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דו"ח הסדרי ניגוד עניינים-יועצים חיצוניים
רקע:
האיסור על ניגוד עניינים הוא מעקרונות היסוד של השיטה המשפטית בישראל ,והוא חל הן
בתחום המשפט הציבורי והן בתחום המשפט הפרטי .על פי עיקרון זה אסור לבעל תפקיד
להעמיד את עצמו במצב שבו עלול להיות ניגוד בין חובת הנאמנות שלו לתפקיד ובין אינטרס
אחר שלו או של גורם הקשור אליו.1
בג"ץ 2קבע כי "כלל יסוד הוא בשיטתנו המשפטית כי אסור לו לעובד הציבור להימצא
במצב בו קיימת אפשרות ממשית של ניגוד עניינים .קיימת אפשרות ממשית למשוא פנים
ולדעה משוחדת כאשר עובד הציבור משמש בעת ובעונה אחת בשני תפקידים ,אשר ביניהם
קיימת אפשרות ממשית לניגוד עניינים .ניגוד העניינים הוא היוצר משוא פנים ,והאפשרות
הממשית לניגוד עניינים היא היוצרת אפשרות ממשית למשוא פנים".
בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מאפריל  2011נקבע "נוהל לבדיקה ולמניעת חשש לניגוד
עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות" (להלן  -הנוהל למניעת ניגוד עניינים).
בחוזר נקבע כי לאחר סיום הליכי הבחירה לתפקיד יועץ ברשות המקומית ימלא היועץ שאלון
לאיתור חשש לניגוד עניינים ויגישו ליועץ המשפטי של הרשות המקומית .בשאלון ישיב היועץ
על כמה שאלות ,ובין היתר ,יציין אם היו לו זיקה או קשר ,שלא כאזרח המקבל שירות,
לפעילות הרשות המקומית שבה הוא מועמד לעבוד או לגופים הקשורים אליו או למי
שאמורים להיות ממונים עליו או כפופים לו בתפקיד שאליו הוא מועמד .על פי חוזר המנכ"ל,
היועץ המשפטי יבחן אם ,בנסיבות המקרה ,קיים חשש לניגוד עניינים בין מילוי התפקיד על
ידי המועמד לבין ענייניו האחרים.
הסדר ניגוד עניינים:
ככלל ,קיימים שני שלבים עיקריים בעריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים :בשלב הראשון -
יש לאתר את הנושאים בהם עלול להיווצר ניגוד העניינים בין תפקידו של המועמד לשירות
הציבורי לבין ענייניו האחרים ,ולברר את מהותו של ניגוד העניינים בכל אחד מנושאים אלה.
1
2

מבקר המדינה ,דוח ביקורת שנתי 63ג ,בפרק "היבטים בפעולות לקידום ספורט נשים בישראל" ,עמ' .1481
בג"ץ  ,531/79סיעת "הליכוד" נ' מועצת עיריית פתח תקווה ,פ"ד לד( ,566 ,)2עמ' .570-569
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על המועצה לפעול ליישום הנחיות משרד הפנים בעניין מניעת חשש לניגוד עניינים ולהקפיד
להחתים יועצים על שאלון למניעת חשש לניגוד עניינים בטרם תחל ההתקשרות עמם.

ממצאים:
 .1המועצה האזורית התקשרה עם כ 5יועצים חיצוניים ב(2015יועצים חדשים והמשכי
התקשרויות).
.2

ביום ה 5-לאפריל ( 2011חוזר מנכ"ל  )2/2011פורסם חוזר מנכ"ל משרד הפנים אשר מסדיר
את נוהל הבדיקה למניעת ניגודי עניינים של יועצים חיצוניים.

