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דוח ביקורת בנושא
הקמת מבני-ציבור
 .1מטרת הביקורת
א .מטרתה של הביקורת בנושא התב"רים והקמת מבני ציבור הינה לבחון את המערך הקיים
בנושא בעירייה כיצד פועל העברת התב"ר מהשלב הראשוני ועד לסיום הפרויקט והעברת
המפתחות לאמון על המבנה .מתוך בדיקה זו ניתן יהיה להציע התייעלות וחיסכון
אפשריים ובחינת כלל התהליך בנושא זה כמו כן לאתר ולאפיין את החסמים והגורמים
אשר מקשים על הליך מסירה וקבלה יעיל ואיכותי של מגוון פרויקטים הנדסיים בעירייה,
ולהבין את מהן ההשלכות של חסמים אלו.
ב .לבחון מהם הכלים החסרים לכל אחד מהגורמים המעורבים בהקמת פרויקטים כדי
להביאם לסיומם המוצלח ולקבלם לשימוש ולתפעול.
ג .להמליץ על פתרונות לייעול ולשיפור התהליך.
בין השאר עסקה הביקורת באמור להלן:
א.

בחינת נאותות תהליך הקמת מבני ציבור בעיר בית שמש.

ב.

בחינת נאותות קיום האישורים לביצוע התב"ר וקיומם של מסמכי ההתקשרות לביצוע
העבודות.

ג.

בדיקת נאותות קבלת אישורים לביצוע שינויים בתב"ר ובחינת הסטיות מהאומדנים ,ככל
שהיו.

 .2היקף וגבולות הביקורת
הביקורת כללה שימוש בשיטות העבודה כדלהלן:


סקירת נהלי העירייה דו"חות פנימיים ותכתובות.



סקירת צווי התחלת עבודה ,אישורים להגדלת הסכמים עם קבלנים ואישורי פתיחת
תב"רים.



סקירת מהות העבודה של משכ"ל וחכ"ל בתהליך.



בחינת קיומם והלימותם של אמצעי הבקרה הפיקוח והדיווח.



ביצוע בדיקות מבססות מדגמיות.



תגובת מנהלי האגפים הרלוונטיים משולבת בגוף הדוח.

הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.
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.3

מבוא

התקציב הבלתי רגיל – תב"ר ,הינו תקציב המנוהל בנפרד מכספי חשבון התקציב הרגיל ויכול
לשמש את העירייה רק למטרה מוגדרת מראש שלשמה נועד .התב"ר מגיע כתקציב ע"פ פרויקט
ולא כתקציב שנתי .לעיתים הפרויקטים נמשכים מספר שנים כגון פיתוח תשתיות ובניית מבני
ציבור.
פרויקטים הממומנים ע"י תב"ר יכללו אומדנים ,פירוט תקבולים ותשלומים ,וכספים שיועדו על-פי
דין למטרות שאינן תקציב רגיל .לכל תב"ר מוגדר מראש מקורות מימון ייעודיים מהגוף המממן
ולעיתים חלק מהמימון מגיע מהעירייה עצמה להשלמת הפער בין עלות המבנה לבין תקציב
שהתקבל מהגוף המממן.
סעיף  210לפקודת העיריות מקנה לרשויות את הסמכות לאישור תב"ר כ"תקציב מילואים",
כלהלן" :ראש העירייה רשאי להורות לגזבר להכין לעירייה בשעת הצורך ,הצעת תקציב מילואים"
"ראש הרשות המקומית יגיש את התקציב במועד שיאפשר למועצה לדון בו ולאושרו ,ולשר הפנים
או לממונה על המחוז לאשר לפני התחלת ביצוע פעולה לפיו".

 .4מטרות הביקורת
שלושה גורמים עיקריים מעורבים בהקמת פרויקט הנדסי עירוני:
-

הגורם המבצע,
הגורמים המאשרים עירוניים ו/או חיצוניים
הגורם המקבל.

הליך המסירה לגורם המקבל הוא שלב סיומו הרשמי של ביצוע הפרויקט ,המתקיים לאחר
שמנהל הפרויקט הצהיר שהעבודה הושלמה והתקבלו כל האישורים הרלוונטיים הנדרשים.
מטרת הבדיקה לאתר ולאפיין את הבקרות בתהליכי קבלת פרויקט ,וכן את החסמים והגורמים
אשר מקשים על הליך מסירה יעיל של מגוון פרויקטים הנדסיים בעירייה .לבחון מהם הכלים
החסרים בתהליך הקמת פרויקט כדי להביאו לסיומו המוצלח ולקבלו לשימוש ולתפעול ,להבין
מהן השלכות החסמים ולהמליץ על פתרונות לייעול ולשיפור התהליך.
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 .5עיקרי הממצאים
א .חסמים אופייניים בתהליך קבלת פרויקט
הביקורת אפיינה תשעה חסמים/ליקויים עיקריים הגורמים לעיכובים במסירת הפרויקט וקבלתו.
החסמים אופיינו בהסתמך על מדגם מס' פרויקטים ועיקריהם:
-

אי קביעה של זהות הלקוח,
דרישות שאינן כלולות בתכנית,
שימוש בפרויקטים לפני תום הליך המסירה,

-

איחור בהגשת בקשה לתיאום תשתיות,
תכנון שאינו תואם את צורכי הלקוח לשימוש ולתחזוקה.

כתוצאה מחסמים אלו נוצרים עיכובים בקבלת והשלמת הפרויקטים.

ב .מערכת ִמחשוב עירונית משותפת ,הפקת לקחים ,ושימור ידע
אין בעירייה ובתאגידים העירוניים מערכת מידע משותפת הכוללת בקרות מתריעות או מונעות
לניהול הליך המסירה או הקבלה של פרויקטים הנדסיים וכן לצורך תחזוקת הפרויקט ותפעולו
התקין לאורך שנים .לעניין זה נעיר כי לשום גורם מבצע של פרויקט הנדסי בעירייה אין מערכת
ניהול פרויקטים ממוחשבת הנדרשת לניהול מקצועי ,הנדסי ,כספי ומנהלי של הפרויקטים
שבאחריותו.
כמו כן ,אין הליך שיטתי ועקבי של הפקת לקחים במהלך ההקמה של כל פרויקט הנדסי ובסיומו.
ישיבות מתקיימות רק כאשר הפרויקטים נתקלים בקשיים כאמור .אין מערכת ממוחשבת כנ"ל
וכתוצאה מהאמור הידע שנצבר אינו מועבר ואינו מתועד ולפיכך לא מתקיימת למידה ארגונית
לטווח ארוך.
אין הליך אחיד ,שיטתי ועקבי של משוב לבדיקת שביעות רצון הלקוח כגון :שיחות פרטניות עם
הלקוח (אגפי חינוך ,ספורט וכו')  ,וכן ,אין תיעוד ממוחשב של נקודות תורפה מובנות בתכנון
ובביצוע של פרויקטים אשר נמצא שיש להן השלכה על שביעות רצון הלקוח ,או של כשלי שירות
ותחזוקה שאיתר הלקוח בפרויקטים שנמסרו לשימושו ולתחזוקתו.
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ג .תמצית עיקרי הממצאים

מס"ד

1

נושא

המלצות

פירוט הממצאים

נמצא כי אין גוף שמרכז את כלל הביקורת ממליצה על הקמת
הפרויקטים בעיר.
מחלקת/אגף מבני ציבור ,אגף זה
מבנה ארגוני – נמצא כי ישנם עיכובים בהעברת יהיה אמון על כלל הליך הקמת
והדרישות מבני ציבור מתחילתו ועד סופו.
החתימות
כלל
הקמת
מחלקת/אגף
מבני ציבור

מהגופים המממנים.

הביקורת ממליצה להקצות כח
בפעילות
שמתעסק
נמצא כי קיים קושי בביצוע אדם
שינויים בפרוגרמות לפני ובמהלך הבירוקרטית של הקמת מבני
הציבור.
הבנייה.

2

נמצא כי לא קיים נוהל כתוב
הביקורת ממליצה לכתוב נוהל
הקמת
נוהל
ומסודר להליך הקמת מבני
להליך הקמת מבני ציבור.
מבני ציבור
ציבור.

3

נוהל
גומלין
הקמת
ציבור

הביקורת ממליצה לכתוב נוהל
מסודר להגדרת יחסי הגומלין
בהליך הקמת מבני ציבור בין
בהליך
העוסקות
המחלקות
ההקמה.

4

מעורבות
הגזברות

נמצא כי לא קיים נוהל כתוב
יחסי
ומסודר אשר מבהיר ומסדיר את
בהליך
יחסי הגומלין בין המחלקות
מבני
השונות העוסקות בהליך הקמת
מבני ציבור.

הביקורת ממליצה להגדיר אחראי
מטעם הגזברות על כל תקציבי
הפיתוח.
נמצא כי ישנם מקרים רבים של
גרעון אל מול התקציב של הגורם הביקורת ממליצה שגורם זה יהיה
אגף המממן ,וזאת בשלבים שאינם בעל סמכות לקבל החלטות בנושא.
מאפשרים את מניעת הוצאת
הביקורת ממליצה לגורם שמקבל
הכספים ע"י אגף הגזברות.
את האחריות על אגף מבני ציבור
לקבוע נק' בקרה נוספות אל מול
הגזברות למניעת הוצאות בלתי
מתוכננות של העירייה וזאת בכדי

7

ליצור סנכרון בתהליך העבודה.

5

שינויים
תכנוניים
מהותיים
במהלך
הפרויקט

מסקירת דוגמאות של הקמת
מבני ציבור ,נמצא כי ישנם
מקרים רבים של שינויים
תכנוניים בפרויקטים בעקבות
תקציבים נוספים שמתקבלים
במהלך שלבי הבנייה ולאחר סיום
שלבי התכנון.

הביקורת ממליצה לבצע את
השינויים התכנוניים עוד בשלבי
התכנון ע"פ הערכות מקדימות של
העירייה.

6

נמצא כי מספר פרויקטים דרשו
החלטות חריגות ,החלטות מעין
החלטות חריגות
פתיחת שליש מבנה ,ומתן
במהלך פרויקט
אישורים לכניסה למבנה ללא
כלל האישורים הנדרשים.

שקבלת
ממליצה
הביקורת
החלטות משמעותיות וחריגות
יבוצעו בפורום שכולל את היועץ
המשפטי של העירייה ,מנכ"ל
גזבר ,הממונה וראש העיר.

הביקורת ממליצה שהגוף שיהיה
אחראי על הליך הקמת מבני ציבור
7

יכתוב נוהל מחייב לסיום פרויקט,
סגירת נמצא כי לא קיים נוהל כתוב
הליך
טופס טיולים בו חתומים כלל
ומסודר לסיום עבודת הקבלן.
פרויקט
האמונים (כל אחד ותפקידו)
ולבסוף האחראי על מחלקת/אגף
הקמת מבני הציבור.
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הביקורת ממליצה לכתוב נוהל
נמצא כי לא קיים נוהל כתוב מסודר להעברת האחריות על
מסירת
הליך
ומסודר להעברת המבנה מרשות מבנה ציבורי ולבצע העברת
ציבור
מבנה
העירייה לגוף שמקבל את חתימות בין היועץ המשפטי של
שאינו
לגוף
האחריות למבנה במידה והמבנה העירייה אל מול הגורם האחראי
ציבורי
מהגוף שמקבל את המבנה בכל
מועבר לגוף שאינו ציבורי.
פרויקט.

9

נמצא כי קיימים במני הציבור
מבנים
יש להשלים
מאוכלסים ללא אשר מאוכלסים ללא האישורים
האישורים.
הנדרשים ע"פ חוק.
אישורים

8

בדחיפות

כלל

.6

פירוט הממצאים

 6.1הליך הקמת מבנה ציבור
רקע כללי של תהליך הקמת מבני ציבור
פרויקט הנדסי מורכב מהשלבים העיקריים כדלקמן :ייזום ,הכנת פרוגרמה ,תכנון מוקדם ,הליכי
רישוי ,תכנון מפורט למכרז ,ביצוע ,וקבלת פרויקט בניית מבנה ציבור.

ההליך של מסירה וקבלת פרויקטים הנדסיים עירוניים
פרויקטים הוא הליך מורכב וחשוב ,דהיינו שלב המעבר מביצוע פרויקט והשלמתו לשימוש בו
ולתחזוקתו .הליך המסירה הוא שלב סיומו הרשמי של ביצוע הפרויקט ,המתקיים לאחר שמנהל
הפרויקט וידא שהעבודה הושלמה ,המפקח הצמוד וכל אחד מהמתכננים נתן אישורו בכתב
במסגרת פיקוח עליון וכן התקבלו כל האישורים הרלוונטיים.
בשלב המסירה אמורים להיות מעורבים גורמים עירוניים ומקצועיים רבים כגון יוזם הפרויקט
(אגפים) ,מזמין העבודה ,הגזברות ,הגורם המקים את הפרויקט ,הגורם המבצע ,מתכננים
ויועצים ,מנהל הפרויקט מטעם הגורם המבצע או מזמין העבודה ,הקבלן המבצע ,הגורמים
הרלוונטיים המאשרים את גמר הפרויקט ו/או את השימוש בו וכדומה .יוזמי הפרויקטים הם
בדרך כלל אגפי העירייה המקבלים את הפרויקט בסיומו לשימוש ולתפעול .הגורמים המקימים
פרויקטים הנדסיים עירוניים הם :אגף הנדסה ,חכ"ל.
גורמים נוספים ה מעורבים בשלב המסירה הם גורמים רגולטוריים הפועלים מכוח החוק ותקנותיו
או מכוח חוקי עזר עירוניים או נהלים עירוניים או שילוב שלהם כגון :אגף שפ"ע ,המחלקה
לפיקוח על הבנייה ,המחלקה להסדרי תנועה .תפקידם של גורמים אלו לוודא שדרישות החוק או
נהלי העירייה מולאו ולתת את אישורם בתום העבודה .תהליך המסירה מתחיל כבר בשלבי
הבנייה הסופיים של הפרויקט כולל סיורים בשטח ,הפקת פרוטוקול סיור ובו ציון ליקויים
ודרישות להשלמה .התהליך נמשך לעתים תקופה ארוכה שבועות או חודשים בהתאם למורכבות
ולהיקף הפרויקט.

תיאור סיכונים פוטנציאליים
קיימים סיכונים פוטנציאליים הגלומים בהליך מתמשך של קבלת בפרויקטים הנדסיים בכלל
שבתוכם פרויקטים של מבני ציבור:
א .סיכונים בטיחותיים מונעים קבלה תקינה ומלאה של הפרויקט ,כגון :אלמנטים מסוכנים
בבנייני ציבור שנבנו ונמסרו (חשמל ,תקשורת ,גילוי וכיבוי אש ,מיזוג אוויר ,וכדומה).
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ב .היעדר טופס  4ואישורי בטיחות נדרשים על פי תקנות ,תקנים ,נהלים וחוזרי מנכ"ל של
משרד הפנים או מנכ"ל משרד החינוך.
ג .סיכון משפטי :קושי לקבוע מי הגורם האחראי כאשר הליך המסירה מתקיים לאחר
שהפרויקט נפתח לציבור .בכל הנוגע לפגיעות בגוף ובנפש כתוצאה מליקויי ביצוע או
ממתקנים שאינם עומדים בדרישות התקן.
ד .סיכון כספי:
 תשלומי פיצויים בסכומים נכבדים בגין פגיעות בגוף וברכוש כתוצאה משימוש בפרויקטללא כיסוי ביטוחי לפני שנמסר סופית לעירייה ,וכתוצאה מטיפול לקוי או היעדר טיפול
של העירייה בליקויי בטיחות ובמפגעים במבני הציבור.
-

לחלופין ,אובדן כספי ציבור בשל תביעות קבלנים בגין התמשכות הליך הקבלה ,אשר
בגינה מצד אחד אי אפשר לפתוח את הפרויקט לשימוש הציבור ומצד שני התשלום הסופי
לקבלן מתעכב .הידיעה מראש כי קבלת פרויקט נמשכת זמן רב חצי שנה עד שנה מניעה
את הקבלנים לגלם את העלויות הנלוות (פועלים ,מים ,חשמל ,ביטוח ,נזקים והשלמות,
ונדליזם ,עיכוב תשלום סופי ,וכדומה) בהצעות המחיר שלהם.

ה .סיכון תפעולי :פגיעה בלקוח ובציבור המשתמשים במבנים ,בדרכים ובפארקים העירוניים
שהוקמו בשל תכנון לקוי ,ביצוע לקוי ,עיכובים בקבלת הפרויקט לשימוש וקשיי תחזוקה.
ו .סיכון אסטרטגי מוניטין :התממשות הסיכונים הנ"ל עלולה לפגוע במוניטין העירייה
ובתדמיתה בעיני הציבור כגורם האמון על תכנון וביצוע עבודות ציבוריות של מבני ציבור.
 6.2תהליך הקמת מבנה ציבור בעיר בית שמש
בית שמש היא עיר בתהליך פיתוח מהמשמעותיים בארץ ,כ 120 -אלף תושבים וקיימות תכניות
רבות להגדלת העיר וכמות תושביה .סוג האוכלוסייה בבית שמש מכיל בתוכו מגוון רחב של
מגזרים :חרדים ,חילוניים ודתיים לאומיים .בתוך האוכלוסייה החרדית קיימים מגוון רחב של
קהילות שונות שלכל קהילה יש את הצרכים שלה בנושאי חינוך ודת .לכל אוכלוסייה ישנם צרכים
שונים למוסדות חינוך ובתי כנסת .תהליכי הפיתוח ,מגוון האוכלוסייה ואחוז הילודה הגבוה בבית
שמש הם הסיבה שישנו צורך תמידי במוסדות חינוך נוספים לכל הגילאים ,וכן במבני ציבור
נוספים כגון מקוואות ,בתי כנסת ,מתנ"סים ,ספורט ,ועוד.
תהליך הקמת מבני הציבור מונע מהציבור בשטח ועולה לדרג מקבלי ההחלטות .לאחר הליכים
בירוקרטיים מול הגופים המממנים הלאומיים והגופים האחראים על הקמת מבני הציבור בעיר
מוקם מבנה הציבור ומועבר לאוכלוסייה לה יועד המבנה.
להלן התהליך:
א .העלאת צורך :מנהלי האגפים בעירייה מכינים ומרכזים הצעות לביצוע ותקצוב
פרויקטים של מבני ציבור נחוצים מידי שנה כחלק מתכניות העבודה הרב שנתיות של
האגף .בעבור כל מבנה ציבורי שהאגף דורש ,האגף היוזם נדרש להסביר את הצורך
הציבורי לביצוע הפרויקט .בתחום החינוך בדרך כלל האגף מעלה את הצורך באופן כללי,
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ורק לאחר קבלת המבנה יש הקצאת פעילות למבנה ,לציבור שזקוק למבנה ע"פ החלטת
מנהל האגף/ממונה/ראש העיר.
ב .הקצאת שטח והתחלת תכנון :לאחר העלאת הצורך באגף צריך להקצות שטח לצורך
המבנה המיועד ולהעביר את החומר לאדריכל לצורך תכנון הפרויקט .האדריכל מקבל את
גודל השטח ומפה של השטח ,כאשר ישנו תקן ברור של משרד החינוך/ספורט/שיכון
לבניית כל סוג של מבנה שעל פיו האדריכל מתכנן את המבנה .כל הליך התכנון מול
האדריכל מבוצע תוך כדי שיח להתאמת המבנה לצורך לו הוא מבוקש ע"פ הגורם
האחראי לייזום הפרויקט ,לדוגמא :בבניית בית ספר הליך התכנון של האדריכל יהיה יחד
עם אחראי על תחום החינוך ממועצת העיר.
ג .אישורי משרד החינוך/שיכון/מפעל הפיס :לאחר התכנון של האדריכל התכנון מועבר
למשרד החינוך/שיכון/מפעל הפיס לצורך אישור ראשוני ע"פ כמות כיתות וגודל ולאחר
מכן מוציאים פרוגרמה שבה מפורט מספר קרקע ואישור קרקע .לאחר קבלת הפרוגרמה
האדריכל נכנס לעומק התכנון שלאחריו הטפסים מועברים למשרד החינוך פעם נוספת
לחתימת משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר בעירייה :התב"ר בעירייה נעשה מיד לאחר אישור הגורם המממן .הגורם
המממן אישר פרויקט שמבחינתו עתיד לעלות סך מסוים ,אך בהרבה מקרים העלות
האמתית שצפויה להיות גבוהה יותר .משרד החינוך ומשרד הפנים לא מאשרים היום את
העלאת התקציב עד לאחר אישור התב"ר .בשביל להתחיל את ביצוע הפרויקט ישנו
תקציב וירטואלי שמושכים ממנו את הסכום הדרוש לצורך מתן תקציב ביניים לביצוע
הפרויקט עד לסיום הוצאת התב"ר שיבוא במקום התקציב הווירטואלי לבסוף .כיום
מועבר התב"ר לאישור ע"י חכ"ל עם כל המסמכים הנלווים ,כשבאחריות חכ"ל לוודא את
שלמותם לגוף המממן .תהליך ביצוע התב"ר יכול לקחת זמן .עד סיום הליכי התב"ר יכול
לעבור זמן שישפיע בצורה מהותית על עלות הפרויקט.
ה .מכרז לביצוע :לאחר אישור התב"ר ,כלל הפרטים מועברים לחכ"ל ,חכ"ל מעבירים את
הפרטים למשכ"ל ומשכ"ל מוציאים מכרז לביצוע הפרויקט .לאחר בחירת קבלן לביצוע,
יש צורך בחתימת משרד החינוך על החוזה מול הקבלן הנבחר.
ו .שינויים בפרוגרמה :לעיתים יש צורך לבצע שינויים בפרוגרמה ,שינויים אלו משפיעים על
התב"ר ועל החוזה מול הקבלן .השינויים נובעים לעיתים מתוספות תקציביות שהתקבלו
מהגופים המממנים ,ובעקבות הגדלת התקציבים מוסיפים עוד כיתות לימוד/גנים
לפרויקט ההתחלתי .שינויים מעין אלו משפיעים גם על התכנונים שבוצעו לתכניות
המקור ומשפיעים לו"ז הבניה ועל דרך ביצוע העבודה.
ז .סיום פרויקט בפועל :בעת סיום הפרויקט ע"י הקבלן המבצע ,החברה הכלכלית אחראית
לשחרר את הקבלן מהפרויקט ע"י לקיחת המפתחות למבנה הציבורי שנבנה ובכך לאשר
לקבלן את סיום הפרויקט מבחינתו .ברגע קבלת המפתחות לחברה הכלכלית גם תיק
הפרויקט יתקבל ועותק אחד יועבר למחלקת הנדסה ועותק אחד ישמר אצל החברה
הכלכלית .מפתחות המבנה מועברים לגורם האחראי מטעם העירייה .כיום לא קיים הליך
מסודר לסיום פרויקט.
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כיום לא קיימים אצל הגורמים הרלוונטיים מהעירייה נהלים מובנים על מנת לוודא שכל הדברים
שמחויבים להיות במבנה ע"פ תחום אחריותם אכן נמצאים באופן הראוי .לדוגמא ,צריך לבדוק
את מתחם המבנה ולוודא שאכן ביצוע הפרויקט נעשה רק בתחומים המוגדרים ולא הפחיתו
משטח המדרכות מסביב ,או לוודא שאכן כל התקנים הבטיחותיים שנדרשים במבנה קיימים
והקבלן ביצע את עבודתו בצורה שמאפשרת למבנה להיות פעיל.

