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לכבוד
מר עלי עאסלה
ראש המועצה
נכבדי ראש העירייה ,
הנדון  :דוח מבקר העירייה

הנני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת  , 2016בהתאם לסעיף
170ג' לפקודת העיריות .
הדוח מכיל נושאים עפ"י תוכנית העבודה הרב שנתית של המבקר ,
בטיחות בבתי ספר  ,טיפול בתלונה  ,מעקב ונושאים אחרים במטרה
להביא אות העניינים לידי ניהול תקין .
אני מוצא לנכון לציין לחיוב את שיתוף הפעולה המלא לו זכיתי מצד
המבוקרים במהלך הביקורת  ,ומבקש להודות ולהביע את מלוא הוקרתי
לעמיתי בעבודה על העזרה שהושיטו לי .
בהתאם לסעיף  170ג' לפקודת העיריות :
 .1המבקר יגיש לראש הרשות אחת לשנה דוח על ממצאי הביקורת
שערך  ,בעת הגשת הדוח ימציא המבקר העתק ממנו לוועדת
הביקורת .
 .2בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דוח המבקר ,יגיש ראש הרשות
לועדת הביקורת את הערותיו על הדוח  ,וימציא לעירייה העתק
מהדוח בצירוף הערותיו .
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 .3ועדת הביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש המועצה הרשות
ותגיש למועצה לאשר את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום
שנמסר לה הערות ראש הרשות .
 .4תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה
והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור
ההצעות .
 .5סעיף  170ו' נקבע כי לא יפרסם אדם דוח ביקורת שנערך ע"י
מבקר העירייה או את תוכנו לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו
לעירייה .

בכבוד רב
סאמי ח'וטבא
מבקר העירייה
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להלן הליקויים העיקריים שהועלו והמלצות הביקורת :
א-בטיחות בבתי ספר :
 .1הרשות המקומית אחראית להבטחת קיום תנאי בטיחות במוסדות
החינוך בעיר ועל מנת שהרשות תוכל לקיים את תנאי הבטיחות
הנדרשים יש לפעול מידית לתיקון את הליקויים ומפגעי הבטיחות
שהועלו בדוח (ראה בדף הבא ממצאים).
 .2עד  2016היה ממונה עירוני לבטיחות במוסדות החינוך ובמהלך
שנת  2016מונה ממונה עירוני לבטיחות מוסדות החינוך אך התפטר
במהלך שנת  . 2017להלן עיקרי תפקידו :
לאתר מפגעי בטיחות ולהודיע עליהם
לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים
לפעול להכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש
לוודא תיקון ליקויים ומפגעי בטיחות
לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות
.
 .3אין נוהל מחייב בכל הקשור לבטיחות במוסדות חינוך  ,על כן
הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות ותוכנית אב כוללת לניהול הבטיחות
בתחום הרשות .
 .4הביקורת ממליצה לערוך מבדקי בטיחות שנתיים ותקופתיים
ובהתאם למבדקים אלה לתקן את הליקויים תוך פרק זמן קצר כמו
שנקבע במסגרת תוכנית העבודה של ממונה הבטיחות שנערכת במהלך
שנת .2016
 .5חלק ממנהלי בתי הספר לא מודעים לאחריות המוטלת עליהם
מבחינת האחריות לבטיחות על פי האמור בחוזרי מנכל  .ואף לא עברו
הכשרה המאפשרת להם לבדוק את בתי הספר שבניהולם מבחינה
בטיחותית.
 .6הטיפול במפגעים ותיקון ליקויים מאותרים  ,מבוצעים לעיתים זמן
רב לאחר הדיווח עליהם .
 .7יש לרכז את המידע בדבר מפגעי בטיחות קיימים ולעקוב אחרי
תיקונם .
 .8ראה ממצאי הסקר ותוכנית העבודה שבוצעה בכותלי בתי הספר .
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ב -מכרז זוטא :12-2016
נמצא כי היו רק שתי מעטפות אשר השתתפו במכרז ,
-1
מבירור עם מנהל הרכש (אשר מחזיק ברשימות הספקים )אם המכרז
נשלח לארבעה ספקים לפחות .התברר כי מנהל הרכש לא ידע בכלל על
המכרז ולא שלח לאף ספק ואפילו מי שערך את המכרז לא בקש ממנהל
הרכש את רשימת הספקים הרשאים להשתתף במכרז.
נמצא פגם מהותי בעת עריכת המכרז כאשר סעיף  3לתנאי
-2
המכרז כתוב כי על המציע לצרף להצעות ערבות בנקאית משוכה
לפקודת עיריית עראבה של בנק סחיר בישראל בגובה  ₪ 5000ובתוקף
לתקופה של  30יום מיום האחרון להגשת ההצעות או לחליפין צ'יק
עצמי על סך  ₪ 5000לפקודת עיריית עראבה .
מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי כל חלופה לערבות בנקאית שאינה
ממלאת את מטרותיה הכלכליות של הערבות  ,או פוגעת בשוויון כלפי
מציעים שהגישו ערבות בנקאית כנדרש הינה פסולה .

ג -חוזים וערבויות
הביקורת בדקה ומצאה כי :
 .1אין נוהל כתוב המסדיר את כל נושא הטיפול בחוזים ובערבויות
ואין הגדרה וחלוקת סמכויות ברורות.
 .2לרשות אין ספר חוזים כנדרש בתקנות הרשויות המקומיות  ,לא
ידני ולא ממוחשב אפילו קובץ אקסל פשוט שירכז את כל החוזים על
פרטיהם .
 .3החוזים אשר נחתמו בעבר ובהווה ע"י ראש העירייה הן על פי
החלטות העירייה והן שלא על פי החלטות המועצה  ,מפוזרים
בקלסרים שונים ללא סדר דבר המקשה על איתורן המיידי .
 .4נושא הטיפול בחוזים אינו מרוכז ברשות בידי גורם אחד המוודא
ביצוע כל התחייבויות הקבלן /ספק או נותן השירות .
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 .5לרוב החוזים אם לא כולם  ,לא צורפה חוות דעת משפטית בכתב
כנדרש בסעיף (7ב) לחוק הרשויות המקומיות (יעוץ משפטי )  ,תשל"ו –
 1975אשר קובע כי לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר
שקבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה .
 .6לרשות אין שום רישום או פנקס ערבויות כנדרש בתקנות הרשויות
המקומיות  ,לא ידני ולא ממוחשב אפילו קובץ אקסל פשוט שירכז את
כל הערבויות על פרטיהם .
 .7אין ציון לסעיף התקציבי לחיוב .
 .8בניגוד להנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי ברשויות המקומיות
 ,הרשות לא מנהלת שום רשום במערכת הנהלת החשבונות במסגרת
חשבונות מקבילים על תנועת הערבויות הכספיות באופן שניתן יהי
לקבל מידע על התפלגות הסכומים לפי מועד הפירעון .

 .9שחרור הערבות אינו מלווה בהצהרה ברורה ובכתב של מנהל
המחלקה להנדסה שכל התחייבויות הקבלן בוצעו כנדרש  ,כולל
דרישות לתיקונים בעבודות במידת הצורך .

כתוצאה מהיעדר גורם ברשות שמרכז את נושא פנקס החוזים ,דבר
אשר גורם למספר ליקויים מהותיים כמו :


אין מעקב אחרי עצם קיומם של חוזים .



אין מעקב תקופת החוזים .

 המשך העסקת קבלנים  /נותני שירותים שפג מועד תוקף
ההתקשרות עמם לחודשים רבים .
 אין מעקב אם החוזים /ערבויות תקיפים וארי הצורך לחדשם ואו
לצאת למכרז על פי המתחייב בחוק .
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 אין מעקב אחרי תנאי החוזים  ,והצורך בשינוי תנאי החוזים לפי
העניין בתו ם החוזה אם לצורך הארכתו או לצורך הגדרה מחדש של
תנאי החוזה .

ד -רישום מצאי .
 .1העירייה אינה מקיימת את הוראות החוק בכל הקשור לניהול
ורישום מצאי .
 .2לא מונה עובד באופן רשמי להיות "רשם מצאי" .
 .3היחידות /מחלקות ומוסדות המועצה אינן מנהלות מצאי בכלל .
 .4לא מתקיימות שום ספירה מצאי שנתית .
סיכום והמלצה
האינוונטר בעירייה לא מנוהל בכלל ,על כן הביקורת ממליצה לעירייה
ובדחיפות :
 .1לנהל את המצאי(האינוונטאר) ולבצע ספירת מלאי בהתאם
להורות החוק שפורטו לעיל.
 .2למנות עובד באופן רשמי להיות רשם מצאי .
ה -ספירת מלאי
 .1לא נערכה ספירת מלאי .
 .2המחסן המרכזי של העירייה נמצא לא מאורגן ולא מסודר ואף לא
מנוהל ע"י אחראי שמונה כמנהל המחסן .
 .3לא מונה אחראי מטעם העירייה לנושא המלאי והמצאי שאמור
לבצע את הספירה מתוקף תפקידו .

ו -מכירות מזון בקיוסקים בבתי הספר
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 -1הביקורת העלתה כי עד סוף שנת הלימודים ביוני  2017כי רשות
שימוש והפעלת מזנונים בכלל בתי הספר נעשתה ללא מכרז וללא
קריטריונים למפעילים וכי אנשים פרטיים הם אשר מנהלים את הפעלת
המזנונים בתוך כותלי בית הספר ללא כל מסמך התקשרות עם העירייה
.
 -2הבדיקה העלתה כי כלל המפעילים לא משלמים ארנונה וזאת
בהיעדר הסכם ואו חוזה דבר שגרם לאי העברת מידע על הפעלת
המזנונים למחלקת הגביה .
 -3לכלל המזנונים אין רישיון עסק תקף אם בכלל  ,כל מזנון במוסד
חינוכי חייב ברישיון עסק תקף מהרשות המקומית ויעמוד תחת
הפיקוח הנדרש על פי כל דין .
 -4הביק ורת העלתה כי אין ולא היה פיקוח תברואתי על המזון הנמכר
.
-5

בעירייה אין נוהל מחייב המסדיר את הפעלת מזנון בבית הספר .

 -6בשנת  2017החליטה העירייה לשנות את השיטה להפעלת מזנון
בבית הספר והוחלט כי המפעילים ייבחרו על פי קריטריונים עסקיים ,
בדרך של פניה פומבית בעיתונות לקבלות הצעות מחיר בדרך של מכרז .

פרק1
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 .1ביקורת בטיחות בבתי הספר
 1.1כללי :
לרשות המקומית תפקידים שונים ,בין היתר ,שמירה על שלום ציבור
התלמידים  ,מניעת וסילוק מפגעים בכותלי בית הספר .
בדין נקבע כי הרשות המקומית אחראית על הבטיחות במוסדות החינוך
המצויים בתחומה ,וזאת בפיקוח משרד החינוך .בכל מוסד חינוכי תפעל
ועדת בטיחות משותפת שאמורה להתכנס פעמיים בשנה לפחות .על רשות
לפעול בשני מישורים:
הראשון :התחום החינוכי של מניעת היפגעות עקב ליקויי בטיחות על-
ידי קיום הנחיות משרד החינוך (קיום מבדקים ובדיקות מקצועיות,
הקניית כללי הבטיחות לעובדי החינוך והתחזוקה במוסדות החינוך,
וקיום הנחיות הבטיחות של משרד החינוך באמצעות תוכנית בטיחות
והקצאת משאבים תקציביים).
השני:
טיפול בליקויים והסרת מפגעי הבטיחות הקיימים אשר נוצרו בשטח
מוסדות החינוך על כך מתקניהם (יישום תוכנית פעולה על-י דרך
קדימות ,בין היתר ,הפניית וגיוס מקורות תקציביים).
אי קיום הוראות בטיחות יכול להשפיע על השתלשלות מאורעות שבסופם
עלולה להתרחש תאונה שבגינה עשויים להיפגע תלמידים  ,מורים  ,גננות
ובמקרה של תאונה העירייה תהי חשופה לתביעות משפטיות בתחום
הפלילי והאזרחי .
בהנחיות משרד החינוך נקבעה הנחיה בענין מעורבות הרשות המקומית
או הבעלות על המוסד החינוכי ביישום תוכנית הבטיחות ,כי הרשות
המקומית או הבעלות תגבשנה ותיישמנה תכנית לסילוק מפגעים ולביצוע
פעולות מתקנות במבנים ,בתשתיות ,בחצרות ובמתקנים במוסד החינוך
ובסביבתו המיידית .התכנית תיערך בשיתוף עם הנהלת המוסד החינוכי,
לפי שלושה טווחי זמן:
 .1טווח זמן מיידי – הסרת מפגעי בטיחות כל אימת שהם מתגלים;
 .2תוכנית שנתית;
 .3תוכנית רב-שנתית.
באותה הנחיה נקבע ,כי כדי להבטיח פעולה שיטתית ,מערכתית וכוללת
תקיים הרשות המקומית סקר שנתי להערכת הסכנות במוסדות החינוך
הפועלים בתחומה ולגיבוש התכנית לביצוע פעולות מתקנות ומונעות.
גיבוש התכנית ייעשה ,כאמור ,במשותף עם הנהלות מוסדות החינוך.
כמו כן ,המוע צה המקומית מחויבת להסדרת נושאי בטיחות במתקני
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הספורט ובמתקני המשחקים בגני הילדים ובשטחים הציבוריים
הפתוחים שבתחומה.
הרשות חבה חובת זהירות בגין הפעלת מתקנים אלה אשר בבעלותה .על
הרשות לפקח ולקיים בדיקת תקינות המתקנים באמצעות גורם מורשה
מוסמך אחת לשנה ,נוסף לבדיקות ויזואליות מדי חודש.