 .3מטרת הנוהל הוא "לקבוע את ההליך שבאמצעותו יובטח כי טרם העסקתם של יועצים
ברשויות המקומיות תיבחן סוגיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד ויינקטו צעדי מנע,
לפי הצורך ,שימנעו מצבים שבהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים".
 .4בדיקות המועמד מבחינת סוגיית ניגוד העניינים ייעשו לפני חתימה על חוזה העסקה.
 .5הנוהל קובע כי בכל מכרז ,או בכל הליך בחירה אחר לתפקיד יועץ ברשות המקומית ,התנאי
לתחילת עבודתו של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון,
ובמידת הצורך ,על פי החלטת היועץ המשפטי ,הכנת הסדר למניעת ניגוד עניינים וחתימת
המועמד עליו.
 .6על פי הנוהל באחריות מנהל היחידה שבא מועסק היועץ לוודא את הסדרת נוהל ניגוד
העיניים.
 .7עוד קבע חוזר מנכ"ל זה כי יש לעגן את ההוראות של נוהל זה בחוזה העסקה של יועץ ולקבוע
כי מילוי הנוהל הוא תנאי מהותי להעסקתו של היועץ והפרתו תהיה הפרה מהותית של החוזה
על כל הנובע מכך.
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ממצאים עיקריים:
 .1המועצה לא ביקשה מהיועצים החיצוניים חתימה על הסדר ניגוד עניינים.
 .2אין בחוזה(במידה וקיים חוזה) את סעיף מניעת ניגוד עניינים.
 .3אין למועצה ידע בנושא ניגוד העניינים של היועצים במידה וקיים כזה.
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המלצות:
 .1להכניס סעיף זה לחוזה של כל יועץ חיצוני.
 .2לבקש את כל היועצים החיצוניים לחתום על הטפסים הרלוונטיים בהקדם.
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תגובת הגזברות והמזכירות:
המלצת הביקורת יושמה במלואה.
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דו"ח ביקורת תשלומים לחוגים
רקע:
המועצה האזורית דרך מחלקת הספורט במועצה הפעילה בשנת  76 15\2014חוגים שונים
אשר פנו לכלל האוכלוסייה מילדים ונוער ועד למבוגרים כך שההיצע הוא גדול ואכן נרשמו
לחוגים כ 900משתתפים.
הביקורת:
התקיימה אל מול חברת הגבייה שמועסקת ע"י המועצה וחיפוש חומרים במחלקת
הספורט.

בסקירת תשלומים לחוגים התגלו מספר ממצאים חריגים להלן:
 .1מס' עסקה  8621הסכום שהתקבל הוא  ₪ 794במקום ( ₪ 1000עלות החוג) לא נימצא כל
הסבר או תיעוד לחוסר זה.
 .2מס' עסקה  934הסכום שהתקבל הוא  ₪ 1800במקום ( ₪ 2000עלות החוג) לא נימצא כל
הסבר או תיעוד לחוסר זה.
 .3מס' עסקה  8402הסכום שהתקבל הוא  ₪300במקום (₪ 700עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
 .4מס' עסקה  8208הסכום שהתקבל הוא  ₪200במקום (₪ 700עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
 .5מס' עסקה  8531הסכום שהתקבל הוא  ₪4000במקום (₪ 4200עלות החוג-לחוג זה נרשמו 2
ילדים מאותה משפחה) לא נימצא כל הסבר או תיעוד לחוסר זה.
 .6מס' עסקה  8899הסכום שהתקבל הוא  ₪835במקום (₪ 2200עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
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 .7מס' עסקה  8529הסכום שהתקבל הוא  ₪410במקום (₪ 500עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
 .8מס' עסקה  8463הסכום שהתקבל הוא  ₪400במקום (₪ 500עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
 .9מס' עסקה  1364הסכום שהתקבל הוא  ₪250במקום (₪ 700עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
 .10מס' עסקה  1364הסכום שהתקבל הוא  ₪350במקום (₪ 500עלות החוג) לא נימצא כל הסבר
או תיעוד לחוסר זה.
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תגובת מחלקת הגבייה
מתן הנחה לחוגי ילדים – ללא תיעוד מקור האישור.
תיאור המקרה  -בשנת  2014רישום לחוגי התרבות והספורט בוצעו במחלקות .
כחלק משיפור השירות והרצון להקל על התושב ברישום ותשלום בשני מקומות שונים ומפאת
קוצר הזמן לחשוב על מערך רישום אינטרנטי ,הוחלט כי הרישום יתבצע במחלקת הגביה דרך
קופת סעיפים (זו קופה שקולטת תשלומים בלבד) ובמקרים של הנחה או תיקון בחיובים מזכירת
המחלקה תעדכן את הגביה ותעביר מסמך אישור להנחה.
שיטה זו התגלתה בדיעבד כיעילה כלפי התושב ופחות יעילה מול הרישומים והאסמכתאות
למועצה.
בשנים הקודמות הרישומים והחיובים היו במחלקות התרבות והחינוך והתושב היה מגיע לשלם
במחלקת הגביה לאחר שהחיוב היה מופיע במערכת כך שעניין החיוב היה באחריות של המלקות
הרלוונטיות וכך צריך לנהוג.
בשנתיים האחרונות ביוזמת מחלקת הגביה נפתחו הרישומים דרך האינטרנט ורוב התושבים בחרו
להרשם בדרך זו שאר התושבים נרשמו במחלקת הגביה במערכת של חיוב מול זכות ואם נתנה
הנחה היא רשומה במערך הגביה.
תהליך קופת סעיפים:
במקרים הללו החיוב היה מוזרם לפי גובה התשלום בפועל שאושר לילד ,עקב זאת שהרישום
והתשלום בוצע ב"קופת סעיפים" ,רישום זה יצר מצב בו לא ניתן לראות את גובה ההנחה או
יתרת חוב של הרישום לילד כיוון שהסכום שהוזרם היה בדיוק בגובה התשלום שאושר לאחר
ההנחה.
בתשעה המקרים הללו ( מתוך  1,300נרשמים ! ו 900-בדיקות שנדגמו בביקורת ע"י מבקר
המועצה !)
כל תשעת המקרים הללו קיבלו הנחה או נרשמו מאוחר או שעזבו את החוג מוקדם הדבר היחידי
שהיה חסר היה התיעוד במערכת לסיבת ההנחה ולגורם המאשר .
הממצאים החריגים שנבדקו יכולים לנבוע מהסיבות הבאות:


ילדים שהתחילו מאוחר את החוג/קייטנה.



ילדים שחלו במהלך החוג/קייטנה.



החלפות חוג יקר בחוג זול וההיפך.

האחריות על הנחות ביטולים והפחתת חיובים הוא באחריות הבלעדית של מנהל המחלקה
הרלוונטי ברובם המוחלט של המקרים היו אסמכתאות להפחתת החיוב אך להערכתי
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האסמכתאות החסרות למקרים שנבדקו יכולים לנבוע בעיקר מפאת הלחץ שנוצר בתקופת
הרישום בכל מחלקות המועצה בבדיקה עם המחלקות הרלוונטיות ועם צוות מחלקת הגביה אין
לנו דרך לפתור את המקרים המצ"ב שלא נמצאו להם אסמכתאות.

פיתרון -הרישום כעת נעשה אינטרנטית.
בכל הנחה מוזרם במערכת הסכום המלא לגביה ,ללא תיעוד סיבה או סריקת מסמך מאשר לא
ניתן לאשר הנחה
והתושב נשאר ביתרת חובה ,דבר שצף במערכת הגביה.
צורת הטיפול -קיימתי שיחה בנושא עם עובדות המחלקה  ,הוצאנו רענון להנחיות לנוגעים בדבר.
בתחילת הרישום השנה לחוגים נבצע שוב בדיקה מדגמית לרישום לחוגים לאיתור באגים
במערכת ,ככל שיהיו.
להלן העסקאות שנדגמו ולא נמצאו להם אסמכתאות:
 .11מס' עסקה  8621הסכום שהתקבל הוא  ₪ 794במקום ( ₪ 1000עלות החוג).
(הצטרף מאוחר לחוג).
 .12מס' עסקה  934הסכום שהתקבל הוא  ₪ 1800במקום ( ₪ 2000עלות החוג).
(רשמה שני ילדים ילד שני ניתנה הנחה).
 .13מס' עסקה  8402הסכום שהתקבל הוא  ₪300במקום (₪ 700עלות החוג) .
(הילד עזב במהלך החוג).
 .14מס' עסקה  8208הסכום שהתקבל הוא  ₪200במקום (₪ 700עלות החוג) .
(היה להם זיכוי של  ₪ 500לכן שלמו .)200
 .15מס' עסקה  8531הסכום שהתקבל הוא  ₪4000במקום (₪ 4200עלות החוג-לחוג זה
נרשמו  2ילדים מאותה משפחה) ( .רשם שני ילדים ילד שני הנחה).
 .16מס' עסקה  8899הסכום שהתקבל הוא  ₪835במקום (₪ 2200עלות החוג) .
(הצטרף מאוחר לחוג).
 .17מס' עסקה  8529הסכום שהתקבל הוא  ₪410במקום (₪ 500עלות החוג) .
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(הצטרף מאוחר לחוג).
 .18מס' עסקה  8463הסכום שהתקבל הוא  ₪400במקום (₪ 500עלות החוג) .
(עידן פאר -הצטרף מאוחר לחוג).
 .19מס' עסקה  1364הסכום שהתקבל הוא  ₪250במקום (₪ 500עלות החוג) .
(הצטרף מאוחר לחוג).
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תגובת הגזברות:
בעבר וועדת ההנחות בחוגים לא התכנסה והופק בגינה פרוטוקול כפי שעושים בארנונה,
אלא הגישו מכתב למנהל המחלקה שהמליץ  /לא המליץ והועבר לגזבר לאישור.
מהלך זה יצר את הפער בגין החיוב לגביה.
השינוי שביצענו אמור לטפל בזה ,ואבקש להבא לסרוק את אישורי להנחה בחוג.
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המלצות:
 .1תיעוד מלא של כל הנחה מאושרת ע"י ועדת ההנחות.
 .2קריטריונים ברורים וכתובים לכל סוג הנחה .
 .3קביעת נוהל מפורט לעניין הנחות חוגים כולל הסעיף אשר הם נרשמים.
 .4אין להעניק הנחות שלא על פי נוהל זה.
 .5מומלץ שהגזברות תקיים מבדקי בקרה תקופתיים על כל קופות המשנה ,כדי למנוע אי סדרים
כספיים .
 .6מומלץ שאגף הגבייה ינפיק קבלה בשני עותקים אחד למשלם והשני עבור המחלקה אשר
אחראית על החוג.
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דו"ח ביקורת גביית ארנונה "חמדת הדרום"
מבוא
המכללה האקדמית-תורנית חמדת הדרום ,מכללה דתית להוראה ,הינה מוסד מוכר ע”י
המועצה להשכלה גבוהה ומעניקה תעודת הוראה לבעלי השכלה אקדמית ,תואר  B.Ed.ותואר שני
.M.Ed.
שיטת הביקורת והיקפה:
במהלך הביקורת נקטנו בנהלים הבאים:
עריכת שיחות עם:
 .1גזבר המועצה.
 .2מנהל חברת הגביה.
סקירה ועיון במסמכים הבאים:
 .1מצבי חשבון של מכללת חמדת הדרום ממערכת הגביה.
 .2הוראות ונהלים שונים המתייחסים לפטור מארנונה.
 .3תשרטים של שטחי המכללה.
 .4צווי ארנונה כללית של המועצה.