 6.6פירוט הממצאים
א .נמצא כי הצורך במבני ציבור עולה מהשטח ואין תכנית מסודרת עתידית להקמת מבני
הציבור ,הביקורת רואה לנכון לבחון את המחוסרים הקיימים במבני ציבור בעיר ולתעדף
אותם בפורום מקבלי ההחלטות בעיר ע"פ נחיצותם ,ובד-בבד להותיר מקום לחברי מועצת
העיר לבחון שינויים והוספות תוך כדי תנועה.
ב .נמצא כי הקצאות השטחים מתבצעות לאחר העלאת הצורך הציבורי .הביקורת רואה לנכון
להקדים תרופה למכה ובעת הקמת תכנית מסודרת למבני הציבורים ותעדופם ע"פ נחיצות,
להקצות קרקעות למבנים אלו.
ג .נמצא כי במקרים רבים ההליך הבירוקרטי אל מול הגורם המממן מעקב את התחלות ביצוע
הפרויקטים ,מכיוון שמדובר בכמות גדולה של פרויקטים בעיר עקב גידול בעיר ומגוון סוגי
האוכלוסיות ,הביקורת ממליצה להגדיל את כוח האדם שמתעסק באופן בלעדי בתחום הקמת
מבני ציבור ,וללחוץ ו להכיר את הגורמים הרלוונטיים בגופים המממנים השונים ע"מ לדאוג
להליך בירוקרטי רציף ומהיר יותר.
ד .נמצא כי בהליך הקמת מבני ציבור ,האחריות על כל שלב מועברת לגוף שאחראי על אותו
השלב בתהליך:
העלאת צורך מהציבור לנבחרי ציבור← הקצאת קרקע ← הכנת פרוגרמה ע"י אדריכל ←
אישור תב"ר ע"י חכ"ל ← מכרז קבלנים ע"י חשכ"ל ← פיקוח ביצוע ע"י חכ"ל.
לאורך ההליך בירוקרטיה מול הגורם המממן בניהול חכ"ל או אגף החינוך בהתאם לנושא.
בהליך זה אין ולא קיים גוף מאחד שנמצא בפיקוח על כל ההליך ורואה בצורה כוללת את
הפרויקטים וקצב התקדמות כל פרויקט .הביקורת ממליצה על שינוי ארגוני שיוביל לשינויים
מהותיים בהליך הקמת מבני ציבור ,הביקורת ממליצה על הקמת גוף מבני ציבור בעירייה,
הגוף יכלול את מנהל הקמת מבני ציבור ,מספר עובדים שמתעסקים עם אישורי התב"רים
ותקשורת מול הגורם המממן .גוף זה יפקח על כל ההליך מתחילתו ועד סופו ,וידאג לקדם כל
עיכוב בכל שלב בתהליך.
ה .נמצא כי לא קיים נוהל כתוב ומסודר שמרכז את הליך הקמת מבני ציבור ,ההליך מבוצע ע"י
הגורמים ללא נוהל מחייב שמסדיר את ביצועו ,עוד נמצא כי אין נוהל כתוב ומסודר שמרכז
את יחסי הגומלין בין המחלקות בביצוע הליך הקמת מבני ציבור בעיר .נהלים אלו חשובים
לביצוע ההליך בצורה מסודרת ויעילה וכמו כן לאפשר בקרה על הדברים הנעשים בתחום זה.
הביקורת ממליצה לכתוב נוהל מסודר להליך הקמת מבני ציבור וכמו-כן לכתוב נוהל שמסדיר
את יחסי הגומלין בין המחלקות שעוסקות בהליך הקמת מבני ציבור.
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 .7סקירת דוגמאות למבני ציבור שבוצעו בשנים האחרונות
 7.1מבנה ציבור ,אולם ספורט ברנקו -וייס
הפרויקט בוצע במימון מפעל הפיס והטוטו.
תהליך מימון משני גופים שונים הוא הליך מורכב יותר הן במתן האישורים ההתחלתיים והן
בהעברת התשלומים לקבלן המבצע .הגופים המממנים נותנים אישור חתימת חוזה מול הקבלן,
ולאחר מכן העירייה עובדת עם הקבלן לקבלת אישורי היתר בנייה ,בסיום הליך זה ניתן להוציא צו
התחלת עבודה .דרישת התשלום מהגורם המממן ע"י הקבלן המבצע מתבצעת לאחר שיש צו
התחלת עבודה .תשלומי הקבלנים משולמים בהדרגה יחד עם התקדמות בניית המבנה.
במקרה של ביה"ס ברנקו-וייס הקבלן שנבחר לביצוע המבנה ע"י מכרז משכ"ל היה אחראי על
עבודות הבנייה בלבד .עבודות הפיתוח בוצעו ע"י מכרז נוסף בכדי לחסוך עלויות בעבודות פיתוח
התשתיות (עד לפרויקט זה הקבלן של עבודות הבנייה היה משלם לקבלן לעבודות פיתוח במחירים
גבוהים יותר ממה שניתן להשיג בהתקשרות ישירה מול קבלן עבודות פיתוח ,לכן הוחלפה השיטה
וכאשר ניתן עבודות הפיתוח נעשות ע"י מכרז נוסף) .עבודות הפיתוח מתבצעות לפני כניסת קבלן
המבנה לשטח וגם לאחר סיום עבודות קבלן המבנה .ניהול הפרויקט היה ע"י חכ"ל ומשכ"ל.
בעיות שנוצרו בפרויקט זה:
 .1קושי בקבלת אישורים -הוצאת אישורים מהגורם המממן ,במקרה זה מפעל הפיס
והטוטו ,הוא הליך מורכב :יש צורך במילוי נספחים רבים בכדי לקבל את האישורים
הנדרשים ,ישנם תיקונים שצריך להעביר לאחר מכן וההליך סבוך ומורכב לביצוע .ההליך
מורכב יותר כאשר מדובר ביותר מגורם מממן אחד כמו בפרויקט זה.
 .2גרעון תקציבי -בגלל עבודות פיתוח יקרות ,עקב הטופוגרפיה המורכבת של בית שמש,
עבודות פיתוח הן יקרות משמעותית ביחס לערים אחרות .הסכומים שמתקבלים לביצוע
הפרויקט הרבה פעמים נמוכים יותר מאשר העלויות בפועל .בכדי להתמודד עם הפערים
הנוצרים מעלויות הפיתוח יש להעביר תוך כדי ביצוע העבודות דרישות תשלום נוספות ע"פ
הגדרות הגורם המממן.
 .6תשלומי העירייה -בבניית ביה"ס היו בעיות בהעברות הכספים מהעירייה לקבלן ולכן
הקבלן עצר את עבודתו.
 .4עיכוב של גורמים תומכים -בפרויקט זה היה עיכוב של חברת החשמל ,לעיתים
בפרויקטים חברת החשמל צריכה לבצע עבודות מעט מורכבות בכדי לחבר את הפרויקט
לחשמל .בפרויקט זה היה צורך בחציית כביש ,לצורך אישורים לחציית כביש צריך היתרי
חפירה ועבודות מול גורמים נוספים (בזק ,הוט ,מי שמש ועוד) ההיתרים לא ניתנו תקופה
ארוכה מאוד וחיבור הפרויקט לחשמל התעכב .בשביל לקבל טופס  4יש לקבל אישור
חברת החשמל ,ולכן סיום הפרויקט התעכב.
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נמצא כי גופים חיצוניים עיכבו את ביצוע הפרויקט ,במקרה זה עיכובים שנגרמו מחברת
החשמל .עיכובים בביצוע הפרויקט אינם דבר נדיר ובעקבותיהם נוצרים עלויות נוספות בביצוע
הפרויקט .הביקורת ממליצה על הקמת מחלקה/אגף שיהיה אחראי על הליך הקמת מבני
ציבור מתחילתו ועד סופו .חלק מהגדרת התפקיד של אגף/מחלקה זה היא עבודה רציפה מול
כל הגורמים החיצוניים וביניהם חברת החשמל .חלק מאחריות מחלקה/אגף זה היא לדרוש
התערבות ושיתוף של היועץ המשפטי של העירייה במקרים הרלוונטיים.
נמצא כי בעקבות העיכובים של חברת החשמל בוצעו עיכובים בעבודות הקבלן וכתוצאה מכך
גם בתשלומים לקבלן .הקבלן לא יכול היה להתקדם בעבודתו מסיבות שלא באחריותו ,ולכן
התשלומים לקבלן היו צריכים להיות משולמים למרות שלא נראתה בפועל התקדמות ,מכיוון
שהגוף המממן משלם עם קצב ההתקדמות בבנייה היו תשלומים שהעירייה נדרשה לשלם.
הביקורת ממליצה על תקשורת רציפה יותר בין הגוף שמתכלל את ההליך לבין אגף הגזברות,
חשכ"ל והיועץ המשפטי על-מנת למצוא פתרונות למשברים שנוצרים במהלך הבנייה.
כמו-כן הביקורת ממליצה על שיתוף רציף יותר בין הגוף האחראי על הליך הקמת מבני ציבור
לבין אגף הגזברות ,ולהגדיר עובד בעל סמכות מתוך הגזברות שאחראי על הקמת מבני הציבור.
פתרון זה יאפשר לצפות מראש הוצאות נוספות זמניות שקיימות בגין טופוגרפיה מורכבת
ובמידה וההוצאות יהיו על חשבון העירייה אגף הגזברות יהיה מודע להן מראש.
נמצא כי לא היה קיים ניהול ראשי לפרויקט זה .חוסר בניהול מרכז גורם לעיכובים בבנייה .לו
היה הליך מסודר ומרוכז ,הדברים היו מתנהלים בצורה יעילה יותר .הביקורת ממליצה על
הקמת מחלקה/אגף שאחראי על מבני ציבור שינהל את הליך הקמת מבני הציבור.

 7.2מבנה ציבור ,ב.צ 21
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פרויקט הוספת  2קומות ב 2-בתי ספר בתוך שכונה צפופה ומאוכלסת .הפרויקט בוצע ע"י
קבלן אור  -עמי ,המכרז בוצע ע"י העירייה ולא דרך משכ"ל ,הפרויקט בוצע במימון של משרד
החינוך .הפרויקט הוגדר כפרויקט גרעוני עוד בשלבי התכנון.
בעיות שנוצרו במהלך הפרויקט:
 .1שינוי דרכי גישה -בחוזה מ ול הקבלן הוגדרו דרכי גישה למבנה אך בפועל לא היה
אפשרות להשתמש בדרכי הגישה המתוכננים .שינויים בדרכי הגישה גרמו לעלויות
נוספות לא מתוכננות.
 .2הוספת קומות דורשת שינויים בקומות הקיימות -כחלק מהוספת קומות למבנה היו
נדרשים שינויים והוספות גם בקומות הקיימות ,לדוגמא :לצורך קבלת אישורי כיבוי
אש יש להוסיף ספינקלרים כאשר המבנה גבוה מ  3-קומות .עד לשינוי לא היה צורך
בספינקלרים בקומות התחתונות ,כעת יש להוסיף ספינקלרים גם בקומות הקיימות.
 .3קריטריונים של משרד החינוך  -למשרד החינוך ישנם קריטריונים מחייבים .לצורך
עמידה בקריטריונ ים היו צריכים להפוך את הגג לחצר .שינוי ייעוד הגג גרם לעלויות
נוספות בתכנו ן ובביצוע.
 .4עיכוב של גורמים תומכים -בפרויקט זה היה צורך בשיפור לחץ המים בשכונה בשביל
לקבל אישור מכיבוי אש ,תאגיד מי שמש הבטיח הקמת מאגר מים שייתן מענה לבעיית
לחץ המים .בפועל לא הוקם מאגר וכיום ביה"ס מאוכלס ללא אישור כיבוי אש.

נמצא כי נעשו שינויים בתכנון במהלך הבנייה אשר גרמו להוצאות נוספות משמעותיות לפרויקט.
ברגע שמקבלים תקציב נוסף מגורם מממן יש לנצלו באופן מיטבי ולהשתמש בו בצורה מלאה ,אך
בד-בבד יש לשים לב שאין חריגות מהתקציב הכולל של הפרויקט .הוספת קומות מחייבת תכנון
מחודש במקרים מסוימים גם על הקומות התחתונות שכבר הוקמו במהלך הבנייה או שקיימות
מבעוד מועד .התקציב שהתקבל צריך לכלול את כלל השינויים הנחוצים במבנה גם את השינויים
שקשורים למבנה שקיים כבר.
הביקורת ממליצה שהגוף האחראי על הליך הקמת מבני ציבור יבחן את העלויות החדשות לאחר
תכנון מחודש מול התקציב הקיים ומול הנהלים המחייבים של משרד החינוך והגורם המממן,
ויאשר את המשך הביצוע מול הגזברות.
לאור חוסר במבני חינוך וצורך דחוף לאכלס תלמידים במבני חינוך בית הספר אוכלס ללא היו כל
המסמכים הדרושים ,יש צורך בהתערבות היועץ המשפטי וראש העיר במקרים מעין אלה.
הביקורת ממליצה שבאחריות הגוף האחראי על מבני הציבור תהיה האחריות לפתיחת המבנה
ורק באישורו יש אפשרות להיכנס למבנה.
 7.6מבנה ציבור ,מבנה חינוך 416
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פרויקט בית ספר של  3כיתות ,גורם מממן משרד החינוך ומפעל הפיס .בחתימת החוזה מול
הקבלן לא היה גרעון ראשוני ,החוזה נערך ע"י משכ"ל .במהלך ביצוע הפרויקט ע"י הקבלן
העירייה ביקשה להוסיף למבנה  2קומות נוספות ,וקיבלה את האישור העקרוני אך לא התקציבי
ממשרד החינוך.

בעיות שנוצרו בפרויקט זה:
 .1צורך בתזרים עד אישור תקציב נוסף מגורם מממן -מכיוון שהקבלן היה במהלך שלד
המבנה ועדיין לא הועבר תקציב ממשרד החינוך עבור הקומות הנוספות ,היה צריך כסף
זמין לבניית שלד לחמש קומות .כמו-כן היו נדרשים התאמות ושינויים תכנוניים גם עבור
הקומות הקיימות דבר שמצריך הוצאות כספיות נוספות .לבסוף התשלומים הועברו
מהעירייה בגין הביצוע עד אשר התקציב המחודש יאושר ,חכ"ל הגדילו לקבלן את החוזה
(ע"פ חוזה משכ"ל מותר להגדיל חוזה עד ל.)25%-
 .2התחלת בנייה ללא היתר בנייה -לקבלת היתר הבנייה יש צורך באישורים התקציביים
מהגורם המממן .מכיוון שהגורם המממן עדיין לא העביר את אישור התקציב היה עיכוב
בהכנת תכנית שינויים והתאמת היתר בניה לחמש קומות.
 .6שינויים בתוכניות יועצים במהלך בנייה -שינויים תכנוניים מחייבים את התערבות
היועצים .ישנם קריטריונים שונים לכל דבר ,כל שינוי יכול להשפיע על תחומים רבים ולכן
כאשר משנים את תכנית המבנה מ 3-ל 5-קומות יש צרכים שונים למבנה .השינויים
חייבים לעבור אישורים של היועצים.

נמצא כי נעשו שינויים בתכנון במהלך הבנייה גורמים להוצאות כפולות ומכופלות מאשר תכנון
מקורי הכולל את חמש הקומות ,ברגע שמקבלים תקציב נוסף מגורם מממן יש לנצלו באופן
מיטבי ולהשתמש בו בצורה מלאה ,אך בד-בבד יש לשים לב שאין חריגות מהתקציב הכולל של
הפרויקט.
הוספת קומות מחייבת תכנון מחודש במקרים מסוימים גם על הקומות התחתונות שכבר הוקמו
במהלך הבנייה או שקיימות מבעוד מועד .התקציב שהתקבל צריך לכלול את כלל השינויים
הנחוצים במבנה גם השינויים שקשורים למבנה שקיים כבר .הביקורת ממליצה שהגוף האחראי
יבחן את עלויות התכנון מול התקציב הקיים ומול הנהלים המחייבים של משרד החינוך והגורם
המממן ,ויאשר את המשך הביצוע מול הגזברות.
בעקבות רצון להגדיל את שטח המבנה במהלך הבנייה גדלו ההוצאות מעבר לתקציב הגורם
המממן .כחלק מהמטרות של הקמת מבני ציבור יש אינטרס להגדיל את שטח המבנה ולנצל את
השטחים באופן המקסימאלי ,אך עם זאת צריך לבצע את כלל השינויים בהליך מסודר ובאישורי
הגורמים הממונים .במקרה זה השינויים שבוצעו בכדי למקסם את השטחים שנוצרו במהלך
הבנייה גרמו להוצאות נוספות אשר לא נותר תקציב עבורם .הביקורת ממליצה על קבלת החלטות
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בגין שינויים בהליך הבנייה בין נבחרי הציבור ואגף הגזברות והמחלקה/אגף האחראי על מבנה
ציבור ורק באישור כלל הגורמים לאפשר שינויים מהותיים בבנייה אשר יגרמו להוצאות נוספות
על חשבון העירייה.

סיכום מצב כספי של מבנה חינוך :416

חוזה מול קבלן

תקציב

משרד החינוך

₪4,833,073

שלב א

₪7,082,360

פיס

₪5,612,368

שלב ב -1שלד

₪1,657,594

תוספות פיס 34%

₪1,908,205

שלב ב -2גמר

₪3,328,071

מענק כולל ריהוט

₪12,353,646

סיכום עלות
חוזה ראשוני

₪12,068,025

ריהוט

₪88,200

הגדלה 1

₪14,520,285

₪2,452,260

סה"כ ביניים

₪12,265,446

הגדלה 2

₪15,085,031

₪564,746

קרנות הרשות

₪1,500,000

הגדלה 3

₪15,152,085

₪67,054

הרשאה ממשרד
החינוך  509מ"ר

₪2,492,910

אחוז הגדלה
כולל

25.56%

תוספות להרשאה 34%

₪847,589

ריהוט

₪58,800

סכום מענק סופי

₪17,047,145
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תקציב מבנה

₪17,047,145

עלות מבנה

₪15,152,085

הפרש

₪1,895,060

ניתן לראות מהנתונים הכספיים שנעשתה עבודה משמעותית להגדלת התקציב של הגורם המממן,
הערכת העלויות תאמה את גובה התקציבים שהתקבלו.
הצד הימני של הטבלה מדבר על התקציבים שהתקבלו ואילו הצד השמאלי מדבר על העלויות מול
הקבלן והגדלת החוזה מול הקבלן בכל קבלת תקציב נוסף מהגורם המממן .תקציב המבנה הסופי
היה  ₪ 17,047,145ואילו העלויות הצפויות היו  .15,152,085הפרויקט הוערך בעודף תקציבי
משמעותי .למרות הערכת העודף התקציבי לאחר השינויים שהתווספו ושבוצעו בהליך הבנייה,
הפרויקט הסתיים בגרעון תקציבי.

 7.4מבנה ציבור ,מבנה חינוך 429
בית ספר חינוך מיוחד  10כיתות ו 2-כיתות גן ,גורם מממן מפעל הפיס.
בבקשת אישורים ממפעל הפיס אושר תקציב גבוה מהעלויות הצפויות בגלל אישור תקציבי פיתוח
גבוהים מהגורם המממן .כאשר הקבלן היה במהלך ביצוע העבודות אושרו תוספות בנייה ע"י
משרד החינוך והועבר תקציב לצורך תוספות אלו .מכיוון שהיה מדובר בסכום של מעל 25%
בגידול התשלומים לקבלן בוצע מכרז נוסף ואותו קבלן זכה גם בתוספות הפרויקט.

בעיות שנוצרו בפרויקט זה:
 .1גרעון בתקציב -בתחילת הפרויקט היה קיים עודף בתקציב אל מול העלויות הצפויות.
לאחר הגדלת הפרויקט דרך משרד החינוך וקבלת תקציב משרד החינוך ,התכנון לא תאם
את התקציב המחודש ,ונבנו שטחים של  364מ' מעבר למאושר .עלויות הבנייה יצרו גרעון
של כ 800-אלף  .₪גזבר העירייה לא הסכים לחתום על החוזה המחודש מול הקבלן ולאשר
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את התקציב הגבוה על חשבון העירייה .בהליכים המסודרים ישנו טופס באישורי משרד
החינוך שמחייב גזבר לחתום על אישור התקציבים לתוספות מעבר למה שמשרד החינוך
הקצה.
צילום סיכום דף תקציב לפרויקט 429

נמצא כי שינויים בתכנון במהלך הבנייה גרמו להוצאות נוספות משמעותיות לפרויקט .ברגע
שמקבלים תקציב נוסף מגורם מממן יש לנצלו באופן מיטבי ולהשתמש בו בצורה מלאה ,אך בד-
בבד יש לשים לב שאין חריגות מהתקציב הכולל של הפרויקט .הוספת קומות מחייבת נהלים
במקרים מסוימים גם על הקומות התחתונות שכבר הוקמו במהלך הבנייה או שקיימות מבעוד
מועד .התקציב שהתקבל צריך לכלול את כלל השינויים הנחוצים במבנה ,גם השינויים שקשורים
למבנה שקיים כבר.
הביקורת ממליצה שהגוף האחראי יבחן את עלויות התכנון מול התקציב הקיים ומול הנהלים
המחייבים של משרד החינוך והגורם המממן ,ויאשר את המשך הביצוע מול הגזברות.
הביקורת מדגישה כי באחריות הגוף המרכז את מבני הציבור לערב את אגף הגזברות לפני ביצוע
המכרז ולא לאחר זכיית הקבלן.

 7.5מבנה ציבור ,מגרש 615
בי"ס עם  16כיתות ,במכרז זה זכה קבלן כפרית .גורם מממן משרד החינוך.
לו"ז מסירת המבנה הוגדר כחודש נובמבר .גורמים בעירייה ניסו להקדים את סיום הקמת
המבנה לשם פתיחת ביה"ס בפתיחת שנת הלימודים .לאחר התנהלות מול הקבלן הוחלט יחד
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עם הקבלן לסיים עבודות גמר בשליש מהמבנה ולאכלסו בתחילת שנת הלימודים ,זאת בזמן
ששני השליש הנותרים מהמבנה יהיו במהלך בנייה.

בעיות שנוצרו בפ רויקט זה:
 .1עבודות פיתוח בצורה מאולתרת  -לצורך עמידה ביעדים לפתיחת שליש מבנה עבודות
הפיתוח הסופיות נעשו בחיפזון לצורך פתיחת המבנה.
 .2חיבור חשמל לשליש מבנה  -חברת החשמל לא אישרה חיבור חשמל לשליש מבנה
ולכן ביה"ס פעל עם גנרטור במועד האכלוס.
 .3העברת אחריות לעירייה  -בעקבות קריסת מבנה בתל -אביב חודדו נהלים אצל קבלני
בניין ,הקבלן חשש מהמצב הקיים והעביר מכתב לעירייה בגין המצב הקיים ,ושאינו
מוכן להמשיך את הבנייה עד אשר יפנו את כל האתר לצורך סיום הבנייה.
 .4הימצאות אתר בנייה בביה"ס פעיל -בפועל היה אתר בנייה רציני מאוד שעבד
בס מוך לשטח ביה"ס ,הדבר השפיע על העבודה ועל תלמידי ביה"ס.
נמצא כי הרצון לענות על הצורך של הציבור ועל לחץ מהציבור גרם לקבלת החלטות לאכלוס
שליש מהמבנה והתחלת לימודים באתר בנייה.
הביקורת ממליצה על קבלת החלטות משמעותיות וחריגות מעין אלו בפורום שכולל את
היועץ המ שפטי של העירייה ,אגף הגזברות ממונה/וראש העיר.

סיכום מצב כספי של מגרש 615

חוזה מול קבלן

תקציב

משרד החינוך +תכנון

₪11,200,119

עלות פיתוח

₪3,215,385

תוספת משרד החינוך
מאושרת 40%

₪4,480,047

תוספת ביסוס

₪489,309

תוספת משרד החינוך
צפויה 42%

₪4,704,050

תכנון רישוי
וביצוע

₪8,358,532

סכום מענק סופי

₪15,680,166

סיכום עלות

₪ 12,063,226
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חוזה

מע"מ 18%

₪2,171,381

תקציב מבנה

₪15,680,166

סיכום עלות
חוזה כולל מע"מ

₪14,234,607

עלות מבנה

₪14,420,319

עלות תכנון
ראשונית

₪185,712

הפרש

₪1,895,060

עלות מבנה

₪14,420,319

ניתן לראות מהנתונים הכספיים שהתקציב הסופי שמופיע בצד הימני התחתון של הטבלה היה
גבוה באופן משמעותי מעלות המבנה .הצד הימני העליון מפרט את התקציב מהגורם המממן ובצד
הימני ישנם סכומי החוזים שנחתמו מול הקבלן.
למרות העודף התקציבי המתוכנן ,לאחר שבוצעו שינויים שהתווספו במבנה הפרויקט הסתיים
בגרעון תקציבי.

 7.6מבנה ציבור ,מגרש 606
גן ילדים דו  -כיתתי ובית כנסת ,במכרז זה זכה קבלן מד שילת .גורם מממן משרד החינוך.
לפני סי ום הפרויקט ע"י הקבלן באופן סופי ולפני קבלת כלל האישורים המחייבים לצורך
כניסה למבנה ,נכנסה אוכלוסייה ללא אישור והחלה להשתמש במבנה .בנוסף במרכז הרחבה
הונח מבנה ארעי נוסף שמנע את האפשרות לסיים את עבודות הבנייה עד לפינוי המבנה
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הארעי מהשטח .בעקבות המקרה וחוסר יכולת הקבלן לסיים את עבודותיו בתנאים אלו,
הקבלן דרש את מלוא כספו למרות שלא סיים את עבודתו.

בעיות שנוצרו בפרויקט זה:
 .1אי קיום של נוהל סיום פרויקט  -לא בוצע נוהל סיום פרויקט והעברת מפתח
מסודרת לגורמים האחראים.
נמצא כי לא קיים נוהל כתוב ומסודר לסיום פרויקט.
הביקורת ממליצה על הקמת נוהל לסיום פרויקט ,הפרויקט יאושר ע"י כלל הגורמים האמונים
בעירייה כל אחד ונציג מתחומו יחד עם נציג בכיר מהגוף שאחראי על מבני הציבור ,חכ"ל והקבלן
בסבב משותף בפרויקט .בסיומו במידה ומאושר המפתחות מועברים לאחראי על מבני הציבור
ומועבר ע"פ נהלים מוגדרים לגורמים הרלוונטיים.

סיכום מצב כספי של מגרש 615

חוזה מול קבלן

תקציב

משרד החינוך גני
ילדים

₪1,342,154

גן ילדים דו כתתי

₪1,798,488

משרד החינוך בית
כנסת

₪1,514,947

בית כנסת

₪2,124,645

תוספות חינוך גנים
40%

₪536,861

סיכום עלות
חוזה ראשוני

₪3,923,133

סכום מענק סופי

₪3,393,962

תקציב מבנה

₪3,393,962
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עלות מבנה

₪3,923,133

הפרש

₪-529,171
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 .8מסקנות

8.1

אחריות כוללת על ביצוע פרויקט

הליך הקמת מבנה ציבור בעיר הוא הליך שכולל אינטראקציה בין כמה גופים מרכזים בעיר .כיום
לא קיים גורם מרכז אשר אמון על הקמת מבני הציבור בעיר מתחילתו ועד סופו .ההליך מועבר
מגורם אחד לגורם אחר ,עד לסיום ההליך .בהליך הביקורת נמצא כי קיים חוסר יעילות במנגנון
הקיים כיום .חוסר היעילות פוגם ביכולת ביצוע העבודה בצורה המיטבית ובכך כספים שמגיעים
מהגוף המממן לא מנוצלים בצורה הראויה או שכספים נוספים צריכים להיות משולמים מתוך
כספי העירייה לצורך סיום ביצוע הפרויקט.
8.2

התנעת ההליך להקמת מבני ציבור

בהליך הקמת מבנה ציבור בעיר כיום הצורך עולה מהשטח וכך נבחרי הציבור מעבירים את
הנחיצות ומתניעים את הקמת המבנה הנחוץ .באופן התנעת התהליכים הקיים ישנו מצב של כיבוי
שריפות ומתוך זה עיכוב בביצוע הפרויקט ומביא לסיטואציות אסורות כמו אכלוס מבנה ללא
האישורים הדרושים .כמו-כן ישנם מקרים שבהם מקימים מבני ציבור ללא ייעוד המבנה
לכשיסתיים בטענה שהצורך הגדול במבני ציבור כל-כך משמעותי שכאשר המבנה יהיה בנוי ימצאו
לאיזה אוכלוסייה הוא הכי נחוץ.
8.6

נוהל כתוב ומסודר להליך הקמת מבני ציבור

נמצא כי כיום לא קיים נוהל כתוב ומסודר להליך הקמת מבני ציבור .הדברים נעשים ע"פ דרך
מובנית אך שאינה כתובה כנוהל מסודר לכלל הגורמים .חוסר בנוהל גורם לחוסר יעילות בעבודה
וחוסר עקביות בביצוע העבודה .כמו-כן ,נהלים גורמים לזיכרון מערכתי ויצירת דפוסי עבודה
ברורים.
8.4

נוהל כתוב ומסודר ליחסי הגומלין בין המחלקות

הליך הקמת מבני ציבור כולל בתוכו אינטראקציה בין מחלקות שונות בעירייה; משכ"ל חכ"ל
אדריכל ועוזרים נוספים .נמצא כי לא קיים נוהל כתוב ומסודר ליחסי הגומלין בין האגפים
והמחלקות הקשורים להליך הקמת מבני ציבור.
8.5

קושי בשינויים בפרוגרמה

נמצא כי מכיוון שישנם גורמים שונים שאחראים על חלקים שונים בתהליך ,קיים קושי לבצע
שינויים תוך כדי תנועה .השינויים יכולים להיות מהותיים מאוד ,אך מכיוון שהגורמים שאחראים
על התהליך לא מכירים את המטרה הכללית ,השינויים נתפסים כהעמסה מיותרת ולא כביצוע
המשימה בצורה המיטבית .לדוגמא ,כאשר מתקבלים תקציבים נוספים מגופים מממנים יש צורך
בשינויים תכנוניים מהותיים בפרויקט ,השינויים הם לא רק על חלק הנוסף אלא ישנם שינויים גם
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על החלק שכבר תוכנן ולעיתים אף החלה עבודות הבנייה עבורו .לדוגמא :מבנה ציבור ,429
שבמהלך בנייתו אישר משרד החינוך תוספות בנייה.
8.6

שינויים בתכנון לאחר חתימה מול קבלן

שינויים בתכנון המבנה וקבלת אישורים לבניית קומות נוספות נותנים מענה לצורך הקיים בעיר.
השינויים מהותיים ומשרתים את מטרת העל שהיא הקמת מבני ציבור לצרכי התושבים בעיר .עם
זאת ,צריך לראות שאכן הדברים מבוצעים בצורה איכותית ,בטיחותית ותוך כדי שמירה על כספי
הציבור .ממהלך הביקורת נמצא כי ישנו לחץ שעולה מגורמי העירייה לבצע שינויים ותוספות
וזאת לאחר התחלת עבודות הקבלן .נמצא כי קיימת נורמה לשינויים תכנוניים בכמות רבה של
מבני ציבור .השינויים גורמים לגירעונות הפרויקטים וממומנים ע"י העירייה .בכדי ליצור מצב
זהיר יותר ובד-בבד לקדם את הפיתוחים אנו ממליצים לבצע עצירה של העבודות עד גמר
האישורים הנדרשים ור ק לאחר אישורי כלל היועצים בהליך מזורז והעברת התקציבים להמשיך
בביצוע העבודות.
8.7

