפרק האחרון 

  בדין החשבון זה.
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 העבודה כללים לעבודת הביקורת ותכנית

בפקודת העיריות העוסקות בעבודת הביקורת  1001בתיקוני החקיקה בשנת 

בעיריות, נכתב כי שר הפנים יפרסם תקנות לגבי המשאבים שיהיה על הרשות 

 להעמיד לטובת המבקר לצורך בצוע עבודתו.

היות ותקנות אלו לא פורסמו, ומאידך הרשות המקומית עמדה בפני בעיות קשות 

הביקורת, שאין  ימנים, נאלץ המבקר להסתפק בתקציב מוגבל לצורכשל תזרים מזו

 ספק שהשפיעו על תכנית הביקורת, היות והיא הותאמה למשאבים אלו.

החיל המחוקק על הרשויות לבחון ולהורות על תיקון ממצאי ביקורת גם  1002בשנת 

מבקר של מבקר העירייה באמצעות צוות מנהלים לתיקון ליקויים כפי שנדרש בחוק 

 המדינה.

ואילך, ודן בביקורת מבקר משרד הפנים ומבקר העירייה  1004צוות זה מתכנס מאז 

 וממליץ את המלצותיו.

, וכדי שדו"ח זה יישקף תמונה כל ביקורת מקבלת את ביטוייה בדו"ח ביקורת

מלאה על הנושא או התחום המבוקר ויתרום לשיפור וקידום תהליכי עבודה, חייבת 

לא רק את עיקרי הממצאים וההמלצות, אלא גם את הפעולות הביקורת לפרט 

שבוצעו לאיתור הממצאים, פירוט הממצאים, וזאת תוך כדי הצגת סקירה מקיפה 

 של פעולות המבוקר, ולא רק בהיבט השלילי של הליקוי בלבד.

טיוטא למבוקרים והממונים ר  דו"חות מפרסם המבקלצורך שיפור התהליכים, 

התייחסות לגבי הממצאים, והחשוב מכל לאפשר להם לתקן  עליהם, במטרה לקבל

, כך שבמעקב  על הנושא המבוקר יהיה את הטעון תיקון כבר במהלך שנת הפעילות

אפשר לציין כי, חלק מהליקויים או רובם, טופלו או תוקנו ע"י המבוקר עד למועד 

 .נקיטה בדרך של ביקורת בונהפרסום הדו"ח השנתי, ובמילים אחרות 

 

 ירה על סודיותשמ

א. לפקודת העיריות דנים באיסור הפרסום של פרטים 333)ו( וסעיף  071סעיף 

מדו"ח ביקורת או חלקים ממנו ומצביע על העונשים הקבועים בחוק למפר תנאים 

 אלו.

המבקר בדו"חות הטיוטא דואג לציין ולהפנות את תשומת לב המבוקר לכך, וכל 

 יו מתוקף תפקידו, אל הוראות חוק אלו.בעל תפקיד אחר שקיבל את הדו"ח ליד
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 מעקב לתיקון ליקויים

קובעת כי  0773לתקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העיריה( תשל"ד  3תקנה 

גם ביקורת מעקב שביצע על תיקון ליקויי  הבדו"ח המבקר יוגש לראש העיריי

 ביקורת שנמצאו בדו"חות קודמים, ובכלל זה של גורמי ביקורת אחרים.

מסגרת דו"ח זה יבוא לביטוי בקרה בשני תחומים בקרה ומעקב על המחאות שלא ב

 כובדו וכמו כן הקמת מערך  גבייה אחוד.

באמצעות ראש העיר  הקבעה העיריי , הלאור הערות מבקר המדינה ומבקר העיריי

להשיב  ראשי המנהליםמנגנון שבו מונו , , מנגנון ליישום הערות ביקורת4113בשנת 

ולהורות למנהלי האגפים על תיקון הליקויים, פעולה זו היא רק  הדו"ח על ממצאי

חלק מהמנגנונים האפשריים לנושא זה, מנגנון עוגן גם בחקיקה בפקודת העיריות 

 .1002בשנת 

 
 תגובת המבוקרים

תגובת המבוקר היא חלק בלתי נפרד מתהליך הביקורת, לאחר פרסום טיוטת 

י, ולכן על כל הנתונים, הממצאים והמסקנות הדו"ח, ולקראת פרסום הדו"ח הסופ

של הביקורת חלה שקיפות מלאה כלפי המבוקר ומכאן שהם גלויים וידועים 

 למבוקר בכל עת.

תגובת המבוקר באה למנוע פירוש לא נכון של נתונים או טעות בדרך הצגתם ע"י 

 המבקר, או לחילופין לאפשר הצגת מסמכים ונתונים עובדתיים המשנים נתונים

וממצאים שהמבקר הגיע אליהם מתוך מידע חלקי שהיה ברשותו, או ליבון 

ד מקצועית מגורמים ”ממצאים השנויים במחלוקת ובכלל זה קבלת לעיתים של חוו

 מוסמכים.

חשיבות תגובת המבוקרים קיבלה משנה תוקף בפסה"ד של בית המשפט הגבוהה 

 לצדק )בג"צ( אלוני נגד עיריית ירושלים.

  -בוקר מציג המבקר בדו"ח באחת מהאפשרויות הבאות:את תגובת המ

  תיקון הנתונים והממצאים בדו"ח ביקורת, אם ישתכנע המבקר כי יש

 מקום לעשות כן. 

  שילוב התגובה בגוף הדו"ח, כחלק מהתוכן המודפס או במסגרת

 מודגשת ונפרדת. 

 .מתן ביטוי מלא של דברי המבוקר כלשונם בפסקה נפרדת או כנספח 

 קרה לא יהיה מצב בו תגובת המבוקר לא תקבל ביטוי בדו"ח המבקר .בשום מ
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 מילות תודה

לראש העיר ולנבחרי הציבור בעירייה, אני מבקש להודות בראש ובראשונה 

לכל בעלי שבתוקף תפקידם נתנו יד וסייעו בידי בביצוע הביקורת, כמו כן תודה 

 יצוע הביקורות.שסייעו לי במידע ובמסמכים לבהתפקידים ועובדי הרשות 

שהשכילה להשתלב במכלול הנושאים  תודה גם למנהלת היחידה לפניות הציבור

שבתחום אחריותה, תוך שמירת המבקר בתמונה בכל עת, ותוך חשיפת מגמות 

 הדורשות התערבות, שונה או אחרת, לטיפול בפניות הציבור.

 אני מקווה כי שיתוף פעולה זה יימשך גם בעתיד.
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 דין וחשבון

 שום חוקים ותקנותיי

 נגישות לאנשים עם מוגבלויות
 

 שהיא בדרך נשפטת חברה שכל פעם, אמר חכם " איש
 ". מלאחרים פחות להם האיר שהמזל לאלה מתייחסת

 

 כללי .0

הגדיר מיהו איש/ה  3991חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח  .3.3

ם עם לקות אד - "אדם עם מוגבלות" עם מוגבלות ולהלן ציטוט החוק "

פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה 

מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים 

 " בעניין זה התקנות מתייחסות גם למוגבלות חושית.העיקריים;

אפשרות הגעה למקום, תנועה  - "נגישות" " -נגישות הוגדרה בחוק כ .3.1

בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק והתמצאות 

במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות 

בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי 

 "ובטיחותי;

כמו בכל קבוצת אוכלוסייה ובכל מקום יישוב, גם בדימונה קיימים אנשים  .3.1

מוגבלות, ומכאן שהחוקים הקיימים בנושא חלים על הרשות בהיבטיהם עם 

 השונים.

 03אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות, מיום קיימת  .3.4

 ,1001מרס  13-ב זו מדינת ישראל חתמה על האמנהכאשר  4112בדצמבר 

 .1031הושלם בספטמבר תהליך אשרור האמנה ו

משרד המשפטים באמצעות נציבות  -אלפרסמה מדינת ישר 1009בשנת  .3.2

נגישות  -שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, חוברת שכותרתה "עיר נגישה

לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות" המהווה מדריך לנושאי המשרה 

להתארגנות והפעולות הנדרשות לעמידה שחוקקו בחקיקה הענפה בנושא 

 זה.



8 

 

ם עם מוגבלויות לאכוף את הוראות לאחרונה החלה נציבות שוויון לאנשי .3.1

החוק, תקנות וצווים בנושא, באמצעות העמדה לדין פלילי של בעלי 

תפקידים ברשויות, וכמו כן ארגונים פרטיים )עמותות( כגון עמותת נגישות 

לישראל החלו לפעול לאכיפת כל אלו, באמצעות הגשת תביעות אזרחיות או 

 ייצוגיות.

בהגדרת גוף ציבורי מופיע גם הרשות ק בלי קשר לכל אלו, עפ"י החו .3.1

המקומית, ומכאן שיש צורך ואף חובה לפעול ליישום החוקים והתקנות 

ומכאן נולד הצורך לבקר את הנושא. זאת במיוחד  בנושא זה ע"י הרשות

ומסתיים לקראת שנת  4117שחלון הזמן להנגשה החל בשנת לאור זאת 

כאשר בכל תחום , 1013ובחלק מהנושאים ברשויות מקומיות עד  1031

 כפי שרשום בהמשך הדו"ח.ומסתיים  ותחום תאריך היעד הוא שונה

במקרים בהם אין אפשרות לבצע הנגשה לאנשים עם מוגבלויות, יש לבחון  .3.1

  יג. לחוק.39הגשת בקשה לפטור בהתאם לסעיף 

 

 מקור חוקי .4

ט , ותקנותיו כמפור3991חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח  .1.3

 .בנספח א'

 .בנספח א'תיקוני החקיקה בחוקים אחרים, כפי שרשום  .1.1

בכל הוראות החוק או התקנות ישנם תקנים של המכון הישראלי ת"י  .1.1

בנספח שעליהם מתבססים הוראות החוק או התקנות, שלא יפורטו כאן או 

 א'.

 .1033נובמבר -מאוקטובר 491חוזר מנכ"ל שלטון מקומי מס'  .1.4

 נגישות ישראל נ' שרים וועדות שונות בכנסת ואח'.עמותת  2111/01בג"צ  .1.2
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 היקף הביקורת .3

 התארגנות הרשות להנגשה ובכלל זה מינוי בעלי תפקידים וועדות. .1.3

 יישום החוקים במוסדות הרשות. .1.1

 יישום החוקים בעת מתן רישוי עסק. .1.1

 יישום החוקים בעת מתן היתר בנייה. .1.4

 היקף העובדים עם מוגבלויות המועסקים ברשות. .1.2

 קנים להעסקת אנשים עם מוגבלויות.מת .1.1

 היקף האישורים שניתנו ופריסתם ברשות. -חניות נכים .1.1

 נגישות בדרכים לפי סימן ט' לחוק. .1.1

 יישום החוקים בהקשר לתחבורה ציבורית. .1.9

 יישום החוק בכל הקשור למערכת החינוך. .1.30

חלק מנושאים אלו הממצאים יפורסמו בדין וחשבון הבא שיערך עבור  .1.33

 .1031שנת 

 

 צאים עיקרייםממ .3

עיריית דימונה אינה נבדלת מכל יישוב אחר בארץ ובעולם ויש בה אנשים  .4.3

עם מוגבלויות, שיש לתת להם פתרונות בתחומים שונים בהתאם להוראות 

 החוק השונות.

בעלי התפקידים השונים לא השלימו נכון למועד פרסום דין וחשבון זה את  .4.1

לים להשלים את המטלות עד כל המוטל עליהם עפ"י הוראות החוק, אך פוע

 למועד האחרון הקבוע בחוק להשלמת המטלות.

 . 1/9/1031מינוי רכז נגישות בוצע רק בתאריך  .4.1

והוא התכנס לראשונה  31/31/1031פורום מטה הנגישות נקבע רק בתאריך  .4.4

 .31/1/1031רק בתאריך 
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נכון לפרסום הדו"ח לא נערכה תכנית אב לנגישות לכלל הרשות, ובכלל זה  .4.2

כלל מבני הציבור שהעירייה מפעילה בתחומה, אך מאידך כן הוכנה תכנית ל

 .32/1/1033הנגשה לתחנות אוטובוס בתאריך 

העירייה מחד, לא העסיקה מורשה נגישות, כעובד הרשות או במיקור חוץ,  .4.1

לצורך בדיקת תכניות הנדסיות ו/או לצורך רישוי עסקים למרות דרישות 

נשים ו/או העסקים לפנות בעצמם למורשה החוק, אולם מאידך, דרשה מהא

 נגישות לצורך בדיקת התכניות ההנדסיות או רישוי העסקים.

ללא דו"ח  1031למרות הוראות החוק שלא לאשר רישוי עסקים החל משנת  .4.1

נגישות, ובאם כן לתת היתר זמני בלבד, העירייה לא פעלה כך, ורק החל 

 הוחל בהפעלת הוראות חוק אלו. 1031משנת 

הבריכות שברחבי העיר השלימו את היערכותם לדרישות החוק לאחר  שני .4.1

המועד החוקי שנקבע לכך, ובאחת משני בריכות השחייה, אין אישור 

 תקינות בתוקף של מתקן ההרמה לאנשים עם מוגבלויות.

 בתחום היתרי הבנייה העירייה פעלה כנדרש בחוק. .4.9

א, אך נותרו בתחום הנגשת התחבורה הציבורית, העירייה פעלה בנוש .4.30

השלמת החלפת תחנות אוטובוס ישנות,  -פגמים רבים שיש להשלים כגון:

השלמת סידורי ההנגשה לתחנות והשלמת סידורי ההנגשה בתוך התחנות, 

ובכלל זה מפות מסלול האוטובוס, לו"ז קווי האוטובוס, מספרי הקווים 

 גלים.גל תמובלטים לעיוורים או כבדי ראייה ונמוכים למוגבלים בכיסאו

ברשות לא היה נתונים לגבי מספר החניות בכל מקום ברחבי העיר,  .4.33

ו/או מספר החניות לאנשים עם מוגבלויות המאושרים. לגבי האחרון בוצע 

סקר שמיפה את החניות הקיימות והמאושרות ואילו לגבי הראשון מתקיים 

כיום סקר בנושא, כולל החניות הנשרדות ליד קלפיות ברחבי העיר, וכולל 

 חניות לעובדי הרשות.

לא נערך סקר הנגשה במוסדות החינוך, נכון ליום פרסום דין וחשבון  .4.31

 זה, ונקבע כי הוא יבוצע לאחר הכשרת מורשי הנגישות ע"י הרשות.
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אפילו הכרזה על בניין מרכזי בכל מוסד חינוך לא בוצע עד לאחרונה,  .4.31

ל המחוז, נשלחה בקשה לאשר מבנים מרכזיים למנה 9/1/1031ורק בתאריך 

 וגם זאת ללא מוסדות החינוך הדתיים למיניהם.

בניינים מרכזיים אלו, ברובם אינם עומדים בדרישות ההנגשה  .4.34

 המלאות עפ"י החוק.

לא נמצאה התאמה בין רשימות התלמידים הזכאים לחינוך חובה לפי  .4.32

השוואה  תרשימות אגף הרווחה לבין אלו של אגף החינוך וגם לאחר ניסיונו

 ים שלא רשומה לצדם מסגרת חינוכית כלשהי.נמצאו ילד

 .7-7ההתייחסות לכלל ממצאים אלו ראה בהמשך עמ' 

 המלצות .5

שמטה הנגישות התכנס לפחות אחת לרבעון ויקבל סקירה מרכז הנגישות על  .2.3

התקדמות הרשות בכל התחומים, וחברי המטה ישיבו לשאלות שיעלו 

 במהלך הדיון.

עובדי הרשות  1סמוך לסיום הכשרת להכין בהקדם תכנית אב לנגישות, ב .2.1

 למורשי נגישות, ובכלל זה הנגשה לכל מבני הציבור למיניהם.

להמשיך לפעול ליציאת פקח להשתלמות נגישות לצורך רישוי העסקים  .2.1

עובדי הרשות כמורשי נגישות, מול הנציבות  1ולהמשיך לפעול להכשרת 

 לשוויון לאנשים עם מוגבלויות.

ציבורי או שירות ציבורי עפ"י החוק, לא לחדש  בכל עסק המוגדר כמבנה .2.4

היתר עסק מבלי לקבל דו"ח נגישות ו/או לאשר רישוי זמני, הכל עפ"י 

 הוראות החוק.

חברות  ףלהשלים את הנגשת תחנות האוטובוס בהקדם האפשרי, בשיתו .2.2

 התחבורה, בכדי לא לסטות יתר על המידה מלו"ז שנקבע בהוראות החוק.

ות השונות הפועלות בעיר אישורי תקינות מערכת להפקיד לקבל מהבריכ .2.1

 ההרמה לאנשים עם מוגבלויות, בכל שנה ושנה.
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להמשיך בביצוע שיפורים בהנמכת מדרכות וצמתים ומקומות מעבר של  .2.1

 הציבור הרחב במסגרת הפיתוח העירוני.

להשלים בהקדם את סקר החניות בכל רחבי העיר ולהשלים חניות לפי  .2.1

בתוך כך להשלים את החניות הנדרשות בסמוך התקן המחויב בחוק, ו

 לקלפיות ולעובדי הרשות עם מוגבלויות.

להשלים בהקדם את הכרזת הבניינים המרכזיים בכל מוסדות החינוך  .2.9

 ובכלל זה המוסדות של החינוך הדתי למיניו.

להכין סקר נגישות בכל מוסדות החינוך ולפעול להתאמת הנגישות  .2.30

 החוק. בכל מבנה מרכזי כזה לדרישות

לפני כל תחילת שנת לימודים לבצע השוואת נתונים בין אגף הרווחה  .2.33

לבין אגף החינוך בכדי לוודא כי לכל ילד עם מוגבלויות שחל עליו חינוך 

 חובה, תהיה לו מסגרת לימודית כלשהי בתחילת שנה"ל.

בהתאמה לנתוני התלמידים עם מוגבלויות לבחון גם הסדרי ההסעה  .2.31

 ך בתחומי העיר ומחוצה לה.שלהם למוסדות החינו
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 התייחסות המבוקרים

התייחסות המבוקרים נעשתה בצורה מרוכזת באמצעות  רכז הנגישות וההתייחסות 

 מובאת להלן ככתובה ולשונה. מודגש כי המבוקרים היו מכותבים להתייחסות הזו.

 חלקים ממנו יבואו לביטוי בגוף הדו"ח בצמוד לממצא או להמלצה.

 

 

 3102יוני  01שני  יום                                                                                   לכבוד      

 מר יוסי לוי 

 מבקר העירייה

 עיריית דימונה

 

 

 א,נ, שלום

 

 

 נגישות-21/2/3102-הנדון : משוב לגביי דו"ח ביקורת שהוצא על ידך מיום ה 

 

כללי:

 

ח שלך מתייחסים להנגשת מוסדות הציבור העירוניים .כפי שציינתי במכתבי סעיפים מרכזיים בדו"-0

אליך בעבר ,בימים אלו נשלחו שני עובדי עירייה לקורס מורשה נגישות )מתו"ס ושירות( .מר אבי דהן 

 0/3102מאגף הנדסה החל כבר את הקורס )מתו"ס( ,ואילו הגב' בושושה מירב תחל את הקורס בחודש 

 טופלו השצ"פים בלבד ,בכדי לנצל את הזמן ..עד למועד זה י

עד לתום ההכשרה יידרשו חוות דעת עצמאיות של מורשה נגישות מבעלי  –לגביי רישוי עסקים -3

 העסקים .

באתר העירייה יפורסם בימים הקרובים באנר בנושא נגישות ,המפנה את ציבור הנכים אליי לקבלת  -2

 מידע כללי או פרטני.

 

 תייחסות ע"פ כל אגף /מחלקה :מעבר לכך להלן ה

 

חינוך



 נפגשתי עם מר דויד לוי במשרדי: 2/0/3102-ביום ג' ,ה 

 

כאמור ,טרם בוצע סקר נגישות ,היכול ללמד את מערכת החינוך על הליקויים הקיימים .עם  -0

 תום הסקר תחל עבודה הדרגתית לתיקון ושיפור הקיים כנדרש.

 

י הספר ,הומצאה למבקר העירייה ,אך היא לא כללה רשימה בנושא בניינים מרכזיים בכל בת -3

את בתי הספר הדתיים ורשת החינוך העצמאי .כמו כן ,הרשימה לא קיבלה את אישורה של 

)רצ"ב( ,הוצא מכתב מנהלת המחוז  3/0/3102-מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך . ביום ה

 ובו נדרש אישורה למבנים המרכזיים.
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קיימים( .מר  00אי שירותים נגישים לנכים בבתי הספר בעיר )מתוך ת 7נכון להיום ישנם  רק  -2

דויד לוי בודק אפשרות לקבלת תב"ר להשלמת האמור בכל בתי הספר בעיר .במידה וקיים 

תב"ר לנושא תחל עבודה הדרגתית ,במידה ולא יאלץ מר לוי להמתין לסקר הנגישות בכדי 

 . ימים ימסור מר לוי תשובה 01לדרוש תקצוב .תוך 

 

לגביי התקנת מעקות ,שיפועים ודרכי גישה לבתי הספר ,לא יכול מר לוי לדרוש תקציב ,זאת  -2

מכיוון שלא קיים סקר נגישות .רק לאחר הסקר יוכל לוי לפנות למשרד החינוך ולבקש תקצוב 

 מתאים.

 

ם הגנים סתוונית ,אורן ,חרצית ,הדס וזית )רצ"ב( הוקצו לצרכי החינוך המיוחד ,הם די נגישי -5

 מבחינת דרכי המעבר אך רק לאחר ביצוע הסקר יושלמו הליקויים במידת הצורך.

 

בין הרשימה שהגיש אגף החינוך על תלמידים בעלי לקויות ,לבין רשימה דומה שהגיש אגף  -0

.גם לאחר מקצה שיפורים עדיין קיים פער משמעותי  01%-החינוך ישנו פער משמעותי של כ

 מהסיבות הבאות : .לדבריי מר לוי הפערים נובעים

 

7-  

ישנם ילדים הלומדים במוסדות חינוך בב"ש בבתי ספר נגישים שאינם מופיעים ברשומות של אגף -א

 החינוך.

 אינם מופיעים ברשומות אגף החינוך כלל. 00ילדים מחוץ לחוק חינוך חובה ,מעל גיל -ב

 לו בדו"חילדים הלומדים בגני החינוך המיוחד ,אינם זקוקים להנגשה ולכן לא נכל-ג

 באגף החינוך רשומים תלמידים שזקוקים להנגשה פיזית בלבד.-ד'

 

יחד עם זאת מר לוי מתאם פגישה עם מר אדו מנקיטה מנהל אגף הרווחה ותוך חודש ימים יעבירו אליי 

 דו"ח מסודר באשר לפערים.  

 

 

רישויעסקים



 : 5/0/3102-מנהל מח' רישוי עסקים ביום ה–משיחה שקיימתי עם מר שמשון טל 

 

נכון להיום ,יש דרישה מצד המשרד לחו"ד של מורשה נגישות חיצוני כתנאי לקבלת רישיון עסק. זאת -0

כאמור עד לתום הכשרת מורשי הנגישות מטעמנו )בהתאם לכל סוג של מורשה(. כך לדוגמה המציא 

שאינם רלוונטיים  לאחרונה "טרייד אין דימונה" חו"ד שכזו ממקור חיצוני )חסרים לו מסמכים אחרים

,עדיין לא ניתנו רישיונות עסק ,ישנם מס' עסקים שאמורים  3102בכל שנת –לנושא הנגישות(.ככלל 

 .3103להמציא מסמכים שאינם קשורים לנושא הנגישות.הרישיונות האחרונים ניתנו בשנת 

 

עסקים שימציאו ברגע שהעסקים שמבקשים רישיונות כעת ,יסיימו את ההליך .הנוהל יהיה כדלקמן : -3

חו"ד מורשה נגישות יקבלו רישיון ,אלה שלא יעשו כן ,יקבלו רישיון זמני לשנה כמקובל בחוק.הדבר הנו 

 בגדר נוהל כעת במשרד .

 

בחודש הקרוב ,מתחייב מר שמשון טל ,מנהל מח' עסקים להוציא מכתב לכלל בתי העסק בעיר ולדרוש -2

,מי שימציא יקבל רישיון ,ומי שלא, יקבל זמני בלבד  מהם חו"ד של מורשה נגישות מטעמם .גם כאן

 .העתק ממכתב זה יימסר לח"מ ,כפי שהתחייב מר טל.
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עקב התחלופה הפרסונאלית במשרד זה ,מר שמשון טל שנכנס לתפקידו לאחרונה ,לא היה מודע לצורך -2

משרד מבקר החוקי בהבאת חו"ד ממורשה נגישות כתנאי למתן רישיון .רק לאחר הוצאת התזכיר מ

 העירייה ,הוא החל לפעול ליישום הליך זה.

 

המאשר כי מכונת  3/0/3102-רצ"ב אישור שהוצג בפניי מיום ה -בריכות שחייה : הבריכה העירונית  -5

ההרמה לנכים תקינה ושמישה . לגביי בריכת השחייה ב"קאנטרי קלאב" ,הוצג בפניי אישור שאינו בתוקף 

הוא ניגש למקום  5/0/3102-.מר שמשון טל התחייב כי ביום ה 0/0/3103-.האישור תקף עד ליום ה

וידרוש באופן מיידי אישור שכזה .כמו כן ,מר טל מתחייב ליידע את הח"מ תוך שבוע ימים על 

 התפתחויות בנושא.

 

הנדסה



 : 3/0/3102 -בשיחה שקיימתי עם מר היקלי אבי מהנדס העיר ביום ה

 

 :  צמתיםומדרכות-0

כנית חדשה ,בנוגע להסדרי תנועה ,ישנה התייחסות וביצוע בפועל לנושא הנגישות .כך נעשה בכל ת-א'

 לאחרונה ברח' העצמאות ,רח' העלייה ,כיכר המכבים וכד'.

מדרכות וצמתים קיימים : בימים אלו פועל אגף ההנדסה מול אגף שפ"ע לגביי הכנת תכנית רב שנתית -ב'

 לטיפול בלקוי .

אוטובוסים-3 הקרובהתחנות וסביבתן -3101: במסגרת תקציב משרד התחבורה לשנים :  ,הסעות

,לפרויקט הנגשת תחנות אוטובוסים ברחבי העיר ,הוכן סקר נגישות ע"י מורשי נגישות מתו"ס  3100

,הוכנסה  3102.בדרישת תקציב לשנת  010תחנות אוטובוס קיימות ,הונגשו  020מתוך –.נכון להיום 

תחבורה להשלמת הנגשת כלל התחנות )תב"ר(.אנו ממתינים לאישורם בכדי בקשה נוספת ממשרד ה

 להמשיך במלאכה.

: עם קבלת התקציב )תב"ר( ,שאושר ע"י מועצת העיר ,יחל סקר נגישות לכלל השצ"פים  שצ"פים -2

 .כבר עתה ,התקשרנו עם יועצת בשם חנה מינצקר אשר אמורה להתחיל בעבודתה עם קבל האישור.

 עמוד מול אגף שפ"ע על כלל הליקויים ,זאת באמצעות הכנת תכנית רב שנתית.בתום הסקר נ

כאמור יצאו שני עובדי עירייה לקורס מורשה נגישות .עם תום הקורס של מר דהן אבי – מבניציבור-2

יחל זה בהכנת סקר לטיפול בכלל מבני הציבור.בתום הסקר תוכן תכנית רב שנתית לטיפול בליקויים 

 ת(.)במטה הנגישו

יצוין כי ללא כל קשר ,בפרויקטים העכשוויים , במסגרת שיפוץ מסגרות חינוך /ציבור חדשים ,נכלל 

 בצוות היועצים מורשה נגישות מתו"ס המעניק את התייחסותו.

: בימים אלה אנו מתחילים בעבודה לשדרוג הבריכה העירונית שבסופה תהא הברכה  בריכתהשחייה -5

זה נשכרו שירותי יועץ נגישות אשר ייתן מענה והתייחסות לכל ההיבטים  מקורה ומחוממת .לפרוייקט

 בנושא הנגישות )לרבות חדרי השירותים (.

 הנגשתהתחבורההציבורית:– 0

 3תחנות חדשות בשיתוף "אגד" )קרן לשיפורים( ועוד  21במסגרת תקציב משרד התחבורה הוחלפו -א'

תחנות נוספות .עם קבלת תקציב יעודי  3יוחלפו  0/3102תחנות הוחלפו במסגרת תברי"ם .עד סוף חודש 

 מהקרן לשיפורים יוחלפו יתר התחנות.

החברה המפעליה את קווי האוטובוסים העירוניים הינה "אגד" ,משיחה טלפונית שהתקיימה עם מר -ב'

 ,עולים הנתונים הבאים: 3/0/3102-וקנין דויד מנהל הסניף המקומי  ביום ה

קווי האוטובוסים נמצאים בשלבי ביצוע .בשבועות הקרובים יתקבל עדכון ממנו מפות עם מסלולי -0

 באשר למועד הצבתם.

לגביי מסכי טלוויזיה ועמודים עם לוחות זמנים ,לדבריו הדבר אינו הכרחי וניתן כפריווילגיה ע"י  -3

מסלולו ומועד חברת מטרופולין ,שכן בכל האוטובוסים של "אגד" ישנה מערכת כריזה המודיעה על הקו ,

הגעה.כמו כן ,באוטובוסים מותקנת רמפה חשמלית הנפתחת ומגיעה עד לשפת המדרכה ובכך מעניקה 

 נגישות מלאה.
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לגביי חניות נכים : בימים אלו מבצעת מפקחת מטעם ההנדסה הגב' גלינה ,סקר מקיף מאשר לכלל  -7

 טיפול בכל הדרוש תיקון.חניות הנכים .עם תום הסקר תוכן תכנית רב שנתית מול אגף שפ"ע ל

 

 בברכה

 

 יוסי קסטיאל

 מנהל האת"ד ורכז נגישות

 עיריית דימונה

 

 

 

 

 העתקים:

 ראש העיר–מר אלי ברונשטיין 

 מזכיר העירייה–מר שוקי קליין 

 מהנדס העיר–מר היקלי אבי 

 מנהל אגף החינוך–מר משה נחום 

 מנהל אגף שפ"ע–מר חיים ורנצקי 

 אגף החינוך–סטרטיבי מנהל אדמיני–מר דויד לוי 

 מנהל מח' רישוי עסקים–מר שמשון טל 
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 פירוט הנתונים והממצאים

 נתונים .2

עפ"י הוראות החוק, תקנות, צווים ונוהלים, אנשים עם מוגבלות מתחלקים  .1.3

פיסית )מוגבלי תנועה למיניהם(, חושית )מוגבלי אחד  -לכמה סוגי מגבלות

 רעות תקשורת(.החושים(, נפשית ושכלית )כולל אוטיסטים והפ

יש פירוט של  1009בפרסומי "עיר נגישה" של משרד המשפטית  בשנת  .1.1

ההגבלות ודוגמאות לנגישות הנדרשת לפי כל סוג מגבלה, טבלה המובאת 

 -להלן:

 דוגמאות להתאמת נגישות הגבלות בתפקוד סוג הלקות

קושי בתנועה,  פיסית
באחיזה 

ובשמירה על 
 שיווי משקל.