מטרות הביקורת:
במסגרת הביקורת נבחנו שטחי מכללת חמדת הדרום המחויבים בארנונה.
הביקורת התבססה על בדיקות מדגמיות ואין הכרח שתחשוף כל ליקוי אם קיים.
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ממצאים והמלצות
ממצאים עיקריים:

בשנת  )14.1(2010פנתה המכללה לממונה על המחוז במשרד הפנים בכדי שיעניק לה פטור
על השטחים אשר מיועדים לצרכי לימוד .ב 24למרץ אותה השנה הוענק הפטור ,הפטור הוענק
רק לשטחים מסוימים:
"לתשומת לבכם הפטור יחול רק על השטחים המשמשים את המוסד לצרכי לימוד בלבד,
ובתנאי שלא נעשית בהם פעילות עסקית".
הפטור הוענק למכללה אך הוצב בו תנאי "תוקף הפטור לשנים  2011 ,2010ועד ל 31לדצמבר
 2012ובלבד שלשנים  2011ו ,2012עד ל 1באפריל בכל שנה ימסור המוסד תצהיר על אי
שינוי נסיבות כנדרש על ידי משרד הפנים".
על פי הנתונים שנמצאים בחברת הגבייה של המועצה ובגזברות המועצה ,המועצה לא
קיבלה ואף לא דרשה את התצהיר האמור מאז ועד היום ,כך ש:
 .1בשנים  2011וב 2012המכללה לא הגישה תצהיר כנדרש בכדי שהפטור יהיה

בתוקף.

 .2לשנים  2014 2013ו 2015אין פטור.
השומות:
 .1ב 2009השומה שהוציאה המועצה כללה  2,219מ"ר של סיווג משרדים שירותים ומסחר.
 .2ב 2009השומה שהוציאה המועצה כללה  1,424מ"ר של סיווג מגורים.
 .3ב 2010השומה שהוציאה המועצה כללה  237מ"ר של סיווג משרדים שירותים ומסחר.
 .4ב 2010השומה שהוציאה המועצה כללה  1,424מ"ר של סיווג מגורים.
 .5ב 2011-השומה שהוציאה המועצה כללה  200מ"ר של סיווג משרדים שירותים ומסחר.
 .6ב -2011השומה שהוציאה המועצה כללה  960מ"ר של סיווג מגורים.
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ממצאים עיקריים:
 .1אין כל הסבר מדוע שומות אלו פחתו עם השנים.
 .2החיוב בפועל היום (נובמבר  )2015הוא  200מ"ר של סיווג משרדים שירותים ומסחר .ו960
מ"ר של סיווג מגורים.
 .3אין כל הסבר בתיק על אופן החלטת החיוב ואין הסבר מדוע צומצמו השטחים אשר
יחויבו בארנונה.
 .4הערכת הביקורת כי חובה המלא של המכללה הוא כ.1,163,000-
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תגובת מנהל מחלקת הגבייה
חידוש פטור ארונה חמדת הדרום
תיאור המקרה -מוס"ח זכאי להנחה באישור הממונה על המחוז.
מכללת חמדת הדרום לא שילמה לאורך השנים ארנונה  ,בשנת  2010לאחר ביצוע סקר נכסים
ודיונים מול המוסד הוחלט לחייב אותם עפ"י פטור שינתן להם ע"י משרד הפנים .
אכן בדין ודברים עם פרופ' אבי לוי ועם אבי הלר שהיה הממונה על המחוז בזמנו ,הוחלט לפטור
אותם בחיוב ארנונה מכיתות המוס"ח ומהמשרדים המשרתים את הלימודים החיוב יהיה רק עבור
המגורים והקפיטריה.