מעורבות אגף גזברות

הגזברות מקבלת אליה בשלב מאוד מאוחר של התהליך את המידע בנוגע לכספים שצריך לשלם
לצורך השלמת ביצוע העבודה .עובדה זו יוצרת פערים ביכולת התכנון של העיריה .יש להכניס
נקודות בקרה של הגזברות בשלבים מוקדמים יותר של הקמת הפרויקט .כאשר הליך הקמת
המבנה יבוצע על ידי גורם אחראי אחד ,תחול עליו האחריות לעבוד מול הגזברות לשם קבלת
תקציבי עירייה .נכון להיום ההליך מפוזר בין המחלקות השונות ואין גורם יחיד שעובד מול
הגזברות בנושא מבני ציבור בעיר.
8.8

עיכובים בביצוע השלמת חתימות במשרדים חיצוניים

הבירוקרטיה בישראל היא מורכבת מאוד בעיקר שמדובר בחלוקת כספי ציבור .התעסקות בקבלת
האישורים מהגורם המממן עבור הקמת מבנה הוא הליך ארוך ומתיש שיש להקצות עבורו
משאבים .כחלק מהליך קבלת האישורים יש להחתים מספר פעמים את המשרדים הממשלתיים.
עיכובים בביצוע החתימות גורמים לעיכובים בביצוע הפרויקט וכך לפתיחת גנים ובתי ספר שלא
במועדם .עיכובים בהחתמות והאישורים יוצרים הפרשים מהותיים בעלויות המאושרות למול
העלויות שמשולמות בפועל עקב הפרשי מחירים בעלויות בנייה שאושרו בתחילת הדרך ע"פ מחירי
שנה  Xומבוצעות בשנה  .X+2בפרויקטים שמבוצעים בעירייה ניכר שזמני התהליך ארוכים וצריך
לשפר את זמני ביצוע ההליך.
8.9

לחצים ציבוריים אשר גורמים להחלטות שגויות

בבית שמש קיים מחסור גדול במבני ציבור ולכן כאשר המבנה לקראת סיומו גובר הלחץ על
העירייה לסיים את הפרויקט ובייחוד לקראת פתיחת שנת הלימודים .בעקבות הלחצים
הציבוריים החזקים ,ניכר שהפרויקטים נכנסים לסחרור ולניסיונות להקדים את מועד פתיחת
המבנה ו/או לפתוח את המבנה בתצורות שונות .החלטות אלו ,כמו שניתן היה לראות בדוגמאות
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לעיל ,אינן יעילות בפועל; לא לציבור שמשתמש במבנה ובעיקר לא להוצאות הנוספות ולהליכים
המשפטיים שנגרמים בעקבות כך.
8.10

הליך סגירת פרויקט אל מול הקבלן

הליך ביצוע הפרויקט צריך להביא בחשבון את סיומו .סיום הפרויקט מתבצע בצורה לא מוסדרת
אל מול הקבלן .במרבית המקרים לא מתבצעת בדיקה מקיפה של כלל הגורמים האמונים על
תחומם במבנה החדש שהוקם .הקבלן מקבל את מלוא התשלום ללא בדיקה ופיקוח שאכן המבנה
הועבר ע"פ כל הקריטריונים הנחוצים .לדוגמא במקרה של מגרש  606נכנסו תושבים למבנה לפני
האישורים הסופיים ,לא הועברו הטפסים המחייבים ואין אחריות לנזקים .אסור שמקרה כזה
יקרה בשום אופן ,יש לחדד את הנהלים לכניסה למבנה ואת נהלי סיום עבודות הקבלן והעברת
המפתח לגורם המוסמך העירייה.
8.11

הליך העברת מ בנה למוסד האחראי

לא קיים הליך מוסדר להעברת המבנה לצורך פעילותו .לעיתים המבנה מועבר לעמותות שהמבנה
הוקם לצורך שימושם ,אך ללא כל הסכם מוסדר בין העמותה לבין העירייה מבחינת אחריות
משפטית על המבנה.
8.12

חוסר בכוח אדם בהליך הקמת המבנה

בבית שמש מוקמים מבני ציבור רבים .כמות האנשים שאחראים על ההליך היא קטנה מאוד ביחס
לכמות העבודה הקיימת בשנים האחרונות ושעתידה להתבצע בשנים הבאות .נמצא כי אין
אפשרות לבצע את העבודה בצורה המיטבית ללא הוספת כוח אדם לצורך הליך זה בלבד.
הביקורת רואה לנכון ליצור הליך מוסדר לסגירת תב"ר שבו יתקיים מפגש עם כל הגורמים
הרלוונטיים ואישורם על סגירת התב"ר ומסמך שבו חתומים כל הגורמים שבסופו חתום גורם
האחראי על קבלת המפתחות .מסמך זה יצורף בשני עותקים לתיקי הסיכום של התב"ר
שנמצאים בחכ"ל ובאגף הנדסה.

9

המלצות
 9.1הקמת מחלקה/אגף מבני ציבור
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חסר בעירייה גוף ממונה שיהיה בעל ראייה כוללת לתחום הקמת מבני ציבור .העיר נמצאת
בתנופה משמעותית וכך גם הגידול במבנים הציבוריים .כאמור לעיל  ,כיום אין בעירייה גוף
שאמון על הקמת מבני ציבור ,מוקד ידע וגוף מטה ותכנון מדיניות שהוא בעל ראיה כוללת בנושא
זה .הביקורת מצאה כי מספר מסקנות ניתנות לפתרון ע"י הקמת מחלקת/אגף מבני ציבור בבית
שמש .למחלקה/אגף זה צריך לתת את המשאבים הדרושים מבחינת כוח אדם לצורך ביצוע
עבודתו; מנהל מחלקה/אגף וצוות של לפחות ארבעה עובדים נוספים.
נמצא כי ישנה חוסר יעילות בהליך הקמת מבני ציבור מכיוון שאין גוף אחד שאמון על הליך ביצוע
הפרויקט מתחילתו ועד סופו .כמו כן ,נמצא כי מטרת העל של תהליך הקמת מבני ציבור יהיו
תמיד לנגד הגוף האמון על הקמת המבנים וכך יתאפשרו שינויים בקלות רבה יותר .הביקורת
ממליצה על הקמת גוף אחד שאחראי על כל התהליך קבלת האישורים ממשרדי הממשלה יהיו
כחלק מהותי מאחריות המחלקה/אגף ובכך יזורז ההליך באופן משמעותי.
כדי להתמודד עם מערך פרויקטים עירוניים במגוון תחומים הנדסיים ועם קבלתם לשימוש
ותחזוקה ,נדרשת נוהל ראשי אחיד לניהול פרויקטים הנדסיים אשר מתאימה לעירייה ולצרכיה.
לעירייה אין מתודולוגיה סדורה לניהול פרויקטים הנדסיים בכלל ,ולקבלת פרויקטים בפרט.
נוסף על הנ"ל ,בעירייה גם אין גורם הנדסי (מהנדס או הנדסאי ביצוע) מקצועי הן בתחום מבני
ציבור והן בתחום סלילת דרכים ופיתוח שתפקידו להזמין את העבודה ,לבצע בקרה הנדסית,
ולוודא שהעירייה מקבלת בדיוק את המפרט שהזמינה בהתאם לפרוגרמה.

הביקורת ראתה לנכון להדגיש ולהסביר את חשיבות המתודולוגיה וחשיבות תכלול של
הפרויקטים באמצעות מתכלל עירוני כדלהלן:
במרחב העירוני מבוצעים פרויקטים הנדסיים עירוניים בתחומים מגוונים ,כגון :הקמת מבני
ציבור) חינוך ,ספורט ,רווחה ,כבישים ,מדרכות ,פיתוח פארקים וגינות ציבוריות ,תשתיות
וכדומה .גם היקף הפרויקטים ורמת מורכבותם מגוונים מפרויקטים שכונתיים קטנים בעלות של
מיליוני שקלים בודדים ועד פרויקטים גדולים ומורכבים שעלותם מאות מיליוני שקלים נדרשת
'שיטה טובה' ומוסכמת בארגון ,ליישום הידע ,הכלים והשיטות לניהול פרויקטים ,כדי להגביר את
סיכויי הצלחתם .יש להתייחס בכל פרויקט לניהול זמן ,ניהול עלות ,ניהול איכות ,ניהול תכולת
פרויקט וניהול בעלי עניין.
לעירייה אין מתודולוגיה סדורה לניהול פרויקטים הנדסיים בכלל במגוון תחומי הפעילות בעיר
(בנייה ,סלילה ,פיתוח ,תשתיות) ולקבלת פרויקטים בפרט .לחלק מאגפי העירייה הרלוונטיים
לאישור פרויקטים ולקבלתם קיים נוהל עירוני ייחודי ושיטות בקרה ייחודיות .בהיעדר
מתודולוגיה סדורה ,העירייה אינה ממנה כ עניין שבשגרה מנהל ִתכּלול עירוני לכל פרויקט הנדסי,
נוסף על מנהל הפרויקט ההנדסי .גם בנהלים להקמת פרויקט הנדסי אין התייחסות לגורם מתכלל
עירוני .לדעת הביקורת עיקר תפקידיו של מנהל ִתכּלול עירוני הם :משילות בפרויקט ,תיאום,
27

איסוף דרישות מהגורמים המעורבים בפרויקט ,ניהול בעלי העניין ,וריכוז פורומים מובנים לצורך
קבלת החלטות מהירה ויישוב מחלוקות .
יצירת מתודולוגיה עירונית לתכנון ,ניהול ,ביצוע ומסירת פרויקטים הנדסיים היא בעלת חשיבות
רבה ונכון שתהיה אחידות ככל האפשר בין הגופים השונים .למתודולוגיה זו נדרש להגדיר כלים
וסטנדרטים עירוניים בכל הקשור לתכנון הקמה ומסירה של פרויקטים הנדסיים ,תוך הדגשת
השונות בין האגפים.
הניסיון מלמד שכמעט בכל פרויקט הנדסי טמונה מחלוקת מובנית מסוימת בין הגורם המבצע
לבין הלקוח או הגורמים המאשרים .בדרך כלל ,המחוללים של מחלוקת כזו הם סירוב של הגורם
המאשר לחתום על רכיבים שבאחריותו ,וכן התנגדות או חוסר יכולת מקצועית של הלקוח
להסכים לקבל את הפרויקט לשימוש ,לתפעול ולתחזוקה.
התוצאה של מחלוקת כזו היא ,פעמים רבות ,התמשכות הליך אישור הפרויקט וקבלתו על ידי
הלקוח ,דרישות מוגזמות מצד הגורם המאשר או הלקוח לתיקונים או לתוספות שאינם כלולים
בחוזה ועוד.
להערכת הביקורת רוב הליקויים שהוצגו בפרויקטים משהודגמו ובכלל הם פועל יוצא ישיר של
חסרון גורם מתכלל עירוני נוסף על מנהל הפרויקט בצוות להקמת הפרויקט ,אשר עיקרי תפקידיו
כדלקמן:
 .1לספק למנהל הפרויקט ולצוותו מבנה ,תהליכים ,מודלים ,וכלים לקבלת החלטות.
 .2תמיכה ובקרה ,כדי להבטיח את הצלחת הפרויקט.
 .3לזהות ,להגדיר ,לשלב ,לאחד ,ולתאם את תהליכי הפעילויות השונים אשר תומכים
במסגרת הכוללת של ניהול הפרויקט כולל מאפיינים של איחוד ,גיבוש ,תקשורת ושילוב
פעילויות חיוניות לניהול ולביצוע מבוקר ומוצלח של הפרויקט ,לסגירתו ולהפקת לקחים.
.4

איסוף דרישות  -להגדיר ,לתעד ,ולנהל את הצרכים של בעלי עניין ודרישותיהם כדי
לעמוד במטרות הפרויקט .איסוף הדרישות מספק את הבסיס להגדרת תכולת הפרויקט
היינו :רכיבי המוצר ,התשומות ,הכלים ,השיטות ,והתפוקות וניהולה על ידי מנהל
הפרויקט.

 .5ניהול בעלי עניין  -לזהות את הגורמים העשויים להשפיע על הפרויקט או להיות
מושפעים ממנו ,לנתח את ציפיותיהם של הגורמים הללו והשפעתם על הפרויקט ולפתח
אסטרטגיות ניהול נאותות לצורך יצירת מעורבות יעילה של בעלי העניין בהחלטות
הפרויקט ובביצועו.
 .6להקים פורומים מובנים בהתאם לסוג הפרויקט ,כדי לקבל החלטות מהירות וליישב
מחלוקות כאשר יש אי הסכמה בין הגורמים המעורבים בהקמת הפרויקט או באישורו
ובקבלתו.
 .7הפקת מסקנות ולקחים תוך ניתוח הליקויים בפרויקטים שבוצעו בפועל .הפקת לקחים
אמורה לסייע להשלמת הליך קבלת הפרויקטים בפרק זמן סביר ובמזעור ליקויים.
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המבנה הארגוני של הרשות המקומית הוא בד"כ היררכי .ריבוי תהליכי האישור הנהוגים בנפרד
באגפיה ובמחלקותיה במהלך ביצוע פרויקט הנדסי מעלים את הצורך במינוי מנהלִ תכּלול עירוני,
בהתאם לסוג הפרויקט ומידת מורכבותו מבנה ציבור ,כבישים פארק ציבורי ,וכדומה.
מנהל ִתכּלול עירוני הוא תפקיד מקצועי וניהולי המחייב יכולת אישית גבוהה ,השכלה והכשרה
מתאימה ,וכן ניסיון והבנה בתכנון ,רישוי ,פיקוח וביצוע במגוון תחומים של הנדסה אזרחית –
בניין ,דרכים ,פיתוח ,מערכות הנדסיות ,ועוד .כמו כן ,נדרשת הכרה מעמיקה ורחבה של העירייה,
על אגפיה ומחלקותיה ושל כל בעלי התפקידים האמונים על קידום תהליך ההקמה ,המסירה,
והקבלה של הפרויקט ,ובעל יכולת ליצור שילוב ותיאום של כל הגורמים המעורבים בפרויקט,
לקבל החלטות ולהכריע במהירות בהיווצר מחלוקת כנ"ל .
הביקורת ממליצה לדוגמה :בפרויקטים להקמת מבנה ציבור הכולל גם דרך גישה ,חניות וכדומה
יש למנות את מנהל המחלקה למבני ציבור אם יוקם או מהנדס/אדריכל בכיר באגף הנדסה או
באגף למבנה ציבור במידה ויוקם.
בפרויקט של סלילת כבישים ותשתיות יש למנות את מנהל תפעול (שפ"ע) או מהנדס/הנדסאי בכיר
באגף כמנהל ִתכּלול.
מנהלי התכלול יבצעו בכל שלבי הפרוייקטים בקרה ממוקדת על כל הגורמים העירוניים
המעורבים בפרויקט לרבות אגף חינוך ,ידאג שיוגדר מזמין העבודה בעירייה ,יאתר כפילויות
בפעילות של גורמים בעירייה וימנע אותן ,יוודא שנקבעו רק גורמים מאשרים רלוונטיים לפרויקט,
ויסייע בפתרון מחלוקות בין הגורם המבצע לגורמים העירוניים .גורם מאשר או מקבל ינהל
פורומים מובנים לקבלת החלטות ולפתרון מחלוקות.
כללי העבודה הנוגעים לאגף ביחס לתכנון ולהקמת מבני ציבור ומסירתם לאגפים הם בהירים
וברורים .לכל פרויקט יש מזמין וכתובת ,והאינטראקציה עם הגוף המזמין/המקבל ,שוטפת
ומגיעה לרמות תיאום מרביות ,הגם שלעתים תיאום זה כרוך בעיכוב לא קטן בקידום
הפרויקטים.
ביחס למעורבותה של החברה הכלכלית בפרויקטים הביקורת סבורה כי החברה הכלכלית היא
הזרוע הביצועית של העירייה ,אולם בד בבד העירייה היא בעצם הלקוח של החברה הכלכלית.
מתפקיד העירייה להפעיל בקרה מקצועית שמטרתה להבטיח שהפרויקט שקיבלה עונה כל
הסטנדרטיים העירוניים והתקנים המקצועיים .על העירייה לעשות כל הנדרש כדי לקבל באופן
תקין ולשביעות רצונה פרויקט הנדסי עירוני המועבר לביצוע החברה הכלכלית או גוף חיצוני.
חשיבות מיוחדת יש לזירוז הליך קבלת הפרויקט ונקיטת צעדים משפטיים רלוונטיים כאשר
הגורם המבצע טוען שסיים את הפרויקט ואילו העירייה טוענת כי הפרויקט איננו עומד
בסטנדרטים העירוניים הנדרשים ,אך בה בעת מכניסה אותו לשימוש ומאפשרת לציבור להשתמש
בו.
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תפקידים נוספים של המתכלל העירוני הם :פיקוח ,תיאום ,מעקב ובקרה ,הצגת דוחות מעקב
תקופתיים אחר תכנון ,ביצוע ותקציב ,בתיאום עם מנהל הפרויקט ההנדסי .

 9.2כתיבת נוהל מסודר להליך הקמת מבני ציבור
הביקורת ממליצה על כתיבת נוהל מסודר שמרכז את כלל הפעילות בתחום מבני ציבור מתחילתו
ועד סופו ,אשר כולל את תחומי האחריות של כל מחלקה ,את האישורים הנדרשים לפני מעבר כל
שלב והגדרת יחסי הגומלין בין המחלקות.

 9.6עצירת הפרויקט בעת שינויים תכנוניים מהותיים
נמצא ששינויים מהותיים במבנה גורמים לעלויות רבות לא מתוכננות .מאידך ,ישנו רצון
לה שתמש בכלל התקציבים שהוקצו מהגורמים המממנים גם אם הם התקבלו לאחר סיום התכנון
והתחלת הבנייה .אנו רואים לנכון לבצע את השינויים הנדרשים בזהירות וביעילות .אנו רואים
לנכון להמליץ על עיכוב יזום בביצוע הפרויקט והמשכתו לאחר תקופה קצרה כאשר התכנון
המחודש הושלם ולא להמשיך בפעילות שני המישורים של המשכת הבנייה ותכנון מחודש תוך כדי
המשכת הבנייה .עם זאת ,הביקורת רואה לנכון לתת את יכולת קבלת ההחלטות בכל נושא לגופו
של עניין ,ולכן הביקורת ממליצה שהגוף האחראי יבחן את עלויות התכנון מול התקציב הקיים
ומול הנהלים המחייבים של משרד החינוך והגורם המממן ,ויאשר את המשך הביצוע מול
הגזברות.

 9.4החלטות חריגות במהלך הפרויקט
במקרים בהם קיימת סוגיות חריגות ,כדוגמת ההחלטה על פתיחת שליש ממבני הציבור לצורך
אכלוס מיידי של שליש בית-ספר ,הרצון לענות על הצורך של הציבור והלחץ הציבורי גרם
להחלטות חריגות .אכלוס שליש מ המבנה והתחלת לימודים באתר בנייה לא יעיל לא
לתלמידים ולא להוצאות הכספיות עבור עלויות הבנייה הנותרות .הביקורת ממליצה על
קבלת החלטות משמעותיות וחריגות מעין אלו בפורום שכולל את היועץ המשפטי של
העירייה ,אגף הגזברות וראש העיר.
 9.5נקודות בקרה נוספות לאורך ההליך מול הגזברות והגדרת גורם מרכז מהגזברות
הביקורת ממליצה להכניס להליך הקמת מבני ציבור יותר נק' חתימה של גזבר העירייה על-מנת
שתהיה מודעות בנוגע להוצאות מתוכננות כמה שיותר מוקדם בהליך .הביקורת מדגישה כי
באחריות הגוף המרכז את מבני הציבור לערב את אגף הגזברות לפני ביצוע המכרז ולא לאחר
זכיית הקבלן במקרים של שינויים מהותיים של הרחבת הפרויקט המחייבת מכרז ולא בעת
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חתימת החוזה מול הקבלן במקרה שלא מחייב מכרז מחודש אלא בשלב התכנון .הביקורת
ממליצה על הגדרת גורם ממונה בעל סמכות לקבל החלטות מטעם הגזברות אשר יהיה אמון על
כל הפעילות של הליך הקמת מבני ציבור מטעם הגזברות.

 9.6הליך סיום פרויקט
הביקורת ממליצה לכתוב נוהל מסודר להליך סגירת פרויקט .הפרויקט יאושר ע"י כלל הגורמים
האמונים בעירייה כל אחד ונציג מתחומו יחד עם נציג בכיר מהגוף שאחראי על מבני הציבור,
חכ"ל והקבלן בסבב משותף בפרויקט (טופס טיולים) .בסיומו במידה ומאושר המפתחות מועברים
לאחראי על מבני הציבור.
טרם חתימת כלל הגורמים וחתימה סופית של ראש מחלקת/אגף מבני ציבור ,אין אישור לשום
אדם להיכנס למבנה .הביקורת מצאה כי היו מספר אירועים שהוזכרו לעיל שמבנים אוכלסו לפני
האישורים הנדרשים בחוק.

 9.7הליך מסירת פרויקט לגוף שאינו ציבורי
כהמשך להליך סגירת פרויקט ,הביקורת ממליצה על נוהל כתוב ומסודר להליך מסירת פרויקט
לגוף האחראי על פעילות המבנה בפועל .בהליך זה מפתחות המבנה מועברים לגורם הרלוונטי
לאחר חתימתו על קבלת המבנה .במידה והפרויקט מועבר לגוף שאינו ממלכתי יהיה טופס מוסדר
ע"י היועץ המשפטי של העירייה שחייב להיחתם לפני העברת המפתחות לגוף המשתמש במבנה
הציבורי.

 9.8סגירת המבנים שעומדים ללא האישורים הנדרשים ע"פ חוק
במידה וישנם מבני ציבור שמאוכלסים ללא האישורים הנדרשים יש להשלים את כלל האישורים
הנדרשים ע"פ חוק.

דוח ביקורת בנושא
ועדות השמה
 .1כללי
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ועדת השמה היא ועדה מקצועית (להלן" :הוועדה") שהרכבה וסמכויותיה נקבעו בחוק החינוך
המיוחד ,תשמ"ח – ( 1988להלן" :חוק החינוך המיוחד") ובחוזר מנכ"ל משרד החינוך מיום
 1.1.2014סעיף  1.2-42העוסק ב"יישום חוק החינוך המיוחד :ועדת שילוב מוסדית ,ועדת השמה
ביושבה כערר על ועדת שילוב ,ועדת השמה וועדת ערר" (להלן" :חוזר ועדת השמה""/חוזר").
נציג הרשות המקומית משמש כיושב ראש הוועדה ,ועליו מוטלת האחריות לארגון עבודתה,
לזימון המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה.
הוועדה מוסמכת לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד,
ולגבי השמתו במסגרת חינוכית ההולמת את צרכיו.
ככלל לא ילמד תלמיד במסגרת של חינוך מיוחד ללא החלטה של ועדת השמה ,למעט במקרה של
תלמיד שהוריו ביקשו את השמתו בחינוך מיוחד בהתאם לסעיף (7א )1לחוק החינוך המיוחד,
ולמעט תלמידים הלומדים במוסדות חינוך מיוחד עקב אשפוזם בבתי חולים פסיכיאטריים.
ההחלטות המתקבלות בוועדות לקידומו של התלמיד הן מינהליות לכל דבר ועניין והן כפופות לכל
כללי המשפט המינהלי .להחלטותיה של ועדת השמה יש השפעה משמעותית על חיי התלמיד ובני
משפחתו .על כן ,להשתתפות התלמיד ומשפחתו בוועדה ולהצגת עמדותיהם יש חשיבות רבה.
בהתאם לסעיף  1.9.4ז' לחוזר ,זכאותו של הילד להיכלל בתכנית השילוב תישמר לתקופה של עד 3
שנות לימודים באותה מסגרת חינוכית ,בכפיפות לשיקול הדעת של הצוות הבין-מקצועי .בתום 3
שנים יובא עניינו של הילד לדיון מחודש בוועדת השילוב המוסדית.
חוק החינוך המיוחד וחוזר ועדת השמה קובעים בפירוט רב את הדרך בה תנוהל ועדת ההשמה.
הוראות פרוצדורליות אלה נועדו להבטיח את שמירת כללי הצדק הטבעי ,ההוגנות ,תום הלב,
הסבירות ,היעדר השרירות והיעדר החריגה מסמכות של הוועדה – תוך שמירה על הסדר ועל
התקציב הקיים .חריגה מהוראות אלה מעוררת חשש כי מעבר לפגיעה בפרוצדורה ,מתקיימת
פגיעה מהותית בזכויותיו של התלמיד הנדון ומשפחתו או במטרות אחרות שביקש המחוקק
להשיג.
בעיריית בית שמש אחראית מנהלת מחלקת חינוך מיוחד על ניהול וועדות ההשמה בעירייה והיא
משמשת כיושבת ראש הוועדה (להלן" :המנהלת").
בטבלה שלהלן מוצג מספר ועדות ההשמה (לרבות הליך מקוצר) שהתקיימו עבור השנים
המבוקרות:

תשע"ז

תשע"ח

1,017

1,258
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מטרות הביקורת
מטרת הביקורת היא בחינת התנהלות המחלקה לחינוך מיוחד והשירות הפסיכולוגי העירוני
(להלן" :שפ"ח") בישיבות ועדת ההשמה שהתקיימו עבור שנה"ל תשע"ז ו-תשע"ח (להלן:
"התקופה המבוקרת") ואת עמידתן בהוראות חוק החינוך המיוחד וחוזר המנכ"ל.

מתודולוגיה
לצורך הביקורת נערכו פגישות ובירורים עם מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ויו"ר הוועדות ,מנהלת
השפ"ח ,רכזת ועדות השמה.
לביקורת נמסרו בין היתר ,המסמכים הבאים :ניתוח של קבצים המכילים את פרטי ישיבות ועדת
ההשמה שנערכו עבור שנות הלימודים תשע"ז-תשע"ח (להלן" :קובץ ועדת השמה") הכולל נתונים
אודות שם התלמיד ,תעודת זהות ,תאריך לידה ,שנת השמה ,תאריך הפניה לוועדת השמה ,איפיון
לקות ,סוג מסגרת לימודים ,תיקי ועדות השמה ,הכוללים ,בין היתר ,שאלוני הפניה ,פרוטוקולי
החלטות ועדות השמה ו מסמכי אבחון.
הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה של כל גורמי העירייה הרלוונטיים במהלך הביקורת.
הגדרות


ועדת השמה – ועדה אשר תפקידה לדון בהשמתם של תלמידים במסגרות החינוך המיוחד.
תלמידים לומדים במסגרות של החינוך המיוחד רק בעקבות החלטה של ועדת השמה ,למעט
מקרים חריגים שאינם מחייבים ועדת השמה.



ועדת שילוב – ועדה אשר תפקידה לקבוע אם תלמיד ייכלל בתכנית השילוב במסגרת חינוכית
רגילה.



תוכנית שילוב  -תיקון מס'  7לחוק חינוך מיוחד (המכונה "חוק השילוב") מאפשר לילדים עם
צרכים מיוחדים להשתלב במסגרת חינוך רגילה ,בעזרת תוספת שעות הוראה ושירותים
מיוחדים .במסגרת התיקון לחוק ,תלמיד יוכל להשתלב במסגרת חינוך רגילה עם בני גילו,
בתנאי שתוכנית השילוב הנדרשת עבורו מחוץ לכיתה הרגילה לא עולה על שליש מסך שעות
הלימוד של הכיתה.



שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח) – השירות הפסיכולוגי חינוכי אמון על מתן ליווי פסיכולוגי
לילדים ולהוריהם במערכות החינוכיות לאורך הציר ההתפתחותי מהגיל הרך עד הבגרות.
הליווי נעשה ברמות הפרט ,המשפחה ,המערכת החינוכית והקהילה.



שאלון הפניה – מסמך בו מדווח הגורם המפנה (בדרך כלל נציגי המוסד החינוכי) על תפקודו
של התלמיד במוסד ,ועל כן הוא אחד המסמכים המרכזיים שעליהם מבססת ועדת ההשמה
את החלטתה.
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 .2עיקרי הממצאים
 .1מניתוח נתוני  1,258ועדות ההשמה שהתקיימו בשנת תשע"ח עולה רוב הילדים ()84%
מופנים לוועדות השמה על ידי גורמים חינוכיים בבתי הספר או הגנים (מנהלים ,גננות ,ועדות
שילוב).
 .2העובדים הסוציאליים ( )0.5%נוטלים חלק קטן בהפניית התלמידים לוועדות .ר .סעיף .3.2
תגובת המנהלת :רכזת ועדות ההזמה מעדכנת את האגף לשירותים חברתיים בוועדות
ההשמה לשם צירופם.
המלצת הבי קורת :הביקורת סבורה כי נטילת חלק קטן של עו"סים בהפניית התלמידים
לוועדות יכול להעיד על מעורבות שאינה מספקת של העובדים הסוציאליים בוועדות השמה.
מומלץ לבחון מדוע מעורבותם של העו"סים בהליך ההפנייה לוועדות אינו מורגש.
מומלץ כי תערך ישיבה בשיתוף מנהל אגף החינוך ומנהל האגף לשירותים חברתיים לשיתוף
העובדים הסוציאליים בוועדות ההשמה בהם מתקיימת פעילות של האגף לשירותים
חברתיים
 .3מהנתונים המעודכנים על ידי מרכזת ועדות ההשמה במערכת הממוחשבת של משרד החינוך,
עולה כי ,בשניים מהמקרים כלל לא עודכן הגורם המפנה וב 29 -מהמקרים מופיע "ועדות
ההשמה" כגורם המפנה את הילד לוועדת השמה .ר .סעיף 3.2
תגובת המנהלת  :הנתונים מוזנים על ידי מזכירת המחלקה ובמהלך השנה אף הוזנו על ידי
עובדים נוספים שעזרו בהקלדת נתונים למערכת משרד החינוך.
המלצת הביקורת :יש להקפיד על הזנת הגורם המפנה המדויק במערכת הממוחשבת של
משרד החינוך לצרכי בקרה ומעקב .כמוכן מומלץ כי אחת לתקופה יופק דוח  /קובץ לעיון
רכזת וועדות השמה לשם בדיקת שלמות הנתונים.
 .4מכשיר הפקס של מחלקת חינוך מיוחד ממוקם במרכז אגף החינוך ומשמש מחלקות נוספות,
באופן המגדיל את הסיכון לחשיפת מידע רגיש מהתיקים ולפגיעה בפרטיות התלמידים
המושמים .ר .סעיף 3.3
תגובת המנהלת  :הובא למחלקה מכשיר פקס חדש אך אינו הולם את אינטנסיביות הפעילות
הנדרשת ולכן עדין נעשה שימוש במכשיר הפקס הממוקם במרכז האגף.
המלצת הביקורת :מומלץ כי נושא חשוב זה יועלה בפגישות הוועדה השוטפות של מנהל אגף
החינוך מול הנהלת העירייה ,כמוכן הדבר יידון במסגרת העברת משרדי האגף לבניין העירייה
הראשי.
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 .5מתוך  20תיקים שנבדקו במדגם הביקורת נמצא תיק אחד בו לא נמצא שאלון הפניה כנדרש.
כן נמצא כי ,על גבי שאלון ההפניה נמצא כי ב 3-מהתיקים חסרות חתימות .ר .סעיף 3.3
תגובת המנהלת :הדבר ייבדק ,יצויין כי בכל וועדה המתקיימת באגף שאלון ההפניה מונח
בפני הוועדה.
המלצת הביקורת :יש להקפיד על שמירת כל המסמכים מלאים וחתומים בתיקים .שאלון
הפניה שאינו חתום או תיק שלא מתועדים בו המסמכים הנדרשים יכול לפגום את תהליך
ההשמה לוועדות השמה.
מומלץ כ י טרם קיום הישיבה רכזת הוועדה תבחן כי כלל המסמכים המחייבים מצויים בתיק
הוועדה .יצויין כי במקרים בהם ילד נמצא במסגרת בית או מעון – לא מתקבלים שאלונים,
אך מתקבלים איבחונים של התפתחות הילד.
 .6מסמכי אבחון אשר נערכו על ידי הפסיכולוגים בשפ"ח הובאו על ידי הפסיכולוג ישירות
לוועדת ההשמה ולא הועברו מבעוד מועד לרכזת לצורך הכנה מסודרת של התיק .ר .סעיף 3.3
תגובת המנהלת :עקב לוחות הזמנים הצפופים הדבר אינו מתאפשר.
המלצת הביקורת :מומלץ להנחות את השפ"ח להסדיר הליך בו מסמכי האבחון אשר נערכים
על ידי הפסיכולוגים בשפ"ח מועברים לרכזת הוועדה מספר ימים טרם התכנסותה לצורך
הכנה מסודרת של התיק .בנוסף ,מומלץ כי יועבר העתק למנהלת לשם עיון טרם קיום
הוועדה .באשר לעומסי העבודה המוטלים על המחלקה מומלץ כי הדבר יידון לאחר ניתוח
עומסי עבודה לעומת כ"א הקיים במחלקה.
 .7בניגוד להוראות חוזר המנכ"ל ,נמצא כי לא מוצג בפני וועדת ההשמה פרוטוקול ועדת השילוב
המעיד על מיצוי הליכי השילוב של התלמיד .ר .סעיף 3.3
תגובת המנהלת :לא תמיד הילד קיבל את שעות השילוב בעיקר במסגרת פטור ,במידה והגיע
מביתו -הרי לא נתקיימה ועדת שילוב ,רכזת ועדות השמה שולחת את הנהלים למנהלי בית
הספר ,ולעיתים הדבר נידון בעל פה במהלך הישיבה .יצויין כי במקרים מועטים זכאים
ההורים לבקש וועדת השמה גם אם הילד לא עבר וועדת שילוב.
המלצת הביקורת :אי הקפדה על קיום שילוב טרם קיום ועדת ההשמה נוגד את אחד
הסעיפים החשובים ביותר בחוזר ,הדן בניסיונות לשילוב התלמיד המסגרת החינוכית הרגילה
טרם העברתו לחינוך המיוחד .מומלץ כי המנהלת בשיתוף רכזת המחלקה לא יערכו ישיבות
ועדות השמה עד להשלמת כלל פרטי שילוב התלמיד במסגרת הלימודים השולחת.
 .8תיקי הוועדות לא מועברים לשירות הפסיכולוגי טרם הוועדה .ר .סעיף 3.4
תגובת המנהלת :הדבר לא מבוצע עקב לוחות הזמנים הצפופים והעומס המוטל על המחלקה.
המלצת הביקורת :עיון במסמכי האבחון טרם קיום הישיבה הינו חיוני מאד לשם קבלת
החלטה מושכלת וקיום ישיבה עניינית אשר כלל החברים בקיאים בפרטי הילד .מומלץ כי
יועבר העתק למנהלת השירות הפסיכולוגי לשם עיון טרם קיום הוועדה .באשר לעומסי
העבודה המוטלים על המחלקה מומלץ כי הדבר יידון לאחר ניתוח עומסי עבודה לעומת כ"א
הקיים במחלקה.
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 .9בכל התיקים שנבדקו לא נמצאו העתקי הזימונים שנשלחו להורי התלמידים לדיון בוועדות
ההשמה ו/או אישורים על משלוח ההזמנות בדואר רשום .ר .סעיף 3.4
תגובת המנהלת :מזכירת המחלקה וכן רכזת הוועדה מוודאים נוכחותם של ההורים
באמצעות פנייה טלפונית טרם קיום הוועדה.
המלצת הביקורת :אי ביצוע זימונים באמצעות דואר רשום סותר את הוראות החוזר ואינו
מאפשר וידוא מלא כי אכן ההורים מודעים לקיום וועדת ההשמה.
 .10וועדות ההשמה לקראת שנות הלימוד תשע"ח  -תשע"ט התקיימו באגף החינוך במחלקת
החינוך מיוחד ובחדר הישיבות של האגף .בשנים קודמות אף התקיימו הישיבות במבנה
המתנ"ס המרוחק מארכיב התיקים באופן המקשה על שינוע הקלסרים לכל ועדה .מספר
החדרים שהוקצו לקיום הוועדה מועט והוועדה נאלצת להיעזר באופן זמני במשרדיהם של
עובדים באגף החינוך הנאלצים לפנות את חדרם לצורך קיום הוועדה .החדרים אינם
מותאמים בגודלם לכמות האנשים הנוכחים בוועדות וקירות החדרים אינם מבודדים רעשים
באופן שניתן לשמוע ועדה אחרת המתקיימת בו זמנית; חדר ההמתנה שהוקצה לוועדות
חסרים מקומות ישיבה ,מיזוג ומתקן מים .ר .סעיף 3.5
תגובת המנהלת  :הממצאים ידועים והועלו בפני הנהלת האגף.
המלצת הביקורת :התנאים בהם מתקיימת הוועדה מקשים על קיום ישיבה הן לחברי
הוועדה והן להורים הנוכחים  /ממתינים לקיום הוועדה .ישיבות מסוג זה חשובה להמשך
התפתחות התלמיד והדיונים בישיבות אלו ראוי שהתקיימו בסביבת עבודה ראויה .מומלץ כי
הדבר יילקח בחשבון במסגרת מעבר משרדי האגף למבנה העירייה.
 .11דיוני הועדה -מס' דיונים חריג ליום -מבדיקת הביקורת עולה כי ב 24-מועדי הדיון לשנת
תשע"ז נערכו למעלה מ 10-דיונים וזאת בניגוד לחוזר .ב 57-ממועדי הדיון לשנת תשע"ח
נערכו למעלה מ 10-דיונים וזאת בניגוד לחוזר .ר .סעיף 3.5
תגובת המנהלת  :הליקוי נובע מכמות הוועדות המנוהלות על ידי המחלקה והצורך לעמוד
בלוחות הזמנים אשר נקבעו על ידי המשרד.
המלצת הביקורת :מומלץ כי הנהלת העירייה תבחן אפשרות לשילוב של יו"ר ועדות השמה
כספק  /עובד שכיר לשם הקלת עומסי העבודה המוטלים על המחלקה וזאת לאחר בחינת
העומסים במהלך השנים האחרונות.
 .12בכל התיקים שנבדקו על ידי הביקורת בתיק אחד לא נכח מפקח החינוך המיוחד .המפקחים
לא מגיעים רק נציגים מטעמם לא מקיימים דיון ללא הקוורום .ר .סעיף 3.5
תגובת המנהלת :אין מקרים בו לא נכח מפקח  ,ייתכן שלא נרשם היות והגיע מאוחר יותר.
 .13לא הועברו לעיונה העתקים מכתבי המינוי התקפים של חברי ועדת ההשמה .ר .סעיף 3.5
תגובת המנהלת :הנושא ייבדק ואף תועבר פנייה למנהלת השפ"ח בנושא.
המלצת הביקורת :אי קיום אישורים תקפים לחברי הוועדה הינו תנאי בסיסי לתקפות
החלטות הוועדה מומלץ כי המנהלת בשיתוף מנהלת השפ"ח הפנו למשרד החינוך להשלמת
המינויים.
 .14נוכחות בדיונים:
בתיק אחד לא הייתה נוכחות של אחד ההורים כנדרש ,או לחילופין מכתב אישור לקיום
הוועדה ללא נוכחות ההורים .ר .סעיף 3.5
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תגובת המנהלת  :במקרה של אי הגעת אחד ההורים מבוצע אימות טלפוני או בכתב במהלך
הישיבה.
המלצת הביקורת :מומלץ כי יעשה ניסיון לקבלת אישור בכתב לקיום הוועדה מהורי התלמיד
טרם קיום הוועדה.
 .15מבדיקת פרוטוקול הוועדה עלה כי :ר .סעיף 3.5


כתב היד אינו ברור,



חלק מהסעיפים בפרוטוקול מולאו בצורה לקונית או לא מולאו כלל.



כל התיקים שנדגמו ,למעט תיק אחד מצא כי חסר בפרוטוקול הוועדה פירוט מהלך
הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד.



כמו כן בכל התיקים שנדגמו ,נמצא כי חסר פירוט עמדת ההורים בפרוטוקול
הוועדה או שעמדת ההורים הרשומה אינה ברורה.



ב 15-תיקים חסר פירוט הנימוקים להחלטה.



ב 8-תיקים לא צוינו תוצאות ההצבעה.



ב 15 -תיקים חסרות חלק מהחתימות הנדרשות על פרוטוקול הוועדה.

תגובת המנהלת  :הדבר נובע מכך שלא קיימת קלדנית בעת דיוני הוועדה לשם תמלול
מלא ומדויק של דיוני הוועדה ,והעתקם לפרוטוקול קריא וברור בעת סיום הוועדה .כל
הדיונים מתקיימים בפורום הכולל ולרוב מתקבלת החלטה בנוכחות ההורים .יצויין כי
ההנחיות הועברו לכלל יו"ר של הוועדה אך הדבר לא תמיד מיושם.
המלצת הביקורת :מומלץ כי תבוצע בחינה על ידי הנהלת העירייה לשילוב קלדנית בעת
ישיבות הוועדה.
 .16בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל ,מסמכי הוועדות נשמרים בארכיב של מחלקת חינוך מיוחד ולא
בארכיב השפ"ח .הארכיב המשמש את מחלקת החינוך המיוחד אינו גדול דיו להכיל את
הכמות הגדולה של תיקי ועדות ההשמה שמתנהלות בשנה אחת (מעל ל 1,000-כאמור לעיל).
בשל כך ,לא ניתן לשמור פיזית את התיקים בארכיב .תנאי הארכיב הפיזיים הירודים ואשר
כוללים רטיבות ועובש אינם מאפשרים שמירת התיקים כראוי.
המלצת הביקורת :מומלץ כי הדבר יילקח בחשבון במסגרת מעבר משרדי האגף למבנה
העירייה.
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 .6פירוט הממצאים
 6.1תהליך ועדת ההשמה
להלן תרשים המתאר את תהליך ניהול ועדת ההשמה:

הפניה

הכנת התיק לוועדה

זימון לוועדה

קיום הוועדה

משלוח החלטה להורים

שמירת המסמכים

 6.2הפנייה
בהתאם לאמור בסעיף  2.4.2לחוזר ,ועדת השמה תדון בעניינו של מי שהופנה אליה בידי:
 )1הורה (או אפטורופוס);
 )2איש סגל -מחנך;
 )3יועץ ממוסד חינוך מוכר (רשמי או שאינו רשמי);
 )4רשות חינוך מקומית;
 )5ארגון ציבורי;
 )6ועדת שילוב מוסדית.
בהתאם לנתונים שהועברו לביקורת לשנת תשע"ח להלן יובא פילוח התיקים לפי גורם מפנה:
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אחוז
מכלל
מס'
תיקים ההפניות

גורם מפנה

מנהל בית ספר

724

58%

גננת

238

19%

הורים

172

14%

השילוב

וועדת
המוסדית

82

7%

(*) ועדת השמה

29

2%

(**) עובד סוציאלי

6

0.5%

מכון להתפתחות הילד

3

0.2%

קצין ביקור סדיר

2

0.2%

ללא הגדרת גורם מפנה

2

0.2%

1,258

סה"כ

(*) הפנייה לדיונים חוזרים או להארכת זכאות.
(**) לדבי מנהלת המחלקה העוס"ים מפנים לוועדות חריגות כאשר אין מסגרת לתלמיד.
ממצאים
 .1מן הנתונים בטבלה לעיל עולה כי רוב הילדים ( )84%מופנים לוועדות השמה על ידי גורמים
חינוכיים בבתי הספר או הגנים (מנהלים ,גננות ,ועדות שילוב).
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.2

עוד עולה מן הנתונים כי העובדים הסוציאליים ( )0.5%נוטלים חלק קטן בהפניית התלמידים
לוועדות.

 .3נתוני הטבלה לעיל הם הנתונים המעודכנים על ידי מרכזת ועדות ההשמה במערכת
הממוחשבת של משרד החינוך .כפי שעולה מן הנתונים בשניים מהמקרים כלל לא עודכן
הגורם המפנה ווב 29 -מהמקרים מופיע "ועדות ההשמה" כגורם המפנה את הילד לוועדת
השמה.

 6.6הכנת תיק הוועדה
במסגרת התפעול השוטף של הוועדה נדרשת הרשות להכין את המסמכים הנדרשים לוועדה
לצורך דיוניה בהשמת תלמידים בחינוך המיוחד .עבור כל תלמיד שמתבקשת השמתו יש להכין
תיק מסודר לוועדה (להלן" :תיק הוועדה") .התיק כולל שורת מסמכים ,אשר חלקם נאסף מהורי
התלמידים וחלקם מגורמי החינוך העירוניים ומתקבל במחלקה במסירה פיזית או באמצעות
מכשיר הפקס.
סעיף  2.5.1ב .לחוזר קובע כי ":יו"ר הוועדה ידאג לאסוף את כל המסמכים לפני הדיון בוועדת
ההשמה".
המענה החינוכי שיינתן לתלמיד על ידי ועדת השמה אמור להיקבע על פי אפיון החריגות של
התלמיד .האפיון מורכב מאבחון הלקות שנקבעה לתלמיד על סמך המסמכים הקבילים על פי
חוזר ועדת השמה ,ומהתיאור התפקודי של התלמיד ועוצמת התמיכות הדרושות לו.
על כן קובע סעיף ( 2.6.1ג) בחוזר ועדות השמה ,כי בכל מקרה של הפניית תלמיד הלומד במוסד
חינוכי כלשהו אל ועדת ההשמה ,לרבות דיונים חוזרים בעניינם של תלמידים הלומדים במסגרות
החינוך המיוחד ,יובאו לפני הועדה המסמכים הבאים:


שאלון הפניה  -מסמך בו מדווח הגורם המפנה (בדרך כלל נציגי המוסד החינוכי) על תפקודו
של התלמיד במוסד ,ועל כן הוא אחד המסמכים המרכזיים שעליהם מבססת ועדת ההשמה
את החלטתה .על שאלון ההפניה צריכים לחתום מנהל בית הספר ,מחנך הכיתה או הגננת
המבקשים דיון בוועדת השמה .המפקח על המסגרת החינוכית נדרש לאשר את ההפניה,
בתנאי שהוא מוודא כי אכן מוצו אפשרויות הטיפול והחינוך בתלמיד במסגרת החינוכית בה
הוא לומד ,וכן כי הורי התלמיד מאשרים שהובאו לידיעתם הבקשה לדיון ותוכנו של השאלון.



חוות דעת פסיכולוגית /אבחון  -אחד המסמכים הנדרשים לדיון הוא אבחון או הערכה
פסיכולוגית ,על פי שיקול דעתו המקצועית של הפסיכולוג .מסמך זה אף הוא אחד המסמכים
המרכזיים עליהם מבססת ועדת ההשמה את החלטתה .במקרים שנדרשים בהם
אבחון/הערכה על ידי גורם מקצועי אחר ,כגון :גורמים רפואיים או ועדת האבחון לאדם
המפגר של משרד הרווחה ,על הצוות החינוכי להפנות את ההורים לגורמים המקצועיים
40

המוסמכים ,כדי שאלה ישקלו את הצורך לערוך אבחון או הערכה וישיבו על כך בכתב .הורי
התלמיד רשאים אף הם להביא לפני הועדה חוות דעת מקצועיות ומסמכים אחרים הנוגעים
לעניינו של התלמיד .הועדה רשאית לדון רק בחוות דעת של גורם מקצועי שאבחנתו קבילה
בוועדה בהתאם לאמור בנספח  3לחוזר .המסמכים צריכים להיחתם על ידי הגורמים
המקצועיים המוסמכים.


החלטת ועדת שילוב המוסדית שנערכה לתלמיד -סעיף ( 2.4.4ד) ( )3לחוזר קובע ,כי כאשר
מקבל יו"ר ועדת ההשמה בקשה לקיום ועדה מהורה ,מרשות החינוך המקומית או מארגון
ציבורי ,עליו לפנות למסגרת החינוכית בבקשה לקבל את החלטת ועדת השילוב שהתקיימה
בעניין התלמיד ואת פרוטוקול הדיון בה.
סעיף  2.6.1ג .לחוזר קובע כי "בכל מקרה של הפניית תלמיד הלומד במוסד חינוכי כלשהו אל
ועדת ההשמה ,לרבות דיונים חוזרים בעניינם של תלמידים הלומדים במסגרות החינוך
המיוחד ,יובאו לפני הוועדה ,בין היתר ,החלטת ועדת השילוב המוסדית".

הביקורת בדקה לעומק  20תיקי ועדה (מתוכם  10תיקים משנת תשע"ז ו 10-תיקים משנת
תשע"ח) לבחינת קיום כל המסמכים הנדרשים בתיק הועדה( .ראה בנספח א' -רשימת התיקים

שנבדקו).
ממצאים
 .1מכשיר הפקס של מחלקת חינוך מיוחד ממוקם במרכז אגף החינוך ומשמש מחלקות נוספות,
באופן המגדיל את הסיכון לחשיפת מידע רגיש מהתיקים ולפגיעה בפרטיות התלמידים
המושמים.
 .2שאלון ההפניה:


נמצא תיק אחד (מס' ת.ז )212295133 :בו לא נמצא שאלון הפניה כנדרש.



מבדיקת החתימות על גבי שאלון ההפניה נמצא כי ב 3-מהתיקים חסרות חתימות
נדרשות:
מס' ת.ז
XX
XX

סוג החתימה החסרה
חתימת הורים
חתימת מפקח

 .3אבחון או הערכה פסיכולוגית


במקרים בהם השפ"ח הינו הגורם המפנה את התלמיד לוועדת השמה ,מסמכי האבחון של
התלמיד נמצאים ברשותם והם נדרשים להעבירם למרכזת הוועדה לצורך הכנת התיק
לוועדה .על פי הנמסר לביקורת ,ברוב המקרים מסמכי אבחון אשר נערכו על ידי
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הפסיכולוגים בשפ"ח הובאו על ידי הפסיכולוג ישירות לוועדת ההשמה ולא הועברו
מבעוד מועד לרכזת לצורך הכנה מסודרת של התיק.
מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :אין צורך במסירת האבחון לרכזת היות
והפסיכולוג מביאת האבחון ישירות לוועדה".
הערת הביקורת בתגובה :מומלץ כי האבחון יימסרו לרכזת לצורך הכנה של יו"ר הוועדה
לקראת הדיון.
 .4פרוטוקול וועדת השילוב


בכל התיקים במדגם לא נמצא פרוטוקול ועדת שילוב.



יצוין כי על פי הנמסר לביקורת נערכת בדיקה פנימית לפני הגשת התיק לוועדה כי מוצו
אפשרויות השילוב של הילד ,אולם אין טופס מסודר המתעד עבור הוועדה את הבדיקה
ומסקנותיה ולא מצורפים לתיקי הוועדה פרוטוקולי ועדת השילוב.

 6.4זימון לוועדה
א.

זימון חברי הועדה והגורמים המקצועיים

בהתאם לאמור בסעיף  2.5.1לחוזר ,האחריות לארגון עבודתה של ועדת ההשמה ,לזימון
המשתתפים בה ולניהול ישיבותיה מוטלת על יו"ר הוועדה.
סעיף ( 2.5.2א) לחוזר ועדת השמה ,קובע ,כי הזימון לישיבות ועדת ההשמה ייעשה תוך פרק זמן
סביר ולא פחות מ 16-יום לפני מועד הישיבה.
לפי סעיף ( 6א) לחוק החינוך המיוחד יהיה הרכב ועדת ההשמה כדלקמן:
 )1נציג רשות חינוך מקומית והוא יהיה היושב ראש.
 )2שני מפקחים של משרד החינוך התרבות והספורט שאחד מהם הוא מפקח לחינוך מיוחד ,או
)3
)4
)5

)6

נציגיהם.
פסיכולוג חינוכי ,לפי חוק הפסיכולוגים ,התשל"ז ,1977-מטעם הרשות המקומית.
רופא מומחה ברפואת ילדים ,מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות.
עובד סוציאלי כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים ,תשנ"ו –  ,1966בעל ניסיון של  5שנים
לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים (להלן-עובד סוציאלי) ,מתוך רשימה שיקבע שר
העבודה והרווחה.
הורה ליל ד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים
בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.

סעיף  6לחוק החינוך קובע כי בוועדת השמה יתמנה כחבר "רופא מומחה מתוך רשימה שיקבע שר
הבריאות".
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סעיף  6לחוק חינוך מיוחד קובע כי כחבר בוועדה ימונה עובד סוציאלי בעל ניסיון של  5שנים
לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים "מתוך רשימה שיקבע שר העבודה והרווחה" .חוזר
ועדת השמה קובע בסעיף ( 2.3.2ד) כי "רשימת העובדים הסוציאליים בעלי כתבי מינוי תובא
לידיעת יושבי ראש ועדות ההשמה ויו"ר ועדת ההשמה יזמן עובד סוציאלי כחבר בוועדת ההשמה
מתוך רשימה זו.
על פי סעיף  2.5.1לחוזר ,יש להזמין לדיון את כל חברי ועדת ההשמה.
ב.

זימון פסיכולוגים מהשפ"ח

כאמור ,אחד הגורמים אשר יש לזמן לוועדה הוא פסיכולוג חינוכי.
בסעיף  2.7.1יא לחוזר קובע כי " :הפסיכולוג יציג את חוות הדעת הפסיכולוגית ואת חוות הדעת
המקצועיות האחרות (אם איש מקצוע מהתחום של כותב המסמך אינו נמצא) ,יסביר את הלקוח
ואת מאפייניה ויבהיר את הקשר בין הלקות לתפקוד ואת המשמעות מבחינת צורכי הילד
והמענים הנדרשים עבורו".
לצורך עמידה בהוראות סעיף  2.7.1יא הקובעות כי על הפסיכולוג החינוכי המופיע בפני הועדה
להסביר לוועדה את חוות הדעת הפסיכולוגית נדרשת העברת תיק הוועדה לשפ"ח טרם הדיון על
מנת לאפשר לפסיכולוג המופיע בפני הועדה ללמוד את החומר.
ממצאים
 .1מנהלת ועדות ההשמה מסרה לביקורת ,כי תיקי הוועדות לא מועברים לשירות הפסיכולוגי
טרם הוועדה .זאת מאחר והחומר לוועדות נמצא ברובו בשירות הפסיכולוגי החינוכי וכי חלק
מהאבחונים נעשים בשירות הפסיכולוגי החינוכי.
ג.

זימון הורים

סעיף (9ב) לחוק החינוך המיוחד קובע ,כי הוועדה תזמין את הורי הילד בעל הצרכים המיוחדים
ואת הילד עצמו ותאפשר להם או למי מטעמם להשמיע את טיעוניהם.
גם חוזר ועדות השמה שם דגש מיוחד על הזמנת ההורים לוועדה ,וזאת על מנת שיוכלו להשמיע
את דברם .להלן עיקרי הוראות החוזר בנושא משלוח ההזמנות להורים:


סעיף ( 2.5.3א) לחוזר ועדת השמה קובע ,כי יש להזמין את הורי התלמיד (או את
האפוטרופוס שלו) ואת התלמיד לדיון בוועדת ההשמה בעניינו .ההזמנה תשלח בדואר רשום
והעתק מההזמנה יתויק ברשות המקומית.



