עיריית מודיעין מכבים  -רעות

מבקר העירייה

דו"ח ש תי
2021
יסן ,תשפ"ב
אפריל 2022

לשכת מבקר העירייה
יום ראשון ב' יסן תשפ"ב
 3אפריל2022 ,

לכבוד
מר חיים ביבס – ראש העיר
כבדי,

ה דון  :דוח ביקורת מבקר העירייה לש ת 2021
על פי הוראת סעיף 170ג לדי י העיריות ]דו"ח המבקר[ ,א י מתכבד להגיש בזה את דוח הביקורת
הש תי על ממצאי הביקורת ש ערכה בש ת .2021
דוח הביקורת מתייחס לפעילות העירייה בש ת  .2021דוח זה משקף את עיקר הפעילות של מבקר
העירייה בש ה החולפת .הביקורת בחרה ,כפי ש עשה בש ים האחרו ות ,לעסוק ב ושאי הליבה
בהם עוסקת העירייה .זאת בדרך של ביקורת של המי הלים ,האגפים ומחלקות העירייה.
בדו"ח כללו תלו ות ציבור שהוגשו למשרדי .המי וי שלי כ ציב תלו ות ציבור מאז  1998דרש על
פי הוראות החוק לאישור מחדש על ידי מועצת העיר.
לאחרו ה קלט עובד ביקורת שיעסוק בעיקר בטיפול בתלו ות הציבור אשר ה" פח" שלהן עלה
משמעותית בש ים האחרו ות.
תפיסת עולמי כמבקר העירייה ,כמוצג במאמרו של עו"ד יהודה טו יק :החוק ,המשפט והביקורת
הפ ימית בישראל – "הביקורת פועלת תוך התהוות הדברים ותפקידו של מבקר כמכשיר יעיל
לפתרון והדרכה של גוף די מי מתפקד .ביקורת יכולה וצריכה להיות כלי יהולי ממדרגה
ראשו ה".
הביקורת עושה כדי לסייע בשיפור הליכים ותיקון ליקויים גם במהלך השוטף של העבודה ותוך
כדי ביקורת.
תודתי לראש העיר ,סג יו ,חברי מועצת העיר ועובדי העירייה על שיתוף הפעולה המאפשר עבודה
סדירה של הביקורת.

בכבוד רב,

העתק:

אריק משיח
מבקר העירייה

חברי הועדה לע יי י ביקורת

2

דוח ביקורת  -2021תוכן ע יי ים

דוח מבקר העירייה לש ת 2021
תוכן הע יי ים
עיקרי הוראות החוק

4 -10

דוח מס'  – 1הקצאה וסימון מקומות ח יה ל כים בשטח הציבורי

11 - 27

דוח מס' " – 2עירו י מודיעין"