לגלים, התקנת מאחזי מעבר מותאם לכיסא ג
יד, מתקני הרמה ומעליות, הרחבת פתחים, 
הסרת מכשולי דרך, התקנה והתאמה של 
אביזרי שירות ודלפקי שירות, התקנת עזרים 
לשימוש במוצרים שדורשים פעולת יד 

 מדויקת ועדינה או הפעלת כוח רב.

קושי בקבלה  ראייה
ובפענוח מסרים 

חזותיים 
 )ויזואליים(.

אזהרה, סימני איתור, סימנים התקנת סימני 
מובילים, הסרת מכשולים, הוספת אמצעים 
קוליים ברמזורים, סימון בעזרת שילוט 
מישושי או בגוון ניגודי, תוספת תאורה תוך 
הימנעות מסנוור, הנגשת אתרים באינטרנט, 

 כריזה קולית של מידע חזותי.

קושי בקבלה,  שמיעה
פענוח ובמסירה 
של מסרים 

 שמיעתיים.

פחתת רעשי רקע, סימון בעזרת שילוט ה
-חזותי בולט, שימוש במכשירים לתקשורת דו

ומחשב,  הכיוונית ויזואלית כגון פקסימילי
 (.SMSמסרונים )

לקות נפשית 
או שכלית, 

לרבות 
קוגנטיבית 

 ואוטיזם

קושי בפענוח 
תכנים, נהלים 

ומנהגים 
ובהתמודדות 

 אתם.

סימון בולט להקלת התמצאות, הפחתת 
יים ורעש, הפחתת צפיפות, מסירת מידע גירו

מדויק ומתומצת בשפה פשוטה, התאמות 
מחשבים, חומרה ותכונה והנגשת אתרים 

 באינטרנט.
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בפרסומי "עיר נגישה" של משרד המשפטית יש גם פירוט הלו"ז להנגשת  .1.1

 -מקום או שירות ציבורי שבאחריות הרשות המקומית, ולהלן הנתונים:

 מועד סיום ההנגשה המקום החייב בנגישות

מדרכות, צמתים וכל מקום אחר 
 שיש בו זכות מעבר לציבור

אמור היה להסתיים בשנת  -מדרכות וצמתים .א
לפי חוק הרשויות מהקומיות )סידורים  3991

 .3911לנכים( תשמ"ח 

דרישות משלימות להנגשת מדרכות, צמתים  .ב
 -וכל מקום אחר שיש בו זכות מעבר לציבור

 -שנתית עד ל בהתחלה הדרגתית רב
0/00/4101. 

תחנות אוטובוסים, מערכת 
 הסעת המונים וסביבתן הקרובה

כאשר  4103 -בהחלה הדרגתית רב שנתית עד ל
מכלל התחנות  20%חובה להנגיש  4117עד שנת )

וכן כל התחנות שהוצבו החל משנת הקיימות 
4113.) 

מקומות שאינם בניינים 
)פארקים, גני שעשועים, אתרי 

פורט, בתי עלמין נופש וס
 וכיוצ"ב(

 .0/00/4101 -החלה הדרגתית רב שנתית עד ל

אמור  -0774מבני ציבור שנבנו אחרי שנת  .א מבני ציבור
להיות נגיש על פי הדרישות בחלק ח' של 

 תקנות תכנון והבניה.

בהחלה  -דרישות משלימות למבנים קיימים .ב
 .0/00/4101 -הדרגתית רב שנתית עד ל

 עד למועד הרשמי של הבחירות הקרובות לכנסת  יותמקומות להצבת קלפ

מערכת החינוך המוכרת 
 ש"ל( 31והרשמיות )

 .0/5/4107 -בהחלה הדרגתית רב שנתית עד ל

נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה 
 עם מוגבלות

 מיידי

 מיידי נגישות בריכות שחייה

בהחלה הדרגתית, בפרישה המוגדרת בתקנות, עד  נגישות השירות
 .0/00/4101 -ל
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ישנם  1031מנתוני אגף לשירותים חברתיים, נכון למחצית השנייה של שנת  .1.4

אנשים עם מוגבלויות בהתפלגות לפי הטבלה  3321בתחומי עיריית דימונה 

 -שבהמשך:

 סה"כ שכלית נפשית חושית פיסית גיל וסוג המגבלה

0-2 30 31 - - 11 

1-31 2 31 3 32 11 

31-31 2 1 1 11 11 

39-13 31 11 131 331 211 

 214 32 14 - *412 ומעלה 11

 3321 310 141 339 231 סה"כ

נספח לעניין זה ראה  -ומרותקים סיעודית ם*בנתון זה כלולים זקנים שהם גם עיוורי

 .ב'

 נספח ג'.מהו מקום ציבורי בהתאם להוראות החוק השונות, ראה  .1.2

 

 ממצאים

 אחריות נושאי המשרה בחוק .7

  אחריות נושא משרה בתאגידמגדירה את  נב.07הוראות החוק  .7.0

נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי 39נעשתה עוולה כאמור בסעיף  .1.3.3

גם הוא לעוולה, אם היה אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל 

פעיל בתאגיד הקשור לנושא העוולה, שותף, למעט שותף מוגבל, או 

אלא אם כן הוכיח עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, 

 שניים אלה:

 (   העוולה נעשתה שלא בידיעתו;3)

 (   הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע את העוולה.1)

נושאי המשרה הם ראש העיר, מהנדס הרשות ובעלי לעניין חוקי הנגישות  .7.4

 תפקידים אחרים בהתאם לחקיקות השונות בנושא הנגישות.
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 -מגדירה את האחריות לאי ביצוע החוק כ א.נ07הוראות החוק סעיף  .7.3

 "עוולה אזרחית"

)א( מעשה או מחדל בניגוד להוראה לפי פרק זה, פרק ה' או לפי  .7.3.0

הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבנייה הוא עוולה אזרחית, 

והוראות פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, יחולו עליו, בכפוף להוראות סעיף 

 זה.

לפסוק בשל עוולה לפי סעיף קטן )א( פיצויים )ב(   בית משפט רשאי  .7.3.4

, בשל שקלים חדשים, בלא הוכחת נזק 51,111בסכום שלא יעלה על 

 -עוולה 

לה, ואולם לעניין סעיף קטן 39ו לרבות סעיף 39(   בניגוד להוראות סעיף 3)        

 לה, רק אם לא הוטל על הנתבע קנס כקבוע בסעיף הקטן האמור;39( של סעיף 1)ז()

לא, 39כט, 39כ, 39יז, 39יב, 39ט, 39(   בניגוד להוראה שנקבעה לפי סעיפים 1)        

מ או לפי הוראות הנגישות שלפי חוק התכנון 39לט, 39לד, 39, 1לג39, 3לג39

 והבנייה.

 -האחריות של נושאי המשרה והאכיפה שבעקבותיה היא בשלושה תחומים: .1.4

ציבות לשוויון זכויות , ע"י הטלת קנסות באמצעות הנבתחום המנהלי

, ע"י כתב אישום פלילי באמצעות בתחום הפלילילאנשים עם מוגבלויות, 

, ע"י תביעה אישית או ייצוגית של בתחום האזרחיהנציבות, ואחרון חביב 

 האדם בעל המוגבלות או נציגיו.

עולה כי הרשות לא ביצעה את כל המוטל עליה מכל הממצאים שבהמשך,  .1.2

ן היא חשופה לאחריות נושאי משרה, אך בעקבות ולכ בתחום הנגישות,

ביקורת זו החלה הרשות בפעולות משלימות, בתקווה כי השלמתן תסיר את 

 האחריות מנושאי המשרה.
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 מינוי רכז נגישות .1

 -" ונאמר בורכז נגישותלחוק עוסק בנושא " מב.07סעיף  .1.0

)א( מי שאחראי לאספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד',     .1.3.3

הבקיא, ככל  עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם 45ק המעסי

הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה 

 (.רכז נגישות -אדם עם מוגבלות )בסעיף זה 

 –)ב(   רכז נגישות      .1.3.1

(   ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו 3) 

 הוא ניתן;

 (   ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק זה.1) 

רכז נגישות  4/7/4104בעקבות ממצאי הביניים של דו"ח זה מונה בתאריך  .1.4

מבין עובדי הרשות, ובמסגרת המינוי הוגדרו תפקידיו וכפיפותו 

 המקצועית.

רכז הנגישות במסגרת תפקידו אף ריכז את כל ההתייחסויות של  .1.3

בוקרים לדין וחשבון זה והעבירם במרוכז למבקר, וימשיך לעקוב אחר המ

 ביצוע התחייבויות המבוקרים בהתייחסות.

כמו כן מאז כניסתו לתפקיד הוא פעל להסדיר יציאת עובד שנקבע  .1.3

 להכשרה כמורשה נגישות במסגרת קורס של משרד התמ"ת.

 

 מטה נגישות עירונית .7

רונית הופצו אף הם רק בעקבות כתבי מינוי לפורום מטה הנגישות העי .9.3

והוא כולל את בעלי התפקידים  31/31/1031ממצאי הביניים בתאריך 

מ"מ רה"ע והממונה על מנהל ההנדסי ומנהל כספי, גזבר העיר,  -הבאים:

מהנדס העיר, ראש המנהל הכללי, ראש מנהל חינוך ורווחה, ממונה 

נהל מח' רישוי הבטיחות והגהות, מנהל אגף הרווחה, מנהל אגף שפע, מ

 עסקים ורכז הנגישות העירוני.
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מאז הוצאת כתבי המינוי, מטה הנגישות התכנס לראשונה בתאריך  .7.4

 -:ובמהלך הישיבה סוכמו הנקודות הבאות, 04/4/4103

 הכשרת עובד הרשות לתפקיד מורשה נגישות. .7.4.0

ניהול מו"מ להכנת תכנית אב לנגישות עבור השצ"פים, ולגבי מבני  .7.4.4

 ית אב ע"י מי שיוכשר כמורשה נגישות.ציבור הכנת תכנ

נציבות שוויון  -חשוב לציין כי עפ"י חוברת הנגישות של משרד המשפטים .7.3

זכויות לאנשים עם מוגבלות, תכנית אב כזו עם אבני דרך הרשות הייתה 

 לכל המאוחר. 4101או  4117צריכה להכין כבר בשנת 

 

 תכנית אב לנגישות .01

משרד המשפטים יוחד פרק שלם להכנת  בחוברת "עיר נגישה" שפורסמה ע"י .33

שתהיה תכנית רב שלבית להסדרת הנגישות תכנית אב לנגישות בכל התחומים, 

 .ברחבי העיר ועמידה בהוראות החוק השונות

מי שהיה צריך להוביל תכנית אב כזו, הוא למעשה מטה הנגישות, אך היות והוא  .31

 פעול בנושא., לא יכול היה ל31/31/1031מונה לתפקידו רק בתאריך 

מה שכן בוצע היה תכנית הנגשה עירונית בתחום הנגשת תחנות האוטובוס  .31

 ברחבי העיר, שלגביו ייוחד פרק נפרד.

כעולה מכל האמור לעיל, העירייה לא הכינה תכנית אב במכלול הנושאים  .03

 והתחומים המחייבים הנגשה, עפ"י הוראות החוק השונות.

 

 העסקת מורשה נגישות .05

ב',מגדיר בס"ק )א( את חובת 1סעיף  3911ים תשכ"ח חוק רישוי עסק .32.3

  -העסקת מורשה נגישות ואת המקומות המחייבים הנגשה והלן לשון החוק

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  9מא91כמשמעותו בסעיף  – "מורשה לנגישות השירות"

 ;שהוא עובד של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמו לענין זה

מא לחוק שוויון זכויות לאנשים 91כמשמעותו בסעיף  – ורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה""מ

 ;שהוא עובד של רשות הרישוי או שרשות הרישוי התקשרה עמו לענין זהעם מוגבלות 

מקום מהמקומות המפורטים בתוספת הראשונה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם  – "מקום ציבורי"

 מנו, העומד לשימוש כלל הציבור או חלק בלתי מסוים ממנו;מוגבלות, או חלק מ
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שירות המפורט בתוספת השניה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, המיועד  – "שירות ציבורי"

 לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו.

 המפרט מהו מקום ציבורי או שירות ציבורי. נספח ג'לעניין זה ראה את 

 

, הרשות אינה מעסיקה מורשה נגישות באף אחת 4103נכון לינואר  .05.4

 מהדרכים הללו.

בעקבות ישיבת מטה הנגישות, כאמור לעיל, פנה רכז הנגישות  .05.3

לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, בבקשה  4103בחודש מרץ 

, 4103והשני בינואר  4103להסדיר יציאת עובדי הרשות לקורס האחד ביוני 

לא יהיה מורשה נגישות כעובד  4103כי עד סוף משמעות הדבר היא 

 הרשות ולכן יש צורך להיעזר באחד כזה כנותן שירותים.

 

 חשיבות העסקת מורשה נגישות עפ"י הוראות החוק .02

רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר ב' אומר "1ס"ק )ב( לסעיף  .31.3

כן  זמני לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם

לחוק שוויון  3לפי פרק ה'מצאה רשות הרישוי כי קוימו הוראות הנגישות 

זכויות לאנשים עם מוגבלות, על סמך חוות דעת של מורשה לנגישות 

 השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה."

, היות ולא היה מועסק על ידי הרשות מורשה 1031נכון לסוף דצמבר  .31.1

 גם לא דרשה ולא חייבה את העסקים המוגדרים כמבני ציבור היאנגישות, 

, להציג חוות דעת של מורשה נגישות, בנספח ג'כאמור  או שירות ציבורי

לעסקים קיימים שחידשו את רישיונותיהם או לגבי עסקים חדשים שביקשו 

 רישיון עסק.

ג' מפרט את התנאים שניתן 1סעיף  3911חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .31.1

רשות הרישוי ".....  -יון למרות הסעיף הקודם ואלו הן ההוראותלתת ריש

לחוק  3שלא התקיימו בו הוראות פרק ה' רשאית ליתן היתר זמני לעסק,

; ..... לתקופה שלא תעלה על שנהשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, 

האמור לתקופה נוספת,  רשות הרישוי רשאית להאריך את ההיתר הזמני

 חודשים נוספים" 2שלא תעלה על 
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כי הרשות הייתה רשאית משמעות האמור בסעיף הקודם הוא  .02.3

להאריך את יישום החוק בעסקים המחייבים חוות דעת של מורשה נגישות 

 שנה מיום פרסום הוראות אלו. 0.5עד למכסימום של 

, 1030ב')ב( לחוק רישוי עסקים התקבלו בשנת 1תיקון הוראות סעיף  .31.2

המחצית השנייה של ייתה חובה כבר לקראת ומכאן לפי הבנת המבקר ה

לא לחדש או לתת רישוי עסקים לכל  4104או תחילת שנת  4100שנת 

העסקים שחייבים חוות דעת של מורשה נגישות והסדרת הנגישות עפ"י 

 , ולהעסיק במהלך תקופה זו מורשה נגישות.חוות דעת זו

קים משמעות האמור לעיל ולאור נתוני ההמשך בנושא רישוי העס .31.1

היא שהרשות חייבת להעסיק מורשה נגישות ללא דיחוי באחת מהדרכים 

 המצוינים לעיל.

אומר בזו הלשון  1ו'321גם עפ"י הוראות חוק התכנון והבנייה סעיף  .31.1

לבנין שהוא מקום , לפי הענין, לא יינתן היתר, אישור או תעודת גמר"

ו לבנין א)ז( 3ו321כמשמעותו בסעיף  ציבורי חדש, למוסד חינוך חדש

אלא אם כן התקבלה , או לחלק ממנו, 1ו321כהגדרתו בסעיף  מגורים חדש

, לאחר התייעצות חוות דעתו של מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה

עם מורשה לנגישות השירות, כי מתקיימות הוראות לפי כל אחד מאלה לפי 

 .1002הענין:...... ". הוראות אלו התקבלו בשנת 

למול אגף ההנדסה עולה כי אגף ההנדסה פעל לקבל בבדיקת הנושא  .02.1

 חוות דעת כאלו לבניינים שונים שיפורטו בהמשך.

 

 רישוי עסקים החייבים בנגישות לאנשים עם מוגבלויות .07

כי לכל המאוחר כבר בשנת מהעולה מראש הפרק הקודם מתברר  .07.0

לצורך רישוי עסקים  הייתה חובה להעסיק מורשה נגישות 4100או  4101

, לא אסור היה לאשר חידוש או מתן רישוי עסקים 4104כבר משנת כן וכמו 

מבלי לקבל מהם חוות דעת של כמבני ציבור או שירות ציבורי המוגדרים 

 מורשה חתימה.
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  -מנתוני מח' רישוי עסקים שנמסרו למבקר עולים הנתונים הבאים: .07.4

שכאמור לא מועסק ברשות מורשה נגישות, כפי שכבר צוין בסעיפים  .31.1.3

 ודמים.הק

שכל בקשה לרישוי עסקים בדרך קבע מועברת למהנדס העיר ורק  .31.1.1

עסק החייב בשימוש חורג נשלח לקבלת חוו"ד חיצונית של מורשה 

נגישות. משמע כי בכל יתר העסקים, למרות שהם שירות ציבורי כמופיע 

בדרישות החוק, לא נשלח אליהם מורשה נגישות כי אין אדם כזה 

ים לפנות ולקבל חוו"ד ממורשה נגישות ברשות או הם אינם נדרש

 חיצוני.

מרשימות מח' רישוי העסקים שהועברו למבקר בנושא חידוש רישיון  .31.1.1

 -עסק עולה כי:

 רישיונות עסק חדשים. 312בשנתיים האחרונות ניתנו  .31.1.1.3

מתוכם עפ"י הגדרות שירות ציבורי שבחוק הנגישות התוספת  .07.4.3.4

ואף אחד אלו(,  מכלל עסקים 19% -עסקים ) כ 311הראשונה ישנם 

 מהם לא נדרש ולא קיבל חוו"ד של מורשה נגישות.

 רישיונות לעסקים. 11בשנתיים האחרונים חודשו  .31.1.1.1

מכלל  91% -עסקים )כ 11מתוכם מוגדרים כשירות ציבורי  .31.1.1.4

וגם במקרה זה אף אחד מהם לא נדרש ולא קיבל עסקים אלו(, 

 חוו"ד של מורשה נגישות.

אלו לא ניתן רישיון זמני  למרות כל אלו, לאף אחד מעסקים .07.4.3.5

 כנדרש בהוראות החוק.

לאור ממצאי הביניים של דין וחשבון זה, החלה מח' רישוי עסקים  .31.1

לדרוש מהעסקים, ובמיוחד אלו שברור שאין נגישות לעסקיהם, לקבל חוו"ד 

 של מורשה נגישות חיצוני.

להסדרת הכשרת פקח מטעם הרשות  1031רכז הנגישות פנה בינואר  .31.4

אך ישות לצורך ביצוע הוראות החוק בתחום הרישוי עסקים, בנושא נג

מתשובת הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות עולה כי הם עדיין 

 כזו. לא ערוכים להכשרה
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 נגישות בריכת שחייה .01

ותקנות הסדרת מקומות  3914חוק הסדרת מקומות רחצה תשכ"ד  .01.0

טים את הדרישות מפר 4113רחצה )בטיחות בבריכות שחיה( תשס"ד 

 להסדרת הנגישות בבריכות שחייה.

גם מהטבלה המפרטת את לו"ז הטיפול בכל תחומי ההנגשה נכתב כי  .01.4

הטיפול בהנגשת בריכות השחייה היא מיידית, משמע שעל הרשות ועל כל 

גורם אחר היה להנגיש את בריכת השחייה בסמוך מאוד למועד כניסת 

בפועל ניתנה ם בנושא זה עולה כי החוק לתוקפו, אולם ממכתב משרד הפני

שנים מיום  4.5לבעלי הבריכות ארכה למלא את ההוראה בטווח של 

 .0/0/4117 -ההוראה וזאת עד ל

בתחומי עיריית דימונה ישנם שתי בריכות, האחת, עירונית המופעלת  .31.1

 ע"י מיקור חוץ, והשנייה בריכה במלון דרכים.

כות אלו, עפ"י מבדיקת המבקר את הסדרת הנגישות לשתי ברי .01.3

עולה כי הרשות לא מסמכים שנתקבלו באמצעות מח' רישוי העסקים, 

 עמדה בעצמה או לא דאגה שאחרים יעמדו בדרישות תקנה זו.

  -להלן ממצאי הבדיקה בכל אחת מהבריכות הנ"ל: .31.2

 

 בריכה עירונית

כפי  שנים לאחר המועד האחרון 4 -, דהיינו כ03/7/4117בתאריך  .31.2.3

, הוחתם מפעיל הבריכה על טופס 32/1/04ם שפורסם בתקנות מיו

שבה נאמר כי החותם  11הצהרה כנדרש בתוספת התשיעית לתקנה 

ממלא אחר חובות התקנות הנ"ל וכי הוא ממלא את דרישות ההנגשה 

 שבחוק.

נערכה הבדיקה הראשונה לעגורן/מכונת ההרמה  13/1/1009בתאריך  .31.2.1

יקה נוספת שהותקן בבריכה והמשמש להורדת נכים לבריכה. בד

, למרות שטופס הבדיקה הקודם 11/1/1033שהוצגה בוצעה בתאריך 

לא הוצג . 13/9/1030נרשם כי הבדיקה הבאה צריכה להתבצע בתאריך 

כנדרש וכנרשם בטופסי  4104, 4101גם טופס בדיקה לסוף השנים 

 הבדיקה.
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מעבר לטופס ההצהרה, לא הוצג בפני המבקר חוו"ד של מורשה  .31.2.1

כי אמנם הבריכה עומדת בדרישות הנגישות בהתאם הקובעת  נגישות

 לתקנות אלו.

מכאן עולה כי ההצהרה והתקנת העגורן בוצעו באיחור של  .01.5.3

שנים מהיום האחרון  4 -שנים מיום פרסום התקנות ו 3לפחות 

אחת לשנה בעגורן )ובאם -לביצוען, לא מבוצעות בדיקות תקופתיות

ת על נגישות המקום בוצעו אין להם תיעוד(, ואין חוו"ד מקצועי

 שתאמת את ההצהרה שנחתמה ע"י מפעיל הבריכה.

 4/2/4103 -הוצג בפני המבקר אישור תקינות העגורן נכון ל .01.5.5

 .4/1/4103 -ואשר תקף עד ל

 

 בריכה במלון דרכים

נשלח למלון דרכים, מכתב הכולל את דרישות  11/33/1004בתאריך  .31.2.1

ך לחתום אליה, התקן ואת ההצהרה על מילוי התקנות שהבעלים צרי

והיא נחתמה במועד לא ידוע וככל הנראה בסמוך למועד המשלוח שלה 

 למלון דרכים.

של מהנדס שבדק מנוף הרמה  32/2/1001מלון דרכים הציג מסמך  .31.2.1

לנכים שנמצא בבריכת קיבוץ עין החורש, מסמך שנעשה ככל הנראה 

 במטרה לבדוק תקינות המנוף לפני רכישתו.

, דהיינו באיחור של 2/2/17ריך למרות כל אלו, רק בתא .01.5.1

מפרסום התקנה וחצי שנה מהמועד האחרון לסיום  כשנתיים ומחצה

, פנה מלון דרכים למח' רישוי עסקים בטענה כי אין באפשרותם ביצועה

להתקין מנוף הרמה לנכים, מסיבות שונות ובכלל זה עלות המתקן 

רה בקשה זו הועבוכמובן בבקשה לפתור אותם מהצורך בהתקנתו. 

 למשרד הפנים, לממונה רשויות בתחום רישוי עסקים.

משרד הפנים השיב למח' רישוי עסקים בו ציין כי  31/1/1001בתאריך  .31.2.9

וכי אין פטורים  3/3/1001המועד האחרון להתקנת מנוף ההרמה היה 

 מתקנה זו ולכן על מלון דרכים להתקין את מנוף ההרמה.
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נים ומח' רישוי התכתובת בנושא בין מלון דרכים למשרד הפ .01.5.01

שנים מעבר למועד האחרון  3דהיינו , 1030עסקים נמשכה עד סוף שנת 

 שנקבע לעמידה בתקנות.

, הוזמנו מלון דרכים לשימוע בפני היועץ 10/3/1033בתאריך  .31.2.33

המשפטי בנושא זה ובעקבות אי חידוש רשיון העסק, ומלון דרכים מצדו 

וע, שבפועל טען כי המתקן הוזמן ולכן מבקשים לבטל את השימ

ושבו הובהר למלון דרכים החובה  1/1/1033השימוע בוצע בתאריך 

 להתקין את מתקן ההרמה לצורך הנגישות לאנשים עם מוגבלויות.

נכתב ע"י הפקח של מח'  34/1/33לאור כל אלו רק בתאריך  .01.5.04

שנים  3וזאת באיחור של רישוי העסקים כי מתקן ההרמה הותקן, 

 מדה בתקנות אלו.מהיום האחרון שקבע החוק לי

תסקיר על בדיקת המתקן שנערך ע"י מהנדס בוצע בתאריך  .01.5.03

אלה שמאז ועד היום לא הומצא אישור נוסף של בדיקת , 4/4/1033

 המתקן הנ"ל.

עולה מכך שגם במקרה זה לא הייתה עמידה בדרישות החוק  .01.5.03

להתקנת מתקן הרמה במועד כנדרש בתקנה וכמובן שלא הומצאה 

 ות.חוו"ד של מורשה נגיש

ולכן יש לפעול ללא  2/2/4104 -הוצג אישור שתוקפו פג ב .01.5.05

 דיחוי לקבלת אישור עדכני.

 

 חוות דעת של מורשה נגישות בתחום הבנייה .07

עולים  1033-1031מנתוני האגף שהתקבלו והמתייחסים לשנים  .39.3

  -הממצאים הבאים:

 היתרי בנייה. 13בסה"כ בשנתיים אלו הוצאו  .39.3.3

 מורשי נגישות.בכולם היה או צורף חוו"ד של  .39.3.1

 רק בחלק מהמבנים ניתן פטור מנגישות בהתאמה לדרישות החוק. .39.3.1

  בנספח  ד'.את כל נתוני ההיתרים שניתנו ניתן לראות  .39.1
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 הנגשת תחבורה ציבורית לאנשים עם מוגבלויות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי  .39.1

ת את ההנגשה בתחום זה ולהלן מסדירו 1001-ג(, תשס"תחבורה ציבורית

 -הנקודות החשובות בחוק:

הרשות בסיוע גורמים אחרים )א( לתקנה נרשם כי 1בסעיף  .07.3.0

שנים להסדרת  01 -תכין בתוך שנה מתחילת התקנות תכנית ל

 11 -תחילת של תקנות אלו הוא החל מהנגישות לתחבורה ציבורית. 

אוטובוס צריך משמעות סעיף זה הוא כי הנגשת תחנות ה. 1001במאי 

 .47/5/4103להסתיים בתאריך 

"רשות מקומית תנגיש תחנות וסככות )ב( אומר  1סעיף  .07.3.4

, בהתאם לתכנית שבתחום שיפוטההמתנה המוצבות ברחובות 

ההנגשה, ותדווח למפקח על התעבורה, אחת לשנה, על התקדמות ביצוע 

ההדגשה היא ע תחום שיפוטה שמתחיל גם במבואות העיר התכנית." 

 א רק בתוכה.ול

"בעל  מטיל גם על חברת האוטובוסים אחריות בזו הלשון)ג( 1סעיף  .39.1.1

רישיון קו יפעיל את האוטובוסים הנגישים ויציב בתחנות ובסככות 

בתוספת השניה, לפי תכנית  2ההמתנה את השלטים כאמור בפרט 

ההנגשה, וידווח למפקח על התעבורה אחת לשישה חודשים, על 

 ת."התקדמות ביצוע התכני

התכנית הייתה אמורה לכלול מספר פעולות ובאחריות גורמים שונים  .39.4

 -כמפורט:

 , החלפה/התאמה התחנות לדרישות החוק.באחריות העירייה .39.4.3

, הנגשה תחנת האוטובוס ומרחב התנועה סביבה באחריות העירייה .39.4.1

 לאנשים עם מוגבלויות.

 , שילוט התחנה, כולל שילוט לאנשים עם מוגבלויות,באחריות אגד .39.4.1

 והצגת לוח זמנים ותוואי קווי האוטובוס בתוך התחנה.

מפרט את דרישות החוק להתאמת/הסדרת הנגישות לתחנות  נספח ה' .39.4.4

האוטובוס לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לדרישות החוק, וזהו 

 תרשים שנערך ע"י דר' גבריאלה עילם מעמותת נגישות לישראל. 
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אשר עונים לדרישות מצ"ב תמונות של תחנות שצולמו בעיר אחרת ו .39.4.2

החוק בהיבט של שילוט, לו"ז, מסלול ומראה, ותשומת לבכם לגודל 

 השילוט.
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בהחלה הדרגתית רב שנתית עד  " -לו"ז לעמידה בדרישות תקנות אלו הוא: 39.1

מכלל התחנות הקיימות וכן  20%חובה להנגיש  4117עד שנת כאשר ) 4103 -ל

 (."1004וצבו החל משנת כל התחנות שה

 -בדיקת פעולות העירייה ביחס לאמור לעיל עולה כי: 39.4

היא התכנית היחידה שהוצגה בפני המבקר ע"י מהנדס העיר  .07.3.2

והנקראת "סקר נגישות תחנות אוטובוס  05/3/4100 -תכנית שהוכנה ב

 בדימונה".