 1.2מטרת הביקורת :
מטרת הביקורת היא לבדוק האם הרשות פועלת לקיים את תנאי
הבטיחות והגיהות ותנאים תברואתיים נאותים במוסדותיה ובמתקניה,
במהלך מילוי תפקידיה ,בין בעצמה ובין באמצעות שליחיה ,וכן במתקנים
הציבוריים שהיא מחויבת לפקח על פעילותיהם ,כדי למנוע כל סכנה
וסיכון לא-סביר לשלום הציבור ולבריאותו.
 1.3סקר בטיחות :
כדי להבטיח את יעילותה של מערכת ניהול הבטיחות והגיהות על הרשות
מוטלת האחריות לקיים בדיקות ,מדידות ,סקרים ומבדקים  ,על כן
במהלך שנת  2016הרשות התקשרה עם ממונה בטיחות חיצוני לצורך
בדיקת בטיחות מוסדות החינוך ברשות .
המוקדים ואירועים שבהם עלולות להתרחש תאונות במוסדות חינוך הינם
רבים כגון :
 חצר בית הספר והשירותים
 חדרי הכיתות ומסדרוני בית הספר
 חדרי מלאכה וסדנאות
 מעבדות
 אולם התעמלות ומגרשי ספורט
 דלתות וחלונות בית הספר
 מערכות החשמל  ,מים חימום וקירור .
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הממונה על בטיחות ערך תוכנית הבטיחות בהתאם לחוק ולתקנות,
ובהתאם לאמור בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך  ,שכללה סעיפים שונים
ובהם :
עריכת סקר סיכונים באמצעות המוסד לבטיחות ולגהות ,הממונה על
הבטיחות  ,ועדת בטיחות או אדם אחר העוסק בענייני בטיחות ויש לו
הכשרה מתאימה לכך .
רשימת הציוד והחומרים החייבים בבדיקות תקופתיות ,בציון הבדיקות
הדרושות ומועדיהן .
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 1.4להלן הליקויים העיקריים שהועלו והמלצות הביקורת :
 .9הרשות המקומית אחראית להבטחת קיום תנאי בטיחות במוסדות
החינוך בעיר ועל מנת שהרשות תוכל לקיים את תנאי הבטיחות
הנדרשים יש לפעול מידית לתיקון את הליקויים ומפגעי הבטיחות
שהועלו בדוח (ראה בדף הבא ממצאים).
 .10לא היה מונה עירוני לבטיחות במוסדות החינוך ובמהלך שנת 2016
מונה ממונה עירוני לבטיחות מוסדות החינוך אך התפטר במהלך
שנת  . 2017להלן עיקרי תפקידו :
לאתר מפגעי בטיחות ולהודיע עליהם
לוודא קיום התקני בטיחות וגהות נאותים
לפעול להכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש
לוודא תיקון ליקויים ומפגעי בטיחות
לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות
וגהות .
 .11אין נוהל מחייב בכל הקשור לבטיחות במוסדות חינוך  ,על כן
הביקורת ממליצה לקבוע מדיניות ותוכנית אב כוללת לניהול
הבטיחות בתחום הרשות .
 .12הביקורת ממליצה לערוך מבדקי בטיחות שנתיים ותקופתיים
ובהתאם למבדקים אלה לתקן את הליקויים תוך פרק זמן קצר כמו
שנקבע במסגרת תוכנית העבודה של ממונה הבטיחות שנערכת
במהלך שנת .2016
 .13חלק ממנהלי בתי הספר לא מודעים לאחריות המוטלת עליהם
מבחינת האחריות לבטיחות על פי האמור בחוזרי מנכל  .ואף לא
עברו הכשרה המאפשרת להם לבדוק את בתי הספר שבניהולם
מבחינה בטיחותית.
 .14הטיפול במפגעים ותיקון ליקויים מאותרים  ,מבוצעים לעיתים זמן
רב לאחר הדיווח עליהם .
 .15יש לרכז את המידע בדבר מפגעי בטיחות קיימים ולעקוב אחרי
תיקונם .
 .16ראה ממצאי הסקר ותוכנית העבודה שבוצעה בכותלי בתי הספר
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 1.5להלן ממצאי הסקר :

בית ספר יסודי אבן סינא (יסודי א) סמל מוסד 218834

הדרישה בחוזר המנכ"ל

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה
באצבעות .ההגנה תכלול את שלושת
המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח
שבין המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי
הצירים .

מהות הפער

הפעולה המתקנת

אצבעות
מגני
.1חסר
בדלתות חדרי
כיתות יש להזמין מגני אצבעות ומעצרים
ודלתות שירותים .
ולהתקין אותם בדלתות החדרים.
 .2לא קיים מעצורים לכל
דלתות הכיתות .

ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד
המנגנונים האלה :מחזיר שמן הידראולי
לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף הדלת
בזמן תנועתה או בולם במשקוף המאט את
תנועת האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.2

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף
הדלת בסוף תנועת הפתיחה שלו
ומצמיד אותה לקיר.

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי "2
 2 ,זרנוקים " 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק
" 2רב שימושי  ,גלגלון כיבוי" 3/4ומטפה
אבקה  6ק"ג.

.3
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון) בתקרות
תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

לא קיים מערכות כיבוי לפי
התקן ,והמטפים אינן
בתוקף.

יש להתקין עמדות כיבוי לפי התקן,
והמטפים יהיו בתוקף.

.1בחדרי הכיתות נמצא כי
הקרמיקה שבורה .
 .2קיים שקעים בריצוף
בקומה שלישית בפרוזדור .
 .3בקומה שלישית במהלך
המדרגות ,קיים שבר
במדרגה.
.4במהלך מדרגות באזור
בבודפסט בקומה שלישית
קיים פרופיל שבולט ממנו
קוצים.

.1יש לבצע תיקוני קרמיקה בחדרי

.4

הכיתות.
 .2לתקן שקע בריצוף .
 .3יש לתקן שבר במדרגה .
 .4לחתוך את הקוצים הבולטים
מהפרופיל.

צריך לפרק את הזכוכית השבורה

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

בקומה שלישית בפרוזדור
אזור מערבי קיים זכוכית
חלון שבורה.
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מהמשטח ,ולהתקין זכוכית חדשה.

.5

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .
.6

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה
ואישור חשמלאי בודק/מוסמך.

.7

יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות
מערכות כיבוי  /גילוי אש.

.8

החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח
בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של
תלמידים במקום.
דרכי הגישה למוסד והמדרכות שלצדן יהיו
סלולות ,מרוצפות או כבושות .סידורי
ההסעה ,לרבות תחנות ההסעה ,יתוכננו
ויבוצעו בהתאם להנחיות בנספח ד של סעיף
 3.3-5בחוזר הוראות הקבע סז(8/ג) העוסק
ב"הנחיות בטיחות בהסעות תלמידים
ועובדי הוראה".
הצללות מעל טרפונה בחצר בית הספר יהיה
מחומרים לפי התקן ויהיו מבוטחים.

.9

.10

בקומה שניה בתוך
השירותים המזרחיים קיים
בקורות אינסטלציה בלי
מכסים .
כל מערכת החשמל
ותאורות החירום ולוחות
החשמל ,בבית ספר
מחייבות בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר תאורת
חירום.
מערכת הכיבוי בבית ספר
צריכה בדיקת בודק
מוסמך ,למערכת כיבוי
וגילוי עשן ,ומטפים.
בחצר בית הספר קיים
עצים חתוכים.

יש להתקין מכסים לבקורות.

לקבל אישור חשמלאי מוסמך או
בודק מוסמך בכדי לקבל אישור
תקינות של מערכות החשמל.
יש להשלים את כל הציוד החסר
לפי התקן.
יש לעקור ולהסיר את העצים
ולתקן את אבני המשתלבת במקום.

בחצר בין המגרש לבית ספר צריך לתקן את המשתלבת ולסדר
צד מזרחי קיים אבן שפה
את האבן שפה.
ואבני משתלבות מפורקים.

קיים לוחות כיסוי
מפורקים בכיסוי ההצללה
מעל טרפונה.
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יש מחויבות לתקן את הכיסוי .

בית ספר יסודי אבן רושד סמל מוסך 288175
מועדי סיום

הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

הפעולה המתקנת

מהות הפער

ליישום פעולות
מתקנות על פי
התחייבות
הבעלות

.1

חסר מגני אצבעות
ב:
יש להזמין מגני

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה באצבעות .ההגנה
תכלול את שלושת המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין המזוזה
לבין אגף הדלת בשני צדי הצירים .

בקומהבבניין ישן .

ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד המנגנונים האלה:
מחזיר שמן הידראולי לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף
הדלת בזמן תנועתה או בולם במשקוף המאט את תנועת
האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

ראשונה

אצבעות ומעצרים
ולהתקין אותם
בדלתות החדרים.

לא יאוחר מ
02/03/2016

 בדלתות ממדשירותיםהילדים.

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף הדלת בסוף
תנועת הפתיחה שלו ומצמיד אותה לקיר.

של

 בכניסה ראשית .קומהשירותים.

שניה

דלתות

.2

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי " 2 , 2זרנוקים
" 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק " 2רב שימושי  ,גלגלון
כיבוי" 3/4ומטפה אבקה  6ק"ג.

.3

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.4

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

לא קיים מערכות
ואביזרי כיבוי לפי
התקן ,והמטפים
אינן בתוקף.
בממד בקומה
ראשונה קיים
ארונות שאינם
מוחזקים לקירות.
וגם בקומה שניה
קיים בכיתות (1-
/2ה/1-ה )2-רהיטים
וארונות שאינם
מוחזקים.
בקומה שניה בבניין
ישן קיים קולר מים
שאינו מוחזק
לקירות .

יש לחזק את הקולר

לא יאוחר מ
02/03/2016

.5

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.6

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)

יש להתקין את
בכניסה ראשית
,
למפלס קומה 2
המשתלבת בגובה
מפלס המשתלבת
נמוך ממפלס הריצוף הכניסה למניעת
שמהווה מכשול
נפילה.
בטיחותי.
בהקדם האפשרי יש
בקומה שלישית
בבניין הישן

לא יאוחר מ
02/03/2016
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יש להתקין עמדות
כיבוי לפי התקן,
והמטפים יהיו
בתוקף.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש לחזק את הארונות

לא יאוחר מ
02/03/2016

לקירות.

בקירות.

לא יאוחר מ

בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.7

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה ואישור
חשמלאי בודק/מוסמך.

.8

יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות מערכות כיבוי /
גילוי אש.

.9

החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית
בעת תנועה ופעילות של תלמידים במקום.

.10

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.11

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.12

על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שילוט
זוהר להתראה ואזהרה "ארון חשמל !".ועל ארון תקשורת

בספרייה קיים
ארונות עם מדפים
ומשקל של ספרים
שהארונות מסביב
לקירות שאינם
מוחזקים לקירות.
כל מערכת החשמל
ותאורות החירום
ולוחות החשמל,
בבית ספר מחייבות
בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר
תאורת חירום.
מערכת הכיבוי בבית
ספר צריכה בדיקת
בודק מוסמך,
למערכת כיבוי וגילוי
עשן ,ומטפים.
בירידה לחצר מפלס
הנמוך ,קיימת
מדרגות גרנוליט בלי
מעקה בטיחות
ומאחזי יד.
בבניין ההנהלה
קיים מרזבים
בולטים כ 30 -ס'
ממישור הקיר
שמהווים מפגע.
בבניין הישן חלונות
הממד במפלס קומה
שניה שהם בכיוון
החצר ,מותקנים
ללא תפסן חיצוני
ושרשרות.
בבית ספר בבניין
החדש אין שילוט על
לוחות החשמל
לוחות התקשורת
ולוחות הכיבוי
להכוונה ואזהרה.

וכיבוי להתקין שילוט "ארון תקשורת וארון כיבוי"

18

לחזק את הארונות
שמהוה סכנה
ממשית.

02/03/2016

לקבל אישור
חשמלאי מוסמך או
בודק מוסמך בכדי
לקבל אישור תקינות
של מערכות החשמל.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להשלים את כל
הציוד החסר לפי
התקן.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין מעקה
בטיחותי ומאחזי יד
לפי התקן.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש לחתוך את
המרזבים בכדי
למנוע פגיעה.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין תפסן
ושרשרת חיצונית
בכדי למנוע פגיעה
בעת פתיחת חלונות
ממד החוצה.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין מדבקות
בצבע זוהר על כל
הלוחות לפי שימושן.

לא יאוחר מ
27/02/2016
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הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

מהות הפער

הפעולה
המתקנת

ליישום
פעולות
מתקנות על פי
התחייבות
הבעלות

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה
באצבעות .ההגנה תכלול את שלושת
המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין
המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי הצירים .
ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד
המנגנונים האלה :מחזיר שמן הידראולי
לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף הדלת בזמן
תנועתה או בולם במשקוף המאט את תנועת
האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.2

.3

אצבעות
מגני
.1חסר
בדלתות חדרי
כיתות יש להזמין מגני
ודלתות שירותים .
אצבעות
ומעצרים

 .2לא קיים מעצורים לכל
ולהתקין אותם
דלתות הכיתות .

לא יאוחר מ
27/02/2016

בדלתות

החדרים.

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף
הדלת בסוף תנועת הפתיחה שלו ומצמיד
אותה לקיר.

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי " , 2לא קיים מערכות ואביזרי
 2זרנוקים " 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק " 2כיבוי לפי התקן ,והמטפים
רב שימושי  ,גלגלון כיבוי" 3/4ומטפה אבקה  6אינן בתוקף.
ק"ג.
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט בכניסה לבית ספר קיים
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( ארון כיבוי עקום שצריך
לסדר ולסגור את הארון
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
בדלת בכדי למנוע פגיעה.
אחרים .

יש להתקין
עמדות כיבוי לפי
התקן ,והמטפים
יהיו בתוקף.

לא יאוחר מ
27/02/2016

יש לתקן ולסדר

לא יאוחר מ
27/02/2016

ארון כיבוי עם
גלגלון לפי התקן
ולסלק את
המפגעים החדים.

צריך לסלק את

.4

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון
( כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .
.5

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון
( כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .
.6

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה
ואישור חשמלאי בודק/מוסמך.

קיים בקומה שלישית בתא
השירותים ,דלתות שבורים
שמהוות סכנת פגיעה
שצריך לסדר או להחליף.

המפגע ותיקון
או החלפת

לא יאוחר מ
27/02/2016

דלתות.