על פי סעיף ( 2.5.3ג) לחוזר ועדת השמה ,החלטות של ועדת השמה המתקבלות בעניינו של
תלמיד מבלי שהוזמנו הוריו לדיון אינן תקפות.

43

על משלוח הודעת הזימון אחראית רכזת וועדת ההשמה .בפועל הרכזת אינה שולחת מכתבי זימון
להורי התלמידים בדואר רשום אלא בדואר רגיל .ההסבר שניתן לכך הינו כי נמצא שרוב ההורים
אינם מגיעים לאסוף את הדואר הרשום הנשלח אליהם מהעירייה מחשש שמדובר במכתבים
מהוצאה לפועל וכדו'
בנוסף ,מקבלים ההורים תזכורת טלפונית בדבר הועדה על ידי המסגרת החינוכית.
ממצאים
 .1כאמור ,נבדקו על ידי הביקורת  20תיקי ועדה .מבדיקות הביקורת עולה כי בכל התיקים
שנבדקו לא נמצאו העתקי הזימונים שנשלחו להורי התלמידים לדיון בוועדות ההשמה ו/או
אישורים על משלוח ההזמנות בדואר רשום וזאת בניגוד להוראת סעיף ( 2.5.3א) לחוזר ועדת
השמה.
מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :מניסיון העבר תזכורות טלפוניות הינן היעילות ביותר".

 6.5קיום הועדה
א.

מיקום הוועדה

במסגרת ועדות ההשמה ,דנים בנתונים אישיים וחסויים ,כגון :אבחונים פסיכולוגיים
ופסיכיאטריים ,בעיות על רקע משפחתי ,קשיים כלכליים ,קשיי לימוד ,קשיים חברתיים וכיו"ב.
בשל כך יש חשיבות למיקום הוועדה באופן שיאפשר שמירה על חסיון המידע ופרטיותם של
התלמידים והוריהם.
דיוני הוועדות מתקיימות באגף החינוך במבנה יביל שהוקצה בו מספר חדרים ייעודיים למטרת
קיום הועדות.
ממצאים
 .1התנאים הפיזיים של המבנה בו מתקיימות הוועדות אינו מותאם לקיום הוועדה וזאת משום:


ישיבות הוועדה לשנת תשע"ח התקיימו במבנה של המתנ"ס המרוחק מארכיב התיקים
באופן המקשה על שינוע הקלסרים לכל ועדה.



מספר החדרים שהוקצו לקיום הוועדה מועט והוועדה נאלצת להיעזר באופן זמני
במשרדים של עובדים באגף החינוך הנאלצים לפנות את חדרם לצורך קיום הוועדה

ב.



החדרים אינם מותאמים בגודלם לכמות האנשים הנוכחים בוועדות וקירות החדרים
אינם מבודדים רעשים באופן שניתן לשמוע ועדה אחרת המתקיימת בו זמנית.



בחדר הכניסה לאגף שהוקצה לוועדות חסרים מקומות ישיבה ,מיזוג ומתקן מים.

דיווח על הוועדה
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משרד החינוך מחייב את הרשויות המקומיות לדווח על ועדות ההשמה המתקיימות ברשות
באמצעות מערכת ממוחשבת מקוונת הנקראת "מערכת ועדות השמה" (להלן" :המערכת").
המערכת מאפשרת לנהל את כל תהליכי הועדות החל מניהול ימי דיון וזימון חברי ועדה ומוזמנים
ודיווח החלטות הוועדה.
על הזנת הנתונים למערכת אחראית הרכזת .הנתונים המוזנים למערכת הינם :פרטי הילד,
קובעים תאריך לוועדה ותוצאות הוועדה .כמו כן ,המערכת מציגה מידע קודם אודות ועדות
שהתקיימו לתלמיד ומידע הכרחי נוסף.

ממצאים
 .1אין ליו"ר הוועדה מחשב המיועד לשימושה ,המאפשר לה להזין את הנתונים מיד בתום כל
ועדה וכן לאתר מידע קודם אודות תלמידים תוך כדי הוועדה.

ג.

מועדי ההתכנסות

החוזר קובע מספר הוראות בעניין כינוס הוועדות אשר תכליתן לשמור על קיום הליך תקין וראוי:


סעיף ( 2.5.2ב) לחוזר ועדת השמה קובע ,כי" :יו"ר הוועדה יקבע את מועד כינוס הוועדה
בטווח זמן של עד  30יום ממועד הפנייה".



סעיף (2.5.2ג) קובע כי:
" oועדת ההשמה תסיים את דיוניה עד  15במאי בכל שנה ,למעט דיונים בעניינם של
תלמידים בגיל הרך המופנים לראשונה לדיון בוועדת השמה או דיונים בעניין
תלמידים העולים לכיתה א' ,שיתקיימו עד  31במאי בכל שנה ,כדי לאפשר למערכת
החינוך להיערך לשנת הלימודים שאחריה".
 oלצורך כינוס ישיבה לאחר מועדים אלה ,עבור שנת הלימודים העוקבת -יש צורך
באישור של מנהל מחוז מטעם משרד החינוך".



סעיף  2.12.5קובע:
"יישום ההחלטות של ועדת ההשמה על השמת תלמידים במסגרות חינוך מיוחד במהלך שנת
הלימודים יוגבל למקרים חריגים בלבד" (לדוגמא :תלמידים המשתחררים מאשפוז ,תלמידים
אחרי תאונות או טראומות נפשיות).
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הביקורת בדקה את מועדי כל שיוני הועדות שהתקיימו עבור שנת הלימודים תשע"ז ועבור שנת
הלימודים תשע"ח.
ממצאים
 .1חלוף הזמן ממועד ההפנייה – כאמור ,מועד כינוס הוועדה צריך להיקבע בטווח זמן של עד 30
יום ממועד הפנייה:


בקובץ ההשמות לשנת תשע"ז שהועבר לביקורת לא תועד מועד הפנייה כך שלא ניתן היה
לבדוק האם מועד הדיון היה כנדרש לאחר לא יותר מ 30-יום מיום ההפניה.



מבדיקת הביקורת בקובץ ההשמות לשנת תשע"ח את פער הימים בין מועד ההפנייה לבין
מועד הדיון ,כדי לבדוק האם עמדו בהוראה של החוזר וקיימו דיונים תוך  30יום מיום
ההפנייה .נמצא כי מתוך  1,258דיונים שהתקיימו בשנה זו  936דיונים (המהווים % 74
מכלל הדיונים) התקיימו לאחר חלוף  30יום .להלן טבלה המפרטת את התיקים בהם
התקיימו דיונים לאחר  30יום מיום ההפנייה בפילוח לפי טווח הזמן שחלף ממועד
ההפנייה:

טווח זמן
בימים

מספר
דיונים

30-40

51

41-50

104

50-61

135

61-100

319

100+

327

סה"כ

936

מבירור שערכה הביקורת עולה כי העיכוב בקיום הוועדה נובע מכך שטרם נתקבלו כלל
המסמכים הקבילים לקיום הוועדה מסיבות שאינם תלויות בפעילות המחלקה -תקין.
 .2מועד הדיון


דיונים לשנת תשע"ז אמורים היו להסתיים עד ליום  31במאי בשנת  .2016מבדיקת
הביקורת את קובץ ההשמות לשנת תשע"ז עולה כי מתוך  1,017דיונים שהתקיימו
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בשנה זו  131דיונים (המהווים כ 13%-מהדיונים בשנה זו) נערכו באיחור .ממדגם
שערכה הביקורת עולה כי לכלל הוועדות המאוחרות נמצא אישור מפקחת משרד
החינוך – תקין.


דיונים לשנת תשע"ח אמורים היו להסתיים עד ליום  31במאי בשנת  .2017מבדיקת
הביקורת את קובץ ההשמות לשנת תשע"ח עולה כי מתוך  1,258דיונים שהתקיימו
בשנה זו  126דיונים (המהווים כ 10%-מהדיונים בשנה זו) נערכו באיחור -ממדגם
שערכה הביקורת עולה כי לכלל הוועדות המאוחרות נמצא אישור מפקחת משרד
החינוך – תקין.

ד.

מספר הישיבות ביום

סעיף ( 2.7.1ג) לחוזר קובע כי:
"ביום דיונים בישיבת ועדת השמה אחת לא יהיו יותר מ 10 -דיונים על תלמידים חדשים ולא יותר
מ 5-דיונים נוספים על תלמידים בדיון המשך ו/או בדיון חוזר להמשך זכאות לחינוך מיוחד." . . .
בשנת תשע"ז נערכו  1,017ועדות ב 131-מועדים שונים.
בשנת תשע"ח נערכו  1,258ועדות ב 126-מועדים שונים.

ממצאים
בניגוד להוראות החוזר ,מתקיימים יותר מ 10-דיונים ביום:


מבדיקת הביקורת עולה כי ב 24-מועדי הדיון לשנת תשע"ז זו נערכו למעלה מ10-
דיונים .להלן התפלגות מס הדיונים ביום:

מס' מועדי
הדיון

מס' הדיונים
שהתקיימו באותו
המועד

11

11-20
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מס' מועדי
הדיון

מס' הדיונים
שהתקיימו באותו
המועד

13

מעל 20

מבדיקת הביקורת עולה כי ב 57-ממועדי הדיון לשנת תשע"ח זו נערכו למעלה מ10-
דיונים .להלן התפלגות מס הדיונים ביום:

מס' מועדי
הדיון

מס' הדיונים
שהתקיימו באותו
המועד

14

למעלה מ20-

29

15-20

14

11-14

מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :המדובר ב –  3ועדות במהלך חודש מאי
המתקיימות במקביל".
הערת הביקורת בתגובה ":לא קיימת הפרדה במערכת בין יו"ר של הוועדה ,כך שעל
מנהלת המחלקה לוודא באופן פרטני מול יו"ר מהי כמות הישיבות המתוכננות להתקיים
במהלך החודש בכל יום".

ה.

נוכחות

 .1נוכחות חברי הועדה
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סעיף ( 2.3.2ב) לחוזר ועדת השמה קובע כי באחריותו של יו"ר הוועדה לוודא שכל חברי הוועדה
הם בעלי כתב מינוי בר תוקף מטעם משרד החינוך .במידת הצורך ,על יו"ר הוועדה לפנות לממונה
על ועדות השמה במשרד החינוך ,בבקשה לטפל בהוצאת כתב מינוי כחוק.
סעיף (2.7.2א) לחוזר ועדת השמה קובע כי:
" הדיון בוועדת ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו שלושה חברים לפחות :יו"ר הוועדה,
המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוג החינוכי".
כאשר מתקיים דיון בעניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל ,רצוי שישתתף בו גם המפקח
הכולל או נציגו.
משתמע מכך כי גם כאשר הרכב הוועדה אינו מונה את כלל המשתתפים בהתאם לסעיף  6לחוק
החינוך המיוחד ,ניתן לקיימה כל עוד נוכחים יו"ר הוועדה ,מפקח החינוך או נציגו והפסיכולוג
החינוכי.
סעיף ( 2.7.2ב) קובע ,כי אין לקיים דיון בוועדת השמה ללא נוכחותו והשתתפותו של הגורם
המפנה.
ממצאים
.1
.2
.3
.4

למרות בקשות חוזרות ונישנות של הביקורת לא הועברו לעיונה העתקים מכתבי המינוי
התקפים של חברי ועדת ההשמה.
בכל התיקים שנבדקו על ידי הביקורת נמצא כי לא נכח בוועדה עובד סוציאלי .לדברי מנהלת
ועדות ההשמה ,עו"ס מוזמנים לכל הוועדות אולם מגיעים מספר פעמים מועט.
בכל התיקים שנבדקו על ידי הביקורת נמצא כי לא נכח בוועדה רופא .מבדיקת הביקורת עולה
כי נוסח הפרוטוקול אינו כולל מקום לציון נוכחותו או חוות דעתו של הרופא המומחה.
ב 2-מתוך  20תיקי הוועדה שנבדקו על ידי הביקורת נמצא כי לא נכח בדיון בוועדה הגורם
המפנה:

הגורם
המפנה

מס' ת.ז
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XX

גננת

XX

קב"ס

מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי עבור ת.ז  XXנכחה העובדת הסוציאלית מהמוסד הלימודי
ועבור ת.ז מבית הספר ועבור  XXנכחה המורה של התלמיד – תקין.

 .2נוכחות הורים
שורה של הוראות בחוזר מדגישות כי יש להקפיד על השתתפות הורי התלמיד בוועדה ,על מתן
אפשרות לדחיית הדיון ,ועל תיעוד סיבת העדרם של ההורים ,כך למשל:


סעיף ( 2.5.3ג)  " :החלטות של ועדת השמה המתקבלות בעניינו של ילד בלי שהוזמנו ההורים
לדיון אינן תקפות".



סעיף (2.5.3ז)" :יש לעשות את כל האפשר כדי להימנע מקיום דיון ללא ההורים ,ולכן יש לברר
אם ההורים קיבלו את הזימון לפני שהוחלט לקיים את הדיון שלא בנוכחותם".



סעיף (2.5.3ט)" :אם הורה מבקש לדחות את הדיון בוועדת ההשמה מסיבות מוצדקות ,יש
להיענות לבקשתו ובמידת הצורך לדרוש מסמך המאשר את הנימוקים לבקשתו".

ממצאים
 .1בתיק  XXבמדגם לא הייתה נוכחות של אחד ההורים כנדרש ,או לחילופין מכתב אישור
לקיום הוועדה ללא נוכחות ההורים .יתר התיקים נמצאו תקינים.
מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :אישור כפי הנראה נמסר טלפונית".

ו.

פרוטוקול הוועדה
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סעיף ( 2.7.4א) לחוזר ועדת השמה קובע ,כי פרוטוקול הדיון הוא מסמך המשקף את מהלך הדיון
ומשכך ישנה חשיבות רבה להקפדה אחר רישום שוטף ,אמין ומדויק של מהלך הדיון לרבות מילוי
הסעיפים הבאים:
.1

פרטי התלמיד לרבות המסגרת בה הוא לומד;

.2

הנוכחים בדיון (חברי הוועדה ומוזמנים) והנעדרים מהדיון;

.3

פרטי המסמכים שהובאו בפני הועדה;

.4

מהלך הדיון (ובכלל זה רישום עמדת ההורים כפי שהוכתבה לכותב הפרטיכל);

.5

פרטי ההחלטה;

.6

סיכום עמדת ההורים והתלמיד;

.7

הנימוקים להחלטה;

.8

אישור על רישום פרוטוקול הכולל את חתימות חברי הוועדה;

מנהלת ועדות ההשמה אשר הינה יו"ר הוועדה ,היא גם הגורם אשר מנהל את רישום פרוטוקול
הוועדה.
ממצאים:
 .1מבדיקת  20פרוטוקולי דיוני הוועדה בתיקים שנבדקו על ידי הביקורת עלו שורת ממצאים
בנוגע לאופן ניהול הפרוטוקול:


כתב היד אינו ברור,



חלק מהסעיפים בפרוטוקול מולאו בצורה לקונית או לא מולאו כלל.



בכל התיקים שנדגמו ,למעט תיק אחד (מס' ת.ז )XX :נמצא כי חסר בפרוטוקול הוועדה
פירוט מהלך הדיון בהשתתפות חברי הוועדה בלבד.



ב 12-תיקים שנדגמו ,נמצא כי חסר פירוט עמדת ההורים בפרוטוקול הוועדה או שעמדת
ההורים הרשומה אינה ברורה.



ב 15-תיקים חסר פירוט הנימוקים להחלטה.



ב 8-תיקים לא צוינו תוצאות ההצבעה.



ב 15-תיקים חסרות חלק מהחתימות הנדרשות על פרוטוקול הוועדה:
מס"ד

מספרי התיקים

חתימת יו"ר
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חתימות מפקח

חתימת

הפסיכולוג

1

XX

חסרה

√

√

2

XX

חסרה

√

√

3

XX

חסרה

4

XX

חסרה

5

XX

חסרה

חסרה
√

√

√

חסרה
√

6

XX

חסרה

√

√

7

XX

חסרה

√

√

8

XX

חסרה

√

√

9

XX

√

חסרה

√

10

XX

√

חסרה

√

11

XX

√

חסרה

√

12

XX

חסרה

חסרה

חסרה

13

XX

חסרה

חסרה

חסרה

14

XX

חסרה

חסרה

חסרה
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חסרה
15

XX

חסרה

חסרה

 .1הודעה על החלטת הועדה
סעיף ( .2.7.4ח) ( ) 1לחוזר קובע ,כי ההודעה הנשלחת להורים תהיה חתומה על ידי יו"ר הועדה,
ותשלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
שמירת אישורי הדואר הרשום מהווים אישור לכך שההחלטה נשלחה להורים בהתאם להוראות
חוק החינוך המיוחד .הביקורת ביקשה לבחון את העתק אישורי הדואר הרשום של משלוח
החלטות ועדת השמה להורים ב 18-התיקים שנבחנו על ידה ,אולם בדומה לזימונים לוועדה ,גם
החלטות הוועדה אינן נשלחות בדואר רשום אלא בדואר רגיל ,לפיכך הביקורת בדקה מהו
התאריך שעל גבי המכתב שהעתקו מצורף לתיק.
ממצאים
 .1מבדיקת הביקורת בנוגע לשליחת הודעה בדבר החלטת הועדה להורים נמצא כי:


בתיק אחד (מס' ת.ז )XX :התאריך המצויין על גבי מכתב ההודעה ,הינו מאוחר ב18-
ימים מיום קיום הדיון בוועדה – עיכוב של  8ימים על הנדרש בחוזר.



בתיק נוסף (מס' ת.ז )XX :לא נמצא בתיק העתק מההודעה על החלטה אשר הייתה
אמורה להישלח להורים.
מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :אין אפשרות לעמוד בעומס הוועדות לעומת כ"א
הקיים במחלקה".

 .2שמירת המסמכים
במסגרת ועדות ההשמה ,דנים בנתונים אישיים וחסויים ,כגון :אבחונים פסיכולוגיים
ופסיכיאטריים ,בעיות על רקע משפחתי ,קשיים כלכליים ,קשיי לימוד ,קשיים חברתיים וכיו"ב.
כלומר המסמכים המרכיבים את תיקי ועדות ההשמה הינם רגישים חסויים.
חוזר המנכ"ל קובע כי כל המסמכים שהובאו לפני ועדת ההשמה והמשמשים אותה יישמרו
בשירות הפסיכולוגי-חינוכי ,ובכלל זה העתק הפרוטוקול .שמירת המסמכים תיעשה על-פי
התקנות להגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים),
התשמ"ו.1986-
מסמכי ועדות ההשמה נשמרים בחדר ייעודי במשרדי מחלקת החינוך המיוחד (להלן" :הארכיב").
המסמכים נשמרים בעותק פיזי בלבד ואינם נסרקים לצורך שמירה בפורמט דיגיטלי.
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להלן תמונות מהארכיב:

ממצאים
 .1בניגוד להוראות חוזר מנכ"ל מסמכי הועדות נשמרים בארכיב של מחלקת חינוך מיוחד ולא
בארכיב השפ"ח.
 .2הארכיב המשמש את מחלקת החינוך המיוחד אינו גדול דיו להכיל את הכמות הגדולה של
תיקי ועדות ההשמה שמתנהלות בשנה אחת (מעל ל 1,000-כאמור לעיל) .בשל כך ,לא ניתן
לשמור פיזית את התיקים בארכיב.
 .3תנאי הארכיב הפיזיים הירודים ,כפי שעולה מהתמונות ,ואשר כוללים רטיבות ועובש אינם
מאפשרים שמירת התיקים כראוי.

מנהלת המחלקה מסרה בתגובה כי " :לאחר פניות חוזרות ונשנות נמסר למחלקה מכשיר פקס,
אך מכשיר זה אינו מותאם לעומס העבודה של המחלקה .עדין המחלקה נאלצת להיעזר במכשיר
הפקס המרכזי של אגף החינוך ,שנמצא בכניסה למבנה וגילוי לעין לכל".

 .4מסקנות והמלצות
 .1הביקורת סבורה כי נטילת חלק קטן של עו"סים בהפניית התלמידים לוועדות יכול להעיד על
מעורבות שאינה מספקת של העובדים הסוציאליים בוועדות השמה .מומלץ לבחון מדוע
מעורבותם של העו"סים בהליך ההפנייה לוועדות אינו מורגש.
 .2יש להקפיד על הזנת הגורם המפנה המדויק במערכת הממוחשבת של משרד החינוך לצרכי
בקרה ומעקב.
 .3מומלץ לרכוש מכשיר פקס שיותאם לפעילות המחלקה ויאוחסן במקום מוסתר באופן שיגן על
המידע הרגיש מהתיקים.
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 .4יש להקפיד על שמירת כל המסמכים מלאים וחתומים בתיקים .שאלון הפניה שאינו חתום או
תיק שלא מתועדים בו המסמכים הנדרשים יכול לפגום את תהליך ההשמה לוועדות השמה.
 .5מומלץ להנחות את השפ"ח להסדיר הליך בו מסמכי האבחון אשר נערכים על ידי
הפסיכולוגים בשפ"ח מועברים לרכזת הוועדה מספר ימים טרם התכנסותה לצורך הכנסה
מסודרת של התיק.
 .6יש לעמוד בהוראות החוזר ולצרף למסמכי התיק פרוטוקול ועדת שילוב אשר יוצג לחברי
הוועדה במהלך הדיון .בנוסף ,ולאור הדברים שנמסרו לביקורת לפיהם נערכת בדיקה פנימית
כי מוצו אפשרויות השילוב של הילד ,לפני הגשת התיק לוועדה ,יש לערוך טופס מסודר
המתעד עבור הוועדה את הבדיקה ומסקנותיה ולצרפו לתיק הוועדה.
 .7מומלץ כי ,במקרים בהם השירות הפסיכולוגי אינו הגורם המפנה ,החומר לוועדות ההשמה
יועבר בצורה מסודרת מהמחלקה לחינוך מיוחד לשפ"ח על מנת שיהיה באפשרותו של
פסיכולוג הוועדה לעיין בו מראש ולהתכונן לדיון.
 .8שליחת הודעות להורים שלא באמצעות דואר רשום בניגוד להוראות החוזר אינה מאפשרת
להבטיח נאותות קבלת ההודעה על ידי ההורים .מומלץ ,כי העירייה תפעל בהתאם להוראות
החוזר ותשלח הודעות בדואר רשום .לחילופין העירייה יכולה לפנות לאשר אופן הפעולה
המפורט בממצא זה על ידי הממונה על ועדות מתוקף חוק במנהל הפדגוגי במשרד החינוך.
 .9עריכת הועדות במבנה שאינו מתאים לתפקידה מקשה עליה למלא תפקידה באופן ראוי ,על
העירייה מוטלת החובה לאתר לוועדה מקום ראוי ומותאם להיקף המשתתפים הנוכחים בה,
רגישות המידע המועבר בה ותוך התחשבות במשפחות התלמידים.
.10
.11
.12

יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הרלבנטיים בקובץ ההשמות לצרכי בקרה ומעקב.
יש לעמוד בהוראות החוזר ולהקפיד על קיום הדיונים במועד.
יש לעמוד בהוראות החוזר ולהקפיד על קיום מספר דיונים מקסימאלי במועד אחד .יש
להיערך מספיק זמן מראש ולקיים את הוועדות במהלך חודשי השנה הקודמים לחודש מאי.
מומלץ להקפיד על נוכחותם של כל הגורמים המחויבים להשתתף בוועדה טרם קיום הוועדה.
נוכחות עו"ס חשובה על מנת להבין את מכלול השיקולים הסוציאליים בהחלטת הוועדה.
יצוין ,כי החוזר אינו מחייב את נוכחותו של העובד הסוציאלי בכל דיון .אולם ,מומלץ להקפיד
על נוכחות עובד סוציאלי בכל הוועדות ובמיוחד בוועדות של תלמידים שמשפחתם מוכרת
לאגף לשירותים חברתיים וזאת בשיתוף מנהל האגף לשירותים חברתיים.

.15

הביקורת סבורה כי מומלץ לשקול הזמנת רופא לוועדה במקרים בהם נוכחות רופא עשויה
לתרום לדיון המתקיים בוועדה.
יש להקפיד על השתתפות הורי התלמיד בוועדה .לאור החשיבות הרבה שיש לנוכחות ההורים
בוועדה ובהתאם לשורת הוראות בחוזר המדגישות זאת.
קי ום דיון בוועדת השמה ללא נוכחותו והשתתפותו של הגורם המפנה מחוייבת על פי הוראות
החוזר וחשובה להבנת מכלול השיקולים שעמדו לנגד הגורם המפנה בהחלטתו .מומלץ
להקפיד על נוכחותם של הגורמים המחויבים להשתתף בוועדה טרם קיום הוועדה.
יש לעמוד בהוראות החוזר ולהקפיד למלא את פרוטוקול הוועדה בשלמותו ,באופן קריא
ומפורט לצרכי בקרה ומעקב .בהתאם לאמור בחוזר ,הפרוטוקול הוא הוא מסמך המשקף את

.13
.14

.16
.17

.18

מהלך הדיון .יש לשקול היעזרות בקלדנית לדיוני הוועדה.
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 .19יש לעמוד בהוראות החוזר ולהקצות ארכיב גדול דיו במצב פיזי טוב לצורך שמירת תיקי
הוועדות .ה ארכיב צריך להיות תחת אחריותו של השפ"ח .כמו כן ,לאור חובת שמירת
המסמכים הקבוע בחוזר ,מומלץ לפעול לסריקת כל המסמכים כגיבוי לתיקים הפיזיים.