נערך )א(, והוא 1, אינו תכנית כנדרש בתקנה משמע שסקר זה .07.3.7

נים מהיום האחרון הנדרש בתקנות, והיא לא נערכה ש 7באיחור של 

 בשיתוף הגורמים בתקנה זו.

הסקר כאמור אינו תכנית ואינו קובע אבני דרך לטווח של השנתיים  .39.4.1

 .11/2/1031, דהיינו עד לתאריך שנותרו לסיום ההנגשה

תחנות,  313תחנות האוטובוס ברחבי העיר מתוך  301הסקר סוקר  .39.4.9

מצאות בפאתי העיר, אך בתחום השיפוט למעט תחנות האוטובוס הנ

 , כגון התחנות בצומת נתיבות ובצומת הקניון.שלה

תחנות, הן תחנות הכוללת  10מתוך התחנות שנסקרו רק  .39.4.30

 סככה.

, אך כפי הסקר הצביע על ליקויים שונים בתחנות האוטובוס .39.4.33

, ולא הוצג רוב הליקויים שנמצאו בסקר לא תוקנושיובהר בהמשך, 

מך המאשר כי התיקונים בוצעו ונבדקו או אושרו ע"י בפני המבקר מס

 מורשה נגישות.

 ו'בנספח את רשימת הליקויים בסקר ניתן לראות  .39.4.31

, נערך בתאריך ככל הנראה כחלק מתיקון הסקר הרשום לעיל .39.2

סיור בשיתוף קרן השיפורים המשותפת למשרד , 1031אוקטובר  -ספטמבר

 -ממנו ניתן ללמוד כי :התחבורה ואגד, 

על מסמך   1/30/1031ות סקר זה התקבל בתאריך בעקב .07.5.0

סככות )תחנות אוטובוס( חדשות לפי הדגם הנבחר "דגם  31הקצאת 

. ממש לקראת סיום 4103תומר" שיותקנו ככל הנראה במהלך ינואר 

 המועד האחרון לסיום ההנגשה של התחבורה הציבורית.
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מכלל התחנות  011%כמות התחנות הנ"ל היא למעשה  .07.5.4

נבדקו בסקר הנ"ל שיש להחליף או להתאים לדרישות )סככות( ש

אך אינם כוללות את הסככות הקיימות בפער שבין כמות החוק, 

 התחנות בכלל והתחנות שבסקר.

תחנות  7בהתייחסות המהנדס לדו"ח נמסר כי נותרו עוד  .07.5.3

 .4103שהחלפתן תבוצע עד סוף יוני 

ה בסקר זה אין ביטוי להתאמת הנגישות לתחנה עצמה ולעלי .07.5.3

וכמו כן , כנדרש בהוראות החוק, לאוטובוס ע"י האנשים עם מוגבלויות

אין ביטוי לאחריות אגד לשילוט כולל עבור עיוורים, פירוט לו"ז 

 ומסלולי נסיעה של קווי האוטובוס בכל תחנה. 

תחנות  011בהתייחסות של המהנדס לדו"ח נטען כי הונגשו  .07.5.5

גשו, שלטענתו יונגשו תחנות שטרם הונ 43, דהיינו חסרים 030מתוך 

 .4103ע"ב תקציב 

לאור זאת עולה כי הרשות אינה עומדת בדרישות החוק, למרות  .07.2

 הפעולות שהיא ביצעה עד כה.

תחנות  34, המבקר עשה בדיקה מדגמית של 2/31/1031בתאריך  .07.7

אוטובוס )סככות ותחנות עמוד( ועמידתם בדרישות החוק עפ"י התרשים 

עולה כי אף ז' בנספח ומהנתונים המופיעים  , כולל בפאתי העיר, נספח ה'

, ויותר מכך השוואת אחת מהן אינה עומדת באופן מלא בדרישות החוק

עולה כי הליקויים שנמצאו , 32/1/1033חלק מהתחנות הללו לסקר שבוצע 

 בסקר לא תוקנו מאז ועד ליום בדיקת המבקר.

עם  החלו להתקין ברחבי דימונה את התחנות החדשות 1031בינואר  .07.1

הסככות והתקנה זו הסתיימה, והתמונה בהמשך שצולמה ליד בי"ס "בן 

 עטר" מראה כיצד הן נראות בשטח.
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  -אך עיון בתמונה הנ"ל ובתמונה שבהמשך ניתן לראות: .39.9

כי מסלול הנסיעה ולו"ז הקווים הנמצא בתחנה זו בלבד, הוא בגודל  .39.9.3

שכן אדם עם מוגבלות או  קטן שגם אדם רגיל יתקשה לקרוא בו וכל

סתם אדם מבוגר אם קשיי ראייה. לכן מומלץ כי בכל התחנות יהיה 

 לעיל. 39.1מסלול ולו"ז בהתאם לתמונה שבסעיף 

כמו כן המסלול והלו"ז אינו של כל הקווים העוצרים בתחנה זו, אלה  .39.9.1

 .1 -ו 3רק של הקווים הפנימיים 

כים, מהצד הפנימי זאת ועוד, אין שילוט  מתאים וזוהר בצהוב לנ .39.9.1

 והחיצוני של התחנה, המכיל את כל הקווים העוצרים בתחנה זו.

 בנוסף אין כלל, שילוט לעיוורים של כל הקווים בעוצרים בתחנה זו. .39.9.4

 

חמור מכל, מסיור בעיר, זוהי התחנה שיש בה מסלול ולו"ז, ובכל  .39.30

 שאר התחנות האחרות אין בנמצא פרט זה ויש חובה להשלימו עפ"י הוראות

 החוק.
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טרם הוחלפו כל  1031מנסיעה ברחבי העיר עולה כי נכון למרץ  .39.33

התחנות עם הסככות וחלק מהתחנות הישנות עומדות עדיין על מקומן, 
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ולדוגמא הן לא הוחלפו ברח' המעפיל ליד כיכר "מרים הדר" משני צידי 

משני צידי הכביש וליד מסעדת  3111הכביש, בהמשך רח' המעפיל ליד בנין 

 שיפודי רון ליד המרכז המסחרי, ולהלן תמונה המצביע על תחנה כזו. 

 .39.2.2 -ו 39.2.1לעניין זה ראה התייחסות לדו"ח סעיפים  .39.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחנות אלו מעבר לכך שלא הוחלפו, הן גם לא עומדות בדרישות  .39.31

לן מספר דוגמאות כיצד תחנות החוק בתחום הנגישות, שילוט והכוונה, ולה

 אלו צריכות להיות מאורגנות עד שיוחלפו.
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כמו כן אין בסביבת התחנות עמוד דיגיטאלי סולארי, עם זמני  .39.31.3

האוטובוס או זמני ההגעה והיעד, כפי שיש במקומות אחרים בארץ 

 -ומצ"ב דוגמא לעמוד כזה  
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והלו"ז הנ"ל נאמר ע"י המהנדס ולאור תשובות אגד כי הדבר  לגבי עמוד התאורה

אינו הכרחי וניתן כפריווילגיה, וכי בכל אוטובוסי אגד ישנה מערכת כריזה פנימית 

 על המסלול ועל התחנה בה עצר האוטובוס.

 

לאור כל האמור לעיל מומלץ לפעול מול חברות התחבורה להשלים  .39.34

, בהתאם לדרישות החוק, והרשות את החסר בתחום השילוט, מסלול ולו"ז

 להחליף או להתאים את התחנות שטרם הוחלפו להוראות החוק.

בהתייחסות לדו"ח ציין המהנדס כי קיימת התחייבות של אגד כי  .39.32

מועד התקנת המפות והמסלולים תהיה בקרוב, היות והן נמצאות בשלבי 

 הכנה, ומועד התקנתן יינתן בקרוב.

 

 חר שיש בו זכות מעבר לציבורמדרכות, צמתים וכל מקום א .41

בחוק  1לפי סעיף  0773נושא זה היה אמור להסתיים עוד בשנת  .10.3

 .3911הרשויות המקומיות )סידורים לנכים( תשמ"ח 

בנושא זה עוסקות גם הנחיות לתכנון רחובות בערים, משרד  .10.1

 .1001התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד השיכון 

תקנות שוויון רסמו בשם "כמו כן הותקנו תקנות נוספות שטרם פו .10.1

" 1031 –התשע"ב זכויות לאנשים עם מוגבלות )דרכים נגישות(,

הוא "נוסח לועדת העבודה והרווחה  1031ינואר  -ושהסטאטוס שלהם נכון ל

ולאחר אישור מ.המשפטים". עפ"י הוראות החוק  19/4/31מעודכן לתאריך 

 .1001תקנות אלו היו צריכות להיות מותקנות לא יאוחר משנת 

בטבלת הלו"ז שרשומה בפתיחת דו"ח זה והלקוחה מתוך חוברת  .10.4

"עיר נגישה" של משרד המשפטים רשום כי קיימות "דרישות משלימות 

 -להנגשת מדרכות, צמתים וכל מקום אחר שיש בו זכות מעבר לציבור

", וכל אלו רשומים בחוק 3/33/1031 -בהתחלה הדרגתית רב שנתית עד ל

 לט )ו(.39סעיף  3991-לאנשים עם מוגבלות, תשנ"חחוק שוויון זכויות 

צמתים ומדרכות יתוכננו, ייבנו ויותאמו הוראות החוק קובעות כי  .10.2

באופן המאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן סביר בין המדרכה לכביש, 
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בין מקום החניה למדרכה, על המדרכה ובחציית הכביש בהתאם להוראות 

ומכשולים אשר פוגעים בזכותו של אדם  געיםלפי סימן זה, לרבות הסרת מפ

עם מוגבלות לנגישות כאמור בסעיף זה ולרבות התקנת רמזורים 

 המותאמים לאנשים עם מוגבלות בראיה.

בבדיקה מדגמית שערך המבקר במספר צמתים ברחבי העיר, לא  .10.1

נמצא כי אין צומת שאין בה הנמכה מתאימה, אך כן נמצאו מקומות בהן 

 במדרכה למוגבלים ע"ג כסאות גלגלים או בעלי קלנועיות. אין רוחב מספיק

המהנדס בהתייחסותו ציין כי בכל תכנית חדשה שיש בא הסדרי  .10.1

תנועה ישנה התייחסות לנושא וכמו כן תכנית רב שנתית לנושא נמצאת 

 בשלבי הכנה בין אגף ההנדסה ואגף ש.פ.ע.

 העסקת אנשים עם מוגבלות .10.1

כויות לאנשים עם מוגבלות בתחום זה עוסק בין השאר חוק ז .41.7

, החל בעיקר על 1001המועסקים כמשתקמים )הוראת שעה( תשס"ז 

 המועסקים באמצעות המרכז ברב נכותי.

 -העסקת אנשים עם מוגבלויות נעשית בתחומי הרשות בשני מישורים .41.01

 עובדים המועסקים ישירות ע"י הרשות בתפקידים שונים. .10.30.3

ות המרכז הרב מוגבלים המועסקים בתעסוקה נתמכת באמצע .10.30.1

 נכותי, המופעל ע"י עמותת יחדיו.

מנתונים שהתקבלו לגבי העסקת אנשים עם מוגבלות ברשות עצמה  .10.33

  -כעובדים מן המניין עולים הנתונים הבאים:

עובדים בעלי לקות  1באמצעות הקפ"ד מועסקים בסה"כ  .10.33.3

 חושית, האחת כסייעת בגנים והשנייה במוקד העירוני.

 -ים בעלי מוגבלות לפי הפירוט הבא:עובד 2העירייה מעסיקה  .10.33.1

מרכזן, פיקדה במח' גנים, מפקח במח' הנדסה, עובדת בספריה  3

 העירונית ומזכירה באגף הרווחה.

מנתונים שהתקבלו לגבי העסקת אנשים עם מוגבלות המועסקים  .10.31

 -כמשתקמים או כעובדים בתעסוקה נתמכת עולים הנתונים הבאים :

איש  342הרב נכותי הוא מספר המשתקמים במסגרת המרכז  .10.31.3

 -ואישה, בהתפלגות הבאה:
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 בעלי פיגור קל ובינוני. 11 .10.31.3.3

 בעלי מוגבלויות פיסיות, חושיות ועוד. 19 .10.31.3.1

 נפגעי נפש למיניהם. 11 .10.31.3.1

מתוך סה"כ משתקמים אלו, מועסקים בתעסוקה )השמה(  .10.31.1

, ואת פירוט והתפלגות 1031איש ואישה נכון לדצמבר  41נתמכת 

 ח'.בנספח לראות  השמתם לפי מעסיקים ניתן

שאין תקרה מקסימלית לכמות המשתקמים או המועסקים  .10.31.1

בתעסוקה נתמכת, והכל הוא כפועל יוצא של התקשרויות בין המרכז 

למפעלים, חברות ומעסיקים וכל זה בהתאם לצרכים והרצונות שלהם. 

ח' עולה כי חלה עליה במספר המועסקים בתעסוקה בנספח מעיון 

 .1031דצמבר  ועד 1031נתמכת מינואר 

בין המרכז או בין הרשות לבין המשתקמים אין יחסי עובד  .10.31.4

 מעביד, כנדרש עפ"י החוק.

אולם בין המועסקים בהשמה נתמכת לבין המעסיק יש יחסי  .10.31.2

 עובד מעביד.

המועסקים שבהשמה נתמכת מועסקים בתחומים שונים  .10.31.1

הרכבת גופי תאורה לתקרות אקוסטיות, קיצוץ סיבי  -ולהלן מקצתם:

אלום וקבלים לתעשיית האלקטרוניקה, שירותי כביסה למוסדות טנט

 ציבור, עבודות אריזה ולאחרונה גם במיחזור פסולת אלקטרונית, ועוד.

סביר להניח כי קיימים אנשים נוספים עם מוגבלויות המועסקים  .10.31

במקומות עבודה פרטיים ולא באמצעות המרכז הרב נכותי או בידיעת 

 הרשות.

 

 מוגבלויותחניות לאנשים עם  .40

בנושא זה עוסקים חוק התחבורה המגדיר את הצורך בהקצעת  .13.3

תקנות שוויון זכויות מקומות חניה לנכים ברחבי כל רשות מקומית, וכמו כן 

-לאנשים עם מוגבלות )עדיפות במקומות חניה במקום העבודה(, תשס"ב

1003. 
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היות ולא היו נתונים מרוכזים בתחום זה ורק בעקבות הדין וחשבון  .40.4

חלה העבודה בנושא ובלל זה ריכוז ומיפוי כל חניות הנכים הקיימות, ה

ריכוז כלל החניות שציבוריות ברחבי העיר והיחס שבינם לבין דרישות 

החוק למספר חניות לנכים, החליט המבקר להשלים נתונים אלו בדו"ח 

 .4103לשנת 

 האמור לעיל כולל חניות לעובדים ברשות המקומית. .40.3

קחת מטעמו עורכת סקר מקיף בנושא לטענת המהנדס המפ .40.3

ושבעקבותיה תערך תכנית רב שנתית מול אגף ש.פ.ע בכדי לוודא הסדרת 

 החניות. אך לא ציין מתי תכנית זו תסתיים.

 

 דרישות ההנגשה במוסדות חינוך .44

 "ביצוע התאמות נגישות במכרז מסגרת" -לחוק קובע .0לד07סעיף  .11.3

 -ובסעיפי המשנה רשום

ת, בין בעצמן ובין באמצעות מוסד ציבורי או גוף )א( רשויות מקומיו .11.3.3

ארצי הקשור אליהן, יפרסמו מכרז לבחירת גורמים שאיתם יתקשרו 

לצורך ביצוע התאמות נגישות, במוסדות חינוך או בגני ילדים לפי סעיף 

 לד.39

)ב(   חלה על רשות מקומית או על כל גורם אחר, החייב על פי דין  .11.3.1

אמות במוסד חינוך או בגן ילדים על פי בחובת מכרז, חובה לבצע הת

חלק זה, רשאית הרשות, או אותו גורם אחר, להתקשר עם מי שנבחר 

במכרז על פי סעיף קטן )א(; התקשר גוף לפי סעיף זה, יצא ידי חובתו 

 "לפי כל דין המחייב התקשרות במכרז.

נכון למועד ביצוע דין וחשבון זה לא בוצעה הנחיות החוק ולא פורסם  .44.4

ז לביצוע התאמות הנגישות במוסדות החינוך ויתרה מזו אפילו לא מכר

נערך סקר מבנים ע"י מורשה נגישות בכדי לבחון את הצרכים במוסדות 

 החינוך הללו.

למימון  4103זאת ועוד, דרישה שיצאה מאגף החינוך לגזבר בפברואר  .44.3

 ע"י גזבר העירייה. 4103נדחתה במרץ ₪,  51,111 -מכרז זה בעלות של כ
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משמעות האמור לעיל היא כי העירייה אינה עומדת בדרישות החוק,  .44.3

 ועשויה למצוא עצמה בעמדת מגננה במקרה של פנייה לערכאות.

 

עוד בנושא זה עוסקים תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .11.2

, שפורסם בתאריך 1033)התאמת נגישות במוסד חינוך קיים( תשע"א 

11/9/1033. 

כי מנהל מח' החינוך ברשות המקומית יקבע קובע לתקנה זו  3סעיף  .11.1

העונה לדרישות הסעיף בתקנה וקביעה זו תקבל את בכל בי"ס בניין מרכזי 

 אישור הממונה שהינו משרד החינוך.

נכון למועד הביקורת ולפרסום דין וחשבון זה לא הוגדר בניין כזה  .44.7

 בכל בי"ס ולא הוצג אישור הממונה לקביעת הבניין המרכזי.

ייה לאגף החינוך נשלחה רשימה של בתי הספר ובהם המבנים בפנ .11.1

המרכזיים בכל בי"ס, מבנים שלא הוכרזו ככאלו ע"י מנהל אגף החינוך ולא 

ט' מצביע על המוסדות נספח  קיבלו את אישור הממונה כנדרש בחוק.

 והבניינים המרכזיים שהועברו למבקר.

החינוך הכפופים מעיון ברשימה עולה כי לא מופיעים בה כל מוסדות  .11.9

 לאגף החינוך ובכלל זה מוסדות החינוך של החינוך הדתי והעצמאי. 

בהתייחסות מנהל האגף עולה כי הרשימה המפורטת בנספח ט' לעיל  .11.30

, 9/1/1031נשלח לאישור מנהלת המחוז במשרד החינוך לאישורה בתאריך 

 אך שוב רשימה זו אינה כוללת את מוסדות החינוך הדתי ממלכתי או רשת

 החינוך העצמאי.

כי בכל בניין מרכזי העולה על קומה יתר סעיפי תקנה זו קובעים  .44.00

 -אחת יותקנו האמצעים הבאים:

התקנת פיר מעלית לבניין מרכזי אחד ומעל קומה אחת, למעט  .11.33.3

 בגני ילדים.

התקנת תאי שירותי לנשים וגברים, תא אחד לכל מין בקומת  .11.33.1

 הכניסה לבניין המרכזי.
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 לבנייןסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה הנגשת הכניסה למו .11.33.1

המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים הסמוכים ודרכי הגישה לחצר 

 .ולאולם הספורט ולרבות כבשים בדרכי הגישה

התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן  .11.33.4

 סביר במוסד החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד.

 14.13ניתן ללמוד בסעיף  על ממצאי הנוגעים לכל אלו .11.33.2

 שבהמשך.

הוראות אחרות, בעיקר חוזרי מנכ"ל, קובעים על הצורך בהימצאותם  .11.31

אמצעי נגישות לאנשים עם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת של 

, והתאמת כיתות הלימוד לצרכי התלמידים בעלי אמצעי עזר ושירותי עזר

 המוגבלות.

כאמור לעיל, לא ניתן לדעת נכון היות ואין ולא קיים סקר נגישות  .44.03

למועד פרסום דין וחשבון זה מהם ליקויי הנגישות הקיימים שמוסדות 

 החינוך ושבהם יש צורך לטפל.

תאי  7ישנם  4103בהתייחסות מנהל אגף החינוך נאמר כי נכון ליוני  .44.03

בתי ספר קיימים, דהיינו  02שירותים נגישים בבתי הספר בעיר מתוך 

 הספר יש תאי שירותים נגישים. מבתי 51% -פחות מ

בכדי לבחון האם כלל הילדים עם מוגבלויות מסודרים במוסדות  .11.32

חינוך ואם כן היכן ומהן סידורי ההסעה שהרשות מחויבת להם עפ"י החוק 

 פנה המבקר לאגף הרווחה ואגף החינוך בכדי לקבל נתונים.

ם על כלל האנשי 10/1/1031 -מנתוני אגף הרווחה שנמסרו למבקר ב .11.31

עם מוגבלויות, והמבוסס על מע' מנ"ר, עולה כי מספר התלמידים בגילאי גן 

 תלמידים.   91 -עד תיכון, הוא  כ

טווח 
 הגילאים

 כיתות
 להבסוג המג

 סה"כ
 שכלית נפשית חושית פיסית

 23 0 0 13 10 עד גן חובה 0-5

 37 15 1 16 5 ז' -א' 6-12

 32 22 3 2 5 יב'-ט' 13-18

 536 118 318 88 12 ריםמבוג 19-61

 524 15 24   485 קשישים ומעלה 29

 1152 170 346 119 517 סה"כ
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, וגם זאת לאחר 12/31/1031 -מנתוני אגף החינוך שנמסרו למבקר ב .11.31

שהתקבל אישור משרד החינוך, על תלמידים במסגרות החינוך השונות, עלה 

מכלל  10% -כ תלמידים במוסדות החינוך, שהם 39כי משובצים אצלם רק 

 התלמידים שדווחו ע"י אגף הרווחה.

את הפערים שבין נתונים אלו לבין נתוני אגף הרווחה, ניתן לראות  .11.31

 -בטבלה המצורפת :

 

טווח 
 הגילאים

 כיתות
 להבסוג המג

סה"כ  סה"כ
 פיסית ההבדל

 חושית
 שכלית נפשית

   שמיעה ראייה    

   2 0 0 1 1 0 גן 3-5

           2   סה"כ ביניים

פער לנתונים 
 הראשוניים

-10 -11         -21 

   1 0 0 1 0 0 א' 6

   2 0 0 1 1 0 ב' 7

   1 0 0 1 0 0 ג' 8

   3 0 0 2 1 0 ד' 9

   1 0 0 1 0 0 ה' 10

   2 0 0 2 0 0 ו' 11

   2 0 0 1 1 0 ז'  12

           12   סה"כ ביניים

פער לנתונים 
 הראשוניים

-5 -4   -1 -15   -25 

   2 0 0 1 1 0 ט' 13

   3 0 0 0 3 0 ח' 14

           5   סה"כ ביניים

פער לנתונים 
 הראשוניים

-5 3   -3 -22   -27 

 73- 19           סה"כ 

 

קיים שוני בכמות התלמידים ובחלוקתם ללקויות השונות בין נתוני  .11.39

ם החדשים, והפער הכללי אגף הרווחה שהוגשו בפעם הראשונה לבין הנתוני

 תלמידים.  11הוא 

לאור ההבדל בין נתוני אגף הרווחה ואגף החינוך, שהיה ביניהם פער  .11.10

משמעותי, הוציא המבקר דו"ח ביניים לשני הגורמים שבו ביקש לבצע 

 בדיקה וטיוב נתונים בהסתמך על רשימה שמית של האנשים עם מוגבלויות.
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וחה והיא נבדקה ע"י אגף לאור זאת הופקו רשימה ע"י אגף הרו .11.13

והיא הושלמה ע"י  33/1/1031החינוך, ונתונים אלו נמסרו למבקר בתאריך 

. אך הנתונים החדשים שנמסרו למבקר 19/4/1031אגף הרווחה בתאריך 

 -הצביעו על הממצאים הבאים :

מנתוני שיבוץ התלמידים שהופיעו ברשימות החדשות לנתוני  .11.13.3

 11ה היה הבדל משמעותי של אגף החינוך שנמסרו בפעם הראשונ

 -תלמידים. להלן פירוט הבדלים אלו:

 תלמידים. 11ישנו פער של  0-2בגילאים  .11.13.3.3

 תלמידים. 31ישנו פער של  1-31בגילאים  .11.13.3.1

 תלמידים. 11ישנו פער של  31-31בגילאים  .11.13.3.1

לאור הפער של התלמידים שהופיעו ברשימות אגף הרווחה  .11.13.1

לשהי, נתבקשו האגפים שלגביהם לא היה רשום לידם מסגרת חינוך כ

 לבדוק פערים אלו, והתוצאה לאחר הבדיקה הייתה שעדיין יש פער.

גם לאחר מקצה שיפורים נותרו עדיין פערים בין כמות  .11.13.1

התלמידים בעלי לקויות לבין אלו שיש להם מסגרת חינוכית כלשהי, 

 הכל כפי שמופיעה בטבלה שבהמשך.
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טווח 
 הגילאים

 כיתות
 להבסוג המג

 סה"כ
 סה"כ

 שכלית נפשית חושית פיסית ההבדל

   40 0 0 36 4 עד גן חובה 0-5

 17   0 0 23 6- פער לנתונים הראשוניים

 38   0 0 34 4 פער לנתוני אגף החינוך

מס' 
התלמידים 

שנרשם 
שיש להם 
 מסגרת 

11/02/2013 1 18         

03/03/2013 1 30         

29/04/2013     11       

   29 0 12 15 2 ז'-א' 6-12

 8-   15- 11 1- 3- פער לנתונים הראשוניים

 17   0 12 3 2 פער לנתוני אגף החינוך

מס' 
התלמידים 

שנרשם 
שיש להם 
 מסגרת 

11/02/2013 0 9         

03/03/2013 0 10         

   37 0 22 14 1 יב'-ט' 13-18

 5   22- 19 12 4- פער לנתונים הראשוניים

 32   0 22 9 1 ער לנתוני אגף החינוךפ

מס' 
התלמידים 

שנרשם 
שיש להם 
 מסגרת 

11/02/2013 0 10         

03/03/2013 0 11         

29/04/2013     22       

   10 0 10 0 0 טו'-יג' 19-21

 

לסיכום ניתן לקבוע אין התאמה בין נתוני אגף הרווחה לאגף החינוך  .11.11

ית של כל אדם בעל מוגבלות בגיל החינוך לשנת לגבי המסגרת החינוכ

 הלימוד תשע"ג. 

במהלך הבדיקה התברר למבקר כי לגבי אנשים עם מוגבלות של פיגור  .11.11

, והטבלה הנ"ל 13שכלי, חלה חובה לדאוג להם למסגרת חינוכית עד גיל 

 מציינת כמה אנשים כאלו יש לפי רישומי אגף הרווחה.

נוך והסביר כי את סיבת הפער לעניין זה התייחס מנהל אגף החי .11.14

לדעתו, כפי שמופיע בהתייחסות של רכז הנגישות, וטען כי יבוצע תיאום מול 

 אגף הרווחה ונתוני הבדיקה יועברו לרכז הנגישות בתוך חודש.
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מנתוני אגף החינוך עולה כי הוחלט ברשות להקצות את הגנים  .11.12

ם יופנו ילדים צאלון, דרור ופרח, ואליה -הבאים לצרכי החינוך המיוחד:

 בגילאי הגן עפ"י החלטת וועדת ההשמה.

למבקר לא הוצגו חוו"ד של מורשה נגישות, כי אמנם גנים אלו  .44.42

הותאמו לצרכי ילדי הגן שיש להם מוגבלות בהתאם להוראות וועדת 

 ההשמה.

מנתוני השיבוץ של תלמידים עם מוגבלויות בגילאי הגנים שהוצגו  .44.47

תלמידים כאלו, כאשר לפי נתוני אגף  4ע"י אגף החינוך עולה כי יש רק 

תלמידים כאלו ויש לבחון את פער הנתונים במקרה  31 -הרווחה יש עד כ

 זה, כמו בשאר הגילאים.

בכל הקשור לנגישות למבנים בתוך בתי  נספח ט',מנתוני אגף החינוך,  .11.11

 -הספר עולה כי:

בבתי הספר  בניינים מרכזיים 04בתי ספר, ישנם  02מתוך  .44.41.0

שלא הוכרזו ככאלו ולא קיבלו את אישור הממונה( שיש בהם השונים )

ורק באחד מהם שיש בו פיר מעלית, אין בכל יותר מקומה אחת, 

 השאר פיר מעלית.

 גם בבניין שיש בו פיר מעלית, הוא אינו שמיש מזה זמן רב. .44.41.4

מהם יש תאי שירותים  7 -רק בבתי ספר קיימים,  31מתוך  .44.41.3

 המונגשים לאנשים עם מוגבלות.

בתי ספר יש הנגשה לבית הספר עצמו או  04 -נטען כי רק ל .11.11.4

, אך לא הוצג דו"ח נגישות שנערך ע"י למבנה המרכזי משער בית הספר

 מורשה נגישות המאשר כי אמנם כך הוא.

מודגש כי נתונים אלו לא כוללים את נתוני בתי הספר של החינוך  .11.19

 10/1/1031ריך העצמאי הדתי, שלגביהם נמסר שיינתנו נתונים בנפרד בתא

נמסר למבקר נתון רק לגבי שלהבת הדרום, שבו נאמר כי לא נקבע בו בניין 

 מרכזי ואין נגישות לבניין המרכזי הקיים בשטח ביה"ס.

 לעיל. 11.34לעניין זה ראה התייחסות בסעיף  .11.10

לתלמידים עם מוגבלויות מביתם לביה"ס עולה כי  להיסעיםבאשר  .11.13

 ים וכולם לב"ש.תלמיד 39 -יש הסדרי הסעות רק ל
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היות ולא היה בידי המבקר נתון מלא על שיבוץ כלל התלמידים  .11.11

בגילאי ביה"ס במסגרת כלשהי, הוא לא יכול היה לבצע השוואה בין 

רשימות אלו לרשימת ההסעות שהועברה אליו, ורצוי כי במסגרת 

ההתייחסות לדו"ח זה תבוצע השוואה זו בין אגפי הרווחה והחינוך בטבלה 

את מספר התלמידים בכל גיל ובכל מגבלה, ומולם את ההסעות שתציג 

הקיימות, כמובן שכל זה מלווה ברשימה שמית של התלמיד, המסגרת אליה 

 הוא משובץ, עיר, הסעה אם צריך ואם לא סיבת אי ההסעה.

 

מכל האמור לעיל עולה כי הנגישות במוסדות החינוך על כל מרכיביו  .44.33

ושף את הרשות לתרופות הרשומות לא מוסדרת בלשון המעטה, מה שח

בחוקים השונים ובכלל זה תביעות פליליות וקנסות מנהליים מטעם משרד 

 המשפטים.