הפטור שניתן הינו לשנת  2010והפטור לשנים  2011,2012היה בתנאי שהמכללה תגיש תצהיר על
אי שינוי נסיבות ,כאשר האישור הינו בהליך פורמאלי וההנחות שניתנו מעוגנים בחוק ובחוזר
מנכ"ל של משרד הפנים.
בתחילת שנת  2013הפטור של הממונה על המחוז פג ולא הוגשה בקשה ע"י המכללה לחידוש.
במערכת הגביה לא היתה התראה כלשהי לכך שהפטור פג ולכן האישור לכך המשיך כמדי שנה
החל משנת .2010
פיתרון -נשלח מכתב למכללה לחדש את הפטור ולהגיש בקשה לפטור קבוע ,צוין בפניהם כי
במידה ולא יחודש הפטור ,יבוצע חיוב רטרואקטיבי החל מתום הפטור שנת ( 2011שהחל משנה זו
היו צריכים להציג תצהיר על אי שינוי נסיבות) ,יבוצע מעקב לקבלת תגובת המחוז במשרד הפנים.

צורת הטיפול -תנתן תזכורת בתחילת כל שנת כספים לבדיקת זכאות הפטור למכללה.
לסיכום ,נוצרה כאן תקלה אשר טיפלנו בה ,אנו לוקחים אחריות מלאה על אי חידוש הפטור ומתן
תזכורת על כך למכללה ( וזאת למרות שהחידוש כאן הינו הליך בירוקראטי בלבד ,אבל הוא עלול
להשליך על מקרי חיוב אחרים ).
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תגובת הגזברות:
המועצה פועלת מול המכללה לגבות את החוב.
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המלצות:
 .1לבצע מדידה מחודשת של כל שטחי המכללה לפי סוגי הנכסים השונים במכללה(כיתות
לימוד ,חניה ,שטח לא בנוי)ובהתאם למדידות אלו לעדכן את חיובי הארנונה של המכללה.
 .2לפעול לגביית החוב על השנים שבהם אין פטור.
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ביקורת ועדים מקומיים-הגשת דוחות מבוקרים-דו"ח ביקורת
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ביקורת ועדים מקומיים-הגשת דוחות מבוקרים-דו"ח ביקורת
רקע:
על אף הקבוע בחוק (על הוועדים המקומיים להגיש דוחות מבוקרים ע"י רואה חשבון),
הוועדים המקומיים לא הגישו דוחות מבוקרים ,סעיף  134ד' ( )2קובע כי " :יגיש למועצה,
מדי שנה ,דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון ,לגבי שנת הכספים שחלפה; הדוח הכספי
יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים; תמצית הדוח הכספי תופץ לכל תושבי
היישוב בתוך  14ימים מהגשת הדוח למועצה".
אי אכיפת הוראה זו אינה עולה עם הוראות החוק ועם סדרי המנהל התקין .
לא מתקיימת בדיקה של רואה החשבון אשר מבהירה את ניהול הרישום החשבונאי ובדקה
סטטוטורית אשר מחויבת עפ"י חוק.
ממצאים:
 .1הוועדים המקומיים לא הגישו דוחות כספיים לשנת .2014
 .2המועצה לא מינתה רואה חשבון לוועדים עפ"י צו המועצות האזוריות סעיף  134א':
"חשבונות ועד מקומי שלא החליט לפעול באמצעות המועצה כאמור בסעיף 132א יבוקרו בידי
רואה חשבון שמינתה לכך המועצה והוא יגיש למועצה דוח על פעולותיו של הועד המקומי;
העתק הדוח יועבר בידי רואה החשבון לממונה".
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המלצות:
 .1המועצה לא תעביר את החזר הארנונה לוועדים מקומיים שאינם מתנהלים עפ"י סעיף זה.
 .2המועצה תמנה במידי רואה חשבון לוועדים המקומיים.
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תגובת גזבר המועצה:
נושא ניהול הוועדים הינו נושא מורכב אשר בו מבצעים את העבודה מתנדבים אשר הינם
נבחרי ציבור .כל שינוי ממה שהם הורגלו אליו הינו תהליך ארוך וקשה  .בחודשים האחרונים
ביצענו מס' פעולות לעודד וועדים להעביר לידינו את ניהול הכספי של הוועד ,ב 7-ישובים
מתוך ה 16-הצלחנו ושדרגנו להם את מערך הנה"ח והדוחות הכספיים.
סנקציה כמו זו המוצעת עלולה להפיל ועד /ישוב ולשתק את עבודתו .אני מציע שלא יבוטל
הסיוע המוניציפאלי לוועד המצטרף להכנסותיו ממס ועד מקומי ,אולם נמשיך ונעמיק את
הצורך של ניהול הנהלת חשבונות וכספי וועד בפני כל ישוב בנפרד.