 .5נספחים

 .1נספח א'
 1.1תיקים לשנת תשע"ז

תאריך
הפניה

מס' תעודת זהות שם תלמיד

תאריך דיון

סוג מסגרת לימודית

 16/05/2016 23/06/2013 XXגן לחינוך מיוחד

1

XX

2

XX

XX

3

XX

כיתה מיוחדת בבי"ס
07/02/2016 29/04/2001
רגיל
XX

4

XX

 07/09/2016 25/09/2004 XXבי"ס לחינוך מיוחד

5

XX

 16/05/2016 19/10/2009 XXבי"ס לחינוך מיוחד

6

XX

 31/03/2016 04/12/2009 XXבי"ס לחינוך מיוחד

7

XX

כיתה מיוחדת בבי"ס
18/05/2016 19/10/2009
רגיל
XX

8

XX

 19/05/2016 20/06/2009 XXכיתה לחינוך רגיל

14/01/2016 13/08/2001
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כיתה מיוחדת בבי"ס
רגיל

9

XX

כיתה מיוחדת בבי"ס
31/03/2016 13/04/2000
רגיל
XX

10

XX

כיתה מיוחדת בבי"ס
06/04/2016 03/07/2002
רגיל
XX

 1.1תיקים לשנת תשע"ח

מס' תעודת זהות

שם תלמיד

תאריך
הפניה

סוג מסגרת לימודית
תאריך דיון

1

XX

24/04/2017 07/11/2002 XX

כיתה
בבי"ס רגיל

2

XX

04/01/2017 08/01/2014 XX

גן לחינוך מיוחד

3

XX

27/02/2017 27/06/2002 XX

כיתה
בבי"ס רגיל

4

XX

30/03/2017 31/12/2001 XX

כיתה
בבי"ס רגיל

5

XX

29/01/2017 09/10/2007 XX

בי"ס לחינוך מיוחד

6

XX

09/01/2017 02/07/2003 XX

בי"ס לחינוך מיוחד

7

XX

18/01/2017 18/04/2003 XX

בי"ס לחינוך מיוחד

8

XX

19/04/2017 03/07/2011 XX

כיתה
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בבי"ס רגיל

מיוחדת

מיוחדת

מיוחדת

מיוחדת

9

XX

26/03/2017 05/08/2010 XX

כיתה לחינוך רגיל

10

XX

25/04/2017 01/12/2007 XX

בי"ס לחינוך מיוחד

דו"ח ביקורת בנושא
ביטוחי העירייה
 .1כללי
רקע
ביטוח הוא הסכם בין שני גופים ,לפיו האחד (המבטח) משלם לאחר (המבוטח) ,בתמורה לפרמיה
שנתית ,בקרות אירוע מסוים אשר קיימת לגביו אי וודאות ואשר בגינו צפוי נזק כספי ברכוש וגוף
למבוטח או לצד ג' .מנגנון הביטוח בא לכסות סיכונים שסבירותן גבוהה או לחילופין סיכונים
שסבירותן נמוכה אולם הנזק הצפוי גבוה במיוחד.
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לרשות המקומית זכויות קנייניות על מקרקעין ועל תשתיות מוניציפליות המצויות בתחום
שיפוטה .שווים הכלכלי של נכסי המקרקעין נאמדים בסכומים גבוהים מאד ולפגיעה בהם עלולה
להיות השפעה ניכרת על מצבה הכלכלי של הרשות.
נכסי הרשות המקומית חשופים לסיכונים רבים ושונים ומתן הגנה ראויה לרכושה יבוא לידי
ביטוי בין היתר במיגון ואבטחה של נכסיה וביטוח הנכסים שיאפשר לרשות המקומית לעמוד
בחובתה להגן על נכסיה ע"י קבלת פיצויי שישמש למימון הקמת נכסים חדשים ותשתיות במידה
ויינזקו.
במסגרת אחריותה כנאמן ציבור ,מבטחת עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") באמצעות חברות
ביטוח את נכסיה ,פעילויותיה והחבות האפשרית כתוצאה מסיכונים שונים הכרוכים בפעילותה
השוטפת באמצעות פוליסות ביטוח שונות (פוליסות לביטוח אש ,צד ג' ,אחריות מקצועית,
תלמידים ,רכב ועוד).
מלבד הצורך להגן על נכסיה ,קיימת לעירייה חבות בגין נזקים או פגיעות ,שנגרמו לנפגעים בגוף
או ברכוש ,לרבות מיטלטלין ,כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה ,כנגזר מפקודת הנזיקין
(נוסח חדש) תשכ"ח( 1968-להלן" :פקודת הנזיקין") ,או חוקים אחרים ,בהתאם לעניין.
רכישת כיסוי ביטוחי מתאים מחייבת היערכות מקצועית ובחירת פוליסת ביטוח מתאימה.
ביצועם של כל אלה מחייב ניהול תקין של יחידת הביטוח והכשרת כח אדם מתאים.
עיריית בית שמש (להלן" :העירייה") מבטחת באמצעות חברות ביטוח (איילון ,כלל ,הראל
ומנורה) את נכסיה ,פעילויותיה וחבותה האפשרית כתוצאה מסיכונים שונים הכרוכים בפעילותה
השוטפת באמצעות פוליסות ביטוח שונות (פוליסות לביטוח אש ,צד ג' ,אחריות מקצועית,
תלמידים ,רכב ועוד) .מלבד הצורך להגן על נכסיה ,קיימת לעירייה חבות בגין נזקים או פגיעות
שגרמו לנפגעים בגוף או ברכוש ,לרבות מיטלטלין ,כתוצאה ממעשה או מחדל של העירייה ,כנגזר
מפקודת הנזיקין ,או חוקים אחרים ,בהתאם לעניין.
לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נכון לסוף  ,2016מתגוררים בבית שמש
 109,762תושבים בשטח של כ 50.5 -קמ"ר כאשר לעירייה כ 310-נכסים בתחום שיפוטה.
בעיריית בית שמש ניהול יחידת הביטוח בעירייה מופקד בידי מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות
שהנו כפוף ליועץ המשפטי של העירייה.
הגדרות
 ביטוח -הוא אמצעי חוקי וכלכלי המיועד לחלק בין הרבים את הנזקים העלולים ליפול
למעמסה על היחיד.
 פוליסת ביטוח -פוליסה היא מסמך המכיל את כל פרטי ההתקשרות בין חברת ביטוח לבין
המבוטח .הפוליסה מגדירה את התחייבות חברת הביטוח לשלם פיצוי כספי בגין נזקים שונים
שייגרמו עקב סיכונים מוגדרים וקשורים למבוטח או לצד שלישי .כמו כן היא כוללת את כל
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החובות והזכויות של החברה ושל המבוטח ,ובין היתר :גובה התשלום (הפרמיה) שישלם
המבוטח ,סכום הפיצוי שישולם ,הגורמים שיקבלו את הפיצוי ,תוקף הפוליסה ,והתנאים
לקיומה.
 דמי ביטוח (פרמיה) -מחיר הביטוח המשולם על ידי המבוטחים לחברת הביטוח תמורת
התחייבות חברת הביטוח לפי הפוליסה .הפוליסה אמורה לשקף את עלות הסיכון.
 השתתפות עצמית -החלק הראשון מכל נזק אותו נושא המבוטח בעצמו .השתתפות עצמית
נקבעת במפרט הפוליסה לכל מקרה ומקרה .השתתפות יכולה להיקבע ,בהתאם למקרה ,לפי
סכום נקוב מראש ,באחוזים מהנזק ,מסכום הביטוח או אפילו מגודל הפוליסה.
 נכסים -בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי) ,התשי"ח ,1958-נכסים הם

"מקרקעין ומטלטלין ,לרבות זכות מוחזקת או ראויה וטובת הנאה בהם וכן חובות
והתחייבויות שנוצרו בקשר אתם".
 שיבוב -תביעה להשבת כספים ששולמו מגורם אשר אמור היה לשאת בהוצאה.
 ביטוח חסר -מצב שבו שווי הנכסים המבוטח הרשום בפוליסה קטן משוויים האמתי.
בהתרחש נזק יקבל המבוטח רק פיצוי חלקי לפי היחס שבין השווי המבוטח ובין שוויו האמתי
של הרכוש.
 ערכי הכינון -הסכום הנדרש להקמת הנכס ,דהיינו ערכו של הנכס כשהוא חדש  -בניגוד לערך
השוק שלו.
 ביטוח נכסים -על פי ערך הכינון נעשה במקרים שבהם ייתכן שפיצוי לפי ערך השוק של הנכס
לא יאפשר למבוטח לחזור למצבו היצרני הקודם ,הואיל ויהא עליו להוסיף תשלום על מנת
להקים שוב את הנכס או לרכוש נכס חדש.
 פוליסת ביט -פוליסות "ביט" משמשות במרבית הענפים בביטוח כללי ומיועדות לעסקים
גדולים בתחומי התעשייה ,המסחר והשירותים .בפוליסת "ביט" מוגדר הרכוש המבוטח
כ"נכסים מכל סוג המתואר ב'רשימה' ו/או במפרט לפוליסה ,אשר בבעלות המבוטח ו/או
בשימושו ו/או בשליטתו ו/או בחזקתו ואשר הוא אחראי בגינם".
 נזק המוגדר קטסטרופה -נזק הגורם להתממשות מספר גדול של סיכונים בעת ובעונה אחת.
כקטסטרופה מוגדרים בעיקר נזקי טבע כגון רעידת אדמה ,שיטפון ,התפרצות וולקנית וברד.
 שערוך נכסי מקרקעין -לצורך ביטוחם נעשה על פי ערך הכינון שלהם ,וזה מחושב על פי רוב
בדרך של הכפלת שטח המבנה במ"ר בעלות הבנייה למ"ר על פי מחירונים המקובלים בשוק.
שערוך נכסים מלא לצורכי ביטוח מחייב את הרשות להחזיק בסקר נכסים מלא ועדכני.

רשימת הכיסויים הביטוחיים
להלן רשימת הכיסויים הביטוחיים האפשריים ומהותם:
•

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי  -ביטוח המתייחס לסכומים אשר העירייה תהיה חייבת
לשלם לצד שלישי כפיצויים על פי דין ,כתוצאה מאירוע בלתי צפוי שארע בתקופת
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הביטוח ,אשר גרם לצד שלישי להיזק גופני ,מוות ,מחלה ,פגיעה או ליקוי גופני ,נפשי או
שכלי ,ולחילופין להיזק ו/או לאובדן רכוש צד שלישי.
•

ביטוח אחריות מקצועית  -ביטוח זה מתייחס לחבות של העירייה על פי פקודת הנזיקין
(נוסח חדש) ,תשכ"ח ,1968-בשל מקרה של הפרת חובה מקצועית כלפי צד שלישי,
שנעשתה בתום לב בתקופת הביטוח ,ומקורה ברשלנות ,בין במעשה ובין במחדל ,במסגרת
מקצועו של המבוטח.

•

ביטוח נושאי משרה  -ביטוח בגין הפסד או נזק או כספים ,בגין תביעה או הליך עונשי נגד
המבוטחים בקשר לפעילותו ברשות .מדובר בנושאי משרה הבאים :ראש הרשות ,סגני
ראש הרשות בשכר ,גזבר הרשות ,מהנדס הרשות ,היועץ המשפטי ,מבקר הרשות ,דובר
הרשות ומנהלי מחלקות.

•

ביטוח אלמנטרי /רכוש  -ביטוח רכוש העירייה ,לרבות מבנים ותכולה ,מפני אובדן או
נזק פיסי ובלתי צפוי שיגרם לרכוש המבוטח כתוצאה מסיכוני אש וברק ,עשן ,התפוצצות,
כלי טיס ,נזקי טבע (כגון :רעידת אדמה ,סערה וסופה ,שיטפון) וכל נזק ובלתי צפוי שאינו
מוצא מכלל כיסוי.

•

ביטוח חבות מעבידים  -ביטוח בגין סכומים ,שהעירייה תהיה חייבת לשלם לעובדיה
כפיצויים כתוצאה מהיזק גופני ,נפשי או שכלי או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה,
שאירעו תוך כדי או עקב העבודה בעירייה לאחד או יותר מעובדיה ,ושהוא בשירותה ,בין
אם בשכר ובין אם לאו.

•

ביטוח תאונות אישיות  -ביטוח בגין פגיעה גופנית בלתי צפויה ,שנגרמה במישרין ע"י
סיבה חיצונית כתוצאה מתאונה במהלך תקופת הביטוח ,עקב גורם פיזי ומוחשי בלבד,
אשר בלי תלות בגורם אחר היוותה את הסיבה הבלעדית למות המבוטח או לנכותו או
לאי-כושרו הזמני.

•

ביטוח סחורה בהעברה  -ביטוח עבור אובדן או נזק תאונתי ,שנגרם לרכוש העירייה או
שהעירייה אחראית עבורו ,בעת העברתו על ידי כלי-רכב במשך תקופת הביטוח ואשר אינו
חריג בתנאי הפוליסה .המדובר ברכוש כגון :מכשירי טלוויזיה ,מקלטי רדיו ,מכשירים
אלקטרוניים ,כלי נגינה ,מעוקלים וכיו"ב.

•

ביטוח ציוד אלקטרוני  -ביטוח מפני אובדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח המתואר
ברשימה המצורפת לפוליסה ,כגון :ציוד אלקטרוני ,שיחזור נתונים ותוכנה ,הוצאות
תפעול נוספות ,אובדן תוצאתי והגנה על קווי רשת.

•

ביטוח ציוד מכני הנדסי  -ביטוח מפני אובדן או נזק פיזי בלתי צפוי ,לרכוש המבוטח
שלהלן :מערכת אספקת מים עירונית הכוללת מנועים ,משאבות ,לוחות חשמל ,לוחות
פיקוד וטריבונות.
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•

ביטוח כל הסיכונים -כספים -ביטוח מפני אובדן או נזק מאירוע בלתי צפוי לכספים
המבוטחים בעת הימצאם בחצרי המבוטח ובעת העברתם לכל מקום בשטח מדינת ישראל
והשטחים המוחזקים ,תוך תקופת הביטוח .המדובר במזומנים ,שטרות ,טלכרט,
המחאות ,ניירות ערך ,שטרי חוב ,בולים ,תלושי שי וכיו"ב.

•

ביטוח עבודות קבלניות -ביטוח בגין נזק שייגרם לפרוייקט המבוטח ו/או בגין חבות
המבוטח ,שייגרם בשל מקרה הביטוח .הביטוח מתייחס לעבודות שיפוצים ,שיפורים
והרחבות של מבנים במתקני הרשות וכן בהיבט של רכוש ,נזק לצד ג' וחבות מעבידים.

•

ביטוחי רכב -ביטוח זה כולל את כל סוגי ביטוחי הרכב :חובה ,מקיף וצד שלישי ,לכל
רכבי העירייה.

•

ביטוח הוצאות משפט -ביטוח זה מתייחס להוצאות משפט בהליכים משפטיים מסוימים
ביחס לראש הרשות ,סגנים בשכר ,גזבר ,מנכ"ל/מזכיר ,מהנדס ויועץ משפטי ו 3-מנהלי
מחלקות לפי בחירת בעל הפוליסה .מדובר בהליכים פליליים ,הליכים נגד הפעלת סמכות
לחיוב אישי ,עדות בפני ועדת חקירה ממלכתית ,הליך בקשר עם שחרור בערובה ,שופט
חוקר ,הליכי שימוע והליכי ערעור.

מטרות הביקורת
מטרת הביקורת הינה בחינת נאותות תהליכי העבודה בתחום חידוש פוליסות הביטוח ,וידוא
קיומן של פוליסות ביטוח מספקות ובעלות תוקף אצל ספקי שירותים ,ונאותות תהליכי הטיפול
בדרישות הנזק.
מתודולוגיה
לצורך הביקורת נערכו פגישות ושיחות עם:


אבי כהן – מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות ,המחלקה המשפטית;



עו"ד מיקי גסטוירט  -היועץ המשפטי של העירייה ,המחלקה המשפטית;



שולה מלאוסי -מנהלת חשבונות ראשית ,מחלקת הנהלת חשבונות;



עו"ד דהאן  -עו"ד ממשרד עורכי הדין דהאן ושות'.



אריה לאובר – יועץ ביטוח חיצוני ,כלכלן ויועץ בענף הביטוח.

לביקורת נמסרו בין היתר ,המסמכים הבאים:


מפרט פוליסות ביטוח בחברת "איילון".



מפרט פוליסות ביטוח הנערכות דרך החברה למשק וכלכלה.
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אישור נסיון תביעות.



רשימת התביעות המשפטיות אשר מטופלות ע"י עו"ד חיצוניים.



הסכמי התקשרות עם גורמים חיצוניים.



כרטסת הנהלת חשבונות.

הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף הפעולה של מנהל הביטוחים מר אבי כהן והיועמ"ש עו"ד
מיקי גסטווירט וכל גורמי העירייה הרלוונטיים במהלך הביקורת.
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 .2עיקרי הממצאים

.1
.2

העירייה שכרה את שירותיהם המשפטיים של שני משרדי עורכי דין.
מחלקת ביטוחים ותביעות פועלת ללא נהלים פנימיים לטיפול בנושאי הביטוח השוטפים ובלא
הנחיות בנוגע לאופן ניתוב התביעות השונות (פרק .)3
העירייה אינה עושה שימוש במערכת הממוחשבת הייעודית.
מבדיקת הביקורת עולה כי קצין הרכב של העירייה מעביר את רשימת הרכבים ישירות
לחברת הביטוח ופועל מולה במישרין בלא מעורבות של מחלקת ביטחים.

.5

עוד עולה מבדיקת הביקורת כי אף שקצין הרכב הוא הגורם המקצועי בכל הנוגע לרכבי
העירייה לא מתקיימות איתו ישיבות ואין מנגנון עבודה מוסדר בין מחלקת ביטוחים והיועץ
הביטוחי לבין קצין הרכב (פרק  ,5סעיף א').
על פי הנמסר לביקורת על ידי קצין הרכב הטיפול בהיבטים הביטוחיים בכל הנוגע לתאונות
בהם מעורבים רכבי העירייה מבוצע בפועל על ידו ורק לאחר סיום הטיפול מועבר למחלקת
ביטוחים להעברה לתשלום בפועל( .פרק  ,5סעיף א').
לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים את כל פוליסות הביטוח של העירייה (פרק  ,5סעיף ב').
מאחר ולא ניתן היה לקבל נתונים אודות מספר התביעות שהוגשו בעניין הפוליסות של
העירייה והיקפם ,לא ניתן היה לבדוק את גובה הפוליסות ביחס לסכומי התביעות שהוגשו נגד
העירייה (פרק  ,5סעיף ב').

.3
.4

.6

.7
.8

 .9לעירייה אין מדיניות ברורה בשאלה מתי מבטחים בפוליסות ביטוח דרך משכ"ל ומתי
מתקשרים עם חברת איילון שזכתה במכרז למתן שירותי הביטוח (פרק  ,5סעיף ב').
 .10הביקורת לא קיבלה את רשימת הרכבים המעודכנת שהועברה לחברת הביטוח כלל במסגרת
עריכת הפוליסה (פרק  ,5סעיף ב').
 .11בניגוד לחובתה החוקית לעשות כן ,העירייה אינה מעדכנת את חברת הביטוח המבטחת
בפוליסת ביטוח אש מורחב ורכוש בשווי הנכסים העדכני מדי שנה .שווי נכסי של העירייה
היה מעודכן לפי  300מיליון  ₪מזה שנים רבות וכך גם דווח לחברת הביטוח בשנת ,2016
אולם ,עם ביצוע סקר נכסים בשנת  2018התברר כי שווי הנכסים עולה על  900מיליון ( ₪פרק
 ,5סעיף ג').
 .12לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים את רשימת בתי הספר הנכללים בפוליסת הביטוח
ומספר התלמידים הלומדים בכל מוסד( .פרק  ,5סעיף ג').
 .13כפי שעולה מנתוני מחלקת החינוך אף שמספר התלמידים אותם נדרשה העירייה לבטח בשנת
תשע"ח עמד על  37,020בוטחו בפועל בשנה זו רק  .33,504המשמעות הינה כי 3,516
תלמידים לא נכללו במסגרת הכיסוי הביטוחי לשנה זו( .פרק  ,5סעיף ג').
 .14לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים את רשימת בתי הספר הנכללים בפוליסת הביטוח
ומספר התלמידים הלומדים בכל מוסד .רשימה כזו הופקה עבור הביקורת על ידי מחלקת
החינוך( .פרק  ,5סעיף ג').
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 .15בגין פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לשנים  2015-2016שילמה העירייה פרמיה של 71,415
 .₪שנה לאחר מכן ,הפרמיה גדלה משמעותית לסך של  ₪ 84,459כאשר הכיסויים הביטוחיים
נותרו זהים (פרק  ,5סעיף ג').
 .16מחלקת ביטוחים ותביעות אינה מנהלת מעקב אחר תוקפם הנספחים הביטוחיים של
הקבלנים ואחר חידושם (פרק .)6
 .17במחלקת ביטוחים ותביעות אין נוהל תביעות מסודר אשר בא להנחות את מנהל מחלקת
ביטוחים ותביעות שמקבל תביעה משפטית או מכתב התראה כיצד עליו לפעול (פרק  ,7סעיף
ב').
 .18לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות את רשימת התיקים המלאה שבטיפולה
ופילוחה לפי סוג התביעה ,תאריך הגשתה ,סטטוס טיפול (פרק  ,7סעיף ב').
 .19מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות אינו עורך דין בהכשרתו ,אולם ,הוא עוסק בין היתר
במסגרת תפקידו גם בקבלת תביעות משפטיות וטיפול בהן יחד עם היועץ המשפטי של
העירייה (פרק  ,7סעיף ב').
 .20באתר האינטרנט של העירייה ובמחלקת הביטוחים לא מופיעים דרכי ההתקשרות בנושא
ביטוחים ותביעות (פרק  ,7סעיף ב').
 .21למחלקת ביטוחים ותביעות אין בנמצא רשימה מסודרת של כל התיקים ו/או התביעות
שנמצאות בטיפולם של עורכי הדין החיצוניים (פרק  ,7סעיף ג').
 .22לא ניתן היה לקבל את רשימת התיקים שבטיפול של כספי .יצוין ,כי על פי הנמסר לביקורת
למיטב ידיעתו של היועץ המשפטי לעירייה היו אמורים להיות בטיפול כספי  2-3תיקים בלבד
(פרק  ,7סעיף ג').
 .23לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות בעירייה את דוח נסיון תביעות לשנים 2016-
( 2017פרק  ,7סעיף ד').
 .24לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות את רשימת התביעות שמטופלות על ידי חברת
הביטוח עבור העירייה (פרק  ,7סעיף ד').
 .25מעיון בדוח נסיון תביעות לשנים  2015-2016עולה כי העירייה שילמה פרמיות בסך של
 ₪ 1,492,696וכן השתתפות עצמית בסך של  ₪ 125,000בעוד שחברת הביטוח שילמה עבור
התביעות רק סך של ( ₪ 98,123פרק  ,7סעיף ד').
 .6פירוט הממצאים

 .1מבנה ארגוני
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מחלקת ביטוחים בעירייה כוללת עובד עירייה אחד ,מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות (להלן:
"מנהל המחלקה ") המופקד על ניהול כל מערך ביטוחי העירייה ותביעות וכפוף ליועץ המשפטי של
העירייה.
בדוח מבקר המדינה בנושא "ביטוח נכסי רשויות מקומיות" משנת ( 2012להלן" :דוח מבקר
המדינה ") הוגדרו תחומי העיסוק של יחידת הביטוח ברשות המקומית ככולים בין היתר" :איסוף
מידע וריכוז נתונים שהם בסיס לקביעת ערך הרכוש המבוטח והיקף הביטוח שיירכש ,קבלת
תביעות מהציבור וטיפול בהן ,מעקב שוטף אחר נזקים הנגרמים לנכסי הרשות המקומית ,הגשת
תביעות לחברות הביטוח וקבלת השיפוי בגינן" .עוד נקבע בדוח כי "במסגרת תפקידה על היחידה
להיות מעורבת בניהול נכסי הרשות המקומית ,במערך הרכש ובניהול המלאים שלה ,עליה לקיים
קשר עם מינהל ההנדסה ועם הנהלת הרשות לשם העברה הדדית של מידע ,ועליה לקיים קשר עם
חברות מבטחות או עם נציגיהן (סוכנויות ביטוח)".
עוד נקבע בדוח כי "תחום הביטוח נחשב תחום מקצועי מאוד הדורש ידע ,ניסיון והכשרה
מקצועית של העוסקים בו" .נוכח העובדה כי תחום הביטוח מחייב התמקצעות רבה של עובדי
המחלקה ,קבע מבקר המדינה כי על הרשויות המקומיות לבצע הדרכות עובדים שאמורה לכלול,
ב ין היתר ,פעילויות להכשרה מקצועית החיוניות למילוי התפקיד ופעילויות להעלאת הרמה
המקצועית של העובד ולשיפור מיומנויות שכבר רכש ,להתעדכנות בנושאים שחלו בהם שינויים
וחידושים ולהשלמת ידיעות והרחבתן לצורך שמירת כשירות העובד .זאת גם אם הרשות
המקומית שוכרת שירותי ייעוץ חיצוני בתחום הביטוח ,אין בכך תחליף לידע המקצועי הנדרש
מעובדי יחידת הביטוח.
בעיריית בית שמש ,יחידת הביטוח נקראת "מחלקת ביטוחים ותביעות" וכוללת כאמור ,עובד
אחד ,מנהל המחלקה שהינו בעל תואר במנהל עסקים ואשר משמש מזה כ 10-שנים בתפקיד זה
וזאת לאחר שביצע שורת תפקידים שונים בעירייה.
תפקידי המחלקת ביטוחים בעיריית בית שמש כוללים:
 .1טיפול בפוליסות הביטוח  -של העירייה בכל התחומים משלב הקמת הפוליסה,
הארכתה/חידושה ועד סיומה או ביטולה.
 .2טיפול בתביעות כנגד פוליסות – קבלה וטיפול במכתבי דרישה ובכתבי תביעה אשר מתקבלים
בעירייה ומופנים כנגדה על ידי מי שנפגע בתחום העירוני.
בנוסף לעבודת מנהל מחלקת הביטוחים בעירייה מעורבים הגורמים הבאים:


יועץ ביטוחי חיצוני -נותן מענה בנוגע לכיסויים ביטוחיים ומתן חוות דעת לגבי גובה
תשלומי הפוליסות.



שני משרדי עורכי דין חיצוניים – מטפלים בתביעות כנגד העירייה ,אשר מופנות אליהם
על ידי מנהל המחלקה .התביעות המועברות לטיפול עורכי הדין החיצוניים הן רק תביעות
שסכומן הוא עד גובה ההשתתפות העצמית בהתאם לפוליסה הרלוונטית.
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חברות ביטוח – מכסות את העירייה בכיסויים ביטוחיים בהתאם להתקשרויות פרטניות
וכן מטפלות מהבחינה המשפטית בתביעות המוגשות כנגד העירייה בגין נזקים שנגרמו
בתחום העירוני.

להלן תרשים המתאר את הגורמים האמונים על נושא ביטוחי עיריית בית שמש:

היועץ המשפטי של
העירייה

מנהל מחלקת
ביטוחים ותביעות

יועץ ביטוחי
חיצוני

משרד עורכי דין
דהאן

משרד עורכי דין
כספי

חברות הביטוח

ממצאים
א .יועץ ביטוחי
העירייה מקבלת שירותי ייעוץ חיצוניים בנושא ביטוח ממר אריה לאובר (להלן" :היועץ
הביטוחי") מזה למעלה מעשור.
בהתאם לנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת ביטוחים ,שירותיו של היועץ הביטוחי כוללים מתן
שירותי ייעוץ שוטפים לעירייה בתחום הביטוח ,ליווי העירייה לקראת חידוש פוליסות ועריכת
מכרז לבחירת חברה מבטחת ,וכן מתן מענה לגורמים בעירייה בשאלות ביטוחיות.
להלן נתונים בדבר היקף ההתקשרות עם היועץ הביטוחי בשנים  2017 – 2015בש"ח:

סכום

שנה

33,807

2015
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2016

54,729

2017

12,636

ממצאים
 .1כפי שעולה מהנתונים בדבר היקף ההתקשרות עם היועץ המפורטים בטבלה לעיל ,אין
אחידות לאורך השנים בהיקף ההתקשרות.