28 - 45

דוח מס'  – 3הפעלת מצלמות ברחבי העיר

46 -78

דוח מס'  – 4כללים ל יהול רכש

79 – 82

דוח מס'  – 5אגף ביטחון ושירותי חירום

83 - 148

המבקר כ ציב תלו ות ציבור ) ת"צ(
תלו ה מס'  – 1בקשה לשיבוץ במוסד חי וכי

149 - 150

תלו ה מס'  – 2בקשה להיתר

151 - 157

מעקב תיקון ליקויים דו"ח המבקר

158 - 162

3

דוח ביקורת -2021עיקרי הוראות החוק

עיקרי הוראות החוק על פיהם פועל מבקר העירייה
הבסיס החוקי לעבודת מבקרי העיריות הוא בדי י עיריות  ,פרק תשיעי סימן א' .מעודכן וכח
החוק לתיקון פקודת העיריות )תיקון מס'  ,(80התשס"ב – .2002
 . 1מי וי מבקר עירייה
סעיף  167ב בדי י העיריות מחייב מי וי מבקר לעירייה :
" )ב( המועצה  ,בהחלטה ברוב חבריה ,תמ ה לעירייה מבקר במשרה מלאה".
 . 2כשירות להתמ ות למבקר עירייה
כדי להבטיח את רמתם המקצועית של המבקרים ולמ וע מי ויים בלתי ראויים  ,קבעה ההוראה
הבאה בסעיף )167ג()ד(  ,מי וי מבקר :
" )ג( לא ימו ה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן תקיימו בו כל אלה :
) (1הוא יחיד;
) (2הוא תושב ישראל ;
) (3הוא לא הורשע בעבירה שיש עימה קלון ;
) (4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ
לארץ שהכיר בו ,לע ין זה ,מוסד להשכלה גבוהה בישראל ,או שהוא עורך דין או רואה
חשבון ;
) (5הוא רכש סיון במשך ש תיים בעבודת ביקורת ;
) (6הוא אי ו חבר בה הלה פעילה של מפלגה או בה הלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת
מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית; ".
)ד( על אף הוראות סעיף קטן )ג( ,רשאי הממו ה על המחוז לאשר מי ויו של אדם אשר לא
תמלא בו אחד מן הת אים המ ויים בפסקאות ) (4ו  (5) -לסעיף קטן )ג( ,כמבקר העיריה,
אם הוא רכש סיון במשך עשר ש ים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת
הפ ימית התש "ב .1992 -
 . 3תפקידי המבקר
סעיף 170א ס"ק ]א[ בדי י העיריות מגדיר את תפקידי המבקר כדלקמן :
" )א( ואלה תפקידי המבקר :
) (1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכ ון והב יה ,התשכ"ה ,1965 -
עשו כדין ,בידי המוסמכים לעשותם ,תוך שמירת טוהר המידות ועקרו ות היעילות
והחסכון ;
) (2לבדוק את פעולות עובדי העירייה ;
) (3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות ה והל ה הוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין,
טוהר המידות ועקרו ות היעילות והחסכון ;
) (4לבקר את ה הלת חשבו ות העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה
והחזקתו מ יחות את הדעת ;
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 . 4גופים עירו יים מבוקרים
סעיף 170א ס"ק ]ב[ מגדיר את הגופים העירו יים המבוקרים כדלקמן :
" )ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל
תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העיריה משתתפת בתקציבם הש תי כדי יותר מעשירית
לגבי אותה ש ת תקציב  ,או משתתפת במי וי ה הלתם .למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן
זה ייקרא להלן "גוף עירו י מבוקר".
 . 5תוכ יות עבודה
סעיף 170א ס"ק ]ג[ מתייחס לקביעת תוכ ית העבודה של המבקר כדלקמן :
" )ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,יקבע המבקר את תוכ ית עבודתו הש תית ,את ושאי
הביקורת בתקופה פלו ית ואת היקף הביקורת -
) (1על פי שיקול דעתו של המבקר ;
) (2על פי דרישת ראש העיריה לבקר ע יין פלו י ;
) (3על פי דרישת הועדה לע יי י ביקורת ובלבד שמספר ה ושאים לביקורת לא יעלה על
ש י ושאים לש ת עבודה ; ".
הוראה זו  ,הד ה בדרכי קביעת תוכ ית עבודת המבקר  ,מבוססת על העקרון של עצמאות המבקר
ואי  -תלותו בבואו לבקר ושא שהוא החליט לבדקו .
 . 6דרכי עבודת המבקר
עצמאותו של מבקר העיריה בקביעת דרכי עבודתו קבעה בדי י עיריות בשלושה מישורים.
 . 6.1קביעת דרכי העבודה .
סעיף 170א ס"ק ]ד[ קובע " :המבקר יקבע ,על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו".
 . 6.2הכ ת התקציב והתקן
סעיף 170א ס"ק ]ה[ קובע " :מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי ש ה הצעת תקציב
ש תי ללשכתו לרבות הצעת תקן ,במסגרת הכ ת התקציב לפי פקודה .היקף הצעת התקציב לא
יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב הש תי של העירייה .כפי שיקבע השר בהתחשב במספר
התושבים בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה הש תי".
בתאריך  24ביולי  2018קובץ תק ות  8046הותק ו תק ות לתק ים ותקציב ש תי ללשכת מבקר
העירייה.