 נגישות בבחירות .43

א' הצבעת 11, סעיף 3919חוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב( תשכ"ט  .11.3

 33סעיף  3911אנשים המוגבלים בניידות, ותקנות הבחירות לכנסת תשל"ג 

 ת של אנשים עם מוגבלות לקלפי לצורך הצבעתם.מסדירים את הנגישו

עפ"י הנחיות אלו בכל ישוב תהיה לפחות קלפי אחד המותאמת  .11.1

 1קלפיות יהיו לפחות  10 -לאנשים עם מוגבלויות ובישוב שיש בו למעלה מ

 קלפיות למוגבלים.

 41היו  11/3/1031שנערכו ביום  39-בדימונה בבחירות לכנסת ה .11.1

המרכז הרב נכותי  -יות מונגשות לפי הפירוט :קלפיות, ומתוכם היו קלפ

ובית  011, גן הדס קלפי מס' 011, בי"ס דקלים קלפי מס' 009קלפי מס' 

 .119/9אבות שירלי קלפי מס' 

לאור נתונים אלו, עולה כי הרשות עמדה בדרישות החוק לכמות  .43.3

 קלפיות מונגשות לאנשים עם מוגבלות.

ע תמרור זמני שיהיה בתוקף דרישה אחרת בנושא קלפי אלו היא ביצו .11.2

 מקומות חניה. 1ביום הבחירות ויבטיח 
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למבקר נאמר כי הסדרת מקומות חניה אלו יבוצעו ביום שלפני  .11.1

 הבחירות.

בבדיקת המבקר בקלפי בביה"ס דקלים בערב יום הבחירות עולה כי  .11.1

היה רק שלט זמני אחד לחנית נכים בסמוך ומשמאל לשער הכניסה לביה"ס, 

הועמד דוכן קידום בחירות של אחת המפלגות, דבר שחסם אך מול השלט 

 את החניה במקום זה.

אך לא פעלה בעצמה מכאן, שייתכן שהרשות עמדה בדרישות החוק,  .43.1

או באמצעות משטרת ישראל לאכוף את אי תפיסת חניות אלו ע"י מי 

 שאינם מורשים לכך.

דרישה נוספות להנגשת הקלפיות היא רוחב פתח תא ההצבעה  .11.9

ם הפתקים בגובה מסוים, כל אלו לא נבדקו ע"י המבקר, היות והן ומיקו

 בסמכות וועדת הבחירות המרכזית ומזכיר הקלפי.

והוא חוק הרשויות  גם ברשויות המקומיות ישנו חוק מקביל .43.01

א' עוסק בהצבעת אנשים 13, וסעיף 3912המקומיות )בחירות( תשכ"ה 

קרובות לרשויות שיחול שאותו צריך ליישם בבחירות ההמוגבלים בניידות, 

 .4103באוקטובר 

לאור כל האמור לעיל, מומלץ למצוא דרך להבטחת החניות לאנשים  .43.00

עם מוגבלות למשך כל זמן הבחירות באמצעות מח' הפיקוח, שיטור עירוני 

או משטרת ישראל, וזאת באמצעות סיורים תכופים בקלפיות אלו, ו/או 

 באמצעות בדיקה והתראה של מזכיר הקלפי.

ושא זה יכול להיות מטופל במסגרת הסדרת כלל החניות לנכים נ .43.04

 ברחבי העיר במסגרת המיפוי שמבוצע בימים אלו.

בדין וחשבון הבא יובאו הנתונים על כל החניות לאנשים עם  .43.03

 מוגבלויות בכל רחבי העיר.

 

 עובדים ברשות בעלי מוגבלות .43

מתוך נתונים שביקש וקיבל המבקר עולה כי הרשות ומוסדותיה  .14.3

 -מעסיקים אנשים עם מוגבלויות לפי הפירוט הבא:

 עובדים ועובדות. 2בעירייה עצמה מועסקים  .14.3.3
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 עובדים ועובדות. 1בקפ"ד מועסקים  .14.3.1

יש צורך להסדיר להם מקומות  11.3משמעות הדבר כי לאור בסעיף  .14.1

חנייה בהתאם לדרישות התקנות בנושא, דבר שטרם בוצע באופן פרטני מול 

 כל עובד ועובדת.

 

 שות למבני ציבור ושצ"פיםנגי .45

נושא זה לא נבדק ע"י הרשות, דבר שהיה צריך להיבדק במסגרת  .12.3

סקר נגישות ותכנית נגישות כלל יישובית, וכאמור החלטת מטה הנגישות 

היה כי הדבר יבוצע לאחר הכשרת מורשה נגישות מטעם הרשות, דבר 

 .1034שיקרה במקרה הטוב בסוף שנת 

 3/33/1031פ"י החוק עומד על עד מודגש כי בתחום זה היעד ע .12.1

ולגביהם  3911, למעט מבנים שנבנו לאחר שנת 1.1בהדרגה כאמור בסעיף 

 צריך לדאוג לנגישות באופן מיידי.
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 נספח א'
 חוקים, תקנות וצווים בתחום נגישות לאנשים עם מוגבלויות

 
 3991-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח .3

, לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות השירות( תקנות שוויון זכויות .1
 1100-זתשס"

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות מבנים, תשתיות  .1
 1100-ז, תשס"וסביבה(

ג' )חובה להפעיל מורשה נגישות 1ב', 1סעיפים  3911חוק רישוי עסקים תשכ"ח  .4
 -מטעם הרשות( וצווים

 .3992וני רישוי( תשנ"ה צו רישוי עסקים )עסקים טע .4.3

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה  .2
 -וסעיפים נבחרים בתקנות אלו 1100-ג(, תשס"ציבורית

המפקח על התעבורה, בעלי רישיונות הקווים, בעלי מיתקנים  . )א( 1 .2.3
תחבורתיים והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, בהתייעצות עם 

בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה, תכנית לתקופה ציבות, יכינו, הנ
להפעלת אוטובוסים נגישים בקווי השירות, ולהנגשת  שנים, 30של 

תכנית  –התחנות באותם קווי שירות והמיתקנים התחבורתיים )להלן 
 הנגשה(.

רשות מקומית תנגיש תחנות וסככות המתנה המוצבות ברחובות שבתחום  )ב(

ה, בהתאם לתכנית ההנגשה, ותדווח למפקח על התעבורה, אחת לשנה, על שיפוט

 התקדמות ביצוע התכנית.

בעל רישיון קו יפעיל את האוטובוסים הנגישים ויציב בתחנות ובסככות  )ג(

וידווח בתוספת השניה, לפי תכנית ההנגשה,  2ההמתנה את השלטים כאמור בפרט 

 ל התקדמות ביצוע התכנית.למפקח על התעבורה אחת לשישה חודשים, ע

-ו 32)א(, 33)ג(, -)ב( ו1, 4תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות  . )א(10     4.1

לענין מזח או מיתקן מרכזי, בהתאמה,  11-ו 11(, 3)31)א(, ולמעט תקנות 10

שישה חודשים מיום פרסומן  –שבנייתם או שיפוצם הסתיימו לפני יום התחילה 

 יום התחילה(. –)להלן 

 , שנתיים מיום התחילה.4תחילתה של תקנה  )ב(  

-ולא יאוחר מ 1)ג(, לפי התכנית האמורה בתקנה -)ב( ו1תחילתה של תקנה  )ג(     

 .שנים מיום התחילה 30

 (1001במאי  11כ"ה באייר התשס"ג ) -תאריך תחילה
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 -פקודת התעבורה )נוסח חדש( ותקנותיו .1

 עד לתחבורה ציבורית.נסיעת נכים בנתיב שיו –לחוק  3א13סעיף  .1.3

 -נהיגה בקלנועית -יא19-ח19, 3, סעיפים 3913תקנות התעבורה תשכ"א  .1.1
 הסדרת הנסיעה בקלנועית שהיא רכב מנועי, אך נעה בעיקר על מדרכות.

 ותקנותיו 9111-, תשנ"דולפעוטות עם מוגבלותחוק הסעה בטיחותית לילדים  .1

לזכאות להסעה  תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )כללים ומבחנים .1.3
  .3992וללווי( תשנ"ה 

צו הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות )שיעור ההשתתפות של רשות  .1.1
 8002-שולחת(, תשס"ח

 .9111-תקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים )מפרטי רכב בטיחותי(, תשנ"ה .1.1

 )הנמכת מדרכות(. 3911חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים( תשמ"ח  .1

 -ותקנותיו 3991ניה לנכים תשנ"ד חוק ח .9

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )עדיפות במקומות חניה במקום  .9.3
 1003-העבודה(, תשס"ב

א', 321: סטייה מתכנית וסעיף  323, סעיף 3912חוק התכנון והבנייה תשכ"ה  .30
 א' ותקנותיו3ופרק ה' 3פרק ה'

 בחוק התכנון והבנייה. חרים()סעיפים נב .30.3

לתקנות התכנון  3פרק א לחלק ח' -תקנות נגישות בניין ציבורי חדש .30.1
 .3910והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 

לתקנות התכנון  3פרק ב לחלק ח -תקנות נגישות בניין מגורים חדש .30.1
  .3910והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל 

 .1001ה )היתר לעבודה מצומצמת( תשס"ג תקנות התכנון והבני .30.4

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי  .33
 1033-שהוא בניין קיים(, תשע"ב

הנחיות לתכנון רחובות בערים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד  .31
 .1001השיכון 

שות במוסד חינוך תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגי .31
 1033-תשע"א קיים(,

בחוק המצוין  לעניין מוסד חינוך וגן ילדים כמשמעותם בסימן ז' .31.3
, שההיתר לבנייתם או לשימוש בהם ניתן לאחר כניסתן לתוקף 1.1בסעיף 

 -)ז( לחוק התכנון והבנייה 3ו321של התקנות שהתקין שר הפנים לפי סעיף 
 לחוק האמור; 3גם פרק ה'

נוהל משרד החינוך לבקשת סיוע להנגשת בית הספר שבו  -0021חוזר מנכ"ל  .34
 תלמיד או הורה עם מוגבלות.

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Templates/Justice_Heb/JusticeGeneralTemplate_2.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7bCFDF6219-551A-4B16-AE3E-5B6EAE2A890F%7d&NRORIGINALURL=%2fMOJHeb%2fNetzivutNEW%2fMishpati%2fHakika%2fHokHaTichnunVehabniya%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#Tichnun
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  .3914חוק הסדרת מקומות רחצה תשכ"ד  .32

תקנות הסדרת מקומות רחצה )בטיחות בבריכות שחיה( תשס"ד  .32.3
 )כולל דרישה לסידורי נגישות(. 1004

 .3991צו איסור נהיגה ברכב בחוף הים )נגישות לנכים( תשנ"ז  .31

 .1030-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )אגרות מורשי נגישות(, תש"ע .31

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )השתתפות המדינה במימון  .31
 .1001-ושס"ת, התאמות(

-תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות לאתר(, תשס"ח .39
1001. 

וגבלות )מתן יחס שונה בחוזה ביטוח( )הקמת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מ .10
 .1031-ועדת תלונות(, תשע"ב

  תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק(, .13
 .1009-טתשס"

, תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות רכב השכרה ואוטובוסים( .11
 .1031-תשע"ג

 .1031-תשע"ג, עם מוגבלות )קביעת רשות ציבורית( צו שוויון זכויות לאנשים .11

א' הצבעת אנשים 11, סעיף 3919חוק הבחירות לכנסת )נוסח משולב( תשכ"ט  .14
 .33סעיף  3911המוגבלים בניידות, ותקנות הבחירות לכנסת תשל"ג 

א' הצבעת אנשים 13, סעיף 3912חוק הרשויות המקומיות )בחירות( תשכ"ה  .12
 המוגבלים בניידות.

 .1001ות למתקני תברואה )הל"ת( תיקון הורא .11

 

 תקנות בהכנה ושטרם הושלמה הכנתם 

 .1031 –תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )דרכים נגישות(,התשע"ב .11

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות למקום ציבורי  .11
 .1001שאינו בניין( תשס"ח 

מוגבלות )התאמת נגישות למקומות ציבוריים תקנות שוויון זכויות לאנשים עם  .19
 .1001קיימים( תשס"ח 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות לשירות( תשס"ח  .10
 .45/3/4103פורסם ברשומות בתאריך . 1001

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה(  .13
 .1001תשס"ח 
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זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות שירותי בריאות( תשס"ח תקנות שוויון  .11
1001. 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )נגישות לשירותי חירום והתגוננות  .11
 .1001אזרחי ( תשס"ח 
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 נספח ב'

 נתוני אנשים עם מוגבלויות בתחומי הרשות
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 נספח ג'

 הגדרות בחוק של מקום ציבורי ושירות ציבורי 

 ראשונה תוספת

 )מקום ציבורי( ט(39-ז ו39ה, 39)סעיפים 

 ;2(   משרד או מתקן של גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף 3)

(   אולם הרצאות, מרכז כנסים, אולם שמחות, גן אירועים, מרכז קהילתי, מועדון 1)
 או כל מקום, המשמש להתכנסות;

ם מרפא, או כל (   אולם ספורט או מתקן ספורט, בריכת שחיה, חוף רחצה, מקו1)
 מקום להתעמלות ולפנאי;

(   בית דואר לרבות מתקן לחלוקת דואר וסוכנות דואר, בית מרקחת, מקום 4)
לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, בית שימוש, בנק, מכבסה לרבות שירות לניקוי 
יבש, מוסך, מכון יופי, מספרה, מקלט, מרכז אינטרנט, משרד או בנין משרדים, 

המשמש בדרך כלל ארגון עובדים או מפלגה, סוכנות ביטוח, סוכנות  משרד או מקום
לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלרייה, תחנת דלק, או כל מקום שמספק 

 שירות מעין אלה לציבור;

(   בית חולים, מעבדה או מכון לביצוע בדיקות רפואיות, מרפאה, תחנה לאם 2)
 ם המספק שירותי בריאות;ולילד, תחנת מגן דוד אדום, או כל מקו

(   בית חולים לבעלי חיים, מעבדה או מכון לביצוע בדיקות רפואיות לבעלי חיים, 1)
 מרפאה לבעלי חיים, או כל מקום המספק שירותי בריאות לבעלי חיים.

(   בית מלון, פנסיון, אכסניה, בית הארחה או כל מקום, המספק שירותי אירוח 1)
 ולינה;

בית דין, בית דין צבאי, בית מעצר, בית סוהר, תחנת משטרה, (   בית משפט ו1)
 תחנת משמר אזרחי, או כל מתקן צבאי הפתוח לשירות האזרח;

תיכוני להשכלה -(   מעון או גן לילדים, בית ספר, מוסד ללימודי אמנויות, מוסד על9)
טכנית, מקצועית, תורנית או דתית, מוסד להשכלה גבוהה או כל מקום שמספק 

למעט מוסדות חינוך וגני  -ותי לימוד או חינוך, ולעניין נגישות המקום הציבורי שיר
 ילדים כמשמעותם בסימן ז';

 (   בית עלמין;30)

(   בית קולנוע, תיאטרון, אולם מופעים, דיסקוטק, אצטדיון או כל מקום, 33)
 המשמש למופעים ולבידור, באופן קבוע או זמני;

 כל מקום המספק שירותי דת; (   בית תפילה, מקווה או31)

 (   גלריה, מוזיאון, ספריה או כל מקום לתרבות ואמנות;31)

 (   גן, גן חיות, גן שעשועים, פארק, או כל מקום המשמש לבילוי ופנאי;34)

(   חלק מאולפן טלוויזיה, אולפן רדיו או חלק מכל מקום המשמש באופן קבוע 32)
 לראיונות לתקשורת;

וף, נמל, תחנת אוטובוס, תחנת מוניות, תחנת רכבת, או כל מקום (   חניון, מס31)
למעט תחנות, נמלים  -המשמש לתחבורה ציבורית, ולעניין נגישות המקום הציבורי 

 ומקומות כמשמעותם בפרק ה';
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 (   מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגישים בו מזון ומשקאות;31)

מעון לעובדים, או כל מקום של שירותי (   מעון לסטודנטים, מעון לתלמידים, 31)
 מגורים או לינה לתקופות קצובות;

(   מקום שהוא אתר ארכיאולוגי, אתר היסטורי, מרכז מבקרים במפעל, שמורת 39)
 טבע, או כל מקום למבקרים;

(   מרכול, מכולת, סופרמרקט, מקום למכירת מזון, חנות, כלבו, מרכז קניות, 10)
 , המשמש לקניות או להשכרת ציוד;קיוסק, שוק או כל מקום

(   מרכז תעסוקה, פנאי או מקום מגורים לאנשים עם מוגבלות, לילדים או 13)
לקשישים, מחלקה לשירותים חברתיים, בית תמחוי, מרכז לטיפול בדרי רחוב, מעון 
או מקלט לנשים מוכות, ילדים מוכים או הוסטל לגברים אלימים, או כל מקום, 

 וחה או שירות טיפולי;המספק שירותי רו

 (   קלפי.11)

 

 תוספת שנייה

 )שירות ציבורי( יב(39-י ו39ה, 39סעיפים ) 

 (   שירות בריאות;3)

 (   שירות בידור;1)

למעט שירות  -(   שירות חינוך, השכלה או פנאי, ולעניין נגישות השירות הציבורי 1)
 חינוך כמשמעותו בסימן ז';

 (   שירות רווחה ;4)

 ירות ספורט;(   ש2)

 (   שירות תיירות ;1)

(   שירות אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית, אניות, מוניות והשכרת רכב או כל 1)
שירות תחבורה, ואולם לעניין נגישות שירות מהשירותים המפורטים בפסקה זו 

 יב;39יחולו הוראות פרק ה', למעט לעניין השכרת כלי רכב כאמור בסעיף 

 בות;(   שירות תר1)

 (   שירות הארחה;9)

 (   שירות מסחר;30)

 (   שירות דת;33)

 (   שירות אנרגיה;31)

 (   שירות בזק;31)

 (    שירות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי.34)
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 נספח ד'
 נתוני אגף ההנדסה על היתרי בנייה

 

 שם היזם
מס' 
 תיק

 מס' בקשה
תאריך 
 ההיתר

 סוג המבנה
מורשה חוו"ד 

 נגישות
 הערות

 02/02/2011 20100240 127/10 עיריית דימונה
מועדון 

 סטודנטים
   יש

 24/05/2011 20110081 36/11 אחים אוזן
צמודי  98

 קרקע
 פטור יש

 24/05/2011 20110080 35/11 אחים אוזן
צמודי  98

 קרקע
 פטור יש

   יש תחנת דלק 02/06/2011 20100295 154/10 רן בטון מובא

מ.ת.ר מפעלי 
 תעשיות

   יש   05/06/2011 20100296 44/07

עמותת משכן 
 אליהו

   יש ביכ"נס 06/07/2011 20100177 93/10

   יש   11/07/2011 20110129 71/11 שכביץ

   יש גן ילדים 26/09/2011 20090260 110/09 עיריית דימונה

   יש יםמבנים יביל 24/10/2011 20110265 138/11 עיריית דימונה

 06/11/2011 20110255 127/11 א.אבאל
צמודי  8

 קרקע
 פטור יש

 06/11/2011 20110256 128/11 א.אבאל
צמודי  2

 קרקע
 פטור יש

 06/11/2011 20110257 129/11 א.אבאל
צמודי  8

 קרקע
 פטור יש

   יש יח"ד 51 07/11/2011 20110267 139/11 אחים אוזן

 25/01/2012 20110398 199/11 אייל פרץ
צמודי  5

 קרקע
 פטור יש

   יש יח"ד 51 14/02/2012 20110359 180/11 י.אליה

 01/04/2012 20120093 199/11 אייל פרץ
צמודי  18

 קרקע
 פטור יש

   יש יח"ד 88 29/05/2012 20110362 181/11 עומר הנדסה

 28/08/2012 20120157 199/11 אייל פרץ
צמודי  8

 קרקע
 פטור יש

   יש   19/09/2012 20120123 71/11 שכביץ

 06/11/2012 20120180 56/12 עיריית דימונה
פארק בן 

 גוריון
   יש

   יש מסגריה 27/11/2012 20110318 19/84 פלדה בנגב



58 

 

 
 נספח ה'
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 נספח ו'
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 נספח ז'
 

 רשימת התחנות שהמבקר בדק
 

 מועד בדיקה

 עמידה בדרישות הנגישות וני תחנהנת

 מיקום קווים מס' 
סוג 
 תחנה

גישה אל 
 התחנה

התאמה 
גובה 

התחנה 
והמדרכה 
למתקן 
 הרמה

רחבת 
היערכות 

לכסא 
 גלגלים

גישה 
לאוטובוס 
במקביל 
 למדרכה

ספסל 
המתנה 
 בתחנה

מקום 
המתנה 
בתחנה 
לכסא 
 גלגלים

מעבר 
בחזית 
 התחנה

סימון 
מסגרת 
התחנה 

או 
 עמוד

 תאורה
בתוך 
ומחוץ 
 לתחנה

05/12/2012 16145 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

בצומת 
הכניסה 
הצפונית 
ליד קניון 

 הדרך

 מקורה

מכיוון קניון 
אין  -הדרך

גישה, 
מכיוון צומת 

 -הרמזורים
יש ומכיוון 

כביש 
הגישה 
לאזור 
 -התעשיה
 אין גישה

לא, רצפת 
התחנה 
מוגבהת 
 מהמדרכה

 יש אין

אין, וגם 
אם היה 

קב ע
ההגבה 

אין 
אפשרות 
לגשת 

למוגבלי 
 תנועה

 אין

 40רק 
ס"מ 

במקום 
110 
 ס"מ

 אין בסדר

05/12/2012 
לא 
 רשום

56,48,47 

בצומת 
דימונה 
לכיוון 

ב"ש ליד 
מפעל 
 הבטון

 אין גישה מקורה

לא, רצפת 
התחנה 
מוגבהת 
 מהמדרכה

 יש אין

אין, וגם 
אם היה 

עקב 
ההגבה 

אין 
אפשרות 
לגשת 

למוגבלי 
 תנועה

 אין
 10רק 

 ס"מ
 אין בסדר
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 מועד בדיקה

 עמידה בדרישות הנגישות וני תחנהנת

 מיקום קווים מס' 
סוג 
 תחנה

גישה אל 
 התחנה

התאמה 
גובה 

התחנה 
והמדרכה 
למתקן 
 הרמה

רחבת 
היערכות 

לכסא 
 גלגלים

גישה 
לאוטובוס 
במקביל 
 למדרכה

ספסל 
המתנה 
 בתחנה

מקום 
המתנה 
בתחנה 
לכסא 
 גלגלים

מעבר 
בחזית 
 התחנה

סימון 
מסגרת 
התחנה 

או 
 עמוד

 תאורה
בתוך 
ומחוץ 
 לתחנה

 קווים שונים 16146 05/12/2012

צומת 
 דימונה
לכיוון 
כביש 
908 

)ירוחם, 
 מצפה(

 יש אין מתאים אין גישה מקורה
יש אך 

אין 
 משענות

יש בגודל 
112X107 

קטן 
 מהנדרש

 אין בסדר יש

05/12/2012 16137 56,48,57,55 

צומת 
 דימונה
לכיוון 
 -דרום

אילת 
 ערבה

 עמוד
אין 

 מהצומת
 יש אין לא רלוונטי

לא 
 רלוונטי

 לא רלוונטי
לא 

 רלוונטי
לא 
 צבוע

לא 
 רלוונטי

05/12/2012 10864 1,1 א9,9א,  
מתחם 
פרץ 
 סנטר

 עמוד

אין, יש רק 
מהכניסה 

לקניון 
שהיא 
 רחוקה

 יש לא רלוונטי

יש, אך 
כ"ר חונים 
מפריעים 
לעמידה 
במקביל 
 למדרכה

יש 
בצמוד, 
כולל 

 משענות

 לא רלוונטי
לא 
 טירלוונ

 בסדר
לא 

 רלוונטי

05/12/2012 10512 48,56,57,55 

כניסה 
צפונית 
דימונה 

ליד תחנת 
 דלק טן

 מקורה

אין 
המדרגות 

לפרץ 
סנטר 

מאחורי 
תחנת 

 יש אין מתאים
יש, אך 
 אין ידיות

יש, בגודל 
115X107 

שלא 
 מתאים

 אין בסדר יש
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 מועד בדיקה

 עמידה בדרישות הנגישות וני תחנהנת

 מיקום קווים מס' 
סוג 
 תחנה

גישה אל 
 התחנה

התאמה 
גובה 

התחנה 
והמדרכה 
למתקן 
 הרמה

רחבת 
היערכות 

לכסא 
 גלגלים

גישה 
לאוטובוס 
במקביל 
 למדרכה

ספסל 
המתנה 
 בתחנה

מקום 
המתנה 
בתחנה 
לכסא 
 גלגלים

מעבר 
בחזית 
 התחנה

סימון 
מסגרת 
התחנה 

או 
 עמוד

 תאורה
בתוך 
ומחוץ 
 לתחנה

הדלק 
 ומכיוון

 הצומת יש

05/12/2012 16162 48,56,57,55 

כניסה 
מית דרו

דימונה 
ליד קיר 
 המייסדים

 עמוד

יש מכיוון 
צומת 

הכניסה 
הדרומית 

וכיכר 
 המייסדים

 לא רלוונטי

יש, אך 
במרחק 

מ'  8
מהעמוד 

 5במקום 
 מ'

יש, אך 
כ"ר חונים 
מפריעים 
לעמידה 
במקביל 
 למדרכה

לא 
 רלוונטי

 לא רלוונטי
לא 

 רלוונטי
 בסדר

לא 
 רלוונטי

05/12/2012 16158 
 תחנה כמו

12129 

אה יצי
דרומית 
מדימונה 
ליד מלון 

 דרכים

 מקורה

יש מכיוון 
צומת 

הכניסה 
הדרומית 

וכיכר 
 המייסדים

 מתאים

יש, אך 
מרוחקת 
מהתחנה 

ולא 
מתאימה 
לדרישות 

 החוק

י, למרות 
ההצרת 

קטע 
הכביש 
שמול 
 התחנה

יש, אך 
 אין ידיות

 אין בסדר יש יש

05/12/2012 10186 
 ,א1 ,1

48,56,57 

ליד 
התחנה 
לבריאות 

 משפחהה

 עמוד

יש, מכיוון 
9 

הצמתים 
 הקרובים

 יש אין לא רלוונטי
לא 

 רלוונטי
 לא רלוונטי

לא 
 רלוונטי

לא 
 צבוע

לא 
 רלוונטי

05/12/2012 16143 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' 
הנשיא 

פינת הנרי 
 המלכה

 מקורה

יש, מכיוון 
9 

הצמתים 
 הקרובים

 יש יש מתאים
יש, אך 
 אין ידיות

 יןא בסדר יש יש
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 מועד בדיקה

 עמידה בדרישות הנגישות וני תחנהנת

 מיקום קווים מס' 
סוג 
 תחנה

גישה אל 
 התחנה

התאמה 
גובה 

התחנה 
והמדרכה 
למתקן 
 הרמה

רחבת 
היערכות 

לכסא 
 גלגלים

גישה 
לאוטובוס 
במקביל 
 למדרכה

ספסל 
המתנה 
 בתחנה

מקום 
המתנה 
בתחנה 
לכסא 
 גלגלים

מעבר 
בחזית 
 התחנה

סימון 
מסגרת 
התחנה 

או 
 עמוד

 תאורה
בתוך 
ומחוץ 
 לתחנה

05/12/2012 16038 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' 
הנשיא 

מול שיבת 
נחלת 
 אפריים

 עמוד

יש מכיוון 
שכ' 

הערבה 
והצומת 
 הקרובה

 לא רלוונטי

יש, אך 
במרחק 

מ'  8
מהעמוד 

 5במקום 
 מ'

 יש
לא 

 רלוונטי
 לא רלוונטי

לא 
 רלוונטי

 בסדר
לא 

 רלוונטי

05/12/2012 19531 
קווים עירונים 

 ירונייםובין ע

שד' 
הנשיא 

ליד  90
 כלבו דולי

 עמוד

יש, מכיוון 
9 

הצמתים 
 הקרובים

 לא רלוונטי

יש, אך 
במרחק 

מ'  8
מהעמוד 

 5במקום 
 מ'

 יש
לא 

 רלוונטי
 לא רלוונטי

לא 
 רלוונטי

 בסדר
לא 

 רלוונטי

05/12/2012 10187 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' 
הנשיא 
ופינת 

 השיבולים

 מקורה

יש, מכיוון 
9 

הצמתים 
 הקרובים

 מתאים

יש, 
טרפזית 
ולכן אחד 
הניצבים 
הוא רק 

ס"מ  180
במקום 

 ס"מ 950

יש, אך 
לצורך 

העמידה 
עם הדלת 
האחורית 
מול רחבת 
ההיערכות 
הוא צריך 
לחסום את 

 התנועה

יש, אך 
 אין ידיות

 אין בסדר יש יש



70 

 

 מועד בדיקה

 עמידה בדרישות הנגישות וני תחנהנת

 מיקום קווים מס' 
סוג 
 תחנה

גישה אל 
 התחנה

התאמה 
גובה 

התחנה 
והמדרכה 
למתקן 
 הרמה

רחבת 
היערכות 

לכסא 
 גלגלים

גישה 
לאוטובוס 
במקביל 
 למדרכה

ספסל 
המתנה 
 בתחנה

מקום 
המתנה 
בתחנה 
לכסא 
 גלגלים

מעבר 
בחזית 
 התחנה

סימון 
מסגרת 
התחנה 

או 
 עמוד

 תאורה
בתוך 
ומחוץ 
 לתחנה

05/12/2012 10188 1,2,48,56,57 

שד' 
הנשיא 

מול בנק 
 הפועלים

 מקורה

מכיוון  יש,
רח' 

רקפת, 
רח' פרחי 

ארצנו 
והצומת 
 הקרובה

 יש יש מתאים
יש, אך 
 אין ידיות

 אין בסדר יש יש
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 המשך נספח  ז'

 מועד בדיקה

 שילוט ותאורה נתוני תחנה

 הערות
 מיקום קווים מס' 

סוג 
 תחנה

מידע על 
 הקווים

גם 
 לעיוורים

 לו"ז
תאורה 
 חיצונית

05/12/2012 16145 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

בצומת הכניסה 
הצפונית ליד 
 קניון הדרך

 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

   אין אין אין

05/12/2012 
לא 
 רשום

56,48,47 
בצומת דימונה 
לכיוון ב"ש ליד 

 מפעל הבטון
 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

   אין אין אין

 קווים שונים 16146 05/12/2012
מונה יד צומת

 908לכיוון כביש 
 )ירוחם, מצפה(

 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

   אין אין אין

05/12/2012 16137 56,48,57,55 
צומת דימונה 

 -לכיוון דרום
 אילת ערבה

   אין אין אין יש   עמוד

05/12/2012 10864 1,1 א9,9א,  
מתחם פרץ 

 סנטר
   יש יש יש יש עמוד

05/12/2012 10512 48,56,57,55 
כניסה צפונית 
דימונה ליד 
 תחנת דלק טן

 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

   אין אין אין
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 מועד בדיקה

 שילוט ותאורה נתוני תחנה

 הערות
 מיקום קווים מס' 

סוג 
 תחנה

מידע על 
 הקווים

גם 
 לעיוורים

 לו"ז
תאורה 
 חיצונית

05/12/2012 16162 48,56,57,55 
כניסה דרומית 
דימונה ליד קיר 

 המייסדים
 אין אין יש עמוד

יש, 
 סביבתית

  

 12129כמו  16158 05/12/2012
יציאה דרומית 
מדימונה ליד 

 דרכים מלון
 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

   אין אין אין

05/12/2012 10186 
 ,א1 ,1

48,56,57 

ליד התחנה 
לבריאות 
 המשפחה

 אין אין יש עמוד
יש, 

 סביבתית
  

05/12/2012 16143 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' הנשיא פינת 
 הנרי המלכה

 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

רק לקווים 
 א1, 1

   אין אין

05/12/2012 16038 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' הנשיא מול 
שיבת נחלת 

 אפריים
 יש עמוד

 -רק ל
 א1,1

   אין אין

05/12/2012 19531 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

 90שד' הנשיא 
 ליד כלבו דולי

 יש עמוד
 -רק ל
 א1,1

 אין
יש, 

 סביבתית
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 מועד בדיקה

 שילוט ותאורה נתוני תחנה

 הערות
 מיקום קווים מס' 

סוג 
 תחנה

מידע על 
 הקווים

גם 
 לעיוורים

 לו"ז
תאורה 
 חיצונית

05/12/2012 10187 
קווים עירונים 
 ובין עירוניים

שד' הנשיא 
 ופינת השיבולים

 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

 -רק ל
א 1,1

וממוקם 
במקום 
 הלא נכון

 אין
יש, 

 סביבתית

מומלץ לקטום את 
הפינה של מפרץ 

החנייה או להזיז את 
התחנה לכיוון רח' 

 השיבולים

05/12/2012 10188 1,2,48,56,57 
שד' הנשיא מול 

 בנק הפועלים
 מקורה

יש שלט 
מעל 

התחנה 
בגובה לא 

 מתאים

, 1 -רק ל
, 9א, 1

 א9
 אין

יש, 
 סביבתית
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 נספח ח'
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 נספח ט'
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 דין וחשבון

 אגף ש.פ.עב הרכב ניהול משק

 כללי
גם , הובא לידיעתי מסרה"ע והממונה על אגף ש.פ.ע ו1033במהלך חודש נובמבר 

ההסתברות ש ,מראש מינהל ש.פ.ע והנדסה על תדלוקים המעוררים שאלות ותהיות

באמצעות  ובוצעים שתדלוק, נתונה בספק ולצרכי הרשותבפועל שהם התקיימו 

לנהגים עבור כל תדלוק כרטיסי פקידים ובהמונפקים לבעלי תמסטר כרטיסי דלק 

 רכב.