בקומה שלישית בתא
שירותים  ,קיים ארון מים
וצינורות מים בלי מכסה
ובלי מיגון.

חייב להתקין
מיגון מסביב
לצינורות מים
שמהווה פגיעה
לילדים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

כל מערכת החשמל
ותאורות החירום ולוחות

לקבל אישור

לא יאוחר מ
27/02/2016
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החשמל ,בבית ספר
מחייבות בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר תאורת
חירום.

חשמלאי מוסמך
או בודק מוסמך
בכדי לקבל
אישור תקינות
של מערכות
החשמל.

מערכת הכיבוי בבית ספר
צריכה בדיקת בודק
מוסמך ,למערכת כיבוי
וגילוי עשן ,ומטפים.
בחצר בית הספר קיים בור
ניקוז שצדו פתוח שעלול
לגרום לנפילת תלמידים .

יש להשלים את
כל הציוד החסר
לפי התקן.

לא יאוחר מ
27/02/2016

יש לסגור את
הצד הפתוח
בבטון וסגירת
החורים למניעת
נפילת תלמידים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

.7

יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות
מערכות כיבוי  /גילוי אש.

.8

החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח
בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של
תלמידים במקום.

.9

במבנה התוספת  ,קיים
על פני השלח יהיו מחוספסים למניעת החלקה מדרגות בלי סרט נגד
החלקה .

להדביק סרט
נגד החלקה
בקצה המדרגה
שיבטיח עליה
וירידת ילדים.

.10

מחסנים כלליים ומחסנים לחומרים מסוכנים :בבית ספר מאחסנים את
מכיל הנחיות בטיחות לתכנון מחסנים הנבנים חומר הניקוי בחלל
בבתי ספר לאחסון ציוד ,חומרי ניקוי ,חומרים השירותים במגע ידיהם של
התלמידים.
מסוכנים וכד'.

יש לאחסן
חומרי ניקוי אך
ורק במחסן
סגור מרוחק
ממגע
התלמידים ולא
יהיה בארונות
המיועדת
לדברים אחרים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

.11

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון
( כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .

בבניין של בית הספר קיים
סדקים והתבררות שכבות
טיח שעלולה לפגוע
בתלמידים.

יש לתקן את
הסדקים ומניעת
התבררות הטיח

לא יאוחר מ
27/02/2016

.12

בשבילי ההליכה בהפרשי מפלסים והמעברים
בחצר ימוקמו על פי כללים  .אם
ההפרש עולה על  50ס"מ יש להתקין
מעקה יציב של מטר לפחות ואם
הגובה הוא  2מטר ומעלה יוצב מעקב
 1.10מטר לפחות.

בחצר בית הספר וכניסה
מזרחית לבית הספר בסוף
עליית מהלך מדרגות
חיצוני מצד ימין קיים
מעקה בין שני מפלסים לא
מתאים לגובה ביחס
למפלס שצריך להתקין
מעקה מחדש לפי התקן
ולסלק מושב ישיבה מצד
שצמוד לגדר.

יש לתקן גידור
לפי התקן
למניעת נפילה
וסילוק המושב.

לא יאוחר מ
27/02/2016
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.13

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון (
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .

בבניין הדרומי הישן ,בכל
חדרי הכיתות שבפועל אינן
בשימוש חוץ מכיתת
מחשבים קיים סדקים
התבררות טיח ונזילות
ורטיבות בכל צדדי הבניין

בית ספר יסודי אלזהראא סמל מוסד 219584
21

יש לתקן את
הסדקים בבניין
זה ולפתור
בעיית נזילות
ורטיבות
שמהווה סכנה
ממשית במגע
עם גופי חשמל
בתקרה.

לא יאוחר מ
27/02/2016

מועדי סיום

הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

מהות הפער

הפעולה המתקנת

ליישום פעולות
מתקנות על פי
התחייבות
הבעלות

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה
באצבעות .ההגנה תכלול את שלושת המרכיבים
האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין
המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי הצירים .
ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד
המנגנונים האלה :מחזיר שמן הידראולי לדלת,
גלגל להאטת תנועת אגף הדלת בזמן תנועתה או
בולם במשקוף המאט את תנועת האגף לקראת
סוף סגירתה .
ג.

אצבעות
מגני
.1חסר
בדלתות חדרי
כיתות יש להזמין מגני
ודלתות שירותים .
אצבעות ומעצרים
ולהתקין אותם

 .2לא קיים מעצורים לכל
בדלתות החדרים.
דלתות הכיתות .

לא יאוחר מ
02/03/2016

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף הדלת
בסוף תנועת הפתיחה שלו ומצמיד אותה
לקיר.

.2

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי "2 , 2
זרנוקים " 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק " 2רב
שימושי  ,גלגלון כיבוי" 3/4ומטפה אבקה  6ק"ג.

לא קיים מערכות ואביזרי
כיבוי לפי התקן ,והמטפים
אינן בתוקף.

יש להתקין עמדות
כיבוי לפי התקן,
והמטפים יהיו
בתוקף.

לא יאוחר מ
02/03/2016

.3

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון (
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .

בשירותים מערביים קיים
ביקורות ביוב בלי מכסים
שמהווה מכשול בטיחותי.

יש להתקין מכסים

לא יאוחר מ
02/03/2016

.4

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון (
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .
.5

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון (
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .
.6

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון (
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .

.7

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה

בספריה קיים רהיטים
במדפים לגובה התקרה עם
משקל ספרים לא חיזוק .

למניעת נפילה.

בהקדם האפשרי יש
לחזק את הרהיטים
למניעת מפגע

לא יאוחר מ
_02/03/2016

בטיחותי.

בתוך הפרוזדורים קיים
שולחנות קרוב לספי
חלונות שמהווה סכנה
ממשית.

יש לסלק את כל
השולחנות ליד ספי
החלונות.

לא יאוחר מ
02/03/2016

בכיתות (ג/ 4-ב /2-ב-
/1כיתה מקדמת) יש
לחזק את הרהיטים
והמדפים שעלולים ליפול
על התלמידים.
כל מערכת החשמל

מיד לחזק את כל
הרהיטים בכיתות.

לא יאוחר מ
02/03/2016

לקבל אישור

לא יאוחר מ
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ואישור חשמלאי בודק/מוסמך.

.8

.9

.10

.11

.12

ותאורות החירום ולוחות
החשמל ,בבית ספר
מחייבות בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר תאורת
חירום.

מערכת הכיבוי בבית ספר
יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות מערכות
צריכה בדיקת בודק
כיבוי  /גילוי אש.
מוסמך ,למערכת כיבוי
וגילוי עשן ,ומטפים.
באמצע החצר קיימת
החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח בטיחות
מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים במקום .משתלבת מפורקת בשטח
של  40מ' שמהווה סיכון
נפילה ומכשול בטיחותי.
בטרפונת חצר שעשויה
החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח בטיחות
מרבית בעת תנועה ופעילות של תלמידים במקום .מגרנוליט יש לגדר את
צדדי המדרגות למניעת
נפילה .
במהלך מדרגות מזרחי
על פני השלח יהיו מחוספסים למניעת החלקה
קיים מדרגות בלי סרט נגד
החלקה שמהווה סכנת
החלקה ונפילת תלמידים
על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין בבית ספר בבניין החדש
שילוט זוהר להתראה ואזהרה "ארון חשמל !".ועל אין שילוט על לוחות
החשמל לוחות התקשורת
ארון תקשורת וכיבוי להתקין שילוט "ארון
ולוחות הכיבוי להכוונה
תקשורת וארון כיבוי"
ואזהרה.

.13

בשבילי ההליכה בהפרשי מפלסים והמעברים
בחצר ימוקמו על פי כללים  .אם ההפרש
עולה על  50ס"מ יש להתקין מעקה יציב
של מטר לפחות ואם הגובה הוא  2מטר
ומעלה יוצב מעקב  1.10מטר לפחות.

.14

בתי-תקע בלתי מוגנים יותקנו בגובה מזערי של
 1.8מ' מעל פני הרצפה.

בכיתה מקדמת וכיתה
(ד )1-קיים שקעים שאינם
מוגנים בתריסי הגנה או
במכסה ואינם בגובה
המתאים

.15

מכשירי חימום תלויים ייקבעו על הקירות ,בגובה
של  2מ' .חוטי החשמל המזינים את
המכשירים יהיו מחוץ להישג ידם של
הילדים.

בכיתה (ו/2-ו/4-ב/ 1-ג)4-
קיים מכשירי חימום
שאינם קבועים ומחוזקים
בצורה נכונה וחלק מהם
מפורק שמהווה סכנת
נפילה והתחשמלות.

.16

אם מניעת הנפילה מתבצעת על ידי סירוג החלונות בקומה שלישית חסר
סורגים שהתלמידים
יש לפעול בהתאם להנחיות לגבי חלונות
עלולים ליפול.

בחצר מערבי בחפיפה עם
גנים במפלס עליון קיים
קיר בטון בלי גידור וקיים
סכנת נפילת תלמידים.

חילוץ
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חשמלאי מוסמך או
בודק מוסמך בכדי
לקבל אישור תקינות
של מערכות החשמל.

02/03/2016

יש להשלים את כל
הציוד החסר לפי
התקן.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להשלים את
המשתלבת בשטח .

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש לגדר את צדדי
הטרפונה למניעת
נפילה.

לא יאוחר מ
02/03/2016

להדביק סרט נגד
החלקה למניעת
החלקת תלמידים.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין מדבקות
בצבע זוהר על כל
הלוחות לפי שימושן.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש לגדר מערה
בטיחותי לפי התקן
ולא יופחת משני
מטר באזור זה .

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין מכסי
הגנה או תריסי הגנה
מעל בתי שקע ותקע
שאינם בגובה
בטיחותי.

לא יאוחר מ
02/03/2016

בהקדם האפשרי יש
לחזק את מכשירי
החימום או להסיר
אותם ממקומם כי
זה מהווה סכנת
התחשמלות.

לא יאוחר מ
02/03/2016

יש להתקין סורגים
בקומה שלישית
למניעת נפילת

לא יאוחר מ
02/03/2016

תלמידים.

בית ספר חווה חקלאית סמל מוסד 219691
מועדי סיום ליישום

ספ'

הדרישה בחוזר המנכ"ל

מהות הפער
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הפעולה המתקנת

פעולות מתקנות על פי

התחייבות הבעלות

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני
פגיעה באצבעות .ההגנה
תכלול את שלושת המרכיבים
האלה:
א .מגן אצבעות גמיש
שיכסה את הרווח שבין
המזוזה לבין אגף הדלת בשני
צדי הצירים .

.1חסר מגני אצבעות בדלתות
חדרי כיתות ודלתות שירותים יש להזמין מגני אצבעות
.
ומעצרים ולהתקין אותם
 .2לא קיים מעצורים לכל
דלתות הכיתות .

בדלתות החדרים.

לא יאוחר מ
29/02/2016

ב .רכיב להאטת האגף שיכלול
את אחד המנגנונים האלה:
מחזיר שמן הידראולי לדלת,
גלגל להאטת תנועת אגף
הדלת בזמן תנועתה או בולם
במשקוף המאט את תנועת
האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.2

.3

תפס (מעצור דלת)
התופס את אגף הדלת
בסוף תנועת הפתיחה
שלו ומצמיד אותה לקיר.

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול
ברז כיבוי " 2 , 2זרנוקים "2
באורך  15מ' כל אחד ,מזנק "2
רב שימושי  ,גלגלון כיבוי"3/4
ומטפה אבקה  6ק"ג.
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני
רפיון ( כגון :בטון) בתקרות
תלויות ומפגעי תשתית אחרים
.

לא קיים מערכות ואביזרי
כיבוי לפי התקן ,והמטפים
אינן בתוקף.

יש להתקין עמדות כיבוי לפי
התקן ,והמטפים יהיו
בתוקף.

לא יאוחר מ
29/02/2016

הכיתות בעיקר הם קרוונים
שבכניסת הקרוון ,יש גובה של
 20ס' מהרצפה לכניסת הקרוון
שזה מהווה מכשול בטיחותי.

צריך להתקין ולבצע רמפה

לא יאוחר מ
29/02/2016

.4

בכניסת הדלת של הכיתה
בכדי למנוע מפגע בטיחותי .

חייבים לקיבוע ולחזק את

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין
ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני
רפיון ( כגון :בטון) בתקרות
תלויות ומפגעי תשתית אחרים
.
.5

בתי-תקע בלתי מוגנים יותקנו
בגובה מזערי של  1.8מ' מעל
פני הרצפה.

בכל הכיתות ובעיקר בכיתת גן
קיימים רהיטים וארונות
שאינן מקובעים ומעוגנים
לקירות ומהוות סכנת נפילה .

הרהיטים בקירות.

.1בכיתות לימוד ובעיקר
בכיתת גן קיימים שקעים ללא
תריס הגנה או מגן בטיחותי
לשקעים מתחת לגובה התקני
 1.8מ' .
.2קיימים מספר שקעים
בכיתת גן ושאר הכיתות עם
סימני חריכה כתוצאה מעומס

יש להתקין שקעים תקניים
בגובה  1.8מ' או להתקין
תריסי מגן או מכסה ולסלק
כל השקעים שיש בהם סימני
חריקה.
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לא יאוחר מ
_29/02/2016

לא יאוחר מ
29/02/2016

.6

יתר או מגעים רופפים.
כל מערכת החשמל ותאורות
מערכת חשמל בכל בית ספר
חייבת בדיקה ואישור חשמלאי החירום ולוחות החשמל,
בחווה חקלאית מחייבות
בודק/מוסמך.
בדיקת חשמלאי מוסמך
ובעיקר תאורת חירום.

.7

יש מחויבות בקבלת אישורים
לתקינות מערכות כיבוי  /גילוי
אש.

לקבל אישור חשמלאי
מוסמך או בודק מוסמך
בכדי לקבל אישור תקינות
של מערכות החשמל.