הערת הביקורת לתגובה:
 .1סעיף זה הוסף לצו המועצות ב.2004-
 .2בעשר השנים האחרונות וביתר שאת ב 5השנים האחרונות נעשו ניסיונות רבים ע"י
הגזברות שלא צלחו בנושא זה.
 .3רק צעדים שיראו את רצינות המועצה ,יקדמו את תקינות ניהול הציבורי והשקיפות
התקציבית הם אשר יביאו לתוצאות.
 .4מינוי רואה חשבון לוועדים היא חובה חוקית המוטלת על המועצה.

25

על פי סעיף  333א' לפקודת העיריות" :המפרסם דו"ח ,או חלקו או תוכנו או ממצא ביקורת,
ומפר בכך את הסעיף 170ג' או תנאי בהיתר שניתן לו על פי הסעיף האמור ,דינו  -מאסר
שנה".

דו"ח -2015מבקר פנים מ.א .שדות נגב

דו"ח ביקורת מקלטים בישובים
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דו"ח ביקורת מקלטים בישובים
מטרת הביקורת:
מטרת הביקורת לבחון את מצבם הפיזי והבטיחותי של המקלטים הציבוריים ומידת המוכנות
לשהות של תושבים בהם בזמן חירום ,הפיקוח והבקרה על המקלטים ,להצביע על ליקויים במידה
וקיימים ולהמליץ על דרכים לפתרון מתוך כוונה למנוע הישנותם של מקרים דומים.
הביקורת היא ביקורת המשך לדו"ח משנת  2011בנושא המקלטים.

רקע:
בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  1/2007 7/2007הובהרו "ההנחיות לאחזקת מקלטים ברשות
מקומית":3
"על מנת לאפשר את היערכות העורף כנדרש ולהבטיח את יכולתו ועמידתו של העורף במערכה
עתידית ,במידה ותבוא ,הנני רואה צורך להעמידכם על חובתכם .אי לכך ,אבקשכם לפעול
בהתאם ולהבטיח את תחזוקת המקלטים הן הציבוריים והן הפרטיים".
נוהל פיקוד העורף:
מתוך הנחיות פיקוד העורף האחראי על נושא המקלטים מתוקף חוק הג"א:
"נושא :אחריות לאחזקת מקלטים :אגף הביטחון ברשות (עירייה ,מועצה מקומית ,מועצה
אזורית) הינו הגורם האחראי לטיפול  ,פיקוח ואחזקה של מקלטים ציבוריים".

3

נספחים 1ו.2
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סעיף (12ב) לחוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א( 1951-חוק הג"א (קובע כי על רשות מקומית
מוטלת החובה להתקין מקלטים ציבוריים במספר ,במקום ובזמן שייקבעו על ידי רשות מוסמכת
של הג"א (פיקוד העורף)ולהחזיקם במצב המאפשר את השימוש בהם בעת הצורך .
המקלטים ,לרבות כאלו אשר נבנו במתכונת של "מחסה ",מהווים מרכיב ביטחון בהתגוננות
האוכלוסייה בשעת חירום .הימצאות מקלטים ומחסים בכשירות גבוהה חיונית לשמירה על
ביטחון תושבי מדינת ישראל.
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פעילות הביקורת:
במסגרת האמצעים בהם נקטה הביקורת בוצעו הפעולות כדלקמן:
 .1נערכה בדיקה בשטח ב 97-מקלטים ציבוריים שהם כל המקלטים אשר בישובים(ללא מוסדות
חינוך) אל הביקורת התלווה קב"ט המועצה ורבש"ץ הישוב.
 .2נבדקו התיקים אשר עוסקים בנושא זה אצל קב"ט המועצה ובמחלקת פרויקטים.
 .3הביקורת עיינה בתכתובות בנושא אחזקת המקלטים ופיקוח עליהם.
 .4הביקורת עיינה בחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א  ,1951 -המדריך להתגוננות אזרחית
ברשות המקומית של פיקוד העורף מינואר  2007וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים לעניין מקלטים
ציבוריים.
.5

הביקורת עיינה בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים לעניין נוהל הקצאת קרקעות .ומבנים
ללא תמורה או בתמורה סמלית על עדכוניו ,דו"ח מבקר המדינה על הביקורת בשלטון
המקומי  ,2007עמ'  -145הקצאת מקרקעין לצרכי ציבור ברשויות המקומיות והפיקוח
על השימוש בהם.