ב .עורכי דין או שירותים משפטיים
העירייה שוכרת את שירותיהם של שני משרדי עורכי דין ,משרד עו"ד ליאור כספי ושות' (להלן:
"כספי") ומשרד עו"ד דהאן (להלן" :דהאן") לשם טיפול בתביעות משפטיות המוגשות נגד
העירייה ובכלל זה גם ייצוג בהליכים משפטיים בבתי משפט ובפשרות.
להלן נתונים בדבר היקף ההתקשרות עם משרדי עו"ד בשנים  2017 – 2015בש"ח:

שנה

כספי

דהאן

2015

6,908

אין

2016

33,465

21,469

2017

14,127

57,478

ממצאים
 .1לא קיים נוהל עבודה מסודר לפיו מנתבים את התביעות המתקבלות בעירייה ויש להעבירם
לעורכי הדין.
 .2תקציב
קבלת החלטה בעירייה על רכישת ביטוח מושפעת מסכום הפרמיה שדורש המבטח מחד גיסא
ומיכולתה הכלכלית של הרשות מאידך גיסא .בקרה תקציבית נבונה על ביטוחי הרכוש של הרשות
המקומית עשויה להביא למציאת האיזון ההולם בין הצורך בהגנה על הרכוש על ידי ביטוח ,הצורך
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בחיסכון כספי ויכולתה הכלכלית של הרשות המקומית ,ולכן היא דרושה לצורך קביעת מדיניות
הביטוח של הרשות.
בקרה תקציבית בתחום זה כוללת ריכוז של כל הנתונים הכספיים הנוגעים לביטוח וניתוחם .בין
היתר בוחנים במסגרתה את היחס בין שווי הרכוש המבוטח ובין סכום הפרמיה המשולמת ,כדי
לדעת א ם הרשות המקומית נמצאת במצב של ביטוח יתר או ביטוח חסר ,וכן את מאזן התביעות
שלה ואת נתוני ניסיון התביעות המתקבלים מהחברה המבטחת.

 .6נהלים
נוהל הוא מסמך שאושר על ידי בעל תפקיד אחראי לפעילות הנדונה בו ,מנוהל תחת שיטה לבקרת
שינויים ומתאר ,מגדיר או מתעד עקרונות ,מדיניות ,תפקידים ,או פעילויות ותהליכי תכנון ,תפעול
ובקרה ואשר מתאר תהליך עבודה ,שיטה או מבנה ארגוני.
נהלי עבודה הינם כלי חשוב שנועד להבטיח התנהלות מיטבית תוך מתן אפשרות לפיקוח ובקרה
להנהלת המועצה המקומית.
מבנה  -נוהל כולל בדרך מבנה אחיד ,מספר נוהל ,תאריך עדכון ומספר מהדורה על מנת שניתן
יהיה לעקוב אחר שינויים המבוצעים בו ומועדם .נוהל תקין אמור לכלול חמישה או שישה פרקים
הכוללים בדרך כלל את הנושאים הבאים:


מטרה  -בפרק זה תוגדר המטרה לשמה נכתב הנוהל .זוהי מטרת קיומו של הנוהל ,לא
מטרת הפעילות אליה הוא מתייחס.



מסמכים ישימים  -פירוט מסמכים עליהם הנוהל נשען באופן ישיר ,כגון חוקי המדינה,
תקנות ,צווים ,תקנים או נהלים אחרים.



הגדרות  -הגדרת מונחים שיש להם משמעות מיוחדת בנוהל.



שיטה  -זהו גוף הנוהל ,והפרק הארוך ביותר בו .כאן מפורטת השיטה או מוגדר התהליך,
רשומים האחראים לביצוע הפעילויות ,לוחות זמנים וגורמים לדיווח.



אחריות  -פירוט בעלי התפקידים האחראים לביצוע הוראות הנוהל.



נספחים  -טפסים המשמשים לקיום הוראות הנוהל.

דוח מבקר המדינה קבע כי "נוהל פנימי בתחום הביטוח אמור ,בין היתר ,להגדיר את תפקיד
יחידת הביטוח ולקבוע את דרכי פעולתה השוטפת; להנחות בדבר הטיפול במידע המצטבר הנוגע
לביטוח ,ובכלל זה ריכוז מידע על תשלומי הפרמיות ,מעקב אחר שינויים בערך הרכוש המבוטח
וריכוז מידע על ביטוח נכסים שהוקצו לאחר; לקבוע את דרכי ניהול מערך התביעות לרבות אומדן
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הנזקים בידי אנשי מקצוע ,אופן הגשת התביעה לחברה המבטחת ומעקב אחר סכומי הפיצוי
שהתקבלו .כל זאת במטרה לאפשר להנהלת הרשות לקבל החלטות מושכלות בעניין קביעת היקף
הרכוש שיבוטח והפרמיה שתשולם ולקיים בקרה על הפיצוי שנקבע בגין נזקים לנכסים
המבוטחים בפוליסה ועל קבלתו".
ממצאים
 .1למרות חשיבות קיומם של נהלים כתובים ומסודרים במחלקת הביטוחים בעירייה ,המחלקה
פועלת ללא נהלים פנימיים לטיפול בנושאי הביטוח השוטפים.

 .4ניהול מידע
בסיס נתונים ממוחשב הוא כלי ניהולי חשוב המאפשר ריכוז וניתוח של הנתונים הנוגעים לביטוחי
העירייה ומעקב אחר הטיפול בתביעות שהיא מגישה .תכנה ייעודית מתאימה והזנת נתונים
מעודכנים יש בהן כדי להקל על הרשות להפיק מהמערכת מידע מקיף ואמין הדרוש לניהול
תביעות הרכוש ,כגון סכומי חשבוניות ,דוחות שמאים ונתונים על סכומי התביעות ,על סכומי
ההשתתפות העצמית ,על השיפוי הכספי המוסכם ועל מועדי קבלתו ונתוני מאזן התביעות.
מערך הביטוחים והתביעות בעיריית בית שמש מנוהל באופן ידני באמצעות גיליונות אלקטרוניים
על ידי מנהל המחלקה.
יצוין כי כל עבודת המחלקה המשפטית מתבססת על המערכת הממוחשבת שהוקמה ע"י חברת
"בר טכנולוגיות" ומשמשת גורמים בעירייה לניהול תחומים שונים (להלן" :המערכת") .המערכת
כוללת שני מודולים :
 .1ניהול תביעות  -המערכת לניהול תביעות נותנת מענה לניהול המידע הרב הקשור לתביעה כולל
וניהוליים.
משפטיים
כספיים,
נתונים
בתביעה,
הטיפול
תהליך
להלן סוגי התביעות הניתנות לניהול באמצעות המערכת:


צד ג' (נזקי גוף/רכוש),



נזקי רכוש עירוני,



רכב,



אחריות מקצועית



חבות מעבידים.

 .2ניהול מאגר הפוליסות  -מודול המאפשר ניהול מלא של פוליסות הביטוח של העירייה לרבות
פרטי חברת הביטוח ,תאריכי תוקף ,תנאי הפוליסיה ועוד.
המערכת הממוחשבת נותנת שירותים נוספים בתחום ביטוח קבלנים:


מעקב אחר פוליסות קבלנים -מעקב אחר אישורים שונים בהם מחויבים קבלנים
המתקשרים עם הרשות
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הפקת מכתבי תזכורת לקבלנים

במסגרת השימוש בתוכנה מעודכנת כל הפעילות בתיקים כך שכל המידע נשמר וניתן לבצע ניתוח
של הקבצים לפי נושאים וכו.
עם כניסתה של המערכת לעבודה בעירייה החלו לעבוד עם המערכת הממוחשבת הן המחלקה
המשפטית והן מחלקת הביטוחים .אולם לפני כשנתיים הופסקה העבודה עם המערכת לאחר
שקרתה תקלה במערכת ומאחר ומנהל המחלקה לא עבר הדרכה על המערכת ובשל עומס עבודה
שקיים במחלקת ביטוחים הפסיק את השימוש במערכת .יש לציין כי מח' נכסים והמחלקה
המשפטית משתמשים בתכנה.
ממצאים
 .1למרות שהעירייה רכשה את מערכת הממוחשבת והטמיעה אותה במחלקה המשפטית לא
נעשה שימוש במערכת.
 .2לא נכרת הסכם התקשרות מסודר של העירייה עם חברת "בר טכנולוגיות" אשר מסדיר את
רכישת המודולים בתוכנה ,ותמיכה בשימוש בהם והתקנת עדכונים בהתאם לשינויים
רגולטוריים וטכנולוגיים.

 .5טיפול בפוליסות
א .כללי
רשות מקומית משמשת נאמן הציבור בכל פעולותיה .בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן:
"פקודת העיריות ") נקבע כי על העירייה לנקוט ,בין היתר ,פעולות לשמירה על נכסי המקרקעין
ועל התשתיות המוניציפליות באמצעות היערכות פיננסית ,שתאפשר להתגונן מפני נזק שייגרם
לאותם נכסים ותשתיות.
נכסי הרשות המקומית חשופים לסיכונים רבים ושונים (אש ,ברק ,פיצוץ ,רעידת אדמה ,סופה
וסערה ,שיטפון פריצה ,השחתה בזדון וכד') .מתן הגנה ראויה לרכושה יבוא לידי ביטוי ,בין היתר,
במיגון ואבטחה של נכסיה ובהבטחת קבלת פיצוי כספי בסכום ערכי הכינון של כלל הנכסים,
לרבות מבנים ותכולתם ,תשתיות מוניציפליות ,אם יינזקו בדרך כלשהי.
יתרה מכך קיימים סיכונים פוטנציאליים נוספים:
סיכון משפטי -תביעות כנגד העירייה בשל מעשה או מחדל אשר גרם לנזק לצד שלישי ו/או נזק
שנגרם על ידי צד שלישי ויצר חבות לעירייה ,בשל חוסר יכולת להעביר את הנזק לצד שלישי.
סיכון כספי -נזק לנכסים ,תשתיות או למידע בהיקף מהותי .תביעות כנגד העירייה שבהן היא
מחויבת לשאת בנזקיו של צד שלישי.
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סיכון תפעולי -פגיעה ביכולתה של העירייה לבצע את תפקידה עקב פגיעה בנכסיה או בתשתיותיה,
וכן הסיכון התפעולי הנובע מהיעדרם של תהליכי עבודה נאותים לניהול הסיכונים ,בחירת
המבטחים ,רכישת פוליסות ביטוח ,חידושן במועד של הפוליסות וטיפול לקוי בדרישות נזק
שהתקבלו.
סיכון מוניטין -פגיעה בשמה הטוב של העירייה בשל טיפול לקוי בצדדים שלישיים אשר נגרמו
להם נזקים שהעירייה חבה בהם.
ב .הכיסוי הביטוחי של העירייה
העירייה התקשרה עם שלושה גופים לצורך הסדרת הכיסויים הביטוחיים :עם חברת הביטוח
איילון במסגרת מכרז ,עם המשכ"ל ועם חברת כלל לביטוח רכב.


ביטוחים דרך חברת הביטוח איילון

בשנת  2014פרסמה העירייה מכרז  11-2015לביטוח רכוש וחבויות במסגרתו זכתה חברת איילון
לבטח את העירייה החל משנת  ,2015השורת כיסויים ביטוחיים.
חברת הביטוח איילון הגישה את הצעתה הזוכה למכרז עיריית בית שמש באמצעות י.ק.ב -סוכנות
לביטוח בע"מ אשר ייצגה את חברת הביטוח במכרז זה.
להלן היקפי ההתקשרות עם חברת איילון בשנים  2017 – 2015בש"ח:

שנה

סכום

2015

1,650,000

2016

2,343,835

2017

1,888,761

ההסכמים עם חברות הביטוח נחתמים ,לרוב ,לשנה אחת כאשר לעירייה אופציה להאריך את
ההתקשרות ב 4-שנים נוספות.

תאריך
פירוט הכיסוי
כניסה
הביטוחי
לתוקף

היקף הכיסוי השתתפות פרמיה
תאריך סיום
לתשלום
עצמית
הביטוחי
תוקף
(בש"ח)
(בש"ח)
(בש"ח)
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תאריך
פירוט הכיסוי
כניסה
הביטוחי
לתוקף

היקף הכיסוי השתתפות פרמיה
תאריך סיום
לתשלום
עצמית
הביטוחי
תוקף
(בש"ח)
(בש"ח)
(בש"ח)

תכולה:
172,500
מבנה:
32,198
ביטוח
רכוש

אש-

1/06/2016

31/10/2017

פריצה:
11,500 300,000,000

945,937

רעידות
אדמה:
285,200
נזקי טבע:
142,600

ביטוח כספים

1/06/2016

31/10/2017

100,000

בין 30,000
לבין
5,000,000

ביטוח חבות
מעבידים

1/06/2016

31/10/2017

20,000,000

20,000

2,839

229,729

ביטוח
אחריות צד ג 1/06/2016
ותושבים

ביטוח
תאונות
אישיות
(תלמידים)*

1/9/2017

31/10/2017

20,000,000

31/8/2018

75,000

745,268

1,677,813
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תאריך
פירוט הכיסוי
כניסה
הביטוחי
לתוקף

היקף הכיסוי השתתפות פרמיה
תאריך סיום
לתשלום
עצמית
הביטוחי
תוקף
(בש"ח)
(בש"ח)
(בש"ח)

10,000,000
למקרה

אחריות
מקצועית
עובדי עירייה

1/06/2016

ביטוח
אחריות
מקצועית-
מוהל

1/6/2016

31/10/2017

20,000,000
לתקופת

50,000

84,459

הביטוח

31/10/2017

5,000

10,000

2,494

*הנתונים מתייחסים ל 2017-2018כיוון שלא ניתן היה לקבל את העתק הפוליסה לשנים 2016-
.2017
ממצאים
 .1לא ניתן היה לקבל ממנהל מחלקת ביטוחים את כל פוליסות הביטוח של העירייה .כך למשל
לא ניתן היה לקבל את הפוליסות בגין :ביטוח שבר מכני ,ביטוח ציוד אלקטרוני וביטוח
נאמנות.
 .2מאחר ולא ניתן היה לקבל נתונים אודות מספר התביעות שהוגשו בעניין הפוליסות של
העירייה בחברת איילון והיקפם ,לא ניתן היה לבדוק את גובה הפוליסה ביחס לסכומי
התביעות שהוגשו נגד העירייה.



ביטוחים דרך משכ"ל

מלבד ההתקשרות עם חברת הביטוח איילון ,העירייה התקשרה עם חברות ביטוח שונות לכיסויים
ביטוחיים אחרים וזאת באמצעות החברה למשק וכלכלה .החברה למשק וכלכלה של השלטון
המקומי בע"מ (להלן" :משכ"ל") עוסקת ,בין השאר ,בהכנה ובפרסום של מכרזים בעבור
הרשויות המקומיות (להלן" :מכרזי מסגרת").
על פי סעיף  9לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים) ,התשל"ב ,1972-נוהג משרד הפנים
לאשר התקשרות לפי מכרזי מסגרת שפרסמה משכ"ל .ההתקשרות במתכונת זו "חוסכת"
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מהרשות את הליך עריכת מכרז עם כל הכרוך בכך .ביטוחי העירייה שהנם דרך משכ"ל בוטחו
בחברת הביטוח הראל.

תאריך
פירוט הכיסוי
כניסה
הביטוחי
לתוקף

תאריך
סיום תוקף

היקף
הכיסוי
הביטוחי
(בש"ח)

השתתפות
עצמית
(בש"ח)

פרמיה
לתשלום
(בש"ח)

שכבה

ביטוח צד ג'
שכבות על

שנייה:
בהתאם
לנזק
המוגדר
בפוליסה
או
שכבה
4,000,000
שנייה:
הגבוה
 200,000,000מהשניים
1/4/2016

31/3/2017

שכבה
שכבה
שלישית:
שלישית:
 200,000,000בהתאם
לנזק
המוגדר
בפוליסה
או
40,000,000
הגבוה

שכבה שנייה:
72,000
שכבה
שלישית:
20,900

מהשניים

אחריות
מקצועית
מהנדסים

1/10/2016

30/9/2017

4,000,000

ביטוח
אחריות

1/7/2016

30/6/2017

4,000,000
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68,000

81,000

25,380

תאריך
פירוט הכיסוי
כניסה
הביטוחי
לתוקף

תאריך
סיום תוקף

היקף
הכיסוי
הביטוחי
(בש"ח)

השתתפות
עצמית
(בש"ח)

פרמיה
לתשלום
(בש"ח)

נושאי משרה

ביטוח
1/11/2017

הוצאות
משפטיות

31/10/2018

לפי
ההליך

סוג

4,500

16,293

ממצאים
 .1מעיון בפוליסות שנמסרו לביקורת לשנים  2016-2017עולה כי חסרה לעירייה פוליסת ביטוח
ספורטאים.
 .2מאחר ולא ניתן היה לקבל נתונים אודות מספר התביעות שהוגשו בעניין הפוליסות של
העירייה שנערכו דרך משכ"ל והיקפם ,לא ניתן היה לבדוק את גובה הפוליסה ביחס לסכומי
התביעות שהוגשו נגד העירייה.
 .3לעירייה אין מדיניות ברורה בשאלה מתי מבטחים בפוליסות ביטוח דרך משכ"ל ומתי
מתקשרים עם חברת איילון שזכתה במכרז למתן שירותי הביטוח.



ביטוח רכב

העירייה ביטחה בין השנים  2016-2017את כלי הרכב שברשותה בחברת כלל חברה לביטוח בע"מ
באמצעות י.ק.ב סוכנות לביטוח בע"מ .להלן הנתונים בדבר הפרמיות בגין ביטוחי הרכב בהם
נשאה העירייה:

תאריך
כניסה
לתוקף

תאריך
סיום תוקף

פרמיה
פירוט
הכיסוי לתשלום
הביטוחי (בש"ח)
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סה"כ פרמיה

203,333

רכוש

307,981

31/03/2017 01/04/2016
חובה

104,648

רכוש

198,471

289,670

01/04/2018 31/03/2017
91,199

חובה

להלן נתונים בדבר כמות התביעות שהוגשו כנגד ביטוח הרכב בשלוש שנים שבין  1/4/14לבין
:31/3/17

תקופת ביטוח

סכום
תביעות

כמות
תביעות

1/4/14-31/3/15

11

87,516

1/4/14-31/3/16

8

83,293

1/4/14-31/3/17

6

87,859

25

258,668

סה"כ

ממצאים
 .1מבדיקת הביקורת עולה כי קצין הרכב של העירייה מעביר את רשימת הרכבים ישירות
לחברת הביטוח ופועל מולה במישרין בלא מעורבות של מחלקת הרכב.
 .2עוד עולה מבדיקת הביקורת כי אף שקצין הרכב הוא הגורם המקצועי בכל הנוגע לרכבי
העירייה לא מתקיימות איתו ישיבות ואין מנגנון עבודה מוסדר בין מחלקת ביטוחים והיועץ
הביטוחי לבין קצין הרכב.
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 .3על פי הנמסר לביקורת על ידי קצין הרכב הטיפול בהיבטים הביטוחיים בכל הנוגע לתאונות
בהם מעורבים רכבי העירייה מבוצע בפועל על ידו ורק לאחר סיום הטיפול מועבר למחלקת
ביטוחים להעברה לתשלום בפועל.

ג .בדיקת פוליסות


ביטוח אש/נכסים

פקודת העיריות קובעת כי כל מקרקעין שהם קניינה של העירייה יירשמו על שמה בספרי
האחוזה; בתקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין) ,התשכ"ז ,1967-נקבע כי
הרשות המקומית חייבת לנהל רישום של זכויות המקרקעין שלה .על פי תקנות אלה תנהל כל
רשות מקומית פנקס מיוחד שבו תרשום את זכויות המקרקעין שלה ,ואשר יכלול ,בין היתר ,את
ספר נכסי דלא ניידי שלה .מועצת הרשות המקומית תסמיך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים,
ותפקידו יהיה לנהל את הרישומים בפנקס המקרקעין.
הנזקים הנגרמים לנכסי הרשות המקומית מקורם לרוב בהתממשות סיכון מעשה ידי אדם ,דוגמת
גנבה ,פריצה או השחתה במזיד ,ומיעוטם מקורם בהתממשות סיכון הטמון בנזקי טבע ,לרבות
רעידת אדמה .תהליך מוסדר ומושכל של ניהול סיכונים ,הכולל את הערכתם והמעקב אחר
התממשותם ,לרבות ההוצאות הנגרמות לרשות המקומית בעת התממשות הסיכון ,יאפשר לרשות
לבחור באמצעים שיבטיחו הגנה מיטבית לנכסיה ,ובין היתר ,קביעת אמצעי המיגון והאבטחה של
הנכסים ,מתן פתרונות למניעת הסיכון או הקטנתו ובחירה בסוג הכיסוי הביטוחי הנדרש ,הגדרת
היקפו והתאמתו לצורכי הרשות המקומית וליכולותיה .ניהול סיכונים יעיל והקטנת היקף
החשיפה של הנכסים לסיכונים אף יאפשרו לרשות לדרוש את הקטנת הפרמיה המשולמת.
לצורך ביטוח מבנים אלו ,העירייה נדרשת לבצע ניהול סיכונים בהקשר של ביטוח רכוש .במסגרת
תהליך זה נעשית הערכה של הסיכון הפוטנציאלי לנכסים ,כדי לאתר סיכונים שראוי לבטח את
הנכסים מפניהם ,סיכונים שלא מקובל לבטח מפניהם (כגון סיכוני מלחמה ואירועי טרור) ,או
סיכונים שהביטוח מפניהם יהיה כרוך בתשלום פרמיה נוספת.
ביטוח נכסים מאפשר לרשות המקומית לעמוד בחובתה להגן על נכסיה על ידי קבלת פיצוי
שישמש למימון הקמתם המחודשת של נכסים ותשתיות שיינזקו  .רכישת כיסוי ביטוחי מתאים
מחייבת היערכות מקצועית ,ובכלל זה ביצוע סקר נכסים ושערוכם על פי ערך הכינון שלהם ,ביצוע
הערכת סיכונים ,בחירת פוליסות הביטוח המתאימות לכל רשות מקומית ושמירה על עדכניותן.
שערוך נכסי הרשות המקומית לצורך ביטוחם מחייב את הרשות לנהל את נכסי המקרקעין באופן
שוטף ולהחזיק מאגר אמין ועדכני של נתונים על הנכסים ,לרבות נתונים על שטחם המבונה .מאגר
נתונים כאמור יאפשר ,בין היתר ,לאמוד את ערכם של נכסיה הקבועים ,כדי שערכם החשבונאי
ישקף את ערכם העדכני ,וכדי שיהיה אפשר לקבוע את ערכי הכינון של הנכסים לצורך ביטוחם
ולא להימצא במצב של ביטוח חסר.
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בסעיף  17לחוק חוזה הביטוח נקבע כי חלה על המבוטח חובה לעדכן את המבטח בדבר החמרת
הסיכון .בחוק נקבע כי "משנודע למבוטח שחל שינוי מהותי ,עליו להודיע על כך מיד למבטח
בכתב".
נכסי המקרקעין של עיריית בית שמש כוללים ,בין היתר ,כ 310-מבנים לפי הפירוט הבא:

סוגי הנכסים

מספר
הנכסים

מקלטים

43

מוסדות דת

21

מוסדות חינוך ונוער

153

מרכזים קהילתיים

39

שצ"פים

26

בריכות שחייה

3

משרדי עירייה ורשויות
ממשלה

13

מרכזי בריאות ורפואה

3

מבנים ציבוריים

9

סה"כ

310

פוליסת ביטוח אש מורחב ורכוש שנכנסה לתוקפה ביום  1/6/2016כוללת כיסוי בגין נכסים בערך
כינון של  ₪ 300,000,000בלבד.
להלן פירוט הכיסויים בפוליסת הביטוח הם:
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פרמיה
לתשלום
(בש"ח)

פירוט נושאי פוליסת הביטוח

הכיסוי
הביטוחי
(בש"ח)

ההשתתפות
העצמית (בש"ח)

תכולה

300,000,000

50,000

172500

מבנה

10,000,000

100,000

32,198

פריצה

4,000,000

50,000

11,500

הרחבה לביטוח "כל הסיכונים"

1,000,000

1

רעידת אדמה

310,000,000

40,000

285,200

נזקי טבע

310,000,000

150,000

142,600

על פי הנמסר לביקורת על ידי היועץ הביטוחי ,במחצית השנה האחרונה נערך על ידי גזברות
העירייה ,סקר נכסים חדש לפיו שווי הנכסים שנסקרו עד כה הינו  900מיליון  .₪שווי נכסים צפוי
עוד לעלות מעבר ל 900-מיליון  ₪וזאת משום שטרם הושלם הסקר.

ממצאים
 .1שווי נכסים של העירייה היה מעודכן לפי  300מיליון  ₪מזה שנים רבות וכך גם דווח לחברת
הביטוח בשנת  ,2016אולם ,עם ביצוע סקר נכסים בשנת  2018התברר כי שווי הנכסים עולה
על  900מיליון . ₪
 .2בניגוד לחובתה החוקית לעשות כן העירייה אינה מעדכנת את חברת הביטוח המבטחת
בפוליסת ביטוח אש מורחב ורכוש בשווי הנכסים העדכני מדי שנה.



תאונות אישיות תלמידים

בישראל בדומה למדינות מפותחות אחרות ,היפגעות מתאונות היא תופעה מרכזית בתחום
בריאות הציבור בכלל ,ובבריאות ילדים צעירים בפרט .תאונות הן הגורם העיקרי להיפגעות בקרב
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אנשים צעירים ,בני שנה עד שלושים וארבע ,בשני המינים ,והן הגורם העיקרי לנכות ולאובדן
שנות חיים פוטנציאליות ,בקרב ילדים ובני נוער בני שנה ועד גיל .17
בהתאם לסעיף (6ד )1לחוק לימוד חובה ,רשות מקומית חייבת לבטח את תלמידיה בביטוח
תאונות אישיות .התשלום עבור ביטוח זה נגבה מן ההורים במסגרת תשלומי ההורים.
ביטוח זה מקנה זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית או קבועה ,או חלילה במקרה של מוות,
הנגרמים כתוצאה מתאונה ,אירוע פיזי ,חיצוני ,גלוי לעין ,בלתי צפוי ,הגורם להיזק גופני.
במסגרת הפוליסה של ביטוח תאונות אישיות יפוצו התלמידים ללא צורך בהוכחת אחריות ו/או
רשלנות .הביטוח חל על התלמיד  24שעות ביממה ,בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו,
בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
עיריית בית שמש מבטחת את ילדי העיר בגילאי חינוך חינם חובה מגיל  3ועד גיל  18בביטוח
תאונות אישיות בחברת איילון .
במסגרת הפוליסה לשנת תשע"ח ( )2017-2018דיווחה העירייה כי מספר הילדים המבוטחים הנו
.33,504
הביקורת קיבלה את רשימת התלמידים בעיר ממחלקת החינוך לשנת הלימודים תשע"ח (2017-
 )2018ונכללו בה  37,021תלמידים.
ממצאים
 .1כפי שעולה מנתוני מחלקת החינוך אף שמספר התלמידים אותם נדרשה העירייה לבטח בשנת
תשע"ח עמד על  37,020בוטחו בפועל בשנה זו רק  .33,504המשמעות הינה כי 3,516
תלמידים לא נכללו במסגרת הכיסוי הביטוחי לשנה זו.
 .2לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים את רשימת בתי הספר הנכללים בפוליסת הביטוח
ומספר ה תלמידים הלומדים בכל מוסד .רשימה כזו הופקה עבור הביקורת על ידי מחלקת
החינוך.