מערכת הכיבוי בחווה חקלאית יש להשלים את כל הציוד
צריכה בדיקת בודק מוסמך,
החסר לפי התקן.
למערכת כיבוי וגילוי עשן,
ומטפים.
יש לאחסן כל חומרי הניקוי
בכיתת גן חומרי החיטוי
מאוחסנים בארון תחתית
בארון נעול ואינו בהישג
השיש בלי מנעולים והם
ידיהם של התלמידים
בהישגי ידי תלמידים

8

מחסנים כלליים ומחסנים
לחומרים מסוכנים :מכיל
לתכנון
בטיחות
הנחיות
מחסנים הנבנים בבתי ספר
לאחסון ציוד ,חומרי ניקוי,
חומרים מסוכנים וכד'.

.9

יש לסלק כל החלקים
חלקים קטנים וחלקי משחקים בכיתת גן קיימים משחקים
קטנים
קטנים יהיו בטווח הרחוק דידקטיים בעלי חלקים
שמהווים סכנת חנק
התלמיד מאוד (ליגו) שמהווים סכנת
של
מהשגתו
לתלמידים.
חנק לתלמיד.
שמהוות סכנת חנק.

בית ספר אלבטוף (חט"ב א')סמל מוסד 249284
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לא יאוחר מ
29/02/2016

לא יאוחר מ
29/02/2016
לא יאוחר מ
29/02/2016

לא יאוחר מ
29/02/2016

מועדי סיום

הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

מהות הפער

הפעולה
המתקנת

ליישום פעולות
מתקנות על פי
התחייבות
הבעלות

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה באצבעות .ההגנה
תכלול את שלושת המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין המזוזה לבין
אגף הדלת בשני צדי הצירים .
ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד המנגנונים האלה:
מחזיר שמן הידראולי לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף
הדלת בזמן תנועתה או בולם במשקוף המאט את תנועת
האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.1חסר מגני אצבעות
בדלתות חדרי כיתות יש להזמין מגני
ודלתות שירותים .
אצבעות
ומעצרים

קיים
לא
.2
לכל
מעצורים
בדלתות
דלתות הכיתות .

ולהתקין אותם

לא יאוחר מ
27/02/2016

החדרים.

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף הדלת בסוף
תנועת הפתיחה שלו ומצמיד אותה לקיר.

.2

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי " 2 , 2זרנוקים "2
באורך  15מ' כל אחד ,מזנק " 2רב שימושי  ,גלגלון
כיבוי" 3/4ומטפה אבקה  6ק"ג.

.3

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון) בתקרות
תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.4

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .
.5

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .
.6

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

.7

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה ואישור
חשמלאי בודק/מוסמך.
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יש להתקין
עמדות כיבוי לפי
התקן ,והמטפים
יהיו בתוקף.

לא קיים מערכות
ואביזרי כיבוי לפי
התקן ,והמטפים
אינן בתוקף.
בכיתה (-9מ) קיים
יש לתקן את
התמוטטות של
הווילונות במקומם
מוטות הווילונות
ולסדר את
מעל ראשי
המוטות.
התלמידים
בשירותי תלמידים
יש להתקין
קומה  3ברצפה קיים
מכסים לביקורות
ביקורות ביוב בלי
מכסים.
הביוב.

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
_27/02/2016

בכיתה (-8ד) קיים
מכסה מזגן מפורק
שעלול ליפול ולפגוע
בתלמידים.

יש לתקן את
המכסה ומניעת
נפילותיו.

לא יאוחר מ
27/02/2016

בכיתה (-8ג) קיים
ריהוט בלי עיגון
בקירות שעלול
ליפול.
כל מערכת החשמל
ותאורות החירום
ולוחות החשמל,
בבית ספר מחייבות
בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר
תאורת חירום.

צריך לעגן את כל
הרהיטים
לקירות.

לא יאוחר מ
27/02/2016

לקבל אישור
חשמלאי מוסמך
או בודק מוסמך
בכדי לקבל
אישור תקינות
של מערכות
החשמל.

לא יאוחר מ
27/02/2016

.8

יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות מערכות כיבוי /
גילוי אש.

.9

החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח בטיחות מרבית בעת
תנועה ופעילות של תלמידים במקום.

.10

על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש להתקין שילוט

מערכת הכיבוי בבית יש להשלים את
ספר צריכה בדיקת
כל הציוד החסר
בודק מוסמך,
למערכת כיבוי וגילוי לפי התקן.
עשן ,ומטפים.
צריך לתקן את
במעבר בין שני
הבניינים של בית
המעקה השבור
הספר קיים מעקה
ולמנוע פגיעת
שבור עם בליטות
פגיעה
ברזל שמהווה
תלמידים
לתלמידים
ונפילתם.

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

בבית ספר אין
שילוט על לוחות
החשמל לוחות
התקשורת ולוחות
הכיבוי להכוונה
ואזהרה.

יש להתקין
מדבקות בצבע
זוהר על כל
הלוחות לפי
שימושן.

לא יאוחר מ
27/02/2016

.11

בשבילי ההליכה בהפרשי מפלסים והמעברים בחצר ימוקמו
על פי כללים  .אם ההפרש עולה על  50ס"מ יש
להתקין מעקה יציב של מטר לפחות ואם הגובה הוא
 2מטר ומעלה יוצב מעקב  1.10מטר לפחות.

בחצר בית הספר
קיים מדרגות עליה
לקפיטריה בלי
מעקה שמהווה
סכנת נפילה .

חייב להתקין
מעקה בצד
המדרגות למניעת
נפילה.

לא יאוחר מ
27/02/2016

.12

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט סדקים
במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

קיים כיתות עזר
(קרוונים) בחצר בית
הספר שמתחתם
קיים חלל ואוסף
אבנים וחשש
לכניסת זחלים

יש לנקות מתח
לקרוונים
ומסביבם ולסגור
הרמטי מתחת
לקרוונים מחשש
לכניסת זחלים
ופגיעה בילדים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

.13

מפסקים -בתי התקע (השקעים) ונקודות המאור יהיו
מוגנים ויותקן בהם תריס מגן פנימי או מכסה .

בכיתה (-7ג) קרוון –
קיים שקעי חשמל
שאינם תקינים ובלי
מגנים .ואינם בגובה
המתאים לפי התקן

חייב להתקין
שקעים מוגנים
או עם תריסי מגן
פנימי.

לא יאוחר מ
27/02/2016

זוהר להתראה ואזהרה "ארון חשמל !".ועל ארון תקשורת
וכיבוי להתקין שילוט "ארון תקשורת וארון כיבוי"

בית ספר אלבוכארי ( מקיף ב' )סמל מוסד 247247
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מועדי סיום

הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

מהות הפער

הפעולה המתקנת

ליישום
פעולות
מתקנות על פי
התחייבות
הבעלות

.1

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה
באצבעות .ההגנה תכלול את שלושת
המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח שבין
המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי הצירים .
ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד
המנגנונים האלה :מחזיר שמן הידראולי
לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף הדלת בזמן
תנועתה או בולם במשקוף המאט את תנועת
האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1חסר מגני אצבעות
בדלתות חדרי כיתות יש להזמין מגני אצבעות
ודלתות שירותים .
ומעצרים ולהתקין אותם
 .2לא קיים מעצורים
לכל דלתות הכיתות וגם
בספרייה .

בדלתות החדרים.

לא יאוחר מ
29/02/2016

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף
הדלת בסוף תנועת הפתיחה שלו ומצמיד
אותה לקיר.

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי " , 2לא קיים מערכות
 2זרנוקים " 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק " 2ואביזרי כיבוי לפי
רב שימושי  ,גלגלון כיבוי" 3/4ומטפה אבקה  6התקן ,והמטפים אינן
בתוקף.
ק"ג.
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט בכיתה -9ד קיים ווילון
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון ( מפורק ותלוי מעל ראשי
תלמידים.
כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית
אחרים .
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות ובפרט בספריה קיים רהיטים
וארונות שמחולקת
סדקים במבנה /רצפות שקועות/סימני רפיון
( כגון :בטון) בתקרות תלויות ומפגעי תשתית למדפים עם עומס של
ספרים שאינם מקובעים
אחרים
לקירות ומהוות סכנת
נפילה.
כל מערכת החשמל
מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה
ותאורות החירום
ואישור חשמלאי בודק/מוסמך.
ולוחות החשמל ,בבית
ספר מחייבות בדיקת
חשמלאי מוסמך
ובעיקר תאורת חירום.
מערכת הכיבוי בבית
יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות
ספר צריכה בדיקת
מערכות כיבוי  /גילוי אש.
בודק מוסמך ,למערכת
כיבוי וגילוי עשן,
ומטפים.
בבית ספר אין שילוט על
על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש
לוחות החשמל לוחות
להתקין שילוט זוהר להתראה ואזהרה "ארון
התקשורת ולוחות
חשמל !".ועל ארון תקשורת וכיבוי להתקין
הכיבוי להכוונה
שילוט "ארון תקשורת וארון כיבוי"
ואזהרה.

29

יש להתקין עמדות כיבוי
לפי התקן ,והמטפים יהיו
בתוקף.

לא יאוחר מ
29/02/2016

יש לחזק את הווילון ולמנוע

לא יאוחר מ
29/02/2016

סכנת נפילה ופגיעה.

יש לקבע את הארונות
לקירות.

לא יאוחר מ
_29/02/2016

לקבל אישור חשמלאי
מוסמך או בודק מוסמך
בכדי לקבל אישור תקינות
של מערכות החשמל.

לא יאוחר מ
29/02/2016

יש להשלים את כל הציוד
החסר לפי התקן.

לא יאוחר מ
29/02/2016

יש להתקין מדבקות בצבע
זוהר על כל הלוחות לפי
שימושן.

לא יאוחר
מ
29/02/2016

.8

בדלתות מילוט ויציאות חירום יש להתקין ידיות
בהלה בשני צדדי הדלתות .

קיים יציאת חירום
בקומה ראשונה בלי
ידית בהלה .

יש להתקין ידיות בהלה
לדלתות מילוט.

בית ספר אבן חלדון ( מקיף ג' ) סמל מוסד 248575
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לא יאוחר מ
29/02/2016

מועדי סיום ליישום

הדרישה בחוזר המנכ"ל

ספ'

מהות הפער

הפעולה המתקנת

פעולות מתקנות
על פי התחייבות
הבעלות

כל הדלתות יספקו הגנה מפני פגיעה
באצבעות .ההגנה תכלול את שלושת
המרכיבים האלה:
א .מגן אצבעות גמיש שיכסה את הרווח
שבין המזוזה לבין אגף הדלת בשני צדי
הצירים .
ב .רכיב להאטת האגף שיכלול את אחד
המנגנונים האלה :מחזיר שמן הידראולי
לדלת ,גלגל להאטת תנועת אגף הדלת
בזמן תנועתה או בולם במשקוף המאט את
תנועת האגף לקראת סוף סגירתה .
ג.

.1חסר מגני אצבעות
בדלתות חדרי כיתות יש להזמין מגני
ודלתות שירותים .
אצבעות ומעצרים
ולהתקין אותם

קיים
לא
.2
בדלתות החדרים.
לכל
מעצורים
דלתות הכיתות .

לא יאוחר מ
27/02/2016

תפס (מעצור דלת) התופס את אגף
הדלת בסוף תנועת הפתיחה שלו
ומצמיד אותה לקיר.

עמדת כיבוי אש תקנית תכלול ברז כיבוי "2
 2 ,זרנוקים " 2באורך  15מ' כל אחד ,מזנק
" 2רב שימושי  ,גלגלון כיבוי" 3/4ומטפה
אבקה  6ק"ג.
לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון) בתקרות
תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

לא קיים מערכות
ואביזרי כיבוי לפי
התקן ,והמטפים
אינן בתוקף.
בפרזדור בקומה
שניה קיים צינור
גלוי ,מהווה פגיעה
לתלמידים.

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

במהלך מדרגות
מזרחי לקומה שניה
קיימת מדרגה
שבורה שמהווה
מכשול לתלמידים.
בכיתה (-8ג) וגם
בכיתה (-8א) קיים
קירות שבורים
מגבס ליד שולחנות
התלמידים.

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .

בכיתה (-7ו) מותקן
דלת אלמניום
לכיתה עם זכוכית
שבורה שמהווה
סיכון ממשי לפגיעת

יש להתקין עמדות
כיבוי לפי התקן,
והמטפים יהיו
בתוקף.

לא יאוחר מ
27/02/2016

יש לכסות את

לא יאוחר מ
27/02/2016

הצינור או לסלק
אותו מאיזור.

יש לתקן את

לא יהיו מפגעי תשתית בבניין ובכיתות
ובפרט סדקים במבנה /רצפות
שקועות/סימני רפיון ( כגון :בטון)
בתקרות תלויות ומפגעי תשתית אחרים .
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המדרגה השבורה.

לא יאוחר מ
_27/02/2016

יש לתקן את
הקירות השבורים
אשר מהווים סכנה
מחשש כניסת
זחלים ופגיעת
תלמידים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

יש לתקן את
הזכוכית מחשש
פגיעת ילדים.

לא יאוחר מ
27/02/2016

מערכת חשמל בכל בית ספר חייבת בדיקה
ואישור חשמלאי בודק/מוסמך.

יש מחויבות בקבלת אישורים לתקינות
מערכות כיבוי  /גילוי אש.

החצר תתוכנן ותאורגן באופן שיבטיח
בטיחות מרבית בעת תנועה ופעילות של
תלמידים במקום.

על פני השלח יהיו מחוספסים למניעת
החלקה

על ארונות החשמל ועל לוחות החשמל יש
להתקין שילוט זוהר להתראה ואזהרה "ארון
חשמל !".ועל ארון תקשורת וכיבוי להתקין

שילוט "ארון תקשורת וארון כיבוי"

ילדים.
כל מערכת החשמל
ותאורות החירום
ולוחות החשמל,
בבית ספר מחייבות
בדיקת חשמלאי
מוסמך ובעיקר
תאורת חירום.

לקבל אישור
חשמלאי מוסמך
או בודק מוסמך
בכדי לקבל אישור
תקינות של
מערכות החשמל.