כי הדבר דורש בדיקה מעמיקה, על פניו נראה  ,אכן מבדיקת הנתונים שהוצגו בפני

 חשד לביצוע עבירה.שיש ובכלל זה 

לאור זאת, החליט המבקר כי בכדי לבחון את התהיות והחשדות, נדרש לבדוק את 

כלל התדלוקים, לכלל הרכבים, בכדי להיחשף לגודל התופעה אליה הצביעו בעלי 

 התפקידים, ומכאן להבין האם יש דברים בגו או שמה מדובר במקריות.

התדלוק מתוך הדו"ח  החל משרד המבקר בריכוז כל נתוני 1033החל מדצמבר 

המפורט הנשלח לרשות ע"י תחנת הדלק, דו"חות הכוללים מידע לגבי תאריך ושעת 

התדלוק, סוג הדלק, כמות הדלק ומחירו לפני מע"מ, וכמו כן מס' הכרטיס ושם או 

 .באמצעות הכרטיס מס' הרכב המתדלק

, שר רוכזו עד למועד זה חלק ניכר מנתוני התדלוקכא 1031 כבר בחודש פברואר

בלטו מתוך שהחשדות למעשים לא ראויים התברר כי יש מקום להמשיך את בדיקת 

 דין וחשבון זה.גם הנתונים, למרות שהם טרם נבדקו אחד לאחד, ומכאן נולד 

פרסומים מיותר לציין כי בדיקה זו ו/או החשדות בנושא מצאו את דרכם גם ל

 .14/33/33 -וב 31/33/33 -התפרסמו בשמקומונים ב

עוד התברר כי כבר שנה קודם לכן התעוררו חשדות לגבי נהג מסוים על שימוש לא 

נתוני את או  נושאה על בדיקתראוי בכרטיס הדלק, אך המבקר לא מצא מסמכים 

 .בדיקהה

 מהלך הבדיקה הנ"ל נחשף המבקר לשאלות שהתעוררו לגבי ניהול משק הרכבב

בכללותו, ולא רק בנושא התדלוק ולכן המבקר הרחיב את הביקורת גם לנושאים 

 שיופיעו בדין וחשבון זה. אלו
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 מקור חוקי
תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(  -פק' העיריות

 .3991תשנ"ח 

 .3911תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  -פק' העיריות

 .חלק י' 3913תשכ"א תקנות התעבורה 

 היקף הביקורת
 בדיקת כל התדלוקים לכל הרכבים ובכל הכרטיסים שבוצעו בפרק זמן מסוים.

בדיקת אופן המעקב והבקרה על האחזקה של כלי הרכב בכלל, ובתוך כך גם את 

 המעקב על התדלוקים בפרט.

 בדיקת ניהול משק הרכב בנושאים על כל היבטיו ובכלל זה אחזקת הרכב, מעקב

 ובקרה על רישום כ"ר והוצאותיהם בהנהח"ש.

 ממצאים עיקריים 

העירייה הייתה מתדלקת את רוב רכביה בתחנת דלק בעיר דימונה באמצעות  .3

כרטיסי תדלוק שנופקו וסופקו ע"י תחנת הדלק, נוהל זה הסתיים בדצמבר 

1031. 

במהלך הבדיקה הסתבר כי ההתקשרות עם תחנת הדלק לתדלוק בוצעה ללא  .1

מיידית כנדרש בהוראות החוק, ומיד אם גילוי הדבר העירייה פעלה מכרז 

 לפרסם מכרז מתאים שבעקבותיו נבחר ספק דלק.

עוד התברר, כי השליטה על כרטיסי התדלוק, והבקרה עליהם ועל התדלוק עצמו  .1

לקתה בחסר, מה שאיפשר לעובדים לבצע תדלוקים מעוררי שאלות וספקות 

 ו לשימוש העירייה ורכביה.לגבי נחיצותם ואפילו האם הי

במסגרת המכרז החדש, הוסדר גם נושא הבקרה והשליטה על כרטיסי התדלוק  .4

ועל ביצוע התדלוק עצמו, אשר בסבירות גבוהה ימנע את התקלות שנתגלו 

 במהלך הביקורת.
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במהלך הביקורת התברר כי גם המעקב, הבקרה והשליטה על הרכבים הנמצאים  .2

, ולא הייתה התאמה בין רשימות שונות שהוגשו בשימוש העירייה לוקה בחסר

 למבקר, ולאור הביקורת הוסדרו רשימות אלו ובוצעה התאמה מלאה ביניהן.

המעקב על רכבי העירייה מבחינת תקינותם, טיפול בהם, בדיקת אי קיום  .1

ולוודא תיקון רכבים לאור בדיקת  , מילוי כרטיסי תנועה בצורה מלאהתאונות

ה, היה לוקה בחסר ועד לא קיים, והכל כתוצאה מחסרון קצין בטיחות בתעבור

 בעל תפקיד לנושא.

העירייה מינתה קצין בטיחות לתעבורה מתוקף הוראות החוק, במסגרת מיקור  .1

 חוץ.

תנאים בדיקת עבודת קצין הבטיחות בתעבורה מלמדת כי הוא אינו פועל על פי ה .1

כ"ר בלבד,  1לגבי שנקבעו בהסכם ההתקשרות, וכי הביקורת שלו מתקיימת רק 

 וכמו כן אין בקרה ושליטה על עבודתו ברמה המנהלית.

קצין הבטיחות בתעבורה אינו מקיים מערכת בקרה ומעקב, המבטיחה כי  .9

ליקויים שנמצאו ברכב מסוים, יתוקנו והוא ידווח על התיקון, למעט במקרה 

 שהוא פסל את הרכב להמשך שימוש.

נה ללא שהגיעו אתם להסדר על עלות תיקוני הרכבים מבוצע במוסכים בדימו .30

שעת העבודה )מחירון פחות משהו( ותנאים אחרים למתן עדיפות לרכבי הרשות 

 ובכלל זה הנחה על חלפים ביחס למחירון כלשהו.

 המלצות

אחת לשנה מומלץ לבצע מעקב ובקרה על רשימות הרכבים הנמצאים בשימוש  .3

 יפים תקציביים.ולבצע התאמה ביניהן, ובכלל זה התאמת סע ברשות,

מומלץ להסדיר מערכת דיווח למנהל הרכש על רכבים היוצאים משירות ועל דרך  .1

מכירתם, וכמו כן מומלץ למסד נוהל כי כל רכב חדש המגיעה לרשות )עבודה או 

 מנהלים( יעבור דרך מנהל הרכש.

ים שנדרש עבורם אישור מומלץ למצוא מחליף בהקדם לתפקיד מורשה לרכב .1

מומלץ למנותו במסגרת תפקיד זה גם לקצין רכב, לפחות בחצי  וכמו כן מוביל

 משרה, והוא גם יהיה אחראי לבקרה ושליטה על כל רכבי הרשות.
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מידת מוצע לבחון מחדש את ההתקשרות עם קצין הבטיחות בתעבורה, וב .4

הצורך לבחון התקשרות חדשה, ובמסגרת זו להסדיר מערכת שליטה ומעקב על 

 תעבורה.עבודת קצין הבטיחות ב

להסדיר את ההתקשרות מול המוסכים הקיימים בדימונה בהתאם לממצאי  .2

 הדו"ח.
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 נתונים ופירוט הממצאים 

 נתונים

ורכבים  , כולל נגרריםכלי רכב מסוגים שונים 21שות יש בר 1031נכון לסוף שנת  .3

 .דו גלגליים

כרטיסי תדלוק שנמסרו לאנשים  13 – 1031עד דצמבר  קיימיםהיו ברשות  .1

רכב ולרכוש דלק כלי כרטיסי מסטר שבהם ניתן לתדלק כל  9מתוכם ים, שונ

כרטיסי תדלוק המיועדים לרכב מסוים ועבור סוג היו  כל השארו ,מכל סוג שהוא

 דלק מסוים.

הכולל את כל כרטיסי התדלוק שהונפקו וכנגד איזה רכב או בעל  -נספח א'ראה  .1

כרטיסים אחרים או תפקיד. הנספח כולל נתונים על כרטיסי שהוחלפו ב

  שהוחזרו מסיבות שונות.

בתחנת דלק שעמה נכרת הסכם ( כ"ר 11)תדלוק רכבי העירייה מתבצע ברובו  .4

מתדלקים באמצעות כרטיסי אשראי כ"ר(  2) , ומקצתם 1002שירות מאז שנת 

בתחנות דלק שונות ברחבי המדינה. האחרונים הם בעיקר רכבים  ישראכרט

 תפקידים.צמודים של מנהלים ובעלי 

 כפי שיובהר בדין וחשבון עצמו. 1031שתנה החל מינואר מצב זה ה .2

 

 ממצאים

 בעלי תפקידים לשליטה ובקרה על כ"ר .2

 קצין בטיחות בתעבורה

חלק י' "סדרי בטיחות בהפעלת כלי  3913תקנות התעבורה תשכ"א עפ"י  .1.3

כ"ר למנות בארגון קצין  10נדרש כל ארגון שיש בו מעל רכב במפעלים" 

 ות בתעבורה.בטיח

 בחלק זה של התקנות, מפורטים תפקידי קצין הבטיחות. .1.1
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בעיריית דימונה קיים בעל תפקיד כזה, כספק שירות חיצוני, מאז שנת  .2.3

משרה( וכמובן  3/1, המועסק בהסכם שבו מפורטים היקף העבודה )1001

חצי משרה משמעות הדבר לפחות  התקבול עבור שירותיו ותנאי התשלום.

 ימי עבודה בשבוע. 3 -יות לפחות, שהם כשעות שבוע 44

 ₪. 42,013עומדת על  1033העלות השנתית של בעל תפקיד זה לשנת  .1.4

נתונים על ביצוע תפקידו של קצין הבטיחות בהתאם להסכם, יובאו  .1.2

 בהמשך.

 פקידת אגף ש.פ.ע

בנוסף לבעל תפקיד זה יש פקידה/ מזכירה באגף שתפקידה לשלוט ולנהל  .1.1

ם שנשלחים התדלוקיסי התדלוק ותיוק הדיווחים של את מערך ניפוק כרטי

פעולות לרשות מדי חודש בחודשו, מעקב על כרטיסי תנועת כ"ר וביצוע 

סיכום וחישוב בהקשר להם כגון ריכוז ק"מ שביצע כל רכב בתקופה 

 מסוימת. 

 304,111עומדת על  1033לשנת העלות השנתית של פקידה זו, עלות מעביד  .1.1

.₪ 

 קצין רכב

בעירייה קצין רכב או בבעל תפקיד אחר מועד הדו"ח לא היה נכון ל .1.1

כולל וה באופן מלא ובמשרה מלאהשבתחום אחריותו הוא תחזוקת כ"ר 

)טיפולים עיתיים לפי חודשים או  בקרה ביצוע טיפולים שוטפים ברכבים

ק"מ(, עבודה מול מוסכי שירות לביצוע תיקונים שוטפים, בדיקת כ"ר בסוף 

 ן הלאה.כל יום עבודה וכ

לנהגו של  ,מינוי של קצין רכב קייםבמלך הביקורת התברר למבקר כי  .1.9

ראש העיר, אך מדברי אנשי שפע נוכחותו באגף הייתה דלה ביותר, ומכאן 

לא יכול היה למלא את תפקידו ברמה הנדרשת ובהתאם  ,שגם אם רצה

 לצרכים.
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 עקב ייבחרו של ראש העיר לכנסת, יצא נהגו שהוא כאמור גם קצין .2.01

וכפועל יוצא מכך אין למעשה קצין רכב  1/4/1031 -רכב, לחל"ת החל מ

 ברשות החל ממועד זה, גם לא במשרה חלקית.

קצין רכב זאת ועוד, ע"ג אישורי המוביל של נשרד התחבורה רשום  .1.33

ומשמעות הדבר כי החל מחידוש רישיונות המוביל זה כמנהל המקצועי, 

, כי קצין הרכב הנ"ל ה לחדשםמחדש במהלך השנה הקרובה, לא ניתן יהי

 אינו מוגדר כעובד עקב יציאתו לחל"ת.

 ₪. 31,111עלות המעביד השנתית של קצין הרכב היא  .1.31

 תבעלי התפקידים בתחום הרכב עומדכל של השנתית ת "כ העלוסה .2.03

 ₪. 024,233על 

 נוהלי בקרה ושליטה -יומי ברכב-יוםשימוש  .7

הוא מוצמד למחלקה בד"כ לכל רכב מוצמד בעל תפקיד ספציפי או ש .1.3

 מסוימת, שבעזרתו האדם או המח' מבצעים את תפקידם או המוטל עליהם.

מציג את רשימת כלי הרכב, נהגיהם וכרטיס הדלק שניתן לכל אחד  נספח א'

 מהם.

מסמכי הרכב )מקור( נמצאים באופן קבוע ברכב, ורק במקרים כיום  .1.1

 מסוימים של נהגים ספציפיים מדובר בהעתקים.

כיום אין הקפדה כי כל נהג בסוף/תחילת יום ימסור במשרד האגף כמו כן,  .1.1

את קבלות התדלוק של אותו יום או של היום הקודם ואת קבלות המוסך 

 והחלפים שהוחלפו במקרה שהרכב היה בתיקון/טיפול.

אין גורם או בעל תפקיד באגף המופקד על מסירת הרכבים לבעלי  .1.4

ם המסמכים ומסירתם לנהג, התפקידים מדי בוקר, הכולל בקרה על קיו

 בדיקת הרכב החל מבדיקות נהג וכלה בתקלות ופגיעות ברכב.

כנ"ל אין בעל תפקיד המופקד על קבלת הרכבים בסוף יום העבודה, או  .1.2

 במועד העברתו בין בעלי תפקידים במשמרות.
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 -כפועל יוצא מכל אלו : .1.1

, לא פעם כאשר נהג רכב אינו מתייצב לעבודה בבוקר מסיבה כלשהי .1.1.3

, או מפתחות הרכב, לא תמיד מוצאים היכן הוא הניח את מסמכי הרכב

דבר היוצר עיכוב ביציאה לעבודה של הנהג המחליף עד ליצירת קשר עם 

 הנהג הקבוע.

אין בקרה כי הרכב לא נפגע במהלך יום העבודה ונגרם לו נזק הדורש  .1.1.1

 תיקון, ואם וכאשר מתגלה פגיעה כזאת, לא ניתן תמיד לשייכה לנהג

, ומכאן שעלות התיקון נופלת על העירייה ולא ניתן לחייב בה את מסוים

הנהג שביצע את הנזק או לפחות לבחון את הסיבה לנזק ולהעמידו 

 לבירור עם הדבר נדרש.

, שאת התייחסותו ניתן נכנס לתפקידו מנהל אגף חדש 1031החל מאוקטובר  .1.1

 .12לראות בהמשך בעמ' 

 בטיחות בתעבורהנתונים על ביצוע תפקיד קצין ה .1

 -מדברי מזכירת אגף שפע עולה כי:  .1.3

פעמיים בחודש וזאת עד לפני שפע להגיע לאגף בעבר בעל התפקיד נהג  .1.3.3

שעבד הרי , בכל ביקור , ופירוש הדבר, בהנחה שעבד יום שלםכשנתיים

שעות עבודה שבועיות,  4.5 -ש"ע שהם כ 03 -באותו חודש לא יותר מ

תחקור אך מ .זית שלו למול הרשותשהם הרבה מתחת להתחייבות החו

קצין הבטיחות עצמו עולה כי תמיד הוא הגיע לרשות רק פעם בחודש 

 כאמור בסעיף הבא.

הוא פוקד את הרשות רק אחת לחודש למשך האחרונות שנתיים ב .1.3.1

משמעות הדבר היא כי מספר השעות שהוא אם נכון הדבר ו יום שלם,

ממלא את  רה זה הוא לאומכאן שגם במק, שע' חודשיות 1 -הן כפועל 

כאמור בסעיף  לעיל. 2.3ההתחייבות החוזית שלו, כאמור בסעיף 

 הקודם הנתון הנכון הוא הרשום בסעיף הקודם.

-3/4 -משיחה עם קצין הבטיחות עולה כי בדיקת רכב אחד עורכת כ .1.0.3

כ"ר בכפולה של הזמן הדרוש לכל רכב,  1שעות, ולכן בחישוב  3/1
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מתנה לרכבים לצורכי הבדיקה, עולה כי שע' ה 1-1 -ובתוספת של כ

שעות  2-1 -כמות השעות החודשית שמושקעות בבדיקת כ"ר היא כ

הם אינם עומדים ברף חודשיות מקסימום, וכפי שכבר ציינתי 

 הדרישות החוזיות שהוא התחייב להם.

 91 -שע' שבועיות ו 14חצי משרה כמוגדר בחוקי העבודה היא לפחות  .1.0.3

 2.45% -שמע שקצין הבטיחות משקיע רק כמשע' עבודה חודשיות, 

גם אם נוסיף על כך ימים  מהזמן הנדרש ממנו להשקיע עפ"י ההסכם.

ימים נוספים לחודש( שקצין הבטיחות מגיע לעיר  0-4נוספים )

לאישור רכבים שנשלחו לתיקון, גם אז אין הוא מגיע לרף המינימאלי 

 של השעות שנדרשו ממנו עפ"י ההסכם.

בעת הגעתו לדימונה לפקוד קצין הבטיחות נהג  ,ונהעד לשנה האחר .1.3.2

שפע ורק אחר כך לבצע את עבודתו, כך שהייתה אגף קודם את משרדי 

ידיעה כי הוא נמצא בעיר ומבצע את עבודתו, אך לאחרונה הוא מגיע 

לעיר וניגש לבדיקת הרכבים בשטח מבלי לעבור במשרדי האגף, ואז גם 

קצין הבטיחות אישר  לביצוע תפקידו.לא ידוע מתי ובאיזה יום הוא בא 

כי אינו מדווח לאיש על הגעתו או יציאתו מהעיר, והיחידים שאתם הוא 

מדבר הם הנהגים הנבדקים עם כלי רכבם, ורק במקרה של תקלה ברכב 

ה את המחייבת תיקון הוא יוצר קשר עם מזכירת האגף ומכתיב ל

 ים.הדרוש תיקון לכלי הרכב המסו

הוא אומר צורך בתיקון כ"ר מהרכבים הנבדקים, רק במידה ונתגלה  .1.3.1

החתמת את אי זאת לנהג, במקרה והתיקון הוא אינו תיקון המחייב 

הוא מגיע אישור התנועה שלו, ובאם התיקון הוא משמעותי יותר 

ובשני למשרדי האגף או מדווח על כך טלפונית למזכירת האגף, 

טיחות אישר . קצין הבהמקרים הדיווח הוא בע"פ ולא נעשה בכתב

 זאת בפני המבקר.

במועד הבדיקה הוא קצין הבטיחות עולה, כי רק במקרים שמדברי  .1.3.1

לא אישר את המשך השימוש ברכב, הרכב נשלח לתיקון ורק בסיום 

 התיקון הוא מגיע פעם נוספת לעיר ומאשר את תקינות הרכב לתנועה.
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עולה  כי התיקון בוצע ע"י הנהג או ע"י מזכירות האגף, לווידויבאשר  .1.3.1

כי לא נהוג שבסיום התיקון נשלח לו דיווח על מדברי קצין הבטיחות 

התיקון כולל מסמכי התיקון )דו"ח המוסך( והבדיקה נעשית רק 

 בחודש העוקב במועד הבדיקה הבאה.

עוד נאמר למבקר כי בסיום הבדיקה קצין הבטיחות חותם לכל רכב  .1.3.9

זאת בכדי לעמוד ע"ג רישיון המוביל לאישור הבדיקה החודשית שלו, ו

בדרישות החוק לגבי רכבים אלו, ואת טופסי הבדיקה הוא מעביר 

 קצין הבטיחות אישר נתון זה.למשרדו לתיוק בתיק הרכב. 

 -:עולה כי עד כאן,  אמורמכל ה .1.0.01

אין פיקוח ממשי ואפילו מינימלי על כך שקצין הבטיחות  .1.0.01.0

ינת מבח ,בתעבורה מבצע את תפקידו בהתאם לדרישות החוזיות

ות העבודה המושקעות על ידו, ולכן רצוי להסדיר ללא דיחוי שע

 נושא זה.

 ם לפגם כי הליקויים שנתגלו על ידי קצין הבטיחותיש טע .1.0.01.4

במהלך הבדיקה נמסרים לנהג או למזכירת האגף בע"פ ולא בכתב 

 ע"ג מסמך פנימי שלו.

אין מערכת בקרה ופיקוח על ביצוע ותיקון יש פגם בכך ש .1.0.01.3

 רכבים ע"י קצין הבטיחות, בזמן אמת.הליקויים שנתגלו ב

זאת ועוד, עולה כי בדיקת קצין הבטיחות בתעבורה מבוצעת  .1.0.00

בודק  אינווהוא  ם בעלי רישיון מובילכ"ר המוגדרים שרכבי 1רק לגבי 

כלל את שאר רכבי הרשות, מכאן ולאור האמור בסעיפים הקודמים 

ית או עולה כי אין בדיקה יומית, שבועלגבי בדיקת רכבי האגף, 

הם יש בדיקה בכ"ר הנ"ל ש 2חודשית של כלל רכבי האגף למעט 

 .לפחות חודשית אחת

שאלה נוספת העולה מהאמור לעיל האם אין חובה חוקית  .1.0.04

לבדוק את כל שאר רכבי הרשות אחת לתקופה, עפ"י תקנות 

 התעבורה.
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במועד בדיקת קצין הבטיחות שהוא נוהג לבדוק גם את נאמר למבקר כי  .1.1

גרף ואת הפלט שלו, וכמו כן הוצג למבקר פלטי הטכוגרף מכשיר הטכו

יום כנדרש בחוק, אך גם נאמר למבקר כי קצין  90הנשמרים באגף למשך 

הבטיחות אינו נוהג לבדוק את הפלטים הללו מההיבטים של שעות מנוחה 

נתון אחר שניתן ל כמעבר על המהירות המותרת ושהנהג מחויב להם, 

כי שני יחה עם קצין הבטיחות עולה אך מש להפיק מפלטים אלו.

בכל תקופת  הפרמטרים הללו נבדקים בכל פעם, וכי הוא לא חריגות בנושא

 ההתקשרות עם הרשות.

לאחרונה היה צריך להכין או לחדש תיקי נהג, לכל אחד מנהגי אגף שפע,  .1.3

אך במקום שהוא יבצע פעולה שהאחריות לביצועה הוא של קצין הבטיחות, 

 הטיל את ביצוע משימה זו על מזכירת האגף.זאת בעצמו הוא 

  -מעיון בתיקי הנהג שהוכנו עולים הממצאים הבאים: .1.4

 הטפסים לא היו חתומים על ידו. -בתיק ע"ש בן עברי ניר .1.4.3

בכל יתר התיקים הנהגים אמנם חתמו על הטפסים, אך בחלק  .1.4.1

התחתון של הטופס הסבת דו"ח תנועה, שבו היה צריך לאשר את 

הטופס, לא היה חתימה של שום גורם ופרטי   חתימת הנהג ע"ג

המאשר, ומשמעות הדבר כי לא יהיה ניתן להשתמש בטופס זה להסב 

 את עבירת התנועה ע"ש הנהג, במידה והרשות תמצא לנכון לעשות זאת.

 המלצה

יבוצע פיקוח  אפקטיבי על עבודת קצין כי הצורך מכל המקובץ לעיל עולה  .1.2

כל הממצאים הנ"ל יתוקנו פק שירות וכי הבטיחות, כל עוד הוא עובד כס

 .ובהקדם

רצוי שהרשות תעסיק עובד במשרה מלאה שישמש כקצין בטיחות כמו כן  .1.1

וזאת מבלי באם הדבר ניתן עפ"י החוק, גם כקצין רכב, במקביל בתעבורה ו

לסכומים המשולמים כיום למטרות הטיפול  להוסיף עלות כלשהי מעבר

 ברכב.

 .12גף ש.פ.ע ראה בהמשך בעמ' את התייחסותו של מנהל א
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 ות כ"ר אצל בעלי התפקידים השוניםרשיממעקב, בקרה ושליטה על 

המבקר בכדי לאמת את רשימות כרטיסי התדלוק שהוצגו לו למול הרכבים  .1.1

הקיימים ברשות וכמו כן בכדי לבדוק את כלל הוצאות הרשות על רכביה 

ה וחלפים וגם ביטוח, פנה ובכלל זה הוצאות תדלוק ושמנים, הוצאות אחזק

 לבדוק האם ישנם רכבים שלא הוצגו לו ברשימות שהתקבלו באגף שפע.

ראשית פנה המבקר לרשימות שהוצגו למשרד הפנים כחלק מהדו"ח הכספי  .1.1

הוא פנה לרשימות  ואותם השווה לרשימות אגף שפע, ולאחריהם השנתי

אצל והרכבים הרשומים בהנהח"ש וגם אצל האחראית על הביטוחים 

המפרטת איזה סעיף תקציבי לחייב בגין כל רכב  באגף הכספיםחשבת ה

 ובגין כל הוצאה.

רשומים המהשוואת כל הרשימות הנ"ל התברר כי קיימים כ"ר מסוימים  .1.9

אחד או יותר, אך נמצא כי ישנם רכבים שלא רשומים אצל  תפקידאצל בעל 

וקה בחסר. כל בעלי התפקידים ומכאן שהבקרה, מעקב ושליטה לגביהם ל

הרשימה שהועברה לבעלי התפקידים השונים שהיא  נספח ב'מצ"ב 

 במסגרת ממצאי ביניים לצורך בדיקה ועדכון הרשימות.

 -להלן ממצאי הביניים כפי שהוצגו בפני המבוקרים: .1.30

אין נוהל המסדיר את רישום כ"ר מיום קבלתו לרשות, במהלך  .1.30.3

 מכירתו.השימוש בו וכמובן לקראת סוף תקופת השימוש בו ו

לא כל רכב שנרכש הדבר נעשה באמצעות מנהל הרכש. לח"מ ידוע  .1.30.1

 מקרים כאלו. 1לפחות על 

אין גורם מוביל שעל פיו ירוכזו כל כ"ר של הרשות ברשימה אחת  .1.30.1

 ומסודרת, ובכלל זה העברת כ"ר בין אגפים ומחלקות.

הודעה של ממנהל הרכש לאחראית על הביטוחים, לביצוע ביטוח  .1.30.4

 הביטוח שבוצעו, אינם נעשים בכתב.וקבלת נתוני 

כנ"ל לגבי ההודעה לחשבת אגף הכספים, לצורך קביעת סעיף תקציבי  .1.30.2

הנהח"ש, עם לרישום הוצאות הרכב, דבר שאמור להתבצע בשיתוף 

וכמובן הודעת החשבת בכתב על הסעיף התקציבי שנקבע לאחראית 

 הביטוחים ולאגף שפע אינם נעשים בכתב.
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ין פורום מחליט על השבתת כ"ר ומכירתם, אין כללים להחלטה וא .1.30.1

שנים( ביחס לעלות רכישת  Xהמבוססים על עלות אחזקתם )בטווח של  

 רכב חדש, וביחס למחיר השוק של הרכב המשומש.