ביטוח אחריות מקצועית

ביטוח אחריות מקצועית מתייחס לחבות של העירייה על פי פקודת הנזיקין ,בשל מקרה של הפרת
חובה מקצועית כלפי צד שלישי ,שנעשתה בתום לב בתקופת הביטוח ,ומקורה ברשלנות ,בין
במעשה ובין במחדל ,במסגרת מקצועו של המבוטח.
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העירייה מבטחת את כל אחד מעובדיה המפעיל ידע מקצועי ובעל הסמכה במקצוע המחייב רישוי
כדין בפוליסת ביטוח אחריות מקצועית בחברת איילון ובכלל זאת :אחיות ,חובשים ,ריפוי
בעיסוק וטיפול בדיבור ,באומנויות ,תנועה ומחול ,פסיכולוגים ,עובדים סוציאליים ,ווטרינר,
מפקחים ווטרינריים ,עורכי דין ,תברואן וביצוע עבודות ריסוס והדברה ,מצילים ,מדריכי ספורט,
התעמלות ושחיה.
פוליסת הביטוח קובעת כי גבול האחריות למקרה יהיה  10,000,000וכי גבול אחריות מירבי
לתקופת הביטוח הנו  20,000,000כאשר ההשתתפות העצמית בכל אירוע תהיה .₪ 50,000
העירייה משלמת בגין פוליסה זו  ₪ 84,459בשנה.
ממצאים
 .1לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים את מספר העובדים שנמסר לחברת הביטוח במסגרת
פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.
 .2בגין פוליסת ביטוח אחריות מקצועית לשנים  2015-2016שילמה העירייה פרמיה של 71,415
 .₪שנה לאחר מכן ,הפרמיה גדלה משמעותית לסך של  ₪ 84,459כאשר הכיסויים הביטוחיים
נותרו זהים.

 .6טיפול בביטוחי קבלנים –(נספחי ביטוח)
"נספח ביטוחי" הנו למעשה אישור קיום ביטוחים המצורף לביטוח עבודות קבלניות אותו עורך
הקבלן .הנספח הביטוחי קובע כי לקבלן יש לתקופה קצובה את הכיסויים הביטוחיים הבאים:
ביטוח חבות מעבידים ,ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח רכוש וכן תנאים כללים נוספים שנקבעים
בהתאם לעבודה המוזמנת.
חשיבותו של הנספח הביטוחי הינה רבה הואיל ומדובר בביטוח על עבודות קבלנים והציוד שלהם
אשר מבצעים עבודות קבלניות לעיתים בהיקפים גדולים ברחבי העיר .נוכח האמור ,על העירייה
לכלול בחוזה סעיף ביטוחי שיישאר בתוקף עד לסיום הפרויקט וכן עליה לדאוג לקבל את הנספח
הביטוחי כשהוא חתום.
עוד בטרם חתימה על מכרזים ו/או הסכמים עם קבלנים ו/או ספקים עבור ביצוע עבודות לעירייה
עורך היועץ המשפטי של העירייה ,בשלב הראשון ,את הנספח הביטוחי לרבות קביעת סוגי
הביטוחים הנדרשים מהקבלן וכן גובה הכיסוי הביטוחי אשר נדרש מהקבלן.
ככלל היועץ המשפטי של העירייה מציין בנספח הביטוחי כי ביטוחי הקבלן יכללו תנאי מפורש על
פיו המבטח אינו רשאי לבטלם ו/או לשנות לרעה את היקפם אלא אם כן מסר הקבלן לעירייה
הודעה על כך בהתראה של  60יום לפחות .לעיתים היועץ המשפטי של העירייה נעזר בניסוח
הנספח הביטוחי ביועץ הביטוח החיצוני של העירייה.
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היועץ המשפטי בעירייה הוא אחד הגורמים המאשרים בחתימתם רת הסכמי ההתקשרות של
העירייה עם קבלנים .לאחר שהקבלן ו/או נותן השירות חתמו על ההסכם עורך היועץ המשפטי
בדיקה מקיפה של מסמכי ההסכם ומוודא בין היתר ,כי הנספח הביטוחי מלא וחתום .רק לאחר
שווידא כי הנספח הביטוחי חתום כדין ,חותם היועץ המשפטי על אישור ההסכם מעביר היועץ
המשפטי את מסמכי ההסכם לחתימת ראש העיר.

 .7הטיפול בתביעות
א .תהליך העבודה בעת קבלת תביעה
משרדו של מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות שוכן במשרדי העירייה .כאמור ,תפקידו של מנהל
המחלקה הנו גם טיפול בתביעות המוגשות לעירייה .מנהל המחלקה מקבל לידו את כל מכתבי
הדרישה ו/או כתבי התביעה המופנות נגד העירייה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או דואר
ישראל ו/או הגעה פיזית למשרדי העירייה.
ישנן תביעות המ ועברות לטיפול חברת הביטוח ,ישנן תביעות שהמחלקה המשפטית מטפלת בהן
וישנן תביעות אשר מועברות לטיפולם של עורכי החיצוניים.
מנהל המחלקה מחליט על העברת התביעות לחברת הביטוח או לעורכי הדין החיצונים בהתאם
לסכום התביעה:


תביעות שסכומן אינו עולה על  -₪ 7,000נשארות לטיפול במחלקה.



תביעות שסכומן הנתבע הנו בין  7,000ש"ח עד לגובה ההשתתפות העצמית -מועברות למשרד
עורכי דין חיצוני.



תביעות שסכומן הנו מעל לגובה ההשתתפות העצמית -מועברות לחברת הביטוח.
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קבלת פנייה
בכתב /כתב תביעה

סריקת המסמכים
ופתיחת תיקייה
במחשב

קריאת המסמכים
ובחינת המשך
הטיפול

תביעות שסכומן
אינו עולה על
 7,000ש"ח

מועבר לטיפול של
היועמ"ש  /מנהל
מחלקת ביטוחים
ותביעות

תביעות שסכומן
הנתבע הנו בין
 7,000ש"ח עד
לגובה ההשתתפות
העצמית

משרד עורכי דין
דהאן

משרד עורכי דין
כספי

תביעות שסכומן
הנו מעל לגובה
ההשתתפות
העצמית

חברת הביטוח
המבטחת

ב .תביעות עד 7,000
בעת קבלת תביעה משפטית המופנית כנגד העירייה שסכומה אינו עולה על  ₪ 7,000מנהל מחלקת
ביטוחים ותביעות קולט את התביעה ומתחיל את הטיפול בה לצד היועץ המשפטי לעירייה.
המדובר בתביעות נזיקיות בסכומים נמוכים מאוד אשר אין הצדקה להעבירם את הטיפול בהם
לעורכי דין חיצוניים.

ממצאים
 .1במחלקת ביטוחים ותביעות אין נוהל תביעות מסודר אשר בא להנחות את מנהל מחלקת
ביטוחים ותביעות שמקבל תביעה משפטית או מכתב התראה כיצד עליו לפעול.
 .2לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות את רשימת התיקים המלאה שבטיפולו
ופילוחה לפי סוג התביעה ,תאריך הגשתה ,סטטוס טיפול.
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 .3מנהל מחלקת ביטוחים ותביעות אינו עורך דין בהכשרתו ,אולם ,הוא עוסק בין היתר
במסגרת תפקידו גם בקבלת תביעות משפטיות וטיפול בהן יחד עם היועץ המשפטי של
העירייה.
 .4באתר האינטרנט של העירייה ובמחלקת הביטוחים לא מופיעים דרכי ההתקשרות בנושא
ביטוחים ותביעות והאפשרות היחידה לקבל את דרכי ההתקשרות עם מנהל המחלקה היא
באמצעות המוקד העירוני .הואיל ותפקידו הנוסף של מנהל המחלקה הנו גם לקבל את פניות
הציבור בנושא תביעות המוגשות נגד העירייה ולטפל בהן ,עליו להיות זמין לציבור בצורה
מרבית על ידי פרסום דרכי ההתקשרות עמו באתר העירייה ולאפשר פניות ,בירורים ,המצאת
מסמכים וכיו"ב.

ממצאים
 .5בשלב של בחינת המשך הטיפול בתביעה נתקל מנהל מחלקת ביטוחים בקשיים מול אגפי
ומחלקות העירייה השונים בכל הנוגע לקבלת מידע אשר רלוונטי לטיפול בתביעה .כך למשל
כאשר נדרש מידע בדבר הגורם האמון על טיפול בתחום מסויים ,מועדי טיפולים ותחזוקה
וכדומה.
הביקורת תציין כי התרשמה ,שאכן יש קושי בקבלת מענה מיידי וסדור לפניות מנהל מחלקת
ביטוחים .עם זאת ,הביקורת ממליצה להסדיר את יחסי הגומלין בין מחלקת ביטוחים לבין
אגפי העירייה ובעיקרן אגף שפ"ע ואגף הנדסה בעניין התייחסות האגפים לתביעות.

ג .תביעות בין  – 7,000לגובה ההשתתפות העצמית
העירייה התקשרה עם שני משרדי עורכי דין לטיפול בתביעות נזיקיות המופנות נגדה .המדובר
בתביעות שסכומן נע בין  ₪ 7,000לבין גובה ההשתתפות העצמית ועניינן תביעות נזיקין (בעיקר
רכב) ונזקי שיבוב של חברות ביטוח עד לגובה ההשתתפות העצמית של העירייה.

במסמך שהוציא היועץ המשפטי של העירייה שכותרתו "תיקים תלויים ועומדים נגד עיריית בית
שמש -נכון ליום  " 30/6/17ציין היועץ המשפטי כי עורכי דין חיצוניים מטפלים בתביעות נזיקיות
עד לגובה ההשתתפות העצמית שהיה " 1,000דולר עד לשנת  ,2006ובסך  $9,500לגבי שנת ,2004
 $6,000לשנת  $7,500 ,2005-2007לשנת  ₪ 75,000 ,2008לשנים  ₪ 40,000 ,2009-2016מאמצע
שנת  . 2014תביעות אלו מטופלות עוד בטרם מוגשת תביעה ,או לאחריה בבית משפט שלום או
בתביעות קטנות ונסגרות כדבר שבשגרה בהסכמי פשרה .בסך הכל המדובר בסדר גודל של עד
."₪ 250,000
כאמור ,העירייה התקשרה עם שני משרדי עורכי דין אולם ,לפני כשנתיים התקבלה החלטה לא
להעביר עוד תיקים למשרד עורכי דין כספי ואת כל התביעות החדשות שמתקבלות שסכומן מעל
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 ₪ 7,000להעבירם למשרד עורכי דין דהאן .כיום ,משרד עורכי הדין כספי מטפל במספר תביעות
בודדות אשר נותרו פתוחות ובטיפולו.
בהתאם לנתונים שהתקבלו ממנהלת החשבונות הראשית בעירייה ,מספר התיקים בהם טיפלו
משרדי עורכי הדין דהאן וכספי בין השנים :2016-2017

משרד עו"ד

דהאן

כספי

שנה

מס' התיקים
שבטיפולו

2016

21

2017

52

2016

1

2017

7

ממצאים
 .1למחלקת ביטוחים ותביעות אין בנמצא רשימה מסודרת של כל התיקים ו/או התביעות
שנמצאות בטיפולם של עורכי הדין החיצוניים.
 .2לא ניתן היה לקבל את רשימת התיקים שבטיפול של כספי .יצוין ,כי על פי הנמסר לביקורת
למיטב ידיעתו של היועץ המשפטי לעירייה היו אמורים להיות בטיפול כספי  2-3תיקים בלבד.

ד .תביעות מעל גובה ההשתתפות העצמית
דוח ניסיון תביעות הנו דוח המפרט את כמות התביעות אשר טופלו על ידי חברת הביטוח ,סך
התשלומים ששולמו על ידי חברת הביטוח וכמות התביעות שהוגשו באותה שנה.
הביקורת קיבלה את דוח ניסיון התביעות בגין מערך ביטוחי העירייה לשנים  2015-2016מטעם
חברת איילון המפרט את מספר התביעות בגין כל פוליסה וכן את הסכומי ששולמו על ידי חברת
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הביטוח מעבר לסכומים ששולמו על ידי העירייה במסגרת ההשתתפות העצמית .להלן נתוני דוח
ניסיון תביעות לשנים :2015-2016

שנת
חיתום

ענף

הודעות
זהירות

סה"כ
מספר
תביעות
שהוגשו

3

2015

תביעות
משולמות

סה"כ
תביעות
מעל סכומי כולל
ההשתתפות משולמות
העצמית

16,689

16,689

אש
מורחב
2016

1

2015

2

148,717

חבות
מעבידים
2016

2015

1

32

15

בבדיקה

66,586

781,234

צד שלישי
2016

5

בבדיקה

2015

1

21,312

אחריות
מקצועית
1

2016

סה"כ

14,848

בבדיקה

98,126

174,9669

הערות לטבלה :בענפים כספים ,נאמנות ,שבר מכני וציוד אלקטרוני לא הוגשו תביעות עד ליום
הוצאת הדוח.
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פרמיה
ששולמה
שם
ע"י
הפוליסה
העירייה
לשנה

תשלום
ההשתתפות ע"י
חברת
העצמית
הביטוח

ניתן

אש
מורחב

588,106

לא
לדעת

צד
שלישי

833,175

75,000

66,586

אחריות
מקצועית

71,415

50,000

14,848

סה"כ

125,000 1,492,696

16,689

98,123

ממצאים
 .1לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות בעירייה את דוח נסיון תביעות לשנים 2016-
.2017
 .2לא ניתן היה לקבל ממחלקת ביטוחים ותביעות את רשימת התביעות שמטופלות על ידי חברת
הביטוח עבור העירייה.
 .3מעיון בדוח נסיון תביעות לשנים  2015-2016עולה כי העירייה שילמה פרמיות בסך של
 ₪ 1,492,696וכן השתתפות עצמית בסך של  ₪ 125,000בעוד שחברת הביטוח שילמה עבור
התביעות רק סך של .₪ 98,123
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 .4מסקנות והמלצות
 .1ניהול תחום הביטוחים במועצה על ידי עובד שלא קיבל ולו הכשרה בסיסית בתחום ואינו
עובר הדרכות והשתלמויות בנושא במהלך עבודתו עלול לפגוע בהיקפי הכיסוי הביטוחי של
העירייה כמו גם ביכולה של העירייה לקבל מהחברה המבטחת שיפוי שלו הייתה זכאית
לכאורה מחברות הביטוח .מומלץ כי העירייה תבחן את האפשרות לספק למנהלת מחלקת
ביטוחים הכשרה מקצועית רלוונטית ולכל הפחות להוציאו להשתלמויות מקצועיות בתחום
הביטוח.
 .2אין הגדרה מסודרת של תפקידי היועץ החיצוני ,תחומי אחריותו היקף עבודתו ,אין הסדרה
של חובתו לדאוג לכיסוי ביטוחי של אחריותו המקצועית כשאר היועצים ואף לא ניתן לבחון
את נאותות תשלומי שכר הטרחה המועברים אליו.
מומלץ להסדיר את הסכמי ההתקשרות ושכר הטרחה עם היועץ הביטוחי ועם משרדי עו"ד
הקיימים .לחילופין ,מומלץ כי העירייה תחל בהליך מכרזי מסודר חדש לקבלת שירותי ייעוץ
ביטוחי וייצוג משפטי חיצוני.
 .3יש להקפיד על פירוט תקציב הביטוחים במסגרת תקציב העירייה וזאת בנפרד מתקציב
המחלקה המשפטית באופן שיאפשר קיום מעקב ובקרה נאותים אחר עלויות הכיסוי הביטוחי
ואחר תשלומי ההשתתפות העצמית וההסדרים בהם נושאת העירייה.
 .4יש להקפיד על קיומם של נהלי עבודה מסודרים בתחום הביטוח ובכללם:


הגדרת תפקיד יחידת הביטוח וקביעת דרכי הפעולה השוטפים;



הנחיות בדבר הטיפול במידע המצטבר הנוגע לביטוח ,ובכלל זה ריכוז מידע על
תשלומי הפרמיות ,מעקב אחר שינויים בערך הרכוש המבוטח וריכוז מידע על ביטוח
נכסים שהוקצו לאחר;



קביעת דרכי ניהול מערך התביעות לרבות אומדן הנזקים בידי אנשי מקצוע ,אופן
הגשת התביעה לחברה המבטחת ומעקב אחר סכומי הפיצוי שהתקבלו.



קבלת החלטות מושכלות בעניין קביעת היקף הרכוש שיבוטח והפרמיה שתשולם.



קיום בקרה על הפיצוי שנקבע בגין נזקים לנכסים המבוטחים בפוליסה ועל קבלתו.



המעקב והבקרה אחר נספחים ביטוחיים של קבלנים.

 .5העובדה כי לא נעשה שימוש במערכת הממוחשבת אינה מאפשרת ביצוע הפעולות הבאות:


ייעול עבודת המחלקה -עבודה אפקטיבית ויעילה של מחלקת ביטוחים שכן ניהול
העבודה בגיליון אלקטרוני ולא במערכת ייעודית אינה מאפשרת קבלת נתונים
מדויקים אודות נתוני המחלקה כגון :תביעות מסוג מסוים לפי שנים.



שיתוף המידע -שקיים במחלקת ביטוחים גם עם בעלי תפקידים נוספים בעירייה.
במצב הנוכחי כל המידע אודות מחלקת ביטוחים נמצאים בידיו של בעל תפקיד יחיד
בעירייה.



פיקוח ובקרה -של הגורם הממונה על עבודת מנהל המחלקה.



הפקת דוחות -פירוט תביעות ותשלומים ,תיקים לפי שלבי טיפול וגורם מטפל,
התפלגות תיקי תביעות ופילוח נתונים נוספים .שימוש בדוחות מסוג זה ייעל את
עבודת הבקרה ויאפשר פיקוח על הפעולות הננקטות בתיקי הביטוח .כמו כן ,הדבר
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יביא להבהרת התמונה באשר לשלב הימצאותו של כל תיק ולהקטנת משך זמן
.6

.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13

העבודה והחיפוש.
על מחלקת ביטוחים ותביעות להקפיד על שמירת כל התיעוד הרלוונטי בנוגע לביטוחי
העירייה ובכלל זאת ,כל הפוליסות המלאות ,מסמכי ההתחשבנות ,דוחות ניסיון תביעות,
מסמכי תביעות וכדומה.
מומלץ כי העירייה תקבע מדיניות ברורה בעניין בחירת הגורם מולו היא מתקשרת להסדרת
כיסוי ביטוחי.
על העירייה לעדכן מדי שנה את שווי הנכסים (או הרכבים ,או מספר התלמידים או העובדים
וכדומה) העדכני בפוליסות הביטוח.
מומלץ כי מחלקת ביטוחים ותביעות תערוך בדיקה ורשימה מסודרת לרבות סטטוס הטיפול
של כל התביעות המשפטיות שנמצאות בטיפול הגורמים החיצונים כגון :משרדי עורכי הדין
וחברות הביטוח.
על העירייה לערוך בירור אודות עליית גובה הפרמיה של ביטוח אחריות מקצועית כאשר
הכיסויים הביטוחיים נותרו בעינם.
במסגרת תפקיד מחלקת ביטוחים ותביעות לדאוג לרכז בידה את כל נספחי ביטוחי הקבלנים
ולערוך מעקב צמוד אחר תוקפם וחידושם בעת הצורך.
על העירייה לדאוג להנגיש את דרכי ההתקשרות עם מחלקת תביעות וביטוחים בעירייה
באתר האינטרנט שלה.
ראוי כי העירייה תערוך בדיקה מחודשת בעניין כדאיות הכלכלית בתשלומי סכומי הפרמיות
והשתתפות העצמית לעומת תשלומי חברות הביטוח עבור תביעות העירייה.
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תלונות ציבור 2016

 .1פירוט תלונות שהתקבלו ללשכת מבקר

תלונות ציבור 2016
6%

תלונות 2016
40
הנדסה
21
פיקוח
24
שפ"ע
4
חינוך
6
גבייה
6
אחר

הנדסה

4%

6%

39%

פיקוח
24%

שפ"ע
חינוך
גבייה

21%

אחר

פילוח תלונות שפ"ע
שפ"ע
ניקיון
תחזוקה
אחר

24
9
5
10

37%

42%

ניקיון
תחזוקה
אחר

21%

91

פילוח תלונות הנדסה
הנדסה
עבירות בנייה
פיתוח
הקצאות
בטיחות
תנועה
אחר

40
16
4
9
1
6
2

5%

עבירות בנייה

42%

פיתוח

16%

3%

הקצאות
24%

בטיחות
תנועה

10%

אחר
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הוראות החוק בנושא ביקורת

תפקיד המבקר
סעיף  170מגדיר את תפקידי מבקר העירייה כדלקמן:
 .1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה ,התשכ''ה,1965 -
נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות
והחיסכון;
 .2לבדוק את פעולות עובדי העירייה;
 .3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין,
טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת
רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
 .5תפקידו ,סמכויותיו ודרכי עבודתו של מבקר העירייה נקבעו בפקודת העיריות .אלו חוזקו
בתיקון מספר  80לפקודת העיריות .ההוראות באו בעיקר להקנות למבקר העירייה מעמד
עצמאי כדי להבטיח ביקורת יעילה ואפקטיבית.

גופים מבוקרים
סעיף (170ב) מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:
הביקורת לפי סעיף קטן (א) תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית
לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה
ייקרא להלן ''גוף עירוני מבוקר'';
על פי הוראה זו ,גוף מוגדר כ"גוף מבוקר" אם מתקיים בו לפחות אחד משני תנאים:
 .1העירייה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.
 .2העירייה משתתפת במינוי הנהלתו.

עבודת הועדה לענייני ביקורת
93

(א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר המדינה
ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל
דו"ח של מבקר העירייה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת ,והיא רשאית
לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש למועצה את סיכומיה
והצעותיה.
(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את ההרכב
הסיעתי של המועצה; ראש העירייה ,סגניו וחברי ההנהלה לא יהיו חברים בועדה לענייני
ביקורת.
(ג) יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( ,)2מהאופוזיציה ולא יכהן
כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר;

לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך לאופוזיציה ,אם התקיימו
בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה;

(א)
(ב)

לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;

(ג)

מסיעתו לא מונו סגנים לראש העירייה;

(ד)

סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה.

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה ראש הועדה
לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
(א)

הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;

(ב)

הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;

(ג)

הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר.

(ד)

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייה ,אם יש במועצה יותר מסיעה אחת

תוכנית עבודה
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בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית ,את נושאי הביקורת
בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת -
 .1על פי שיקול דעתו של המבקר;
 .2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני;
 .3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני
נושאים לשנת עבודה.
 .4המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.

תקציב שנתי
סעיף ( 170ה) לפקודת העיריות קובע כי מבקר העירייה יכין יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה
הצעת תקציב שנתי ללשכתו ,לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה.
היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של העירייה ,כפי שיקבע
השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה השנתי.
ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירייה ,כפי שהגיש אותן
מבקר העירייה ,במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי.

המצאת מסמכים ומסירת מידע (תיקון :התשל''א ,התשל''ט ,התש''ן ,התשס''ב)
סעיף (170ב) קובע:
(א) ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסגניו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר,
ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה
דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
(ב) למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של
העירייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
(ג) לגבי המידע החסוי על פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
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(ד) עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו האמורה ,כל
איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.
(ה) לצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת
העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה
שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו.
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר
להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן .יש הסוברים שנוכחותו של מבקר העירייה בישיבות ,
היא על מנת להשגיח ולהבטיח שעבודת הועדה/מליאה שלישיבתה הוא הוזמן ,תיעשה כהלכה ואם
השתתף בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידו ,אין לך טעות
גדולה מזו.
מטרת נוכחותו של המבקר ,בישיבות המועצה או ועדה מועדותיה ,היא למטרת הביקורת ,יעילות
הביקורת מותנית בידיעה מעמיקה מוקדמת ועדכנית ככל האפשר ,של פעולות העירייה על כל
ענפיה המרובים .חלק חשוב מאוד מכלל פעולות אלו -קביעת מדיניות ,קבלת החלטות ,חשובות
והקצאת משאבים-מתבצע בישיבות מועצה העירייה ובועדות .מבקר העירייה משתתף בישיבות
אלו כדי להיות מעודכן ולעמוד מקרוב על פעולות העירייה.

דיווח
סעיף (170ג) קובע את חובת הדיווח כדלקמן:
(א) המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערך .הדו"ח יוגש אחת לשנה ,לא
יאוחר מ 1-באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"ח .בדו"ח יסכם המבקר את
פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורת .אין
בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו21-ב לחוק מבקר המדינה,
התשי''ח( 1958-נוסח משולב).
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה לענייני ביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני
ביקורת דרשו ממנו לעשות כך.
(ג) תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה לענייני ביקורת את
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
(ד) הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה
לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור
בסעיף קטן (ג) .לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה,
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תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה
חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העירייה לועדה .בטרם תשלים הועדה את סיכומיה
והצעותיה רשאית היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיוניה נושאי משרה של העירייה או של
גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
(ה )1תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
(ה ) 2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
קטן (ד) ,או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו,
ימצי א המבקר עותק הדו"ח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר
משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
(ו) לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תוכנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר
העירייה או ראש העירייה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור.
(ז) היה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העירייה או היועץ המשפטי של העירייה הוא צד
לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק העונשין ,התשל''ז ,1977-יעביר המבקר את
העניין במישרין לידיעת מבקר המדינה.

פרסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורת
סעיף ( 170ג)(ו) לפקודת העיריות קובע איסור פרסום של כל דו"ח או חלק ממנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה .על פי סעיף (334א) לפקודה ,המפרסם דו"ח ביקורת או חלק ממנו לפני
שהדבר הותר כדין עובר עבירה פלילית אשר העונש בגינה הוא שנת מאסר.

מעקב אחר תיקון ליקויים
תקנה  4לתקנות העירייה (דין וחשבון מבקר העירייה) תשל"ד ,1974-קובעת שמבקר העירייה
יפרט בדו"ח השנתי שהוא מגיש לראש העירייה את המעקב שהוא ביצע אחר תיקון הליקויים
שנמצאו על ידי הביקורת בדו"חות קודמים וכמו כן יציין את תיקוני הליקויים
יש לפרסם נוהל שכל אגף יהיה חייב לשלב במסגרת תוכנית העבודה השנתית כמשימה לביצוע,
את יישום תיקון הליקוי והמלצות המבקר ולדווח על ביצועה.
יישום בפועל של נוהל זה יבטא את החשיבות שרואה הנהלת העירייה ביישום המלצות המבקר
לטובת המערכת העירונית ולשמירה על החוק.
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תגובת המבוקרים
תגובות המבוקרים במהלך הכנת דו"ח הביקורת וגם לאחריו ,הינן חלק בלתי נפרד מעבודת
הביקורת .מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה לעיתים ,תוצאת הביקורת אינה
קלה גם למבוקרים .ראוי ,על כן ,שהכללים המנחים את עבודת הביקורת בקביעת העובדות
והמסקנות יהיו גלויים לעין כל וידועים למבוקרים.
סדרנה דברים של מהלך הכנת הדו"ח נחלק לשלבים :השלב הראשון הוא בירור עובדתי עם
המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות
ובמסמכים שונים .בשלב הבא מקבל המבוקר את טיוטת הדו"ח הראשונה עליה הוא רשאי להגיב,
אם רצונו בכך ,בין בכתב בין בעל פה .לעיתים הביקורת מזמנת את המבוקר להבהרת נקודות
עובדתיות ולברור פרטים שנראים לביקורת כי טרם הברור סופי .רק לאחר מכן מגיע השלב
השלישי שהוא הכנת דו"ח סופי במידת הצורך ועל פי העניין מאפשרת הביקורת למבוקר להעיר
את הערותיו גם לאחר הדו"ח הסופי.
מחובתה של הביקורת לגלות רגישות רבה וזהירות כלפי המבוקר ובדרך כלל לבקר תהליכים
ופעולות של נושאים ולא לעניינו של מבוקר
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