מערכת הכיבוי בבית יש להשלים את כל
ספר צריכה בדיקת
הציוד החסר לפי
בודק מוסמך,
למערכת כיבוי וגילוי התקן.
עשן ,ומטפים.
בחצר בית הספר ליד יש להתקין מעקה
דלת ראשי קיים
בטיחותי למניעת
פרגולה ומושבים
נפילת תלמידים
לתלמידים וקיים
מעקה
פתח שאין בו
מגובה.
למפלס שני שמהווה
סכנת נפילה.
להדביק סרט נגד
במהלכי מדרגות
השלח
בבית ספר פני
החלקה בקצה
של המדרגות
המדרגה שיבטיח
הפנימיים אינם
מחוספסים ויש
עליה וירידת
אפשרות להחלקת
ילדים.
תלמידים
בבית ספר בבניין
החדש אין שילוט על
לוחות החשמל
לוחות התקשורת
ולוחות הכיבוי
להכוונה ואזהרה.

יש להתקין
מדבקות בצבע
זוהר על כל
הלוחות לפי
שימושן.

יש להתקין מעקה
בשבילי ההליכה בהפרשי מפלסים והמעברים בכניסת בית ספר
ליד שער כניסה
בחצר ימוקמו על פי כללים  .אם
מחשש נפילת
ההפרש עולה על  50ס"מ יש להתקין ראשי ובחפיפה עם
בית ספר תיכון קיים תלמידים.
מעקה יציב של מטר לפחות ואם
מהלך מדרגות עם
הגובה הוא  2מטר ומעלה יוצב מעקב מרפסת מבטון בלי
 1.10מטר לפחות.
מעקה שצריך לגדר
אותה ולתקן מהלך
מדרגות שמהווה
מכשול בטיחותי.
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לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

לא יאוחר מ
27/02/2016

ניספח ג' :רשימת אישורים מלאה מחייבת מוסדות חינוך
ריכוז אישורי בדיקה שבאחריות הרשות המקומית/הבעלות לבתי ספר וגני ילדים
מספר

תחום הבדיקה

תיאור

התדירות
לפי הצורך

.1

יציבות המבנה

.2

תחנת הסעה בתוך
המוסד
מתקני משחקים

.4
.5

מתקני משחקים
מוצג

.6

מוצג המשלב חשמל
ומים
מבנה יביל

.8

תקרות תלויות

 פעם בחמש שנים
 לפי הצורך

.9

אמצעי כיבוי

שנתית

.10

מערכת חשמל

פעם ב 5 -שנים

.11

מכשירי
ומתקני חשמל
מערכת גז
מערכת לחימום מים

פעם בחמש שנים
שנתית

1
.4

מתקנים באולמות ספורט

שנתית

.15

מתקני
מעליות,
מתקני
הרמה,
לחץ,דודי קיטור
רעש
קרינה מאנטנות

על פי החוק

.18

משנאים
קרינה
ומשדות חשמליים
גז רדון

.3

.7

חשמל

.12
.13

בהקמת מוסד חינוך חדש
שנתית
פעם בחודש
 בהקמה
 לפי צורך
שנתית
בהקמה

שנתית

אישור מהנדס קונסטרוקטור על יציבות המבנים של בית הספר
(ייבדק בבדיקות רישוי וכן במקרה של קיום סדקים או שקיעה של
חלקי מבנה).
אישור מהנדס תנועה מחוזי במשרד התחבורה לתחנת הסעה (אם
קיימת).
אישור בדיקה בטיחותית של מתקני משחקים בחצר על ידי מעבדה
מאושרת
אישור בדיקה חזותית של מתקני החצר על ידי הרשות המקומית
אישור בדיקת מוצג על ידי מהנדס קונסטרוקטור בהקמה וכן
במקרה של קיום סימנים של שקיעה או פגיעה ביציבות או חוזק
(חלודה ,סדקים ,נקודות היחלשות וכדומה)
אישור ופיקוח של מהנדס חשמל ומהנדס אינסטלציה למוצג המשלב
חשמל ומים.
אישור תכנון מהנדס קונסטרוקציה לגבי תקינות הבסיס של מבנה
יביל (קראוון)
אישור בודק מוסמך (מהנדס קונסטרוקטור) אודות תקינות תקרות
תלויות – בדיקה פעם בחמש שנים או בכל מקרה של שקיעה או
פגיעה אחרת.
אישור יועץ בטיחות מטעם הבעלות אודות מוכנות מניעת דליקות,
לכיבוי ולמילוט .
אישור בדיקת התקינות של מערכת החשמל וההארקה על ידי
חשמלאי בודק
אישור בדיקה ויזואלית לתקינות מכשירי החשמל ומתקני החשמל
על ידי חשמלאי מוסמך ומעלה.
אישור בודק מוסמך לתקינות מערכת הגז (טכנאי גז סוג  2ומעלה)
אישור בודק מוסמך (לפי סוג המערכת) לתקינות המערכות לחימום
המים
אישור מכון התקנים או מעבדה מוסמכת המוכרת על ידו אודות התקינות
של המתקנים  ,1או:
אישור מהנדס קונסטרוקציה אודות יציבות וחוזק מתקני הספורט

.16
.17

.19

על פי החוק
שנתית
שנתית
פעם בשלוש שנים

אישור של בודק מוסמך (כהגדרתו בפקודת הבטיחות בעבודה)
למעליות ,למתקני ההרמה ,לאבזרי ההרמה ,למתקני הלחץ ,לדודי
הקיטור ולקולטי הקיטור
אישור בודק מוסמך לרעש (אם ובמקום שנדרש)
אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או
בקרבתם נמצאות אנטנות סלולאריות
אישור בודק מוסמך לבדיקת עוצמת הקרינה במוסדות שבתחומם או
בקרבתם נמצאים שנאים חשמליים
אישור בודק מוסמך לבדיקת נוכחות גז רדון במקומות או באזורים
שנתגלה בהם גז רדון וכן בכל מקרה שקיים מרתף או מבנה תת-
קרקעי במוסד החינוך

פרק 2

 1תקן הכולל את מפרטי הבדיקה ואת תהליך הבדיקה של מתקני ספורט נמצא בהכנה במכון התקנים הישראלי .עם פרסום
התקן יש לפעול רק על פי מפרטי הבדיקה ותהליך הבדיקה שכללו בו.
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 .2ביקורת חריגות שכר בעקבות תלונה :
התקבלה במשרדי המבקר תלונה על חריגות שכר במחלקה
לשירותים פסיכולוגים  ,הביקורת מצאה לנכון לבדוק את
מהות התלונה ולהלן הערות הביקורת :
 2.1המחלקה לשירותים פסיכולוגים
בעקבות תלונה שתקבלה במשרד מבקר העירייה ובה נטען כי
שני עובדים במלקה לשרותים פסיכולוגים  ,קבלו קידום
בדרגות בניגוד להוראות החוק  ,מבקר העיריה ראה לנכון
לבדוק את הסוגייה הנ"ל ובדק את תנאי השכר של שני
העובדים כמפורט כדלקמן .
 2.3ג' ע – מנהל המחלקה לשירותים פסיכולוגיים בעירייה
להלן פרטי העסקת העובד :
 תאריך תחילת עבודה ביום .01/04/1994
 הנ"ל מדורג בדרגה  45לפי מתח דרגות בדירוג הפסיכולוגים
.
 דרגתו ביום  08/98היתה . 44
 תואר מומחה משנת 1998
 תואר מדריך משנת .2001
 תואר ד"ר משנת . 2001

 2.4רקע :
בשנת  2002נערכה ביקורת שכר מטעם משרד האוצר ,אגף
שכר והסכמי עבודה  .הביקורת העלתה אז כי העובד היה
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מועסק בדרגה  46וכי מתח הדרגות המתאים לתפקיד הינו
בטווח  38-41בדירוג הפסיכולוגים .ועל כן קבעה הביקורת כי
יש להוריד את דרגתו של מנהל המחלקה ל דרגה  44והינה
הדרגה המקסימלית במתח הדרגות של הפסיכולוגים ואשר
מתאימה למנהל מחלקה של השירותים הפסיכולוגים ב שלוש
הערים הגדולות (ים ,ת"א ,וחיפה).

 2.5ממצאים :
מבדיקת תלושי השכר של העובד נכון ל 12/2016עולה כי ביוני
 2001העובד קבל קידום דרגה ל  , +44ובספטמבר  2011קודם
לדרגה .45
יש לציין כי מתח הדרגות המקסימלי שניתן להגיע אליו הינו
דרגה ( 44שהינו של פסיכולוג שהינו מנהל השירותים בעיריות
ירושלים  ,ת"א  ,וחיפה וכן כל מנהל שירות פסיכולוגי שיש בו
לפחות  17משרות שלמות של פסיכולוגים כולל המנהל ) .
וכן יש לציין כי בכל משרה  ,בעל תואר שלישי (דוקטור) יהיו
זכאים לדרגה אישית מעל דרגתם בתפקיד למעט בקידום
לדרגה .46
 2.6המלצה :
הביקורת ממליצה לעירייה לכבד את הערות הביקורת של
משרד האוצר ולפעול בהתאם לקביעתם .

 2.7נ .פ  :פסיכולוג
להלן פרטי העסקת העובד :
 התחיל לעבוד בעירייה בנובמבר .1999
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 היום העובד נמצא בדרגה  43לפי דירוג הפסיכולוגים .
 הנ"ל קבל תעודה מומחה מדריך בפסיכולוגיה בשנת .2016
 2.8רקע :
מתח דרגות פסיכולוג מדריך יהיה בטווח .40-42
פסיכולוג מדריך על פי החוק והתקנות  ,המוכר ככזה ע"י
הסתדרות הפסיכולוגים או מי שממלא את התנאים לקבלת
הכרה כנ"ל .
הקידום לדרגה  42לאחר  4שנות ניסיון אחרי הזכאות לתואר
מדריך .
 2.9ממצאים :
להלן מסלול קידום דרגתו של העובד :
באוגוסט  2011היה בדרגה 40
בספטמבר  2011הועלה לגרדה . 41
באפריל  2014הועלה לדרגה . 42
בפברואר  2016הועלה לדרגה . 43
טבלת קידום השכר של פסיכולוג בעל תואר שני ושלישי מראה
בבירור כי הדרגה המקסימלית של פסיכולוג מדריך הינה , 42
וזה בתנאי לאחר ארבע שנות ניסיון אחרי הזכאות לתואר
מדריך .
מהאמור לעיל עולה כי על פי נתוני העובד  ,דרגתו המקסימלית
נכון ל  12/2016הינה . 41

 2.10המלצה :
יש לפעול בהתאם להוראות החוק ולפי מסלול קידום עובדים
פסיכולוגים .
מצ"ב תגובת מנהל המחלקה לשירותים פסיכולוגיים בעירייה .
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פרק 3

 .3ביקורת מכרז זוטא 12/2016

 3.1שיפוץ בית ספר אבן סינא

רקע :
העירייה פרסמה מכרז זוטא  18/2016ובו היא מזמינה הצעות
מחירים לשיפוץ בית ספר יסודי אבן סינא .
להלן תנאי המכרז כמו שפורסם :
 3.2תנאי המכרז-:
 .1על המציע להיות קבלן לעבודות גמרים ו/או שיפוצים .
 .2על המציע לצרף להצעתו אישור על ניהול חשבונות מס
הכנסה ומס ערך מוסף בתוקף.
 .3על המציע לצרף להצעות ערבות בנקאית משוכה לפקודת
עירייה עראבה של בנק סחיר בישראל בגובה ₪ 5000
ובתוקף לתקופה של  30יום מיום האחרון להגשת ההצעות,
או לחליפין ציק עצמי על סך  ₪ 5000לפקודת עירייה
עראבה .
 .4על המציע למסור את כל מסמכי המכרז חתומים
ומאושרים על ידו לרבות חתימה על החוזה התוכניות וכתב
הכמויות.
 .5המציעים יגישו את הצעותיהם ימלאו את המפרט המצורף
ויחתמו על החוזה המצורף ,וזאת במעטפה אטומה שתוכנס
לתיבת המכרזים לא יאוחר מיום__________4-8-2016
שעה  15:00במשרדי העירייה.
 .6זכותה של העירייה לבטל חלק מהעבודות הכלולות במכרז
ו/או לבצע את העבודות ו/או חלק מהם בשלבים נפרדים
ועצמאיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי .למציע לא תהיה
זכות פיצוי כלשהיא בגין כך.
 .7כל הצעה שלא צרפו לה המסמכים האמורים ולא כובדו בה
תנאי המכרז תפסל ולא תידון.
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 .8אין העירייה חייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר ו/או כל
הצעה אחרת.
 3.4הערות הביקורת :
 .1ביום  16/08/2016בשעה  15:30התקיימה ישיבה לוועדת
המכרזים של העירייה ,אשר אנוכי נכח בה .
 .2ועדת המכרזים דנה בין היתר בפתיחת מעטפות מכרז זוטא
. 19/2106
 .3נמצאו שתי מעטפות אשר הגישו הצעות למכרז.
לאחר עיון במסמכי המכרז ,נמצא כי קיימים לקויים מהותיים
במכרז ,ועל כן פניתי ליועמ"ש העירייה לשם קבלת חוות דעת
מקצועית בעניין כשירות המכרז .
 3.5להלן ממצאי הביקורת :
.1תקנה  8לתקנות העיריות מכרזים התשמ"ח –  1987מאפשרת
לעירייה לפרסם מכרז זוטא שמשמעותו פניה ישירה לרשימה
סגורה של משתתפים בהתקשרויות שהיקפן מחיבות מכרז אולם
אינן עולות על כ  ₪ 686,300נכון ל . 15.6.16
בתקנה  8ד' ( – )1מכרז זוטא ישלח לפחות לארבעה ספקים או
קבלנים המופיעים ברשימת הספקים הרשאים להשתתף במכרז,
(הנערכת ע"י העירייה) ,אם ערכו של המכרז עלה על ₪ 140,500
ואולם אינו עולה על . ₪ 343,200
נמצא כי היו רק שתי מעטפות אשר השתתפו במכרז  ,מבירור
עם מנהל הרכש (אשר מחזיק ברשימות הספקים )אם המכרז
נשלח לארבעה ספקים לפחות .התברר כי מנהל הרכש לא ידע
בכלל על המכרז ולא שלח לאף ספק ואפילו מי שערך את המכרז
לא בקש ממנהל הרכש את רשימת הספקים הרשאים להשתתף
במכרז.
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.2נמצא פגם מהותי בעת עריכת המכרז כאשר סעיף  3לתנאי
המכרז כתוב כי על המציע לצרף להצעות ערבות בנקאית משוכה
לפקודת עיריית עראבה של בנק סחיר בישראל בגובה ₪ 5000
ובתוקף לתקופה של  30יום מיום האחרון להגשת ההצעות או
לחליפין צ'יק עצמי על סך  ₪ 5000לפקודת עיריית עראבה .