אין כללים להודעה על הפסקה/הקפאת הביטוח במקרה של החלטה  .1.30.1

על השבתת רכב ואין כללים  להודעה על מכירת הרכב ורישום התמורה 

 שומי הנהח"ש והקפאת הסעיף התקציבי של אותו רכב.ברי

אין רשימות כ"ר אצל הגורמים השונים המכילים נתונים בסיסיים  .1.30.1

 -שבתחום טיפולם, לפי הפירוט:

אצל החשבת והנהח"ש אין רשימה הכוללת את כל מס' הרכב,  .1.30.1.3

סוגם, הסעיף התקציבי שלו, שייכותו לאגף/מחלקה מסוימת, 

 סונכרנות.הרשימות צריכות להיות מ

אין רשימה הכוללת את כל מס'  האחראית על הביטוחיםאצל  .1.30.1.1

כ"ר, סוגם, סוגי הביטוח שבוצעו לגביהם וכמובן מספרי הפוליסה 

לכל סוג ביטוח, מועד תחילת הביטוח ומועד סיומו. )רשימה זו 

 בכל עדכון צריכה להיות מועברת בכתב לאגף שפע וחשבת האגף(.

כ"ר המכילים את הפרטים  באגף שפע אין רשימות של כל .1.30.1.1

 -הבאים:

רשימת מס' הרישוי, סוג הרכב ודגם, וגם נתונים  .1.30.1.1.3

 טכניים בסיסיים )גודל מיכל דלק, צריכת דלק לפי יצרן ועוד(.

רשימת כ"ר והביטוח שבוצע בגינן עם כל הפרטים  .1.30.1.1.1

 .1.1כאמור בסעיף 

רשימת כ"ר, שם הנהג הקבוע )במידה ויש(, מס'  .1.30.1.1.1

עד טיפול תקופתי אחרון ומועד כרטיס הדלק של הרכב, מו

 הטיפול הבא.

ביקש המבקר לפעול  33/33/1031 -שפורסמו בבממצאי הביניים  .1.33

הציע דרכים לשיפור הבקרה, מעקב ושליטה לתיקון הליקויים הנ"ל ואף 

כי ליקויים נקבע  1/3/31031כל רשימת כ"ר של הרשות, ובישיבה שנערכה ב

 אלו יטופלו.
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ר האומר כי כל הממצאים הללו טופלו אצל המבקדיווח לא נתקבל  .1.31

בהמשך נראה כי נותרו מספר ש 30.4ותוקנו, אולם לאור הטבלה שבסעיף 

 ליקויים שיש לתקנם.

 סיעוף תקציבי של רכבי הרשות .7

ני האחזקה של ובמסגרת השוואת רשימות הרכבים וגם במסגרת ריכוז נת .9.3

יפים כלי הרכב, התברר למבקר כי ישנם ליקויים בניהול ורישום סע

תקציביים של כלי הרכב, ולהלן ממצאי המבקר כפי שנשלחו למבוקרים 

 -בדו"ח הביניים :

לא התקבלו כל החו"זים של כל כלי הרכב, בהתאם לטבלה שצורפה  .9.3.3

רשימות כ"ר, ויש להשלימה כאמור ממצאי ביניים של למכתבי בנושא 

 בסוף מסמך זה.

לה את מס' בחלק מהסעיפים התקציביים, כותרת הסעיף אינה מכי .9.3.1

הרכב כלל או לא מכילה אותו במלואו, וזאת עקב מלל שנכתב לפני מס' 

, 131101, 131101הרכב שאינו חד ערכי כמו מס' הרכב, לדוגמא סעיפים 

131101 ,141010 ,133030. 

גם כאשר הכותרת מכילה את מס' הרכב, לעתים המס' חסר או  .9.3.1

, בסעיף 41-334-21וצ"ל  41-334רשום  131101משובש, לדוגמא בסעיף 

 .34-931-32וצ"ל  931-31רשום  131101

נמצא שלעתים אין כלל מס' רכב או סוג הרכב בסעיף התקציבי  .9.3.4

 .111302, וסעיף 111003למרות שיש הוצאות אחזקה, לדוגמא בסעיף 

בחלק מהסעיפים התקציביים, סעיפי המשנה אינם כוללים את פירוט  .9.3.2

( ורישי וביטוח 111נים וחלפים )(, תיקו113הסעיף, כגון דלק ושמנים )

(111.) 

 -בחלק מכלי הרכב לא רשום הוצאות האחזקה, לדוגמא: .9.3.1

לא רשומים  1190114שככל הנראה שייך לרכב  131101בסעיף  .9.3.1.3

שבו רשום הרכב  134101הוצאות ביטוח ורישוי, אך בסעיף אחר 

הנ"ל רשום הוצאות רישוי וביטוח אך לא רשום  הוצאות תיקונים 

 ואילו הוצאות דלק רשומים בשני הסעיפים.וחלפים, 
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לעיל, רשום בפירוט  33.3.1.3, הרשום בסעיף 134101בסעיף  .9.3.1.1

 .הסעיפי המשנה שמדובר בנגררים של הווטרינרי

לא רשומים כלל  11-112-10השייך לרכב  131102בסעיף  .9.3.1.1

 הוצאות האחזקה.

 כאמור ישנם כלי רכב הרשומים בשני סעיפי תקציב שונים. .9.3.1

יקה התברר כי לעתים כאשר רכב מוחלף באחר, הרכב במהלך הבד .9.3.1

החדש נרשם על אותו סעיף שבו היה הרכב הקודם, למרות שהרכב 

הקודם לא נמכר אלה הועבר לאגף/מחלקה אחרת, ובמקרה כזה מומלץ 

 לפתוח סעיף תקציבי חדש.

נהוג לכלול בסעיף תקציבי אחד מספר כ"ר, כגון קטנועים ונגררים,  .9.3.9

לבחון הוצאות וכדאיות המשך שימוש בכל אחד  דבר שאינו מאפשר

פרד. לדוגמא סעיף מהם מחוסר נתוני עלות אחזקה לכל אחד מהם בנ

 שבו רשומים מספר קטנועים ביחד. 111303

 בעקבות ממצאי ביניים אלו  נתקבל התקבלה תשובת חשבת אגף הכספים .7.4

זו הכוללת את כל כ"ר ומספרי התקציב של כל אחד מהם, ובבחינת תשובה 

עולה כי עדיין ואושר ולמול ממצאי הביניים  שהוגש 1031למול תקציב 

  -ישנם ליקויים שיש לתקנם בהתאם לטבלה המצורפת :
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מס' 
 הרכב

 -שייך ל סוג רכב

 סעיףתקציבי

אצל המלצה לתיקון הליקוי

 החשבת
בתקציב 

3102 

4829200 
מנוף 

 743010 74301 חשמל מרצדס

הסעיף לא רשום 
 ובמלוא

לתקן ברשימות 
 7887915 החשבת

משאית 
 811010 81101 חינוך מיצובישי

4711458 
טנדר 
 811030 81103 חינוך פורד

 טרקטור  9554050
חווה 

 אין סעיף תקציבי לא קיים אין חקלאית

יש לתת סעיף 
תקציבי. יכול 

 411050להיות 

4527759 
טרקטור 

הסעיף לא רשום  742050 74205 בינוי קייס
 מלואוב

לתקן ברשימות 
 החשבת

4238566 
טנדר 

 939020 93902 אחזקה מיצובישי

6740769 
טנדר 

 הסעיף שגוי 742010 74202 בינוי מיצובישי
לתקן ברשימות 

 החשבת

6740869 
טנדר 

 811020 81102 מרקו מיצובישי
הסעיף לא רשום 

 במלואו
לתקן ברשימות 

 החשבת

 נגרר 9623461
חווה 

 811040 81104 חקלאית
הסעיף לא רשום 

 במלואו
לתקן ברשימות 

 החשבת

 722203 722103 סיור סקודה 6023873

 הסעיף שגוי
לתקן ברשימות 

 החשבת

 722204 722104 סיור סקודה 6023973

 722205 722105 בטחון נגרר 9190757

 722205 722105 בטחון נגרר 57122

 722205 722105 בטחון נגרר 9116071

 722202 722101 בטחון אופנוע 3053157

 722202 722101 בטחון אופנוע 3053257

 722202 722101 בטחון אופנוע 3053557

 722202 722101 בטחון קטנוע 7762473

 722202 722101 בטחון קטנוע 7762373

 722202 722101 בטחון קטנוע 1370979

הסעיף שגוי וגם  722202 722101 מקלטים טרקטורון 2290674
אינו שייך לגוף 

 המשתמש
 

לתת סעיף חדש 
ולחוד בהתאמה 

לגוף המפעיל את 
 הרכב

 
 722202 722101 חינוך רנו מאגן 2601579

9325466         
לא נתקבל פירוט 

לגבי כ"ר אלו 
והסטאטוס הנוכחי 

 שלהם.

 למסור מידע

7612302         

4220067         

8620076         

9325366         
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, 1031שהוגש לקראת סוף שנת  1031לשנת אולם בבדיקת התקציב השנתי  .9.1

של הוצאות אחזקת הרכב, התברר כי בכל כ"ר בוצע חלוקה לסעיפי משנה 

למרות , אך ורוב הליקויים תוקנו בהתאם להמלצת המבקר בדו"ח הביניים

בקר והם מובאים בטבלה נמצאו ליקויים שלא תוקנו למרות הערות המזאת 

 -:המצורפת

 -שייך ל סוג רכב מס' רכב
סעיף 

 המלצה לתיקון הליקוי תקציבי

 712206 אגף שפע רנו מאגן 7532658
מספר הרכב הרשום שגוי. 

 7519250רשום 
לתקן את מספר 

 הרכב

9168800 
משאית 

 712303 אגף שפע וולו
מספר הרכב אינו מלא. רשום 

 בלבד 81244
 לתקן את מספר

 הרכב

9168700 
משאית 

 712306 אגף שפע אשפה
מספר הרכב אינו מלא. רשום 

 בלבד 81247
לתקן את מספר 

 הרכב

      

722202 

כולל את הסעיף התקציבי 
אופנועי הבטחון וגם טרקטורון 
של המקלטים ורכב מאגן של 

 החינוך

לפעול בהתאם 
לאמור בטבלה 

 לעיל.

6740769 
משאית 

 מיצובישי
דרכים 
 אין מספר רכב בסעיף 742010 תומדרכו

להוסיף את 
 מספר הרכב

4829200 
מנוף 

 חשמל
תאורת 
 743010 רחובות

מספר הרכב אינו מלא. רשום 
 בלבד 84989

לתקן את מספר 
 הרכב

7887915 
משאית 

 מספראין מס' רכב בסעיף, וה 811010 חינוך מיצובישי
הרשום בסעיפי המשנה רשום 

 בהיפוך מספרים.

להוסיף מספר 
כב בכותרת או ר

לתקן המספר 
 6740869 בסעיפי המשנה.

טנדר 
 811020 חינוך מיצובישי

 811040   נגרר 9623461

3333520 
טנדר 

 מיצובישי
 811030 מושבת

אין מס' רכב בסעיף, והסעיף 
הרשום בסעיפי המשנה רשום 
בהיפוך מספרים. כמו כן רכב 
זה מושבת ובמקומו קיים רכב 

 .8711854אחר 

יף מספר להוס
רכב בכותרת או 

לתקן המספר 
 בסעיפי המשנה.

 

 שליטה ובקרה על טיפול ואחזקה של כ"ר .01

בכל רכב נדרש מעת לעת לבצע טיפולים שוטפים וכמובן גם תיקונים  .30.3

 שונים.

כגון קצין רכב, שכל תפקידו יהיה  -כאמור, לא קיים בעל תפקיד .30.1

ה לוודא את מעקב ובקרה על הטיפול והאחזקה של כלי הרכב, ובכלל ז
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הצורך בתיקון, קבלת הצעה מהמוסך/מוסכים לפני ביצוע התיקון ורק 

 לאחר מכן לאשר את התיקון.

בעל תפקיד זה יוכל גם לבצע את הבקרה הנדרשת לגבי התדלוק,  .30.1

 בהתאם לממצאים שיפורטו בהמשך.

 1-כלי הרכב מופנים לתיקון ב ,1031עד למחצית השנייה של שנת  .30.4

ם קלים ומוסך אלירן לגבי רכב כבד, כוכב לגבי רכבימוסכים בלבד, מוסך ה

ל האגף שאושרו במכרז, אך מתשובת ראש המנהל הכספי שנטען ע"י מנה

 עולה כי לא קיים מכרז כזה.

אמנם אין מוסך או מוסכים שנבחרו לטיפול בדיקת הנושא העלתה כי  .30.2

רח ברכבי הרשות, ובגלל מגוון הרכבים )יצרנים ו/או ייעודי הרכב( לא בהכ

ניתן לבצע מכרז לנושא, וכל תיקון וטיפול צריך להיבחן בזמן אמת מול 

 המוסך שיכול ומוסמך לטפל באותו סוג רכב.

הנוהל כיום עולה כי ומתשובת מנהל האגף מדברי מזכירת האגף  .30.1

 -בביצוע תיקון לרכב הוא כדלקמן:

 ברכב שדורשת תיקון. בעיההנהג מודיע על  .30.1.3

 קשרים למוסך.פקידת האגף או מנהל האגף מת .30.1.1

מודיע  מוסך, ובעקבות כך ההבעיה אבחוןהרכב נשלח למוסך לצורך  .30.1.1

, להבדיל מהצעה טלפונית הצעת מחיר ונותןלאגף מה נדרש לתקן, 

 בכתב.

המזכירה פונה למנהל האגף או מ"מ ומקבלת את האישור לתיקון,  .30.1.4

 ג'.ראה נספח הזמנת עבודה לתיקון.  אמורים להוציאובהמשך לכך 

בודה נשלחת למוסך רק בסיום התיקון ולאחר האישור הזמנת הע .30.1.2

 שניתן בסעיף הקודם.

החלפת חלפים נעשית רק לאחר בירור מעמיק וכאשר  אין ברירה  .30.1.1

 נעשה הבירור? מי מעובדי ש.פ.ע אחרת, אך לא ברור ע"י
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מוסך הכוכב נמסר לנהג או נשלח בפקס פירוט ב ,בסוף התיקון .30.1.1

ה של מוסך זה, יש שהזמנת העבודה שבוצעה כולל חשבונית, במקר

 העבודה נשלחת רק לאחר ביצוע העבודה.

במוסך אלירן החשבונית נשלחת רק בסוף החודש ובה פירוט על כלל  .30.1.1

 העבודות שבוצעו באותו חודש, לפי כל רכב בנפרד.

החשבוניות נבדקות ע"י מזכירת האגף מול הזמנת העבודה, ורק  .30.1.9

מכל התשלום, והעתק האגף לצורך ביצוע לאחר מכן נשלחות לחשבת 

 אלו מתויק בתיק הרכב.

הבקרה בסוף התיקון נעשית ע"י הנהגים עצמם ו/או ע"י  .30.1.30

 מזכירת האגף, ולא ע"י גורם מקצועי כגון קצין רכב.

כי בעבר, בזמנו של מנהל האגף היוצא, ולפני למבקר נאמר  .30.1.33

יציאתו לחופשה לפני פרישה, הפיקוח על טענות הנהגים, הצעות 

 ביצוע התיקון היו הדוקים יותר.המוסכים ואף 

  -:התיקון מבוצעיוצא איפוא ש .01.7

על הצורך בתיקון או מספקת של גורם מקצועי בלי בקרה  .01.7.0

 בהחלפת חלפים, 

 , למול ספק נוסף בלי בקרה על המחיר המבוקש .01.7.4

 , שהתיקון בוצע כנדרשע"י גורם מקצועי ובלי בקרה  .01.7.3

ללא התיקון רק אחרי הזמנת העבודה למוסך נשלחת למוסך  .01.7.3

לאור פירוט העבודה הנדרשת המועבר טלפונית רק הבקרות הנ"ל ו

 לאגף.

בכדי לבחון את גודל התופעה בדק המבקר את נתוני הנהח"ש לשנת  .30.1

 -ומנתונים אלו עלה כי: 9/9/1031חודשים, דהיינו עד  9ועבור  1031

 ₪. 525,135.8עלות התיקונים והחלפים עמד על  .30.1.3

 ₪. 270,668.8עלות הביטוח והרישוי עמד על  .30.1.1
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עקב הממצאים  ,מודגש כי נתונים אלו אינם כוללים את כל כ"ר .30.1.1

שנרשמו קודם לכן בנושא התאמת כ"ר לסעיפים התקציביים, אך יש 

 מוצגים נתוני האחזקה. ד'נספח ב בהם די בכדי להסיק מסקנות.

יוצא איפה כי עלות זו אינה זניחה וכי יש לתת לה משקל ראוי  .30.1.4

ל תיקוני כלי הרכב, ובכלל זה על מנגנון בבקרה, פיקוח ושליטה ע

ההחלטה של הוצאת רכב מהשירות ורכישת רכב חדש במקומו, תוך 

 הפעלת שיקולי עלות תועלת.

לאחרונה מאז הצטרפותו של מרקו אסייג לאגף שפע באוקטובר  .01.7

ומבוצע סקר ובדיקה בין על ידו, , חל מפנה וכל תיקון שנדרש נבדק 4104

יקון ורק אז הרכב מופנה לתיקון במוסך הזול מבין המוסכים לגבי עלות הת

 ו שנבדקו.לא

בתהליך זה לא מבוקש ולא ניתן למרקו הצעות מחיר בכתב, בכדי  .30.30

להוכיח בעתיד כי בוצעה בדיקה כזו, וכי הרשות נהגה בהתאם להוראות 

, ולכן לדעת המבקר צריך למצוא דרך לתעד תקנות הרכש -פקודת העיריות

 בדיקה זו.

אמור לעיל, לדעת המבקר הגורם שצריך לפעול בנושא זה הלמרות  .01.00

 הוא קצין הרכב, במידה ויהיה בעל תפקיד כזה.

 

 תדלוק כלי הרכב .00

כאמור תדלוק כ"ר מתבצע רובו בתחנת דלק שעמה יש לרשות הסכם  .33.3

ועלות התדלוק השנתי כפי שבאה לביטוי מדו"חות הנהח"ש התקשרות 

 תפורט בהמשך.

 ם שבה המבקר יפרט בהמשך.על התקשרות זו והליקויי .33.1

כאמור התדלוק מבוצע באמצעות כרטיסי תדלוק שהונפקו ע"י ספק  .33.1

ומצמת של בעלי תפקידים הונפקו לגבי קבוצה מצגם הדלק לכל רכב בנפרד ו

 כרטיסי מסטר המאפשרים תדלוק ורכישת דלק לכל כלי הרכב של הרשות.
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שימוש לא כפי שצוין קודם לכן, בפתיח דין וחשבון זה, עלה חשד ל .33.4

 תיחת בדיקה זו בכללותה.פראוי בכרטיסי התדלוק, דבר שכאמור הביא ל

בעקבות מכרז חדש שפורסם בסוף שנת  להשתנותכל אלו עומדים  .33.2

 .1031והתקשרות עם הספק שנקבע, כאמור בהמשך, החל מדצמבר  1031

 התקשרות עם ספק הדלק .04

ק עולה כי עלות רכישת הדלק מהספ 1033מנתוני הנהח"ש לשנת  .31.3

  ₪.מיליון  3.12 -כ העיקרי לנושא זה עמדה על

 -להלן טבלה המצביע על השינוי בצריכת הדלק לפי שנים: .31.1

 גידול מתחילת התדלוק גידול באחוזים משנה קודמת סכום הרכישה שנת התקציב

1001 112,411.1   

1001 111,311 31.33% 31.33% 

1001 3,399,410 11.14% 24.11% 

1009 3,031,111 32.1% - 10.21% 

1030 3,324,111 34.01% 41.9% 

1033 3,111,941 31.41% 11.4% 

 

תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח  -מעיון בהוראות פק' העיריות .31.1

מחייב חובת מהסכומים המצוינים בטבלה סכום כל עולה כי  3911

 התקשרות במכרז פומבי.

ך מבדיקת ההתקשרות של הרשות עם ספקי הדלק השונים לאור .31.4

 -השנים עולים הממצאים הבאים:

נחתם הסכם התקשרות עם חברת סונול על הספקת  1004בספטמבר  .31.4.3

לליטר בנזין  2.2%דלק לרשות, ללא מכרז, שבה התקבלה הנחה של 

 לסולר. 11%והנחה של 

התקבל מכתב מחברת דלק על שינויים בבלו על הדלק  1002באוגוסט  .31.4.1

א תשתנה עקב כך, מה בהתאם להחלטת הממשלה וכי ההנחה לרשות ל
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למועד  1004שמצביע כי הייתה התקשרות עם חברה זו בין ספטמבר 

 הנ"ל, התקשרות שלגביה לא הוצגו מסמכי ההתקשרות.

נחתם הסכם התקשרות, ללא מכרז, עם אוסקר  1002בנובמבר  .31.4.1

אנרגיה על הספקת דלק לרכבי הרשות, כאשר הבנזין יימכר בהנחה של 

 .13%והסולר בהנחה של  1%

חודש הסכם ההתקשרות, גם הפעם ללא מכרז, עם  1001בדצמבר  .31.4.4

המשקף  41% -אוסקר אנרגיה, אלה שהפעם ההנחה על הסולר גדלה ל

 ולגבי הבנזין לא היה שינוי.אג' על מחיר הבזן  10תוספת של 

לדברי מהגזבר עולה כי בדיקת המחירים נערכה בסיוע חברת  .31.4.2

 פתרונות אפקטיביים.

עולה כי הוא מעולם לא שותף בהחלטה  למבקר הקנייןמדברי  .04.5

תקנות  -לרכישת דלקים מכל סוג שהוא, וזאת בניגוד פק' העיריות

העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין( תשנ"ח 

0771. 

, ותגובת 47/1/04לאור כל אלו כתב המבקר ממצאי ביניים ביום  .04.2

 ומבי.הגזבר הייתה כי הנושא הועבר לביצוע מכרז פ

 -להלן הצעדים שנקטה העירייה לתיקון הליקויים: .04.7

פורסם מכרז לאספקת דלק, סולר ושמנים  11/33/31בתאריך  .31.1.3

 באמצעות כרטיסי תדלוק לרשות.

 .10/31/31המועד האחרון להגשת הצעות היה בתאריך  .31.1.1

נפתחו ההצעות  19בישיבת וועדת המכרזים מס'  11/31/31ביום  .31.1.1

חב' ניר סול, חברת פז, חברת סונול  -יעיםמצ 4שהוגשו, והתברר כי היו 

 וחברת דלק.

 11/31/31וועדת המכרזים התכנסה שוב לבדיקת ההצעות בתאריך  .31.1.4

ובה הוחלט לקבל את הצעת חברת סונול שבה הבנזין  10בישיבה מס' 

אג'  12 אג' לליטר והסולר הוצע במחיר תוספת של 1.2הוצע בהנחה של 

 על מחיר בזן.
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 .32/3/1031החלה בתאריך החדש ההתקשרות עם הספק  .31.1.2

שאושר "סונול" החדש עיון בדו"חות הדלק שנתקבלו מהספק  .31.1

 -עולה כי :לאחרונה במכרז מסודר 

הדו"ח מכיל פירוט מס' הרכב, הנהג המתדלק, סוג הדלק, תאריך  .31.1.3

התדלוק, אסמכתא )קבלה(, כמות הדלק, מחיר, סכום ההנחה, מקום 

 התדלוק.

רטיסי המסטר שהם רכבים פרטיים כמו כן יש פירוט רכישות לכ .31.1.1

 בדר"כ. ריכוז התדלוקים לכל רכב, וריכוז הרכישות לפי סוגי הדלקים.

היח' לפיתוח כלכלי )בדיקה הדו"חות נבדקים פעם ראשונה ע"י מנהל  .04.7

, ואז מועברים למנהלי האגפים לבדיקה פרטנית (1031שהחלה כבר בנובמבר 

שום הסברים על תדלוקים של כל התדלוקים וחתימתם על הדו"ח ו/או רי

חריגים, ורק אז הדו"ח מועבר לחשבת וממנה להנהח"ש לחיוב הסעיף 

 התקציבי.

 -:1031מרץ  -להלן נתוני התדלוק שבוצעו במהלך החודשים ינואר .04.01

סוג  שנה וחודש
 דלק

 % מחיר כמות

 ההנחה

 הערות

לפני 
 הנחה

 הנחה

לתקופה של חצי  1.12 114.1 31331.19 3101.12 92בנזין  1031ינואר 
 חודש

 21.14 22940.93 304114.31 1111.2 סולר

פברואר 
1031 

  1.14 411.14 31211.01 1391.1 92בנזין 

  21.09 99311.11 311114.12 33111.42 סולר

      92בנזין  1031מרץ 

      סולר 

 

למעשה העירייה תיקנה את הליקוי בנושא הספקת הדלק לרשות  .04.00

 במלואו.
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 מעקב ובקרה על כרטיסי הדלקשליטה,  .03

כבר בתחילת הביקורת בנושא, ביקש המבקר וקיבל את נתוני כרטיסי  .03.0

 הדלק ושיוכם לרכב או לבעל תפקיד.

נרשם "  30/9/1031 -בממצאי ביניים שהועברו לאגף שפע בנושא ב .03.4

מהבדיקה הנ"ל התברר כי חסרים פרטים או שיש אי התאמה לגבי כרטיסי 

 "ם של הרכבים ו/או שחסרים רכבים ברשימות השונות.התדלוק והנהגי

ניתן לראות את רשימת כל  א'ובנספח לאור זאת הושלמו הנתונים  .31.1

 1031, שכן בינואר 1031כרטיסי התדלוק ששימשו את הרשות עד דצמבר 

 ע"י ספק הדלק החדש.כאמור התדלוק יתבצע 

פקידת אגף שפע על השליטה, הבקרה והמעקב  מתחקורבהמשך  .31.4

 -ושא כרטיסי התדלוק התברר כי:בנ

הבקרה היחידה על כרטיסי התדלוק היא החתמת הנהג על קבלת  .31.4.3

 ה'.נספח ראה  הכרטיס,

כאשר נדרש כרטיס חדש או החלפת כרטיס קיים באחר, בוצעה פנייה  .31.4.1

וזה האחרון היה מעביר לה את הכרטיס  של מזכירת האגף לספק הדלק

 על קבלתו. והיא כאמור מחתימה את הנהג/בעל התפקיד

מצאה רשימה של כל כרטיסי התדלוק הקיימים, ולא הלמבקר  .31.4.1

, ותאריך מסירתו לנהג, ורק לאור מסויםשייכותם לרכב או בעל תפקיד 

 .כזונוצרה רשימה במהלך הביקורת הנתונים שאסף המבקר 

לא נמצא מסמך שיש בו הוראות והתחייבות הנהגים כי  כמו כן  .31.4.4

העברה לאחר, הנחיות לשימוש בכרטיס הכרטיס הינו אישי ולא ניתן ל

ורישום התדלוק ו/או חובת מסירת פלט התדלוק בסוף כל יום עבודה, 

וכמובן אחריות הנהג לכל הוצאה לא מורשית מהכרטיס וניכוייה 

 משכרו.

, בתאריך ובעקבות פרסום ממצאי ביניים לאור האמור לעיל .31.2

שהכרטיס הוא פורסם מסמך לכל בעלי כרטיסי התדלוק על כך  9/9/1031

אישי ואין להעבירו לאחר, על דרך הטיפול באבדן הכרטיס, ועל חובת 

העברת יומית של קבלות התדלוק למזכירת האגף, דבר שלא בוצע בהכרח 
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ראה נספח  אוץ מדי סוף חודש.-עד למועד זה, וכמו כן על דיווח קריאת מד

 ו'.

ים המבקר ביקש לבדוק מהי הבקרה הקיימת על התדלוקים המבוצע .31.1

 -באמצעות כרטיסי התדלוק, והתברר כי:

אינם נבדקים לעומקם לאגף שפע, דו"חות הדלק המגיעים מהספק  .31.1.3

 נספחונרשם מהם רק צריכת הדלק החודשית בדף צריכת הדלק לרכב, 

 ז'.

מועברים לחשבת האגף לצורך רישום הסעיף התקציבי שיש  הדו"חות .31.1.1

 לחייב.

את הדו"חות  בתום רישום הסעיף התקציבי החשבת מעבירה .31.1.1

להנהח"ש לרישום ההוצאה בכרטיסי החו"ז השונים ובכלל זה חו"ז 

 הספק.

כרטיס תנועה שבו פרטים על  עוד עלה כי כל רכב היה אמור למלא .31.1

הנסיעה, ע"י מי בוצעה ולא פחות חשוב קריאות מדאוץ בתחילה וסיום 

, אולם מבדיקת הנושא עקב הצורך לבדוק תדלוק ח'ספח הנסיעה, ראה נ

 -ורר חשד לגבי מספר כלי רכב, עלו הממצאים הבאים:מע

ישנם תקופות שלמות של רכבים שאין לגביהם כרטיסי נסיעה  .31.1.3

לא נמצאו כרטיסי תנועה לתקופה  94941מס' לדוגמא לרכב 

של עד תקופה כל הל 349132, וכמו כן לרכב מס' 2/31/1033-11/1/1031

  , כולל רישומי הטכוגרף.1033לתחילת מרץ 

כי לרכבים מסוימים אין כלל נסיעה רשומה בכרטיס נסיעה נמצא  .31.1.1

 30/2/1031תדלק בתאריך  349132למועד שבו בצעו תדלוק. למשל רכב 

 ואין נסיעה רשומה למועד זה.