.6

הביקורת עיינה בדו"חות מבקר המדינה בנושא מקלטים ציבוריים ובדו"חות אחרים
בנושא זה .
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שימוש נוסף(דו תכליתי):
שימוש אחר יכול להיעשות במקלט חוץ מהשימושים הביטחוניים ,שימוש זה יכול וישמור על
המקלטים ברמת כשירות אשר מאפשרת הכנה לשעת החרום.
פיקוד העורף ממליץ:
אחת הדרכים המומלצות לשמירה על כשירות המקלט היא שימוש דו-תכליתי ,כלומר ,שימוש
שוטף במקלט בזמן שגרה לצורך פעילויות שונות .ניסיון העבר מוכיח שבאופן זה המקלטים
נשמרים ומתוחזקים בצורה טובה יותר ושמישים לאורך שנים.4
השימוש יכול להיות חדר כושר ,לצורכי תפילה ולימוד ,למועדוני נוער ,לצרכי תרבות וכדומה .אך
שימוש זה יהיה עם הסכם בין הוועדים המקומיים עם המשתמשים.
יש צורך בבקרה של המועצה על הנושא והבהרות למחזיקים על הדרישות מהם.

4

מנחה לתחזוקת מקלטים ולשימוש דו תכליתי במקלטים ברשויות המקומיות יוני .2014
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ממצאים עיקריים:
נבדקו הפרמטרים הבאים אשר הם לדעת הביקורת מאפשרים שהות במקלט הציבורי:

 .1דלת כניסה תקינה.
 .2שביל גישה תקין -יש לוודא הימצאות שלטי הכוונה ברדיוס  15מטרים מהמקלט ,יש
לוודא כי דרכי הגישה לכניסות למקלט ודרכי היציאה מיציאות החירום פנויות וחופשיות
ממכשולים.
 .3ניקיון-יש לוודא את ניקיון הרצפה ומדרגות הכניסה מלכלוך ומבוץ .יש לוודא שהמקלט
נקי וחופשי מכל חפץ העלול להפריע לכניסת אנשים או העלול למנוע שימוש בכל שטח
המקלט בעת הצורך.
 .4צביעה -יש לבצע צביעה ,סימון ושילוט של המקלט בכדי לשפר את חזות המקלט וליצור
אווירה נעימה .ניתן לרצף את המקלט.
 .5יציאת חירום-יש לוודא קיום סולם חירום פנימי וחיצוני .יש לוודא שהסולם ,הפנימי
נמוך מגובה היציאה .יש לבדוק את פתיחת דלתות הרפפה ביציאת החירום.
 .6מערכת ביוב-ברבים מן המקלטים הותקנה משאבת ביוב אוטומטית ,יש צורך להעביר
הדרכה לרבש"צים בנוגע לתפעול המערכת.
 .7מפתח רזרבי -בדו"ח  2011הומלץ כי לקב"ט ובמזכירות המועצה ימצאו מפתחות
רזרביים של כל המקלטים בישובים.
 .8מים -שהייה אפילו שאינה ממושכת מצריכה חיבור למים.
 .9מרוצף-על פי הוראות פיקוד העורף אין חובה לרצף את המקלטים ,אין ספק כי ריצופם
משדרג את נוחות ואת השהיה במקום.
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 .10סימון המקלט-על פי הוראות פיקוד העורף יש צורך לסמן את המקלט (מספר המקלט,
שם האחראי ומחזיק המפתח ומספר טלפון).
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ממצאים עיקריים פיזיים:
.1

דלת כניסה תקינה-מתוך 97-תקין.94-לא תקין1.-

.2

סביבת המקלט -מתוך 97 -תקין.53-לא תקין .42-

.3

ניקיון -מתוך  97תקין.56-לא תקין.36-

.4

צביעה -מתוך 97 -תקין.81-לא תקין.11 -

.5

יציאת חירום -מתוך 97 -תקין.64-לא תקין.28-

.6

מערכת ביוב -מתוך 97 -תקין.44-לא תקין.47-

.7

מפתח רזרבי -מתוך 97 -תקין.17-לא תקין.78-

.8

מים -מתוך  79תקין.47-לא תקין.45-

.9

מרוצף -מתוך 97-תקין.85-לא תקין.7-

.10

סימון המקלט -מתוך 97 -תקין.0-לא תקין.97-

33

על פי סעיף  333א' לפקודת העיריות" :המפרסם דו"ח ,או חלקו או תוכנו או ממצא ביקורת,
ומפר בכך את הסעיף 170ג' או תנאי בהיתר שניתן לו על פי הסעיף האמור ,דינו  -מאסר
שנה".