 3.6להלן הערות הביקורת:
ערבות בנקאית היא התחייבות עצמית של הבנק ,אשר מקבל על
עצמו כלפי נושה אחריות מוגדרת ובלתי תלויה בחיובו של החייב
העיקרי ,היא מתאפיינת בכך שהבנק מוציא הערבות  ,מתחייב
לשלם לנהנה כל סכום עד לסכום הערבות בלי שבנהנה יהיה חייב
להוכיח את דרישתו ,ובלי שיהיה עליו תחילה לדרוש את
התשלום מן החייב שעל פי דרישתו הוצאה הערבות .
מאפיינים אלה של הערבות מעניקים לעירייה את היכולת
האוטונומית לממש את הערבות לשם גביית פיצויים המגיעים
לה,
לא כך הם פני הדברים כאשר מחליפים את הערבות הבנקאית
בהמחאה עצמית ,שכן אין ספק שהמחאה עצמית אינה ממלאת
את תכלית הערבות לשמש כאמצעי גבייה אפקטיבי ,שמימושו
אינו תלוי במציע ,המחאה עצמית אינה אוטונומית ואינה מעידה
על איתנות פיננסית של המציע.
מהאמור לעיל ניתן ללמוד כי כל חלופה לערבות בנקאית שאינה
ממלאת את מטרותיה הכלכליות של הערבות  ,או פוגעת בשוויון
כלפי מציעים שהגישו ערבות בנקאית כנדרש הינה פסולה .
ממצאי הביקורת הועברו ליועץ המשפטי של העירייה לשם קבלת
חוות דעת משפטית לאמור לעיל .
להלן חוות הדעת של היועץ המשפטי של העירייה :
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פרק 4
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 .4מעקב אחרי תיקון ליקויים דוח מבקר העירייהלשנים
 2013ו ,2014 -ולדוח המבוקר והמפורט לשנת 2014
למבקר הרשות ניתנו כלים משפטיים אפקטיבים וסמכויות
לחקירה וליגילוי עובדות  ,לעומת זאת  ,לא ניתנו למבקר
הרשות סמכויות להורות על תיקון הליקויים שהועלו במהלך
הביקורת  ,אלא ניתנה סמכות להמליץ בלבד.
עיקר תפקידה של הביקורת ברשויות המקומיות הוא להביא
לתיקון הליקויים  ,בין השארה ע"י דווח באיכות גבוהה,
באמינות מרבית ובאופן מתמיד וקיום מעקב אחר תיקון
ליקויים .
נושא המעקב אחר תיקון ליקויים הינו גם אחד מתפקידי הועדה
לענייני ביקורת  ,לוועדה תפקיד מרכזי בעריכת המעקב ובדרבון
הדרגים הבכירים ברשות לבצע את התיקונים עליהם הומלץ.
הוועדה תדרוש מצוות תיקון הליקויים של הרשות  ,המתמנה
על פי חוק מבקר המדינה  ,את קבלת העדכון מדי שלושה
חודשים  ,באשר להתקדמות תיקון הליקויים ברשות ותזמן
אליה בעלי תפקידים לפי העניין  ,על מנת להבטיח כי תיקון
הליקויים אמנם מבוצע .
תהליך תיקון הליקויים שהינו ברוב מנהלי וטכני נעשה מאחורי
הקלעים וכרוך בעבודה בירוקרטית מסוימת ואינו חשוף לציבור
 .עם זאת חשיבות הליך תיקון הליקויים רבה  ,והוא חיוני
ליצירת אפקט מתמשך של שיפור מקצועי בעירייה .
בהיבט זה יוצרת הוועדה מינוף לדוחות הביקורת  ,רותמת את
כוחה והשפעתה ליישום המלצות הביקורת  ,ומוודאת כי
מתממשים הסקת מסקנות  ,לימוד החומר הפקת לקחים וכד' .

44

מדוח מבקר העירייה לשנת  2013עלו בין היתר הליקויים
הבאים :
 ועדת הנחות בארנונה מאשרת הנחות לתושבים  ,שלא על
פי מסגרת הקריטריונים שנקבעו בחוק ובתקנות .
 לא כל התושבים שקיבלו הנחות בארנונה צירפו את כל
המסמכים הנדרשים בניגוד לתקנות
 ניתנו הנחות בארנונה לתושבים שהייתה להם יתרת חובה
נכון לסוף שנה  ,בניגוד לתקנות
 העירייה לא ביצעה מחיקת חובות אבודים בהתאם לקבוע
בחוזר מנכ"ל  , 4/2001דבר העלול להשפיע על מענק
האיזון המתקבל ברשות .
 לא קיימים נהלי עבודה המסדירים את תהליכי העבודה
במחלקת הגביה  ,ובין היתר  ,נהלים המסדירים את
תחומי אחריותם של עובדי המחלקה וההרשאות במערכת
המחשוב  ,דבר הגורם בין השאר לחוסר בהפרדת
תפקידים .
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מדוח מבקר העירייה לשנת  2014עולה ,בין היתר  ,הליקויים
הבאים :
 לא קיים נוהל רכש כתוב ומאושר ע"י העירייה  ,המנחה
את מנהל הרכש בביצוע תהליכי העבודה .
 מחלקת הרכש לא מקיימת את הוראות החוק בכל הקשור
לאישור ועדת הרכש על ביצוע הרכישות .
 חלק ממנהלי המחלקות הסמיכו את עצמם לבצע רכישות
פנימיות באמצעות פנייה ישירה לספק .
 נמצאו מקרים בהם לא בוצעה פנייה לשלושה ספקים
לקבלת הצעות מחיר לפי מנהל תקין  ,ובניגוד להוראות
החוק הקובע ,כי מנהל הרכש ירכוש טובין על סמך הצעות
מחיר בהתאם לסכום הרכישה .
 בבדיקת מסמכי הרכש בתיקי הנהלת החשבונות נמצאו
חשבוניות  ,ששולמו לקבלנים ולספקים  ,למרות שלא
הוצאה הזמנה לביצוע העבודה או לאספקת הטובין .
 בהליך ההתקשרות באמצעות הצעות מחיר ,לא נחתם
חוזה התקשרות מוסדר בין העירייה לספק בנוסח מותאם
לאופי ההתקשרות  ,בניגוד להוראות החוק וכללי מנהל
תקין .

46

 4.1להלן תגובת ראש העירייה :
לכבוד
גב' עפרה ברכה
מנהלת אגף בכיר לביקורת
ברשויות המקומיות והממונה על החשבונות
ירושלים
ג.נ,.
הנדון  :מועצה מקומית עראבה
סימוכין אב 2015-28171
קבלתי את מכתבך שבנדון  ,במענה למכתבך שבנדון הריני
להשיבך כדלקמן:
 .1הביקורת הפנימית והן החיצונית הנערכת ע"י מבקרים
מטעם משרד הפנים והן ע"י מבקר המועצה הינה צעד
חיוני ודרוש היטב עם מטרת הנהלת המועצה לפעול ע"פ
נוהל תקין .
 .2מטרת המועצה וחזון שמנחה אותה הינה ביצוע כל
הפעלות שמבצעות על ידה ע"פ חוק וע"פ נוהל תקין תוך
מתן דגש לביצוע כל ההוראות והנחיות של הדין והנוהל
ולתקן כל ליקוי במידה ובוצע מיד עם גילוי או על פי
הערה כלשהיא אם של המבקר הפנימי ו/או של ביקורת
חיצונית כך שהמועצה מתייחסת בכובד ראש לדוח
הביקורת.

 .3דוח ביקורת מפורט לשנת : 2014
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המועצה מינתה צוות לתיקון ליקויים אשר דן בדרכים
לתיקון הליקויים שהעלה המבקר בדוח הביקורת המפורט ,
וקבל החלטות בדבר תיקון ליקויים אלה כמפורט להלן :
 3.1המועצה מינתה מבקר המועצה כממונה על
מיום . 1.1.2016
תלונות הציבור החל
 3.2המועצה צורפה לפיילוט של משרד הפנים
באמצעות מפע"ם בעניין מבנה ארגוני ומשאבי
אנוש החל מחודש  5/2015שנמשך כשנה וחצי ,
במסגרתו מונתה יועצת מטעם המשרד לבנית
מבנה ארגוני לרשות ,ונערכים ישיבות של ועדת
היגוי בהשתתפות מר מוני מעתוק לליווי העניין .
 3.3בעניין הפקדת דמי ניהול פנסיה תקציבית :
בשנת  2007אושר למועצה מקומית עראבה
הסדר נושים ע"י בית המשפט המחוזי בחיפה.
באותה תקופה היה מצבה של הרשות קשה
מאוד  ,כשהמצב השתפר ,המועצה החלה בשנת
 2011להפקיד את דמי הניהול בשיעור  2%משכר
העובדים המועסקים בפנסיה תקציבית בחברת
מנורה מבטחים המאושרת ע"י משרד האוצר
לייעד זה ,ומאז המועצה מקפידה להפקיד חודש
בחודש את דמי הניהול כנ"ל .
בעניין החוב הרשום בספרים ע"ס  976אלף , ₪
המועצה הגיעה להסדר תשלומים עם חברת מנורה
לפרוס חוב זה ב  12תשלומים החל מחודש
. 3/2016

 .4דוח מבקר המועצה לשנת . 2013
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4.1

4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

להלן התייחסות מבקר המועצה לנושא הנחות
בארנונה .ברצוני לציין לשבח את ועדת ההנחות
בארנונה בטיפול בבקשות התושבים למתן הנחה
בארנונה ועל יישום המלצות לתיקון הליקויים
שעלו בדוח  .2013מבדיקה מדגמית שערכתי
בשנות  2014ו  , 2015עולה בין היתר כי ועדת
ההנחות טפלה בבקשות בצורה נאותה ,מקצועית
ואף הקפידה על דרישות החוק והתקנות
המחייבות  .ובהתאם לכללי מנהל  .ולכן ניתן
לראות כי רובם של הלקויים שעלו בדוח
המבקר לשנת  2013תוקנו .
להלן תגובת המועצה  :המועצה קבלה את
המלצות המבקר והחלה לישמם מידית לאחר
קבלת דוח מבקר המועצה .
בשנות  2014ו  2015ועדת ההנחות אשרה הנחה
בארנונה ע"פ מסגרת הקריטריונים שנקבעו
בחוק ולפי הוראות תקנות ההסדרים במשק (
הנחות מארנונה ) התשנ"ג  1993ולפי ההנחיות
בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים .
כל התושבים שהגישו בקשות להנחה בארנונה
צרפו את המסמכים הנדרשים ובמקרים והיה
חסר מסמך כל שהוא הבקשה לא נדונה עד
המצאת כל המסמכים הדרושים .
בשנת  2015ועדת ההנחות אשור מחיקת חובות
בהתאם לקבוע בהוראות חוזר מנכ"ל 5/2012
וע"פ סעיף  338לפקודת העיריות ( נוסח חדש ).
הבקשות למחיקת חובות הועברו ע"י המועצה
לממונה מחוז צפון במשרד הפנים לאישורו.
ממונה המחוז בצפון אשר את מחיקת החובות .
המועצה הכתיבה נהלי עבודה המסדירים את
תהליכי העבודה במחלקת הגביה  ,ונהלים
המסדירים את תחומי אחריותם של העובדים
ולצורך בקרה מתמיד ,יש לציין כי פעם אחת
בשבוע מתקיימת ישיבת צוות של עובדי מחלקת
הגבייה עם הנהלת המועצה ובה דנים בדרך
התנהלות מחלקת הגביה.
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קיימות הנחיות ברורות של ראש המועצה
4.7
והחשבת המלווה הן למחלקת הגביה והן לחברת
הגביה להקפיד על החוק והנהלים .בעניין ההנחות
כך שיאשרו הנחות חוקיות בלבד ובשנה האחרונה
עקב ההכבדה יתירה ,חלה ירידה נוכחית בסכומי
ההנחות ובצידה עליה גביה.