רכב העובד ביום ומחליף נהגים, אין בהכרח נסיעה רשומה של שני  .31.1.1

הנהגים, כך שבפועל מועד סיום הנסיעה הראשונה והק"מ אינו תואם 

להלן מס' ת נתוני תחילת הנסיעה של הרכב ביום שלמחרת. א

 -דוגמאות:
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לא רשומה נסיעה  1840849019בתאריך  906748רכב  .31.1.1.3

ובתאריך  הק"מ שייך ליום הקודם 184849019במועד 

 19:00ביום זה הנסיעה הסתיימה בשעה  9040849019

 .והתדלוק מאוחר יותר

הנסיעה לא  9140849011בתאריך  1881415רכב  .31.1.1.1

, ובתאריך ק"מ 184לפי ק"מ יש נסיעה של ו -שומהר

, ובתאריך חצי היום השני לא רשום בכרטיס 0540549011

לפי ק"מ יש  -הנסיעה של אחה"צ לא רשומה 9441049011

 .ק"מ 20נסיעה של 

ביום זה הנסיעה  0841149011בתאריך  1511815רכב  .31.1.1.1

, משמע 12:88והתדלוק בוצע בשעה  19:00הסתיימה בשעה 

 נסיעה שלא רשומה.שיש 

אין הקפדה על רישום שעות הנסיעה, ק"מ ברוב כרטיסי התנועה  .31.1.4

 .מ נסיעה בכל נסיעה, וסה"כ ק"הנסיעה בתחילה ובסיום

כבר בתחילת הביקורת כאשר נבדקו כרטיסי המסטר של בעלי  .31.1

התפקידים המשמשים אותם לתדלוק כלים שונים המופעלים ע"י המחלקות 

 -יים הבאים:שלהם התבררו למבקר הליקו

 ממונעים בכוחות עצמםהשאינם כלי רכב  ,כי אין לכלים השונים .31.1.3

ימי רישום של שעות העבודה שלהם ו ,ו'()כגון מערבלים, גנרטורים וכ

הפעלתם לצורך בקרה על צריכת הדלק שלהם כמו גם על הצורך בטיפול 

 בהם בתום שעות העבודה המחייבות טיפול בכלי.

מיד הוכן דף רישום לכלים אלו,  בעקבות הערת המבקר בנושא, .31.1.1

 , ובכך נפתרה בעיה זו.בדומה לכרטיס מעקב על תנועות כלי הרכב

מסטר השייך למח' הבינוי נמסר למנהלה העוד התברר כי כרטיס  .31.1.1

, הכרטיס הועבר לידי הכפוף לו במח' בתאריך 10/33/1002בתאריך 
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שה אם יציאתו של מנהל המח' לגמלאות, אך הדבר לא נע 10/1/1030

 בדרך הנהוגה, באמצעות מזכירת האגף.

ף למנהל המחלקה הוחתם וכפ ההעובד שהי ,רק לאור בדיקת המבקר .31.1.4

על הוא הוחתם , דהיינו 10/33/33כדין על כרטיס התדלוק בתאריך 

 למעלה משנה לאחר פרישתו של מנהל המחלקה.כרטיס התדלוק 

על התדלוק  מעמיקהלא קיימת בקרה כי מכל האמור לעיל עלה  .31.9

בדיקת כמות הדלק המתודלק למול גודל מיכל הדלק, , המבוצע בכל רכב

שמצריכים בדיקה מעמיקה הייתכנות של תדלוקים מעוררי חשד בכל רכב ו

יותר, כפי שאמנם התגלה ע"י סגן ראש העיר והממונה על אגף שפע וראש 

 מנהל אגף שפע והנדסה.

ה הפתרון הרצוי למצב זה הוא העסקת קצין רכב במשרה מלא .03.01

 ברשות, כפי שהוצג שתחילת דין וחשבון זה.

להשתנות באמצעות הדיווחים  חלק מצרכי המעקב הנ"ל עומד .31.33

, שיצביעו בין השאר על בהתאם לתנאי המכרז שהספק החדש מחויב להם

, מה שיגרום לבדיקת עניינית מסוים צריכת דלק חריגה לגבי כלי רכב

ת כלשהי לניצול לרעה ומעמיקה של צריכת אותו רכב, ובכך למנוע אפשרו

 של התדלוק באמצעות כרטיסי תדלוק או הדלקן.

על ממצאי תדלוק הרכבים באמצעות כרטיסי הדלק שהיו נהוגים עד  .31.31

 .1031, יפרסם המבקר דו"ח נפרד במהלך שנת 1031דצמבר 
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 נספח א'                02/1/4104 -נכון ל

מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

 מסטר 5
סולר + 

 בנזין
יהודה 

 איצקוביץ
כלים 
   נלווים

מכונות  9
 5בטון+ 

מהדקי קרקע 
)זבקוט( 

   30/11/2011 אחזקה וגנרטור קטן.

 -היה אצל פעמי מ
ועבר ליהודה  10411405

 יצקוביץ בתאריך הנ"ל.א

 מסטר 6
סולר+ 

 אלי דיין בנזין
כלים 
   נלווים

גנרטור חירום 
גדול וגנרטור 
     25/06/2007 חשמל קטן לעבודה

 מסטר 7
סולר+ 

 עמי עמר בנזין
כלים 
   05/12/2007 אחזקה     נלווים

עקב  45בוטל והוחלף ע"י 
 כך שאבד

8                     

 מסטר 10
סולר + 

 משה צריקר זיןבנ
כלים 
   נלווים

מכונת 
משאבת מים 

 במקלטים
ביטחון 
     30/11/2005 ומקלטים

 מסטר 11
סולר + 

   רזרבה מרסל לוגסי בנזין

כללי  -מרסל
לגיבוי לכלל 

הרכבים 
 ונהגים

גיבוי לכל 
   30/11/2005 המח'

שימוש לעתים רחוקות 
עקב  אובדן או שיכחה של 

 כרטיס 

 מסטר 85
סולר+ 

 עמי עמר ןבנזי
כלים 
   נלווים

גנרטור גדול 
 7כרטיס קודם    05/12/2007 אחזקה וגנרטור קטן

 מסטר 143
סולר+ 

 משה מלכה בנזין
כלים 
 01/10/2010         נלווים

 907בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שהכרטיס נשחק
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

188 
לרכב 
   17/03/2010 קפ"ד H35יונדאי    5559076 אשר שטרן בנזין מסוים

נג מתדלקים גם ליסי
 באשראי

203 
לרכב 
   01/01/2012 מנהל כללי טיוטא קורולה 2010 8951171 שוקי קליין בנזין מסוים

ליסינג מתדלקים גם 
 באשראי

 מסטר 207
סולר+ 

 משה מלכה בנזין
כלים 
     נלווים

איכות 
 181כרטיס קודם  13/11/2011 01/10/2010 הסביבה

 מסטר 214
סולר+ 

 שלמה פרץ  בנזין
כלים 
     נלווים

מח' מים 
 25/09/2011   וביוב

הכרטיס בוטל עקב מעבר 
 המח' לתאגיד המים

229 
לרכב 
 בנזין מסוים

מנחם בן 
   02/11/2011 מנהל כללי טיוטא קורולה 2010 8950971 טובים

ליסינג מתדלקים גם 
 באשראי

 מסטר 297
סולר+ 

 מרקו אסייג בנזין
כלים 
   14/03/2012 חינוך כלים נלווים   נלווים

מפוח, גרניק ומסורים 
 ידניים

301 
לרכב 
 1992 9168800 ניר בן עברי סולר מסוים

משאית מנוף 
 FL614וולוו 

איכות 
 09/01/2012   הסביבה

 410בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

302 
לרכב 
 סולר מסוים

יוסוף 
 1997 1513915 אלבושלה

משאית וולוו 
FL614 

איכות 
 30/11/2005   הסביבה

 781בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

305 
לרכב 
 1997 1491815 בכר בוגנים סולר מסוים

משאית וולוו 
FL614 

איכות 
 30/11/2005   הסביבה

 544בוטל והוחלף ע"י 
עקב כך שנשחק. היה 
שייך בעבר למח' מים 

 וביוב.

307 
לרכב 
 סולר מסוים

עודה 
 1995 4829200 אלבושלה

משאית 
   30/11/2005 ח' חשמלמ מרצדס מנוף

הנהג רשום גם על 
 54-055מחפרון 

309 
לרכב 
 2001 7887915 יוסי אלברג סולר מסוים

משאית 
 מיצובשי

אחזקה 
     30/11/2005 חינוך
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

330 
לרכב 
 1996 3333520 נסים בן יקר סולר מסוים

טנדר 
מיצובישי 

900 
אחזקה 

 16/08/2011   חינוך
 417בוטל והוחלף ע"י 

 חקעקב כך שנש

588 
לרכב 
 1997 1491815 יוסי טוויל סולר מסוים

משאית וולוו 
FL614 

מח' מים 
 30/11/2011 30/11/2005 וביוב

. נשחק 105כרטיס קודם 
 414והוחלף בכרטיס 

609 
לרכב 
 טנדר פורד 2005 4711458 משה מלכה סולר מסוים

איכות 
 27/02/2011   הסביבה

 1199בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

618 
לרכב 
 2007 5109162 גבי וקנין סולר מסוים

טנדר 
מיצובישי 

 מגנום
איכות 
 14/11/2011   הסביבה

 489בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

762 
לרכב 
 2008 906748 סמי לוי סולר מסוים

מכונת טאטוא 
 ראבו

איכות 
 12/01/2012 17/03/2008 הסביבה

 1084בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

773 
ב לרכ

 סולר מסוים
עלי 

 טרקטור קייס 2007 4527759 אלבושלה
בינוי 
     19/05/2008 ופיתוח

787 
לרכב 
 1992 9168700 דוד לוי סולר מסוים

משאית וולוו 
FL611 

איכות 
 05/12/2012   הסביבה

 498בוטל והוחלף ע"י 
 עקב כך שנשחק

793 
לרכב 
 סולר מסוים

יוסוף 
 1997 1513915 אלבושלה

 משאית וולוו
FL614 

איכות 
 109כרטיס קודם מס'    30/11/2005 הסביבה

794 
לרכב 
 בנזין מסוים

עופר 
 1994 9543902 חמיאס

טנדר 
מיצובישי 

 01/09/2011 ? וטרינריה 900
, הוחלף 487כרטיס קודם 

 1172בכרטיס 

795 
לרכב 
 סולר מסוים

עודה 
 1994 58055 אלבושלה

מחפר 
קטרפילר 

 זי.סי.בי
איכות 
     20/07/2008 הסביבה

796         
 

 מעיינות הדרום        
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

797         
 

 מעיינות הדרום        

798         
 

 מעיינות הדרום        

815 
לרכב 
 סולר מסוים

שלום 
 1997 1558715 אבחלק

משאית וולוו 
FL614 

איכות 
 419האם הוחלף בכרטיס    10/08/2008 הסביבה

823 
לרכב 
 סולר מסוים

ספי אשר גי
 2008 4238566 או טיסני

טנדר 
מיצובישי 

     28/09/2008 אחזקה אנטר

829 
לרכב 
 1992 9168700 דוד לוי סולר מסוים

משאית וולוו 
FL611 

איכות 
 747כרטיס קודם מס'    05/01/2012 הסביבה

830 
לרכב 
 1992 9168800 ניר בן עברי סולר מסוים

משאית מנוף 
 FL614וולוו 

איכות 
 101כרטיס קודם מס'    09/01/2012 הסביבה

833 
לרכב 
 משאית וולוו 2003 9792350 אורי ווקנין סולר מסוים

איכות 
     31/12/2009 הסביבה

836 
לרכב 
 2002 5401035 צחי בן שושן סולר מסוים

טנדר איסוזו 
 + מרסס

איכות 
   11/11/2009 הסביבה

נהג רשום גבי ווקנין 
-51שרשום גם על טנדר 

081-29 

837 
לרכב 
 1996 3333520 נסים בן יקר סולר מסוים

טנדר 
מיצובישי 

900 
אחזקה 

   16/08/2011 חינוך

. כרטיס 110כרטיס קודם 
בוטל עקב השבתת הרכב 

1042419 

838 
לרכב 
 1997 1491815 בכר בוגנים סולר מסוים

משאית וולוו 
FL614 

איכות 
 544כרטיס קודם מס'    30/11/2011 הסביבה

840 
לרכב 

 סולר ויםמס
מיכה 
 2001 7927715 שטרית

משאית 
 מיצובשי

איכות 
   14/03/2011 הסביבה

בעבר היה שייך למח' 
מים, עבר לאיכות 
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

 9141411 -הסביבה ב

842 
לרכב 
 2007 5109162 גבי וקנין סולר מסוים

טנדר 
מיצובישי 

 מגנום
איכות 
   30/01/2007 הסביבה

. רשום 214כרטיס קודם 
 שאצל הוטרינרית

843 
לרכב 
 סולר מסוים

אלכסנדר 
 2007 5109262 ברבייר

טנדר 
מיצובישי 

 מגנום
איכות 
     19/10/2009 הסביבה

847 
לרכב 
 בנזין מסוים

עופר 
 1994 9543902 חמיאס

טנדר 
מיצובישי 

 מתי הוחלף? ? וטרינריה 900
 788בוטל והוחלף ע"י 

 עקב כך שנשחק

848 
לרכב 
 1994 9544002 עמי עמר בנזין מסוים

נדר ט
 אחזקה מיצובישי 

בוטל עקב 
 9741411 -נגנב ב   גניבת הרכב

965 
לרכב 
 רנו מאגן 2005 7532658 עמי ביטון סולר מסוים

ביטחון 
   2005 ומקלטים

 9019הועבר בשנת 
לחינוך. רשום שהנג הוא 

 נסים בן יקר.

1025 
לרכב 
 2010 947697 אלברט חמו סולר מסוים

מכונת טאטוא 
 ג'ונסון

איכות 
     18/04/2010 ביבההס

1035 
לרכב 
 סולר מסוים

יהודה 
 2010 6740769 איצקוביץ

טנדר 
 מיצובישי

בינוי 
   07/02/2011 ופיתוח

 -היה אצל פעמי מ
ועבר ליהודה  10411411

 איצקוביץ בתאריך הנ"ל.

1036 
לרכב 
 2010 6740869 מרקו אסייג סולר מסוים

טנדר 
 מיצובישי 

אחזקה 
   30/11/2011 חינוך

שום שזה טנדר פורד ר
 סגור ששייך לקפד

1098 
לרכב 
 2008 906748 סמי לוי סולר מסוים

מכונת טאטוא 
 ראבו

איכות 
 הנהג הרשום דוד מלול   12/01/2012 הסביבה
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

1104 
לרכב 
 טרקטורון 2010 2290674 משה צריקר סולר מסוים

ביטחון 
     18/12/2010 ומקלטים

1110 
לרכב 
 סולר מסוים

שיטור 
 2011 6023873 יקהילת

סקודה 
 אקטיביה

שיטור 
     02/02/2011 קהילתי

1111 
לרכב 
 סולר מסוים

שיטור 
 2011 6023973 קהילתי

סקודה 
 אקטיביה

שיטור 
     02/02/2011 קהילתי

1122 
לרכב 
 טנדר פורד 2005 4711458 משה מלכה סולר מסוים

איכות 
 208כרטיס קודם    27/02/2011 הסביבה

1135 
לרכב 

 סולר יםמסו
אמין 

 בובקאט 2011 94948 אבוערער
איכות 
   01/04/2011 הסביבה

הנהג הרשום עלי 
אלהושלה שרשום גם על 

-85טרקטור קייס 
977*58 

1158 
לרכב 
 28/06/2011 7762373 צחי פרנסיס בנזין מסוים

קטנוע קנאנג 
 יאנג

שיטור 
     01/08/2011 קהילתי

1159 
לרכב 
 28/06/2011 7762473 זוהר אהרון בנזין מסוים

קטנוע קנאנג 
 יאנג

שיטור 
     01/08/2001 קהילתי

1161 
לרכב 
 מושבת במחסני החירום   28/08/2011 פיקוח קטנוע טייפון 2005 3053257   בנזין מסוים

1162 
לרכב 
     28/08/2011 פיקוח קטנוע טייפון 2005 3053157 יואל טלקר בנזין מסוים

1163 
לרכב 
     28/08/2011 תברואן קטנוע טייפון 2005 3053557 משון טלש בנזין מסוים

1164 
לרכב 
 2011 1093374 שמעון עמר סולר מסוים

משאית 
 מיצובשי

איכות 
     29/08/2011 הסביבה
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מס' 
 הכרטיס

סוג 
 הכרטיס

 סוג הדלק

 המשתמש
ר/ שנת ייצו

תחילת 
שימוש 
 ברשות

  

שייך 
 למחלקה

 תקופות

 הערות 

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

סוג ודגם 
 הרכב

 עד  -מ

1176 
לרכב 
 בנזין מסוים

עופר 
 1994 9543902 חמיאס

טנדר 
מיצובישי 

 30/08/2012 01/09/2011 וטרינרית 900
רטיס . כ788כרטיס קודם 

 בוטל עקב מכירת הרכב

1202 
לרכב 
 בנזין מסוים

מרדכי בן 
 13/11/2011 1370979 שלמה

קטנוע קנאנג 
     18/01/2012 פיקוח יאנג

1203 
לרכב 
 רנו מגאן 29/12/2011 2601579 מוטי כהן סולר מסוים

ביטחון 
     18/01/2012 ומקלטים

  
לרכב 
 ליסינג     מנהל כספי מאגןרנו  2010 9325466 שמעון מזוז בנזין מסוים

  
לרכב 
     מנהל כספי     7277372 שמעון מזוז בנזין מסוים

ליסינג מתדלקים גם 
 באשראי

  
לרכב 
 רנו פוליאנס   7277172 משה נחום בנזין מסוים

מנהל 
     חינוך

ליסינג מתדלקים גם 
 באשראי

64 
   

53 
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 נספח ב'

 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

עודה 
 580559 אלבושלה

מחפר 
קטרפילר 

     V V V V 1.913204 זי.סי.בי

ברוב הרשימות 
. 54055המס' הוא 

או סעיף 
1.719904 

אמין 
     א.הסביבה V V V 1.712302   בובקאט 94948 אבוערער

יואל 
 3053157 טלקר

קטנוע 
 V V   טייפון

ללא מס' 
   בטחון 1.722101 רכב

קודם סעיף 
1.799001 

  3053257 
קטנוע 
 V V   טייפון

ללא מס' 
   בטחון 1.722101 רכב

קודם סעיף 
1.799001 

שמשון 
 3053557 טל

קטנוע 
 V V   טייפון

ללא מס' 
   בטחון 1.722101 רכב

קודם סעיף 
1.799001 

 906748 יסמי לו

מכונת 
טאטוא 

     א.הסביבה V V V V 1.712201 ראבו

אלברט 
 947697 חמו

מכונת 
טאטוא 
     א.הסביבה V V V V 1.712204 ג'ונסון

שמעון 
 1093374 עמר

משאית 
     א.הסביבה V   V 1.712305   מיצובשי

מרדכי בן 
 1370979 שלמה

קטנוע 
קנאנג 

   V   יאנג
ללא מס' 

   חוןבט 1.722101 רכב
קודם סעיף 
1.799001 

בכר 
 1491815 בוגנים

משאית 
וולוו 

FL614                 
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 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

 1491815 יוסי טוויל

משאית 
וולוו 

FL614 V V V V 1.712307 א.הסביבה   
עבר מהביוב 

141411 

יוסוף 
 1513915 אלבושלה

משאית 
וולוו 

FL614 V V V V 1.712308 א.הסביבה     

שלום 
 1558715 אבחלק

אית מש
וולוו 

FL614 V V V V 1.712309 א.הסביבה     

משה 
   בטחון V V   V 1.723423 טרקטורון 2290674 צריקר

עד אז  8419 -מ
וטרינר. סעיף קודם 

או  1.719902
1.718109 

   בטחון V     1.722101   רנו מגאן 2601579 מוטי כהן
קודם סעיף 
1.799001 

נסים בן 
 3333520 זקרי

טנדר 
שי מיצובי
900 V V V V 1.712205 א.הסביבה 

ברשימות 
שפע 

 מושבת
 

אשר 
גיספי או 

 4238566 טיסני

טנדר 
מיצובישי 

   אחזקה V V V V 1.939027 אנטר
או סעיף 

1.818090 

משה 
 4711458 מלכה

טנדר 
   א.הסביבה V V 1.712207     פורד

עבר מהחינוך 
. סעיף 1241411

או  1.41109קודם 
101 

עלי 
 4527759 אלבושלה

טרקטור 
     בינוי V V V V 1.742050 קייס
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 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

עודה 
 4829200 אלבושלה

משאית 
מרצדס 

     חשמל V V V V 1.743010 מנוף

 5109162 גבי וקנין

טנדר 
מיצובישי 

     א.הסביבה V V V V 1.712203 מגנום

אלכסנדר 
 5109262 ברבייר

טנדר 
מיצובישי 

     בינוי V V V V 1.742010 מגנום

בן  צחי
 5401035 שושן

טנדר 
איסוזו + 

   א.הסביבה V V V V 1.712202 מרסס

ברשימות למעט 
שפע רשום 
5801000 

שיטור 
 6023873 קהילתי

סקודה 
     יח' סער V V V 1.722103   אקטיביה

שיטור 
 6023973 קהילתי

סקודה 
     יח' סער V V V 1.722104   אקטיביה

יהודה 
 6740769 איצקוביץ

טנדר 
   בטחון V V V 1.742027   ובישימיצ

סעיפים 
, 1.799009קודמים

1.711711 

מרקו 
 6740869 אסייג

טנדר 
   חינוך V V V V 1.811027 מיצובישי 

או סעיף 
1.411090 

 בטחון V V V V 1.722105 רנו מאגן 7532658 עמי ביטון

הושבת 
והוחלץ 
ברכב 

8101511. 
סעיף קודם  

1.411010 

  4301513 
טנדר 

     בטחון V   V 1.712207   סוזואי
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 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

צחי 
 7762373 פרנסיס

קטנוע 
קנאנג 

   V   יאנג
ללא מס' 

   בטחון 1.722101 רכב
קודם סעיף 
1.799001 

זוהר 
 7762473 אהרון

קטנוע 
קנאנג 

   V   יאנג
ללא מס' 

   בטחון 1.722101 רכב
קודם סעיף 
1.799001 

יוסי 
 7887915 אלברג

משאית 
     חינוך V V V V 1.811010 מיצובשי

מיכה 
 7927715 שטרית

משאית 
     א.הסביבה V V V V 1.712301 מיצובשי

 9168700 דוד לוי

משאית 
וולוו 

FL611 V V V V 1.712306 א.הסביבה     

ניר בן 
 9168800 עברי

משאית 
מנוף 
וולוו 

FL614 V V V V 1.712303 א.הסביבה     

עופר 
 9543902 חמיאס

טנדר 
מיצובישי 

900 V   V V 1.714301 וטרינר 

הושבת 
והוחלף 

ברכב 
8101211 

 

  4301613 
טנדר 
     וטרינר V     1.712203   איסוזו 

 9544002 עמי עמר
טנדר 

     אחזקה V   V V 1.939040 מיצובישי 

 9792350 אורי ווקנין
משאית 

     א.הסביבה V V V V 1.712304 וולוו
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 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

אשר 
 5559076 שטרן

יונדאי 
H35   V     V 2918779במקום  ליסינג קפ"ד 

שוקי 
 8951171 קליין

טיוטא 
 ליסינג שפ"ע V V   V 1.613015 קורולה

. 12410419 -עבר ב
 7851822קודם 

מנחם בן 
 8950971 טובים

טיוטא 
 V V   V 1.617015 קורולה

מח' 
 4054922קודם  ליסינג משפטית

שמעון 
               V רנו מאגן 9325466 מזוז

שמעון 
 ליסינג גזבר V   V 1.621101     7277372 מזוז

או סעיף 
1.411000 

משה 
 7277172 נחום

רנו 
   ליסינג חינוך V     1.811005   פוליאנס

   בינוי V V V V 1.74203 נגרר 9340357  
ברשימה רשום 

81801 

   בינוי V     V 1.74204 נגרר 59862  
האם מס' הרכב 

5842900? 

       V   V V נגרר 9623461  
סעיף קודם 
1.411080 

     בטחון V   V   1.722105 נגרר 57122  

     בטחון V   V   1.722105 נגרר 9190757  

  9554050 
טרקטור 

 סעיף לא שלם   חינוך V   V   1.811 לנדיני

     וטרינר V V V   1.714302 נגרר 9881160  
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 מופיע ברשימת המשתמש

 -שייך ל
יל/ פע

 הערות מושבת
שם 

 ומשפחה
עבור כלי 

 רכב
סוג 

 הנח"ש רחל קדם שפ"ע מ.הפנים הרכב
-אתי בר

 לב

     בטחון V   1.722105     נגרר 9116071  

  5366402 
מיצובישי 

900L V   V   1.81103 מושבת חינוך   

  7612302 
מיצובישי 

900L V V V       מושבת   

   ליסינג הנדסה V V   V 1.731015   3120569 אבי היקלי

 4220067 מאיר כהן
סקודה 

 4290072קודם  ליסינג לשכה V V     1.611101 אקטיביה

 8620076 מאיר כהן
סקודה 

   לשכה V 1.611101       אקטיביה
 -הוחלף ב

8990027 

     חינוך         V רנו מגאן 9325366  

   ליסינג לשכה 161101           8990076 מאיר כהן

שוקי 
   ליסינג מנהל כללי 1613001           8332479 קליין

 
61 
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 נספח ג'
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 נספח ד'

 המשתמש
  

 סוג הרכב

 03////עד  3103הוצאות אחזקה לשנת 

  
 הערה

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

דלק 
 ושמנים

תיקונים 
 וחלפים

רישוי 
 סה"כ וביטוח

 הוצאות
 אחרות

עודה 
 580559 אלבושלה

מחפר 
קטרפילר 

     76021.15 3402 55707 16912.15 זי.סי.בי

אמין 
     26610.94 7796 5927.6 12887.34 בובקאט 94948 אבוערער

יואל 
 3053157 טלקר

קטנוע 
     0       טייפון

  3053257 
קטנוע 
     0       טייפון

שמשון 
 3053557 טל

קטנוע 
     0       טייפון

 906748 סמי לוי

מכונת 
טאטוא 

     133216.8 15497 58935.05 58784.79 ראבו

אלברט 
 947697 חמו

מכונת 
 טאטוא
     114213.7 19712 75949.6 18552.08 ג'ונסון

שמעון 
 1093374 עמר

משאית 
     34648.92 10341 3903 20404.92 מיצובשי

מרדכי בן 
 1370979 שלמה

קטנוע 
     0       קנאנג יאנג

בכר 
 1491815 בוגנים

משאית 
וולוו 

FL614 44573.83 48527 11614 104714.8     

 1491815 יוסי טוויל

שאית מ
וולוו 

FL614       0     

יוסוף 
 1513915 אלבושלה

משאית 
וולוו 

FL614 59987.69 41743.8 12717 114448.5     

שלום 
 1558715 אבחלק

משאית 
וולוו 

FL614 40875.04 38820.8 20684 100379.8     

משה 
 2437.01 4124.82 ? 3162 962.82 טרקטורון 2290674 צריקר

עבור 
נגררי 

 הוטרינר

     0       רנו מגאן 2601579 מוטי כהן

נסים בן 
 3333520 זקרי

טנדר 
מיצובישי 

900 14714.93 8741 3301 26756.93   

רשום 
בכרטיסיית 

רכב 
7519254 
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 המשתמש
  

 סוג הרכב

 03////עד  3103הוצאות אחזקה לשנת 

  
 הערה

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

דלק 
 ושמנים

תיקונים 
 וחלפים

רישוי 
 סה"כ וביטוח

 הוצאות
 אחרות

אשר 
גיספי או 

 4238566 טיסני

טנדר 
מיצובישי 

     28604.96 10672 8778 9154.96 אנטר

משה 
     13384.75 6258 484 6642.75 טנדר פורד 4711458 מלכה

עלי 
 4527759 אלבושלה

טרקטור 
     41310.06 3588 11185 26537.06 קייס

עודה 
 4829200 אלבושלה

משאית 
מרצדס 

     52805.26 15924 27707 9174.26 מנוף

 5109162 גבי וקנין

טנדר 
מיצובישי 

     45220.85 11615 8909 24696.85 מגנום

אלכסנדר 
 5109262 ברבייר

 טנדר
מיצובישי 

     40015.86 2674 14682 22659.86 מגנום

צחי בן 
 5401035 שושן

טנדר 
איסוזו + 

     0       מרסס

שיטור 
 6023873 קהילתי

סקודה 
     50433.2 9507 12350.16 28576.04 אקטיביה

שיטור 
 6023973 קהילתי

סקודה 
     15629.18 10868 18.95 4742.23 אקטיביה

יהודה 
 6740769 איצקוביץ

טנדר 
     19853.93 10266 3386 6201.93 מיצובישי

מרקו 
 6740869 אסייג

טנדר 
     26087.4 10281.36 4303 11503.04 מיצובישי 

   15206.02 6261 5097 3848.02 רנו מאגן 7532658 עמי ביטון

בכרטיסייה 
זו רשום 

רכב 
1111590 

צחי 
 7762373 פרנסיס

קטנוע 
     0       קנאנג יאנג

זוהר 
 7762473 אהרון

קטנוע 
     0       קנאנג יאנג

יוסי 
 7887915 אלברג

משאית 
     29847.09 9517.47 4558 15771.62 מיצובשי

מיכה 
 7927715 שטרית

משאית 
     26901.25 10775 5594 10532.25 מיצובשי

 9168700 דוד לוי

משאית 
וולוו 

FL611 11952.31 6219.2 10799.5 28971.01     
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 המשתמש
  

 סוג הרכב

 03////עד  3103הוצאות אחזקה לשנת 

  
 הערה

שם 
 ומשפחה

עבור כלי 
 רכב

דלק 
 ושמנים

תיקונים 
 וחלפים

רישוי 
 סה"כ וביטוח

 הוצאות
 אחרות

ניר בן 
 9168800 עברי

משאית 
מנוף וולוו 

FL614 26709.54 13502.8 11089.5 51301.84     

עופר 
 9543902 חמיאס

טנדר 
מיצובישי 

900 9207.87 6813 4620 20640.87     

 9544002 עמי עמר
טנדר 

     9538 4769 1302 3467 מיצובישי 

אורי 
 9792350 ווקנין

משאית 
     117771.3 13582 43732.8 60456.53 וולוו

אשר 
     H35       0יונדאי  5559076 שטרן

שוקי 
 8951171 קליין

טיוטא 
     0       קורולה

מנחם בן 
 8950971 טובים

טיוטא 
     0       קורולה

שמעון 
     0       רנו מאגן 9325466 מזוז

שמעון 
     0         7277372 מזוז

משה 
 7277172 נחום

 רנו
     0       פוליאנס

     2893 1304 1589   נגרר 93403  

     3467   3467   נגרר 59862  

     1275 1234 41   נגרר 9623461  

       270668.8 525135.8 580489.7     סה"כ
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 נספח ה'
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 נספח ו'
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 'זנספח 
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 נספח ח'
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 לפניות   הציבור היחידה
 

 עיריית  דימונה
 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 יפה עמר -  וערכה כתבה

 הציבור פניות מנהלת

 

 דבר מנהלת היחידה לפניות הציבור 

 בעיריית דימונה.של נציבת פניות הציבור  31-דין וחשבון ה

 

 

2102   שנת  ח"דו  

02'  מס    
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במספר התלונות   4%תלונות בכתב מהציבור, עליה  של  24הייתה שנה שבה היו  1031שנת 

 תלונות בע"פ שטופלו מידית. 310 -,  וכ1033לעומת שנת 

דוח זה מסכם את פעילותה של היחידה והוא משקף את הנושאים והמגמות המועלים על ידי 

 תושבי העיר.