דו"ח -2015מבקר פנים מ.א .שדות נגב

המלצות:
 .1יש להגדיר ולבצע תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית לפיקוח ובקרה למקלטים(מצ"ב
נספח א'-הוראות פיקוד העורף לבדיקת המקלטים).
 .2הכנת תוכנית עבודה לטיפול בממצאים הפיזיים במקלטים ותיקונם במהרה.
 .3דו"ח מפורט על מצבם אחת ל3חודשים.
 .4הימצאותם של כל המפתחות המקלטים היישובים אצל קב"ט המועצה ובמזכירות
המועצה.
 .5הכנת תיק אשר מקלט בתיק יפורטו הצרכים הייחודיים לו  ,ואת ריכוז הפעולות אשר
נעשו בכל מקלט ומקלט.
 .6יש להגדיר ולבצע ביקורות יזומות באופן שיטתי כחלק מתוכנית העבודה השנתית
לבדיקה של כשירות המקלטים (.הביקורת סבורה ,כי אחת לשנתיים-שלוש ,בתיאום
עם פיקוד העורף ,יש לבצע תרגול לפתיחת מקלטים מתועד ,וללא מתן התראה של זמן
קצוב טרם תחילתו).
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תגובת קב"ט המועצה
ביקורת המקלטים בוצעה בשיתוף מבקר המועצה ,קב"ט המועצה ורבש"ץ
הישוב.

מנתוני הביקורת עולה שיש שיפור ניכר מאז הביקורת האחרונה שבוצעה
בשנת .2011

המועצה השקיעה משאבים רבים בשיקום ושיפוץ המקלטים בכל
ישובי המועצה הן ב"עוטף עזה" והן בישובי ה"עורף".
התייחסות לממצאים :
דלת כניסה ,סביבת המקלט ,צביעה,יציאת חירום וסימון מקלט.
הוצאתי דרישה לתיקון הליקויים הנ"ל למח' פרוייקטים במועצה.
צוות הלוגיסטיקה יעבור ישוב ישוב יחבור לרבש"ץ הישוב ובעבודה משותפת
יעברו בכל המקלטים ויתקנו את הליקויים הנ"ל.
ניקיון -באחריות רבש"ץ הישוב לוודא נקיון כל המקלטים ,יבוצע במהלך
השבוע הקרוב ועד 15.6.16
מפתח רזרבי -בכל הישובים יש  2סטים של מפתחות למקלט-
 1ברשות הרבש"ץ  .2מזכירות הישוב.
ריצוף 7 -מיקלטים שלא מרוצפים הינם מקלטים היחידים שלא שוקמו
מתוך  114מקלטים במועצה (כולל מוס"ח)
יצאה פנייה נוספת למשרד הבטחון לסיוע בשיקום - 9-המקלטים
האחרונים ( 2מקלטים מרוצפים אך לא משוקמים).

מים -לכל המקלטים יש נקודת הזנת מים בכניסה למקלט 47 ,המקלטים
שצויינו בביקורת הינם מקלטים שבכוונת מכוון נותקו מלחץ המים
בשל הצפות ,בעת הסלמה .באחריות הישוב יחוברו מקלטים אלו
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לזרם המים .אירוע שהתרחש בעת הסלמות" :צוק איתן"" ,עמוד ענן",
ו"עופרת יצוקה".

מערכת הביוב -ב 47 -מקלטים נמצא שמערכת הסניקה או שלא נמצאת
או שאינה מחוברת למערכת ביוב מרכזית.
עלויות החיבור במקלטים הללו גבוהה מאוד ואנו בודקים
אפשרות לבצע בור ספיגה מקומי.
סיכום:

 .1הליקויים המיידים יתוקנו ע"י צוות לוגיסטי של המועצה בשיתוף הרבשצ"ים.

 .2הרבשצי"ם ימשיכו להעביר דו"ח חודשי למח' הבטחון על מצב המקלטים לאחר
ביקור פיזי במקלט ,כולל דו"ח מצב מיגוניות בישוב.

 .3מח' הבטחון תפקח על ביצוע תיקון הליקויים עם התחשבות במטלות מח' הפרוייקטים
בתיקוני קיץ במוסדות החינוך.

 .4בשנת העבודה  2016מתוכנן ביקורת של פקע"ר על כל מקלטי המועצה.

בברכה,

רפי בביאן – קב"ט
מ.א" .שדות נגב"
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נספחים
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