 .5להלן התייחסות המועצה לדוח מבקר הפנים לשנת . 2014
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5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6

המועצה אשרה נוהל רכש שהוכן ע"י היועץ
המשפטי של המועצה ונמסר למנהל הרכש אשר
עובד לפיו מיום קבלתו .
ע"פ אותו נוהל  ,מנהל הרכש מוציא הזמנות
רק ע"פ הצעות מחיר שמתקבלות בתיבת הרכש
ומאושרת ע"י ועדת הרכש.
רכישות המועצה מבוצעות ע"פ הזמנות אשר
מאושרת ע"י כל מורשי החתימה כדין לרבות
חתימת החשבת המלווה .
בעניין פניה לשלושה ספקים לקבלת הצעות מחיר ,
לקוי זה תוקן מחלקת הרכש פונה לפחות ל 3
הרכש בהתאם
ספקים עבור כל דרישת
להוראות החוק ולנוהל הקיים .
כנ"ל הליקוי תוקן כל החשבונות מאושרות רק
לאחר צירוף הזמנה מאושרת כדין.
בעבודות בהיקף כספי גדול המועצה דואגת
להתקשר עם קבלן ע"פ חוזה שמוכן ע"י
המחלקה המשפטית .
בכבוד רב,
עלי עאסלה
ראש המועצה

העתקים:
גב' אורנה הוזמן בכור – המנהלת הכללית
מר נגיב מנצור – מנהל תחום ביקורת ברשומ"ק -המח' לחיוב
אישי
מר עפיף עמאר – סגן הממונה על מחוז הצפון
רו"ח סאמי חוטבא – מבקר המועצה

פרק 5
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 .5נוכחות חברי ועדת המכרזים
 5.1כללי:
ועדת המכרזים הינה אחת מוועדות החובה ומן החשובות
שבוועדות הרשות המקומית .היא מהווה עוגן מקצועי המוסמך
לדון בנושאי הליבה ובהתקשרויות הרשות המקומית עם גורמים
אחרים ,ומהווה את הגורם המרכזי להתקשרויות הרשות
המקומית.
תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון הצעות מחירים אשר
הוגשו לעירייה במסגרת המכרז ,לברור מתוכן ההצעות העומדות
בתנאי הסף ,ולהמליץ בפני ראש הרשות על ההצעה הכשרה
והזולה ביותר.
העירייה בוחרת את ועדת המכרזים  -את יושב-הראש ואת חברי
הוועדה  -מבין חברי העירייה ,תוך דגש על מתן ייצוג לחברי
האופוזיציה
הוראות סעיף 150א' לפקודת העיריות לעניין ההרכב הסיעתי של
ועדת המכרזים ,יחולו גם על בחירת חברי הוועדה .ההרכב יבטא,
ככל הניתן ,את הסיעות המרכיבות את המועצה.
בסיום הליכי המכרז ,המלצות ועדת המכרזים מועברות להכרעת
ראש הרשות המקומית .
ראש הרשות המקומית אינו מחויב לקבל את המלצת ועדת
המכרזים )סעיף ) 148ב' ו-ג'( לפקודת העיריות ,סעיף  (123ב' ו-ג'(
לצו המועצות ו40-א' )ב' ו-ג ('לצו המועצות האזוריות( ,ואולם,
החלטתו שלא לקבל את המלצת ועדת המכרזים מחייבת נימוק.
החלטתו לקבל הצעה אחרת מזו שעליה המליצה ועדת
המכרזים ,כפופה לאישור מליאת המועצה .
התנהלותה ואופן עבודתה של ועדת המכרזים משליכה ,או עשויה
להשליך ,על פעילותה וסדר יומה של העירייה .כאמור לעיל,
תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון את הצעות המחיר אשר
הוגשו לעירייה במסגרת מכרז פומבי ,לברור מתוכן את ההצעות
העומדות בתנאי הסף ,ולהמליץ בפני ראש העירייה על ההצעה
הכשרה והזולה ביותר
מעורבות ועדת המכרזים בכל שלב ושלב מרגע פרסום בהליך
המכרז הינה כדלקמן :
שלב פרסום המכרז  -ועדת המכרזים אמורה להיות מתואמת
ולקבוע את מועדי הגשת ההצעות .יש לכך חשיבות רבה ,בעיקר
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בשל הצורך לפתוח את תיבת המכרזים ובשל חובת נוכחות של
חבר ועדת המכרזים ,אחד לפחות
הגשת מסמכי המכרז  -יש להגיש את ההצעות לפקיד שאותו
מינה ראש הרשות בהתאם לתקנה  14לתקנות ,ולהניח את
מסמכי המכרז בתיבת המכרזים בלבד .מעורבות הוועדה הינה
רק בבדיקה האם הוגשו ההצעות במועד
פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהוגשו  -נוכחות חבר
ועדת המכרזים בפתיחה ,רישום פרוטוקול באשר למספר
ההצעות ,שמות המציעים ,הקראת סכום ההצעה ,הקראת
האומדן
בדיקת ההצעות שהוגשו  -על ועדת המכרזים לבחור בהצעה
הזולה ביותר ,אולם נתון בידה שיקול הדעת ,לבחור הצעה
שאיננה הזולה ביותר ,אך בעלת ערך מוסף ,לעומת ההצעה הזולה
המלצת הוועדה לראש הרשות  -החלטת הוועדה הינה בגדר
המלצה לראש העיר ,אשר מחליט האם לאמצה אם לאו.
 5.2רקע
בתקופה האחרונה חלה ירידה משמעותית בהשתתפות חברי
ועדת המכרזים בישיבותיה של ועדת המכרזים  ,ברצוני לציין כי
הנוכחות של חברי הועדה הינה מאכזבת ואינה עולה בקנה אחד
על המטלות שלשמן נבחרו חברי הועדה ואף עלולה לפגוע
בתפקוד הועדה והעיריה בכך שנוצרו מצבים של איחורים
משמעותיים בפתיחת המכרזים וקבלת החלטות הכרעה
בפרויקטים חיוניים והתקשרויות בהיקף כספי ניכר  ,אשר נועדו
בראש ובראשונה לרווחת תושבי העיר .
ועדת המכרזים הינה ועדת חובה שהעירייה מחויבת בהקמתה
ובכינוסה מזמן לזמן בהתאם לפקודת העיריות  ,ההחלטות
המתקבלות בוועדת המכרזים יש להן השפעה ישירה על אופן
ניהול העירייה ,לכן ראוי שחבר עירייה שנבחר לכהן כחבר ועדת
מכרזים ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה של
הרשות ,ויסייע לתפקודה של הרשות .
בפקודת העיריות לא נקבע עונש או סנקציה על היעדרות חבר
ועדת חובה מישיבותיה  ,תקנות חובת המכרזים קובעות במפורש
כי :
נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות רצופות של
ועדת המכרזים או מחמש ישיבות בתקופה של שנה  ,בלא שמונה
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לו ממלא מקום לישיבות אלה  ,יודיע על כך יושב ראש ועדת
המכרזים לראש העירייה  ,וראש העירייה רשאי לעביר אותו
מחברותו בוועדה.

 5.3הליך הביקורת :
מעיון בפרוטוקולים של ועדת המכרזים עולה כי הייתה נוכחות
דלילה ומאכזבת של חברי ועדת המכרזים .
להלן פרוט נוכחות חברי ועדת המכרזים בששת הישיות
האחרונות :
 -1ישיבה מיום  31-12-2016השתתף רק יו"ר הועדה מר ע.ע.
 -2ישיבה מיום  10/01/207השתתפו חברי הועדה ע .ע , .ח..ח
ו ד .ע .
 -3ישיבה מיום  18/02/2017השתתפו ע .ע .ו ח .ח.
 -4ישיבה מיום  09/03/2017נכח יו"ר הועדה לבדו
 -5ישיבה מיום  11/03/2017השתתפו מר ע .ע , .ח .ח.
ו ת .י
 -6ישיבה מיום  15/04/2017נכחו מר ע .ע .ו ח .ח .
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מהאמור לעיל עולה כי :
חבר הועדה מר ו .נ לא נכח באף ישיבה .
חבר הועדה מר ת .י .נכח בישיבת אחת בלבד .
חבר הועדה מר ד .ע .נכח בישיבה אחת בלבד .
על כן  ,אין זה ראוי לחבר ועדה להיעדר באופן תדיר מישיבת
הוועדה  ,ועל כמה וכמה מכל ישיבותיה  ,חבר הועדה מוטלת עליו
החובה הציבורית להשתתף בישיבותיה של הועדה וכי אם אינו
מסוגל למלא את חובתו מכל סיבה שהיא עליו לפנות את מקומו
לאחרים .
מיותר לציין כי פקודת העיריות לא קבעה סנקציה על היעדרות
חבר ועדת חובה מישיבותיה  ,לשם השואה יצוין כי תקנות חובת
המכרזים אשר חלות על מכרזים של השלטון המרכזי קובעות
במפורש כי :
נעדר חבר מבין חברי ועדת המכרזים משלוש ישיבות רצופות של
ועדת המכרזים או חמש ישיבות בתקופה של שנה מבלי שמינה לו
ממלא מקום לישיבות אלה  ,יודיע על כך יושב ראש ועדת
המכרזים למנהל הכללי של המשרד  ...המנהל הכללי רשאי
להעביר אותו חבר מחברותו בוועדה .
 5.4המלצת הביקורת :
בהתאם לאמור לעיל הביקורת ממליצה בפני ראש העיריה
להתערבות ישירה על מנת להעביר את חברי הועדה מחברותם
בוועדה  ,אשר אינם ממלאים את חובתם הציבורית המוטלת
עליהם כחברי ועדת המכרזים ולפנות את מקומותיהם לאחרים .

פרק 6
55

.6ביקורת בנושא טיפול הרשות בחוזים וערבויות
.6.1כללי
הנושא כבר נבדק בעבר ומכיוון שנכון להיום לא השתנה המצב,
הביקורת ראתה לנכון לחזור על הנושא בתקווה לשינוי המצב
הקייםבעירייה ובמטרה לבדיקה לבחון את אופן ניהול מערך
החוזים בעירייה ,לרבות קיום חוזה לכל התקשרות ,קיומם של
סעיפים הכרחיים בחוזים וחותמת וחתימה בסמכות על החוזים,
תיעוד החוזים ,זמינותם והארכתם .
כחלק מתהליך התקשרות של יחידות העירייה עם ספקים ונותני
שירות ,קיימת חובה חוקית לחתום על חוזה לפני הוצאת הזמנת
עבודה .חובה זו נגזרת מפקודת העיריות כדלהלן" ,ראש העירייה
רשאי ,על פי החלטת המועצה ,להתקשר בחוזה בשם העירייה,
והוא רשאי לעשות כן גם ללא החלטת המועצה אם לכל הוצאה
כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה מתאימה בתקציב
המאושר"" .פרטי חוזים שנחתמו שלא על פי החלטות המועצה
יירשמו בפנקס שתנהל העירייה לעניין זה ,וראש העירייה יביאם
לידיעת ועדת הכספים.
להלן תיאור הסיכונים הפוטנציאליים בנושא החוזים :
סיכון ציות  -אי מילוי אחר הוראות החוק והרגולציה בנושא
חוזים .
סיכון כספי  -תשלום לספק/נותן שירות מעבר למה שנקבע
במכרז/הצעת מחיר הנובעת מביצוע התקשרות ללא חוזה .
סיכון משפטי  -היעדר חוזה חתום ותקף מונע את האפשרות
להשתמש בחוזה כראיה בהליך משפטי או בבוררות .
סיכון תפעולי  -בהיעדר חוזה ,העירייה עלולה להתקשות
בהבטחת זכויותיה בקבלת טובין/שירותים ולאכוף את חובותיו
של הספק/נותן השירות .
סיכון בקרה  -היעדר בקרות מונעות לביצוע התקשרות ללא חוזה
תקף .
סיכון הונאה  -זיוף חתימה על חוזה כדי למנוע בקרה של
חותמים על פי מדרג החתימות הקיים בעירייה .
.
 6.1.1חוזי התקשרות
56

לפי פקודת העיריות ולפי סעיף 190א' צו המועצות המקומיות (א)
תשי"א –  1950רשאי ראש המועצה על פי החלטת המועצה
,להתקשר בחוזה בשם המועצה והוא רשאי לעשות גם ללא
החלטת המועצה אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה
הקצבה כספית מתאימה בתקציב המאושר .
ולפי סעיף  193א' חוזה  ,כתב התחייבות או תעודה אחרת מסוג
שקבע השר ושיש בהם התחייבות כספית מטעם המועצה  ,לא
יחייבוה אלא אם חתמו עליהם בשם המועצה  ,בצד חותמת
המועצה  ,ראש המועצה וכן גזברה  ,לא הייתה בהם התחייבות
כספית כאמור  ,לא יחייבו את המועצה אלא אם חתמו עליהם
בשם המועצה  ,בצד חותמת המועצה  ,ראש המועצה וכן מזכירה
ובאין מזכיר – עובד אחר של המועצה  ,הממלא את תפקיד
המזכיר לפי החלטת המועצה .
בהתאם לסעיף  4בתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות )
התשמ"ח , 1988-ובהתאם להנחיות להנהלת חשבונות ודיווח
כספי ברשויות המקומיות בהוצאת לשכת רואי החשבון  ,הרשות
חייבת להסדיר את מערך החוזים בכך שתנהל פנקס חוזים אשר
יכלול לפחות את הפרטים להלן:
 .1מספר סידורי רץ (מספר החוזה ) .
 .2שם הצד השני לחוזה(ספק ,קבלן  ,נותן שירותים וכד')
 .3פירוט של הטובין או השירות שעל הרשות לקבל .
 .4סכום החוזה  /התחייבות .
 .5אופן חישוב ההצמדה .
 .6זמני ותנאי התשלום .
 .7תקופת החוזה /ההתקשרות .
 .8תאריך אישור ועדת המכרזים או ועדת הרכש או גורם
רלוונטי אחר ותאריך החוזה .
 .9הסעיף התקציבי לחיוב (תקציב רגיל  ,או בלתי רגיל) .
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הרישומים כאמור נועדו לקיים מעקב נאות אחר החוזים  ,מועד
חידושם  ,קבלת ערבויות מתאימות על פי ההתקשרות .
המעקב ישפר את התקשורת בין האגפים השונים ברשות
,ובמקרה של בירורים ניתן לקבל תשובות תוך זמן קצר .
 6.1.2ערבויות בנקאיות
ערבויות בנקאיות הן אמצעי חשוב כדי להבטיח את קיומן של
התחייבויות הספקיפ ,הקבלנים ונותני השירותים לרשות .הן
נותנות מענה חלקי למקרים שבהם נותני השירותים אינם
עומדים בהתחייבויותיהם  ,בנוסף לאמצעים אחרים העומדים
לרשות במקרים אלו כמו ,עיכוב תשלום לקבלן .בנוסף הערביות
מהוות גם אמצעי הרתעה למניעת הפרת התחייבויות שינתנו
לרשות .
העדרה של ערבות בעלת תוקף עלול לגרום נזק כספי כבד לקופת
הרשות במידה שקבלנים יפרו את התחייבויותיהם .
שני סוגים של ערבויות מקבלת הרשות :
 ערבות כספית .
 ערבות ביצוע /טיב .
ערבויות כספיות דינם כאמצעי תשלום דחויים  .הרשות תנהל
במערכת הנהלת החשבונות במסגרת חשבונות מקבילים רישום
על תנועת הערבויות באופן שניתן יהיה לקבל מידע על התפלגות
הסכומים לפי מועדי הפירעון .
ערבויות הביצוע שהרשות מקבלת מתקבלות בגין :
 ערבות לביצוע עבודה או שירות
 ערבות להבטחת החזר /תשלום מקדמות .
 ערבות להבטחת טיב עבודה בגמר העבודה או השירות .
 ערבות להבטחת תנאי השכירות במקרה והרשות משכירה
נכסים .
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על הרשות מוטל החובה לנהל פנקס  /רשימת ערבויות שנתקבלו ,
שיכלול את הפרטים הבאים :
 .1מספר סידורי .
 .2שם נותן הערבות .
 .3סכום הערבות
 .4מהות הערבות .
 .5התאריך בו יפוג תוקף הערבות .
 .6התאריך בו יש לבקש הארכת ערבות או חילוטה .
 .7תאריך החזר הערבות .
 .8חתימת מקבל הערבות המוחזרת .
 .9תאריך חילוט הערבות .
ניהול הערבויות  ,קבלתן  ,הארכת תוקפן או שחרורן  ,נוגע לתנאי
החוזים שנחתמו עם הקבלנים  /ספקים ואו נותני השירותים .
 .6.2ממצאי הביקורת
הביקורת בדקה ומצאה כי :
אין נוהל כתוב המסדיר את כל נושא הטיפול בחוזים
.10
ובערבויות ואין הגדרה וחלוקת סמכויות ברורות.
לרשות אין ספר חוזים כנדרש בתקנות הרשויות
.11
המקומיות  ,לא ידני ולא ממוחשב אפילו קובץ אקסל
פשוט שירכז את כל החוזים על פרטיהם .
החוזים אשר נחתמו בעבר ובהווה ע"י ראש העירייה
.12
הן על פי החלטות העירייה והן שלא על פי החלטות
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המועצה  ,מפוזרים בקלסרים שונים ללא סדר דבר
המקשה על איתורן המיידי .
נושא הטיפול בחוזים אינו מרוכז ברשות בידי גורם
.13
אחד המוודא ביצוע כל התחייבויות הקבלן /ספק או נותן
השירות .
לרוב החוזים אם לא כולם  ,לא צורפה חוות דעת
.14
משפטית בכתב כנדרש בסעיף (7ב) לחוק הרשויות
המקומיות (יעוץ משפטי )  ,תשל"ו –  1975אשר קובע כי
לא תתקשר רשות מקומית בחוזה בכתב אלא לאחר
שקבלה חוות דעת משפטית בכתב על העסקה .
לרשות אין שום רישום או פנקס ערבויות כנדרש
.15
בתקנות הרשויות המקומיות  ,לא ידני ולא ממוחשב אפילו
קובץ אקסל פשוט שירכז את כל הערבויות על פרטיהם .
.16