רת ונגישה עבור התושבים הן בטיפול בפניות והן בטיפול התלונות, היחידה מהווה כתובת מוכ

ולקבלת מידע וסיוע,  לעתים רבות אחרי תחושה שלא קיבלו מענה איכותי  או מספק בעניין 

 תלונתם , עם זאת אנו רואים קשר ישיר בין העלאת רמת השירות. 

ות הציבור ועל התייעלות הדבר מעיד יותר מכל על האימון הרב של הציבור במוסד נציבת פני

 ההולכת וגוברת של היחידה במתן השירות. 

קלות, שקיפות, שנקבעו על ידי הנהלת העירייה  –היחידה פועלת על בסיס ערכי השירות 

ומאפשרת קשר עם הפונה בערוצי הקשר השונים, זאת תוך חתירה מתמדת להעלאת רמת 

 השירות בטיפול בפניות.

ור תמשיך לפעול בהתמדה לקיצור זמן המענה עם העלאת רמת יחידת פניות ותלונות הציב

 המקצועיות בטיפול , באיכות המענה לפנייה או לתלונה.

נמשיך להתמיד בלמידה והטמעת הנושאים העולים מן התלונות ופניות והדורשים שינוי או 

 טיפול מערכתי תוך העלאת רמת השירות לרווחת התושבים לשביעות רצונם.

סיפוק רב ובהערכה רבה את התייחסותם הרצינית והאחראית של מנהלי עליי לציין ב

האגפים לפניות הציבור שמועברות אליהם ואת רצונם לעזור, לשפר ולמנוע הפליות ועיוותים 

כאשר מטרת היחידה היא הגנה על חרות האזרח, שמירה על זכויותיו, וקבלת שירותים 

 הוגנים.

לכל  פניה או שהפתרון איננו עולה בקנה אחד עם יש להודות כי לא תמיד ימצא  פתרון 

ציפיותיו של התושב, אם בשל מגבלות החוק, אם בשל מגבלות אובייקטיביות, גם אז 

לשמחתי, יודעים הפונים כי עשינו כמיטב יכולתנו ומיצינו את כל הדרכים לסייע בידיהם והם 

 כלל ברוח טובה ובהבנה.  -יוצאים מאתנו, בדרך

 מבקר העיר מר יוסי לוי ומנהלי האגפים על שיתוף הפעולה.תודה מיוחדת ל

מונה  1001לאחרונה עקב חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור( תשס"ח 

 המבקר לממונה והח"מ לנציבת תלונות הציבור וזאת באישור מועצת העיר.

 
 

 בברכה,      

        
 עמר יפה       

 מנהלת פניות הציבור     
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 שעות 43אבטחה  מצלמות –חדש בדימונה 

 מה זה? –מוקד רואה 

 

 עיר ללא אלימות .0

 
 

 

 

 

 מוקד רואה הוא שירות שמירה ואבטחה מתקדם,

שמתקרב ככל האפשר למצב האידאלי של "שומר בשטח". כפי ששמו מעיד עליו, מוקד רואה 

מרכז שליטה ובקרה מאויש  –י יתרונות אבטחה משמעותיים: גם מוקד מרכזי מאחד שנ

וגם תצפית קבועה באמצעות מצלמות  –תמיד, שמזהה כל אירוע ומטפל בו באופן מידי 

 אבטחה, שמספקות בזמן אמת תמונה ברורה מן השטח.

 איך זה עובד? –מוקד רואה 

 

 את זו: מוקד רואה מבוסס על שתי טכנולוגיות שמשלימות זו

  מערכות אזעקה מבוססות חיישנים, שמקושרות למוקד המרכזי ומשגרות לו
 התראות בעת אירוע.

  ומצלמות אבטחה שמסוגלות לספק למוקד תמונה ברורה בזמן אמת. עם קבלת
התראה, המוקדן בוחן את זירת האירוע ומסוגל לראות בבירור את המתרחש בה. 

ולהתבונן בה גם ללא התראה, ממש כמו  לחילופין, ביכולתו גם לסרוק את הזירה
 שומר שניצב על משמרתו.

 

 כחלק מ'המאמץ האזרחי' אותו מקדם המשרד לביטחון הפנים באמצעות 'תכנית

עיר ללא אלימות' נפרס בהדרגה מערך מוקדי שליטה הכולל מצלמות טלוויזיה במעגל סגור  

ן האישי ותחושת הביטחון ברשויות המקומיות. תכליתו של המערך לתרום להגברת הביטחו

 .האישי של תושבי מדינת ישראל

מרכז השליטה כולל מערכת מצלמות טלוויזיה במעגל סגור לצפייה, הקלטה וכריזה, עוקבת 

שעות ביממה אחר אתרים בעיר ובהם הפארקים, הגנים הציבוריים והמוקדים  14

 .אירוע חריג המוגדרים 'בעייתיים', במטרה לאפשר התערבות ולתת מענה מידי לכל
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 פגישות אישיות

תושבים שירצו לפנות אישית למשרד היחידה לפניות הציבור יוכלו לעשות כן, בכל זמן 

 בימי קבלת קהל ובתאום פגישה.

בפגישה אישית ימולאו פרטי הפניה בטופס נציבת פניות הציבור והטיפול  יהיה  .3
 לפי נוהל הטיפול בפניות טלפונית או בכתב.

 תיק מעקב עד לסיום הטיפול.הפניה תתויק ב .1
 

 פניות באמצעות האינטרנט  

פניה באמצעות האינטרנט תענה באינטרנט במהירות האפשרית לפי אופי   .3
 הפניה.

 הפניה תועבר לטיפול הגורמים המקצועיים . .1

 הפניה תתויק בתיק מעקב עד לסיום הטיפול. .1
 

 אחריות ביצוע

 נציבת פניות הציבור 
 ראשי אגפים 

 יםגורמים מקצועי 
 

 תפוצה

 התפוצה תשלח עפ"י  אופי התלונה

 ראש העיר .3

 מ"מ ראש העיר .1
 סגני ראש העיר .1

 מזכיר העיר  .4

 ראשי אגפים .2

 מנהלי מחלקות  .1
 

 -תהליך הטיפול בפניות:

 פניות שהגיעו וטופלו ע"י מנהלת היחידה לפניות הציבור .

המתועד במערכת  -תהליך תיעוד הפניות, דרכי הטיפול בהן והצגת הפתרונות

 מוחשבת ומתואמת לצורכי היחידה.מ

עבודת הנציבה מבוצעת על פי נוהל עבודה, המעוגנים בנהלים וזאת לאיכות השירות 

במגזר הציבורי, ראשי כל אזרח לפנות אל נציבות פניות הציבור ולהסתייע בה לקבלת 

 שירות ברמה ובאיכות שקבעה עיריית דימונה.
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  -סיורי עבודה נעשים:

 לים ונציגי  הגפים העירוניים.לפי הצורך עם מנה

 

 :מערכת המחשב המשוכללת

מאפשרת שליפת נתונים מהירה ממאגר הנתונים, כך שכאשר פונה מבקש לקבל הסבר 

 לגבי תשובה אשר קיבל יש באפשרות מנהלת פניות הציבור להשיב מידית .

  כמו כן מאגר הנתונים במחשב אמור לאפשר למעצבי המדיניות העירונית ללמוד על

סוגיות שונות שבאחריות העירייה לפי התפלגויות שונות , על בעיות חוזרות ונשנות 

 במידע. רוכדומה, כך ניתן להיעז

 

 -דרכי הגעת הפניות:

 מכתבים ישירים לנציבות 
 .מכתבים שנשלחו לראש העירייה והועברו לטיפול היחידה 

 .הגעה יזומה של תושבים למשרד הנציבות בעירייה 

 ם למשרדי הנציבות בעירייה.תלונות  תושבי 

 .תלונות  תושבים למשרדי הנציבות על ידי מחלקות אחרות בעירייה 

 תלונות תושבים מגיעים דרך לשכת מבקר המדינה ב"ש וירושלים 

 .שיחות טלפוניות 

 .פקסים 

 .דואר אלקטרוני 
 

 -תשובה לפניית התושב

יום  10ור לתושב בתוך על פי נוהלי העבודה בעיריית דימונה, משיבה נציבת פניות הציב

 מיום הגעת הפנייה, וברוב המקרים משיבה לפונים אליה בתוך זמן קצר יותר.

 במקרה של מציאת פתרון באופן מיידי, יקבל הפונה תשובה זמנית טלפונית לפנייתו.

מכתב תשובה סופי יישלח לפונה , כאשר הפתרון לבעיה נמצא תוך פרק זמן קצר או 

 ביצוע.-חריותה של העירייה או שהפתרון אינו בראם הבעיה אינה בתחום א

כאשר הטיפול בבעיה דורש זמן ממושך יותר, נשלחת לתושב תשובת ביניים, במקרה 

, נייה במחלקות הקשורות אליהכזה עורכת הנציבה מעקב שבועי אחר הטיפול בפ

 המעקב מתועד בתיק תזכורת, בתום הטיפול נשלחת לתושב תשובה מסכמת סופית.
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 ן ודרך התגובהזמ

 סיבות עיקריות המעניקות משמעות רבה לזמן התגובה במענה לתושב הם:

ידי עדכונו כי פנייתו הגיעה ליעדה, דהיינו ליחידה לפניות הציבור,  -בהרגעת התושב על

 ושהועברה לטיפול הגורמים המקצועיים.

עקב  הוצאת מכתב ביניים, במקרים בהם הטיפול בפנייה מתמשך מעבר לזמן שנקבע

תלות בגורמים שלא בשליטתה, לדוגמא: מועד התכנסות של הוועדות השונות, הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה, וועדת הנחות, וועדת תחבורה, או עקב הצורך בסיורים 

 משותפים של נציגי היחידה עם הגורמים המקצועיים במקום המפגע ועוד.

 

 -ן משרד מבקר:ההפרדה בין היחידה לפניות ותלונות הציבור לבי

קיימת הפרדה והבחנה ארגונית בין עבודת היחידה לפניות הציבור לבין משרד 

 -מבקר העירייה, וישנן מספר סיבות לכך כמפורט להלן:

 יצירת ערכאה נוספת לפניות/תלונות תושבים ועובדים. 

למבקר העירייה מבחינה מקצועית, ליצירת היחידה לפניות הציבור הכפפת 

 של מכלול פעולות העירייה הנבדקות על ידו. ראייה כוללת 

ככלל, עבודת הביקורת מאופיינת בבחינת פעולות העירייה לאור חוקים ונהלים, 

מאופיינת בטיפול הקשור לשירות ועמידה  היחידה לפניות הציבור ואילו עבודת 

 בהנחיות ומדיניות נבחרי הציבור. 

ה, הוא מעביר אותם לטיפול לכן מבקר העירייה במידה והוא מקבל פניות שכאל

 .היחידה לפניות הציבור

, רק במקרים מיוחדים 1001מבקר העיר מונה לממונה על תלונות הציבור ביולי 

מבקר העירייה מטפל בפניות, וזאת רק כאשר מתברר שקיימת מגמה של אי 

 קיום נהלים או חריגה מהוראות חוק.

 

 -השפעת נציבות פניות ותלונות הציבור:

נייה במועד הוא חלק ממחויבותו של עובד הציבור, על פי החוק ועל פי נוהלי מענה לפ

העירייה, תשובה לפנייה/ תלונה במועד מהווה גם מרכיב חשוב באיכות השירות 

 לאזרח.

הרשות והתושב יכולים לברך גם יחד על כך שרוב הפניות ליחידה טופלו באופן יסודי 

 רחבים.והביאו למידה והתייעלות של השירותים ה
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הקשר עם התושב, המשוב והביקורת הם חלק בלתי נפרד מהשירות הציבורי. דעותיכם 

, בכוחם להביא חיזוק בתפקוד המערכת ולמעשה הנכם מהווים את םוהן רעיונותיכ

 הבקר החשוב ביותר שיש לנו.

שילוב שכזה בין פעילות הרשות ובקרת התושבים דרך "היחידה לפניות הציבור", זה 

 ל המסייע לי לשפר ולהגיע להישגים גבוהים יותר.הוא מוד

 לשכת פניות הציבור פתוחה בפני כל תושב ותושב בכל עת ובכל בעיה.

מאחלת אני כי נייעל שירותים עד כדי היעדר פניות שכאלה ונעשה למענכם בשירות 

 מסור.
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לאור האמור לעיל בוצע ניתוח ממוצע מועדי התגובה מעל חודש של אגפי העירייה 

 -לפניות שהועברו לטיפולם ולהלן ממצאי הבדיקה:

 פניותמס'  מטפלת מחלקה /מועד התשובהדחיפות

 2 איכותהסביבה חודש

 2 גבייה חודש

 2 גזברות חודש

 1 גינון חודש

 6 הנדסה שחוד

 2 חינוך חודש

 2 חשמל חודש

 1 משפטים חודש

 2 ספורט חודש

 2 עמידר חודש

 2 פיקוח חודש

 2 רווחה חודש

 2 שפ"ע חודש

 1 תברואהורישויעסקים חודש
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מענה לפנייה במועד הוא חלק ממחויבותו של 

החוק וגם על פי נוהלי עובד הציבור, על פי 

העירייה, תשובה לפנייה במועד מהווה גם מרכיב 

 חשוב באיכות השירות לאזרח.

 

 

 

חשוב באיכות השירות לאזרח.   
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סוגהפניה
 פניותמס'  מחלקהטופל ב סוג פניה

 1 איכות הסביבה לא מוצדק

 1 ביטחון לא מוצדק

 9 בייהג לא מוצדק

 1 הנדסה לא מוצדק

 1 חשמל לא מוצדק

 1 102מוקד  לא מוצדק

 1 מזכירות לא מוצדק

 9 משפטים לא מוצדק

 1 פניות ציבור לא מוצדק

 1 ביטחון מוצדק

 1 גזברות מוצדק

 1 גינון מוצדק

 11 הנדסה מוצדק

 1 חינוך מוצדק

 9 חשמל מוצדק

 9 102מוקד  מוצדק

 9 מזכירות מוצדק

 1 ספורט צדקמו

 1 עמידר מוצדק

 1 פיקוח מוצדק

 1 רווחה מוצדק

 8 שפ"ע מוצדק

 9 תאגיד מים מוצדק

 1 תברואה ורישוי עסקים מוצדק

 1 הנדסה מוצדק חלקית

 1 וטרינריה מוצדק חלקית

 1 שפ"ע מוצדק חלקית
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הטיפול בתלונות:

:סוגהפניה
 תלונות נמצאו מוצדקות, 31
 מוצדקות, תלונות נמצאו לא 03

  -תלונות נמצאו מוצדקות חלקית, ולהלן ההתפלגות: 3
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 סטטיסטיקה

 פניותמס' מטפלתמחלקה מטפלאגף

 1 ביטחון ביטחון

 2 פיקוח ביטחון

 3 רווחה גביה

 2 עמידר גורםחוץ

 1 תאגידמים גורםחוץ

 1 גבייה גזברות

 2 גזברות גזברות

 23 הנדסה הנדסה

 2 חינוך חינוך

 2 ספורט חינוך

 5 206מוקד מזכירות

 3 מזכירות מזכירות

 1 משפטים מזכירות

 2 פניותציבור מזכירות

 2 איכותהסביבה שפע

 3 גינון שפע

 2 וטרינריה שפע

 3 חשמל שפע

 5 שפ"ע שפע

 3 תברואהורישויעסקים שפע
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 סטטיסטיקה

 פניותמס' מטפלתמחלקה הטיפולסטטוס

 2 חשמל לחלקיתטופ

 2 איכותהסביבה טופלה

 1 ביטחון טופלה

 1 גבייה טופלה

 2 גזברות טופלה

 3 גינון טופלה

 21 הנדסה טופלה

 2 וטרינריה טופלה

 2 חינוך טופלה

 1 חשמל טופלה

 5 206מוקד טופלה

 3 מזכירות טופלה

 1 משפטים טופלה

 2 ספורט טופלה

 2 עמידר טופלה

 2 פיקוח טופלה

 2 פניותציבור טופלה

 3 רווחה טופלה

 5 שפ"ע טופלה

 1 תאגידמים טופלה

 3 תברואהורישויעסקים טופלה

 2 הנדסה בטיפול
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 התפלגות לפי מקור התלונות וגורם ברשות:

 

נתוניםסטטיסטייםעפ"יאזוריםבדימונה
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 סטיסטיקה

 פניותמס' מטפלתמחלקההתלונהמקור

 2 206מוקד נהועדשכו

 1 הנדסה חברמועצתהעיר

 2 גבייה לשכתמבקרהמדינהבארשבע

 2 הנדסה לשכתמבקרהמדינהבארשבע

 2 חינוך לשכתמבקרהמדינהבארשבע

 2 משפטים לשכתמבקרהמדינהבארשבע

 1 רווחה לשכתמבקרהמדינהבארשבע

 2 הנדסה לשכתמבקרהמדינהירושלים

 2 חשמל העמות

 2 איכותהסביבה תושב

 1 ביטחון תושב

 2 גבייה תושב

 2 גזברות תושב

 3 גינון תושב

 9 הנדסה תושב

 2 וטרינריה תושב

 1 חשמל תושב

 4 206מוקד תושב

 3 מזכירות תושב

 2 משפטים תושב

 2 ספורט תושב

 2 עמידר תושב

 2 פיקוח תושב

 2 פניותציבור תושב

 5 שפ"ע תושב

 1 ידמיםתאג תושב
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 פניותמס' מטפלתמחלקההתלונהמקור

 3 תברואהורישויעסקים תושב

 2 רווחה תושבחוץ

 
 

 סיכוםל
 

היחידה לפניות ותלונות הציבור מהווה נכס ארגוני התורם ללמידה ולשפור 
 מתמיד, והפניות משקפות את הלך הרוחות הקיים בעיר בנושאים שונים.

 
וך בשל כך כל פניה או תלונה הינה לגיטימית ומטופלת באחריות רבה, מת

הבנת צרכי הפונה ומתוך רצון לתת לו מענה מיטיבי, במטרה להעלות את 
 רמת השירות, אנו מייחסים חשיבות להיקש מן הפרט אל הכלל.

 
 בשנים האחרונות ניכרת עליה בפעילות של היחידה לפניות הציבור.

 
מטרתה של היחידה להוות כתובת לתושבי העיר ומבקריה, לקלוט, לטפל 

הם, לשפר את השירות העירוני ולפעול להידוק הקשר בין ולהשיב לפניותי
 העירייה לבין התושבים.

 
המשאב האנושי ויכולתו לתת שירות איכותי הוא כלי העבודה העיקרי של 
היחידה, תפקידי להקשיב לפונה בקשב רב, למצוא פתרונות יצירתיים מתוך 

 כבוד.הסבך הביורוקרטי ולטפל בו במקצועיות, באדיבות, בסבלנות וב
 

שיפור המקצועיות, הטמעת טכנולוגיה מודרנית ויצירת כל מדידה ובקרה, 
הם הבסיס לתפיסת התפעול של היחידה כמו גם להטמעתם ביחידות 

 השותפות לטיפול התלונות. 
 

 -התושבים פונים באופן ישיר ליחידה באמצעות: 
יות, אתר דימונה, דואר אלקטרוני, פקסים מכתבים, טלפונים ופגישות איש

בנושאים אישיים לדוגמא: בקשה להנחה בארנונה, מטרדי ריח מביוב, רעש 
ממקומות בילוי, אחזקת גני משחקים, חריגות בנייה, תוספת בנייה, פיתוח 
השטחים הירוקים ופינות גינון, נושאי שילוט ורישוי עסקים, שרות וטרינרי 

 עירוני, בנוסף פניות בתלונות על עובדי עירייה.
 

עורבות התושבים בנעשה בסביבת מגוריהם מסייעת לעירייה לאתר ככלל, מ
מוקדים הדורשים בחינה וטיפול ומשפרים את סביבת המגורים של הפונה 

ריבוי במספר הפניות של התושבים  –והתושבים האחרים, הראיה לכך היא 
 ליחידה לפניות הציבור.
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 מילת תודה
 פול בפניות.לראש העיר ולעוזריו על הגיבוי שהם נותנים לטי

 
תודה מיוחדת למר יוסי לוי, מבקר העיר על הייעוץ בכל הקשור לתהליכי 

 העבודה והכוונה בנושאים המקצועיים העולים מאופי הפניות והתלונות.
תודות גם ליועץ המשפטי, למנהלי האגפים והמחלקות ולעובדי העירייה 

אשר האחרים, שעבורם הטיפול בתלונות הינו חלק משיפור ולמידה ו
מיישמים את התובנות העולות מן הפניות על שיתוף הפעולה מצדם ועל 
הכרתם בצורך למצות את בירור פניות  התושבים עד תום, גם אם לעיתים 

 הדבר כרוך בהשקעה נוספת של זמן ומאמץ.
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 לשכת המבקר                היחידה לפניות הציבור   
 

 
 
 
 

    
 ביקורת בכל תלונה ובכל

 יש צד חיובי
 מכל תלונה ומכל ביקורת

 לתקן ולשפר,אפשר ללמוד
 אז בכל מקרה בו אתם מרגישים

 שיש לכם בעיה הקשורה לעירייה
 פנו  אלינו!

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 פקס

 

דואר    אלקטרוני 

 TKEYRUBH 

 אלקטרוני 

 דואר  טלפון
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 הבסיס החוקי לעבודת מבקר העירייה

 4114לאחר תיקוני החקיקה שהתקבלה בכנסת בינואר 
 

 חדש (* מתוך פקודת העיריות ) נוסח
 

 מנוי המבקר ) תיקון:  תשל"א, תשל"ט, תש"ו, תשנ"ה, תשס"ב ( 
 

 מנוי פקידים ) תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב (  311סעיף 
   

המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר  (ב)
 במשרה מלאה.

לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן  (ג)
 נתקיימו בו אלה:

 יחיד;הוא  ( 3)
 הוא תושב ישראל; ( 1)
 הוא לא הורשה בעבירה שיש עמה קלון; (1)
הוא בעל תואר אקדמאי  מאת מוסד  (4)

להשכלה גבוהה בישראל או מוסד 
להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו, 
לעניין זה, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, 

 או שהוא עורך דין או רואה חשבון.

הוא רכש נסיון  במשך שנתיים בעבודת  (2)
 יקורת.ב

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה  (1)
או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של 
רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות 

 לרשות המקומית.
 

מי שכיהן  כחבר מועצה לא ימונה  ולא יכהן כמבקר העירייה בשום עירייה  (3)ג 
 אלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה.

היה מועמד  בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר אותה עירייה מי ש ( 1)ג 
 למשך כל תקופת כהונתה של  אותה מועצה שאליה היה מועמד.

 
על אף הוראות סעיף קטן )ג (, רשאי הממונה על המחוז  (ד)

לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן 
( לסעיף קטן )ג( 2( ו ) 4התנאים המנויים בפסקאות )

בקר העירייה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים כמ
בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת 

 . 3991 -הפנימית, התשנ"ב
 מועצה שלא מינתה מבקר ) תיקון : תשנ"ה, תשס"ב ( א'  311סעיף 

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא  (א)
תוך   311יף לדרוש ממנה בצו כי תמנה מבקר כאמור בסע

 הזמן הנקוב בצו.
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לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור, רשאי הממונה למנות מבקר  )ב( 
 לעירייה ולקבוע את שכרו.

 
 391* דיני מדינת ישראל תשכ"ד, עמ' 

 
 משכורת ) תיקון: תשל"ט ( 311סעיף 

יקבלו את המשכורת שתקבע  311אנשים שנתמנו כאמור בסעיף  
 המועצה.

 
 
 פקידי המבקר ) תיקון: תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשנ"ה, תשס"ב (  ת
 

 תפקידי המבקר ) תיקון תשל"א, תשל"ט, תש"ן, תשס"ב ( א' 310סעיף 
 ואלה תפקידי המבקר: (א)

לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי  (3)
, נעשו  3912 -חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה

טוהר  כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת
 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה; (1)
לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם  (1)

דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה 
 והחזקתו מניחות את הדעת.

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל   (4)
הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל  

ר המידות ועקרונות היעילות דין , טוה
 והחסכון;

 
הביקורת לפי סעיף קטן )א( , תעשה גם לגבי המועצה הדתית  (ב)

שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או 
גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי ביותר 
מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי 

 הנהלתם.
 ת לפי סעיף קטן זה ייקרא " גוף עירוני מבוקר";למי שעומד לביקור 

 
כפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המבקר את תוכנית  (ג)

עבודתו השנתית, או את נושאי הביקורת בתקופה פלונית 
 -ואת היקף הביקורת

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (3)
 על פי דרישת ראש העירייה  לבקר עניין פלוני; (1)

יקורת, ובלבד על פי דרישת הועדה לעניני ב (1)
שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני 

 נושאים לשנת עבודה.
 
המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע  (ד)

 ביקורתו.
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מבקר העירייה יכין  ויגיש לראש העירייה מדי שנה  הצעת  (ה)
תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת 

יב לא יפחת התקציב לפי הפקודה, היקף הצעת התקצ
משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העיריה, כפי 
שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של 

 העיריה ובגודל תקציבה השנתי.
 

ועדה הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב  והתקן של  (ו)
לשכת מבקר העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, 

 השנתי.במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב 
 
 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע ) תיקון: תש"ן, תשס"ב (
 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע ) תיקון: תש"ן, תשס"ב ( ב' 310סעיף 
 
ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי עירייה, ראש המועצה  (א)

הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עובדי המועצה הדתית 
רוני מבוקר, ימציאו למבקר העירייה, וחברים ועובדים של כל גוף עי

על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה 
דרוש לצרכיי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר 

 שיבקש, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהייה גישה, לצורך  (ב)

ידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל בסיס נתונים ביצוע תפק
ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים 

 את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.

לגבי מידע החסוי על פי  דין, יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים  (ג)
 מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל

 באותו מידע.

עובדו של מבקר העירייה שאנו עובד עירייה, יחולו עליו, לעניין  (ד)
עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא 

 עובד מבקר העירייה.

לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח  (ה)
ו כל ועדה בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מועדותיה א

 מועדותיו של גוף עירוני מבוקר;
 בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.       

 
 

 דו"ח המבקר ) תיקון: תשל"ט, תש"ן, תשס"ב (
 

 ג'    310סעיף 
המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת  )א(

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח;  3 -לשנה, לא יאוחר מ
בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 
הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא 
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המבקר העתק ממנו לועדה לעניני ביקורת; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע 
)נוסח  3921-ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח13 -א ו13ות סעיפים בהורא

 משולב(.
 

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה  )ב(
לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר 

 ראש העירייה או הועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.
 
תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר, יגיש ראש  (ב)

העירייה לועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח  
 וימציא לכל חברי המועצה  העתק מהדו"ח  בצירוף הערותיו.

 

הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש  (ג)
העיריה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה 

חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור  תוך
בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את הערותיו על הדוח 
עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש 
למועצה לאישור סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים 

 ממועד המצאתו על ידי מבקר העיריה לועדה.

 

מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה  ( תוך חודשיים3) (ד)
והצעותיה, תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר 

 ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
 

(  לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה 1)
עתק כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה ה

מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה 
 תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.

 

לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או  (ה)
תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא יפרסם 

ורת של  מבקר העירייה, ואולם מבקר העירייה או ממצא ביק
 ראש העירייה רשאי, באישור הועדה, להתיר פרסום כאמור.

היה למבקר יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של  (ו)
העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' 

, יעביר המבקר את הענין 3911-לחוק העונשין, התשל"ז
 לידיעת מבקר המדינה. במישרין

 
דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר  .3ג310סעיף 

העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו 
 פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.
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 פיטורי עובדים בכירים ) תיקון: תש"ן, תשס"ב (   
 

      313סעיף 
( לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של 1) )ב(   

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר 
 הפיטורים יידון באותה ישיבה.

 
לא תתקבל  במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או  (ג)

זכות לשאת היועץ המשפטי  לעירייה אלא לאחר שניתנה להם 
 לפני המועצה את דברם בעניין הפיטורים.

 

הוראות סעיפים קטנים  )ב( ו )ג( יחולו, בשינויים המחויבים ,  (ד)
 גם על  השעיית מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה.

 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין  (ה)
 -למשמעת לפי חוק הרשויות המקומיות )משמעת(  תשל"ח

, לפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירייה שסעיף זה דן בו, 3911
 בשל עבירת משמעת כמשמעותה בחלק האמור.

 
 

 פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת ) תיקון תש"ן (  
 

המפרסם  דו"ח  או חלקו או תוכנו או ממצא ביקורת, ומפר בכך את  א' 114סעיף 
 –פי הסעיף האמור, דינו ג' )ו( או תנאי בהיתר שניתן לו ל 310סעיף 

 מאסר שנה. 
 
 

 תקנות ) תיקון: תש"ן (
 

השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה.  141סעיף 

תקנות כאמור לעניין פעולתו של מבקר העירייה או לעניין הטיפול בדו"ח שהוא 

 מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת.

 0773 -העיריות ) דין וחשבון מבקר העירייה ( תשל"ד תקנות
 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלה: 141בתוקף סמכותי לפי סעיף 

 
 -תאריך הגשת דין וחשבון .3

מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באוגוסט בכל  שנה, דין 
צאי הביקורת וחשבון המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך, על ממ

 שערך.
 -תוכן דין וחשבון .1

 בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת ויפרט בו את הליקויים.
 -המלצות .1
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 המבקר  יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.
 -רשימת מעקב .4

חשבונות הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים ו
קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום 

 סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.   
 

 -תחילה .2
 תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן.

 