אין ציון לסעיף התקציבי לחיוב .

בניגוד להנחיות להנהלת חשבונות ודווח כספי
.17
ברשויות המקומיות  ,הרשות לא מנהלת שום רשום
במערכת הנהלת החשבונות במסגרת חשבונות מקבילים
על תנועת הערבויות הכספיות באופן שניתן יהי לקבל מידע
על התפלגות הסכומים לפי מועד הפירעון .

שחרור הערבות אינו מלווה בהצהרה ברורה ובכתב
.18
של מנהל המחלקה להנדסה שכל התחייבויות הקבלן
בוצעו כנדרש  ,כולל דרישות לתיקונים בעבודות במידת
הצורך .
60

כתוצאה מהיעדר גורם ברשות שמרכז את נושא פנקס החוזים
,דבר אשר גורם למספר ליקויים מהותיים כמו :
 אין מעקב אחרי עצם קיומם של חוזים .
 אין מעקב תקופת החוזים .
 המשך העסקת קבלנים  /נותני שירותים שפג מועד תוקף
ההתקשרות עמם לחודשים רבים .
 אין מעקב אם החוזים /ערבויות תקיפים וארי הצורך
לחדשם ואו לצאת למכרז על פי המתחייב בחוק .
 אין מעקב אחרי תנאי החוזים  ,והצורך בשינוי תנאי
החוזים לפי העניין בתום החוזה אם לצורך הארכתו או
לצורך הגדרה מחדש של תנאי החוזה .

 .6.3הביקורת ממליצה :
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 .1להטיל על עובד אחד מעובדי הרשות להיות אחראי על
ניהול ספר חוזים וספר ערבויות .
 .2יוטל על העובד האחראי בדיקת הערבויות מול החוזה .
 .3להכין קובץ נהלים כתובים המסדיר את הליך הטיפול
בחוזים ובערבויות ,שיגדיר את הסמכויות והאחריות של
כל גורם בכל שלבי הטיפול .
 .4כל חוזה שנחתם ע"י המועצה ישמר בארבעה מקומות
 במשרד האחראי .
 במשרד הגזבר .
 במשרד היועץ המשפטי .
 במשרד מנהלי האגפים שבתחומי אחריותם עוסק
החוזה .
 .5האחראי ישמור את החוזה המקורי אצלו ויפיק
העתקים לגזבר וליועץ המשפטי ולמנהלי המחלקות
הקשורים לחוזה .
 .6מנהלי המחלקות שבתחום אחריותם עוסק החוזה יהיו
אחראים על מילוי תנאי ההסכם בכל הנוגע לאספקת
השירותים או תחומי הביצוע שבהם עוסק החוזה .

 .7הגזבר יהיה אחראי על מילוי ההיבטים הכספיים
והביטוחיים של החוזה .
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 .8הסדרת החוזים והערבויות יהיה בצורת ממוחשבת דבר
שהוא יותר יעיל ויותר אפקטיבי .

 .9לקבל חוות דעת משפטית בכתב מהיועץ המשפטי של
הרשות על כל החוזים כמתחייב בחוק .

פרק 7
 .7ביקורת בנושא :רישום וניהול מצאי (אינוונטר)
 .7.1כללי
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הנושא הועלה בדוחות בעבר אך טרם טופל על כן ראתה הביקורת
לנכון להעיר ולהזכיר בשאיפה להביא את העניינים לניהול תקין .
הגדרת מצאי:
מצאי טובין בר קיימא (שאינם מאוחסנים במחסן המועצה )
שהם בשימוש מוסדות המועצה (בתי ספר  ,גנים,מועדונים ,
מתנ"ס  ,אולמות ספורט  )...................ואגפיה הנאמדים
במיליוני שקלים חדשים .
עלפי פקודת העיריות ועל פי צו המועצות המקומיות(א) תשי"א -
 , 1950העירייה חייבת ברישום וניהול המצאי (האינוונטאר)
שלה בהתאם להוראות החוק .
 7.1.2להלן הוראות החוק:
 רשם המצאי ( עובד העירייה שמונה לנהל רישום מצאי של
טובין במועצה) ינהל רישום מרוכז של המצאי בעירייה ,על
יחידותיה בפנקס הטובין .
 המצאי יסומן בסמל העירייה  ,בסימון שככל האפשר אינו
ניתן למחיקה .
 כל יחידה בעירייה שבה קיים מצאי  ,תופיע ברישומי
העירייה כיחידת רישום עצמאית  ,כפי שיורה רשם הטובין
ותצוין במספר זיהוי נפרד .
 מנהל היחידה או עובד היחידה שמונה לכך בידו ,ינהל את
רישום המצאי באותה יחידה .
 השאלת פרטי מצאי או העברתם לעובדי העירייה לצורך
ביצוע תפקידיהם או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום
אחרת יתועדו בידי רשם המצאי בטופס המיועד לך ויפורטו
בו מספרו הקטלוגי של הפריט ,תיאורו ,כמותו  ,תנאי
השאלתו ומועד החזרתו .
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 אין להשאיל פרטי מצאי למי שאינו עובד העירייה אלא
באישור ראש העירייה או מי שהוסמך בידו .
 אחת לשנה  ,במועד שיקבע רשם המצאי תיערך ספירת
המצאי בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך  ,תוצאות
הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את
מספרם הקטלוגי של הפריטים  ,תיאורם והכמויות בפועל
שנמצאו בעת הספירה  ,מבצעי הספירה יחתמו על טפסים
בפועל שנמצאו בעת הספירה  ,מבצעי הספירה יחתמו על
הטפסים .
 ממצאי הספירה יועברו לרשם המצאי .
 הספירה תיערך בפיקוח מבקר המועצה ובהשתתפות הגזבר
או מי שהוא הסמיכו לכך.
 הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות
בפנקס הטובין  ,הייתה אי התאמה בין תוצאות הספירה
ליתרה כאמור  ,יעביר הגזבר בכתב לועדת הרכש ובלאי את
כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת רשם המצאי על
פשר ההפרשים .
 מנהלי היחידות ידווחו לרשם המצאי על נזקים שנגרמו
למצאי לרשם המצאי .
 גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן ,או השבתה או
מכל סיבה אחרת תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי .
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 .7.3ממצאים עיקריים
 .5העירייה אינה מקיימת את הוראות החוק בכל הקשור
לניהול ורישום מצאי .
 .6לא מונה עובד באופן רשמי להיות "רשם מצאי" .
 .7היחידות /מחלקות ומוסדות המועצה אינן מנהלות מצאי
בכלל .
 .8לא מתקיימות שום ספירה מצאי שנתית .
 .7.4סיכום והמלצה
האינוונטר בעירייה לא מנוהל בכלל ,על כן הביקורת ממליצה
לעירייה ובדחיפות :
 .3לנהל את המצאי(האינוונטאר) ולבצע ספירת מלאי
בהתאם להורות החוק שפורטו לעיל.
 .4למנות עובד באופן רשמי להיות רשם מצאי .

פרק 8
 .8ביקורת בנושא ספירת מלאי
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 .8.1כללי
עלפי פקודת העיריות ולפי צו המועצות המקומיות (א) תשי"א -
, 1950פרק ד ניהול מחסנים עוסק בנושא ספירת מלאי .
סעיף  26קובע כי אחת לשנה לפחות בסוף שנת הכספים תיערך
ספירת מלאי במחסני המועצה באחריות מנהל הרכש והאספקה ,
בפיקוחו של מבקר המועצה ובהשתתפות גזבר המועצה .
תוצאות ספירת המלאי ירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו
את מספרם הקטלוגי של הפריטים  ,תאורם והכמויות בפועל
שנמצאו במחסן בעת הספירה .
סעיף  27מחייב כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרת
הרשומות בפנקס הטובין  ,היתה אי התאמה בין תוצאות
הספירה ליתרה כאמור  ,יעביר הגזבר בכתב לועדת רכש ובלאי
את כל הנתונים לגבי אי ההתאמה בצרוף הסברים בכתב מאת
מנהל המחסן ומנהל הרכש על פשר ההפרשים .
סעיף  28קובע כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט
להתאמת תוצאות הספירה בפנקס הטובין .
 .8.2ממצאי הביקורת
 .4לא נערכה ספירת מלאי .
 .5המחסן המרכזי של העירייה נמצא לא מאורגן ולא מסודר
ואף לא מנוהל ע"י אחראי שמונה כמנהל המחסן .
 .6לא מונה אחראי מטעם העירייה לנושא המלאי והמצאי
שאמור לבצע את הספירה מתוקף תפקידו .

פרק 9
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ביקורת מכירת מזון במוסד חינוכי
כללי :
בישוב עראבה קיימים כ  13בתי ספר המחולקים כדלקמן :
שבעה בתי ספר יסודי וששה בתי ספר על יסודי  .הבעלות על
בתי הספר הנמצאים בתחום העיר שייכת לעירייה .
העירייה מתירה להפעיל מזנונים בבתי הספר כדי לשרת את
אוכלוסיית התלמידים ואת צוות בית הספר .על כן חלה על
המזנונים החוקים העירוניים כמו קבלת רישיון עסק  ,תשלומי
ארנונה שכירות וכדו' ..
הביקורת התמקדה בנושאים :
 תהליך בחירת מפעיל המזנון.
 עמידה בתנאי רישוי עסקים.
 קיום נהלים המסדירים הפעלת המזנון .
 עמידה בתשלומים שמעביר מפעיל המזנון לעירייה .
חוזר מנכ"ל משרד החינוך קובע תנאים למכירת מזון במוסד
חינוכי ,כמפורט כדלקמן :
 הנהלת המוסד החינוכי  ,ההורים  ,והרשות יגיעו להחלטה
משותפת על מכירת מזון ומשקאות בין כותלי המוסד
החינוכי .
 ההחלטה המשותפת כאמור לעיל תכלול קביעה של אמצעי ה
המכירה – מזנון ,קיוסק או מכונות אוטומטיות לממכר מזון
ומשקה וכן של הרכב המזון ושל המחירים על פי דין ,זאת
בתנאי שיעמדו בדרישת התפריט והרכב המזון בחוזר מנכ"ל
משרד החינוך  ,וכן שייקבע אחראי שאינו עובד הוראה על
פעילות מכירת המזון .
 קביעת תפריט המזון והשתייה תיעשה על פי הנחיות חוזר
מנכ"ל משרד חינוך.

להלן ריכוז הממצאים שעלו בביקורת :
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 -7הביקורת העלתה כי עד סוף שנת הלימודים ביוני  2017כי רשות
שימוש והפעלת מזנונים בכלל בתי הספר נעשתה ללא מכרז
וללא קריטריונים למפעילים וכי אנשים פרטיים הם אשר
מנהלים את הפעלת המזנונים בתוך כותלי בית הספר ללא כל
מסמך התקשרות עם העירייה .
 -8הבדיקה העלתה כי כלל המפעילים לא משלמים ארנונה וזאת
בהיעדר הסכם ואו חוזה דבר שגרם לאי העברת מידע על הפעלת
המזנונים למחלקת הגביה .
 -9לכלל המזנונים אין רישיון עסק תקף אם בכלל  ,כל מזנון במוסד
חינוכי חייב ברישיון עסק תקף מהרשות המקומית ויעמוד תחת
הפיקוח הנדרש על פי כל דין .
 -10הביקורת העלתה כי אין ולא היה פיקוח תברואתי על המזון
הנמכר .
בעירייה אין נוהל מחייב המסדיר את הפעלת מזנון בבית
-11
הספר .
 -12בשנת  2017החליטה העירייה לשנות את השיטה להפעלת
מזנון בבית הספר והוחלט כי המפעילים ייבחרו על פי
קריטריונים עסקיים  ,בדרך של פניה פומבית בעיתונות לקבלות
הצעות מחיר בדרך של מכרז .
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