להלן התק ות " :תק ות העיריות )תק ים ותקציב ש תי ללשכת מבקר עירייה(,
התשע"ח – .2018
בתוקף סמכותי לפי סעיף ) 170ה( 170 ,א )ה( ו–  347לפקודת העיריות )להלן – הפקודה(,

5

דוח ביקורת -2021עיקרי הוראות החוק

ובאישור הוועדה לביקורת המדי ה של הכ סת ,א י מתקין תק ות אלה:
 .1בתק ות אלה -
"אלש"ח"  -אלפי שקלים חדשים;
"מלש"ח"  -מיליו י שקלים חדשים;
"מספר תושבים"  -כמשמעותו בסעיף  19לפקודה;
"תקציב ש תי של לשכת מבקר עירייה"  -לרבות שכר המבקר ועובדי לשכת המבקר;
"תקציב ש תי של עירייה"  -תקציב ש תי רגיל של עירייה למעט הכ סות לכיסוי
הגירעון המצטבר של העירייה והכ סות ש רשמו בשל ה חה מאר ו ה.
 .2ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימ ה ללשכות מבקר העירייה עובדים וספים
על המבקר כאמור בסעיף ) 170ה( לפקודה לכל הפחות לפי התק ים שבפסקאות ) (1ו– )(2
לפי ה מוך מבי יהם:
) (1בעירייה שמספר תושביה-
)א( עד  40,000עובד ביקורת אחד בהיקף של מחצית משרה;
)ב( עולה על  40,000ואי ו עולה על  100,000 -עובד ביקורת אחד בהיקף של משרה מלאה;
.....
) (2בעירייה שתקציבה הש תי–
.....
)ד( עולה על  600מלש"ח ואי ו עולה על  800מלש"ח  -שלושה עובדי ביקורת במשרה מלאה;
........
 . 3היקף התקציב הש תי של לשכת מבקר עירייה כפי שיכין ויגיש מבקר העיריה לראש
העירייה ועל פי סעיף  170א)ה (לפקודה ,לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב
הש תי של העירייה לפי המפורט להלן:
.....
) (2בעירייה שמספר תושביה עולה על  40,000אך לא עולה על– 100,000
....
)ד( תקציבה הש תי עולה על  500מלש"ח  -סכום שלא יפחת מ  – 0.16%ובלבד
שלא יפחת מ – 1,150אלש"ח;
תקציב כאמור אושר והוטמע בתקציב מבקר העירייה החל מש ת 2019
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סעיף 170א ס"ק ]ו[ קובע " :ועדת הכספים והמועצה ידו ו בהצעות התקציב והתקן של לשכת
מבקר העירייה ,כפי שהגיש אותן מבקר העירייה ,במסגרת דיו יהן בהצעת התקציב הש תי".
 . 6.3מי וי עובדי לשכת מבקר העירייה וכפיפותם
סעיף  170מי וי עובדים ללשכת המבקר קובע :
" )ה( ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימ ה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהתאם
לתק ים שיקבע שר הפ ים בתק ות ועל פי האמור בהוראות סעיפים קט ים )א( עד )ד(.
תק ים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של
העירייה ובגודל תקציבה הש תי".
)ה (1לא ימו ה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה אלא אם כן
התקיימו בו הוראות סעיף ) 167ג( ) (1עד ).(4
)ה (2על אף הוראות סעיף קטן )ה ,(1רשאי ראש העירייה ,בהסכמת מבקר העירייה ,לאשר
מי ויו של אדם אשר לא תמלא בו הת אי האמור בסעיף ) 167ג( ) (4אם רכש סיון
במשך שבע ש ים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפ ימית,
התש "ב – ."1992
)ו( עובדי לשכת מבקר העירייה די ם כשאר עובדי העירייה ,ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות
ממבקר העירייה בלבד .
)ז( לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה שלא בהסכמתו של מבקר העירייה ,אלא
בכפוף להוראות סעיף  171א )" . (1
העולה מקובץ הוראות אלו הוא :
קביעת דרכי העבודה היא בסמכותו הבלעדית של מבקר העירייה  .קביעת תוכ ית העבודה
תיעשה עפ"י שיקול דעת המבקר  .לראש העירייה יש ה הסמכות לדרוש מן המבקר לבקר
ע יין פלו י ולועדה לע יי י ביקורת יש ה הסמכות להמליץ בפ י המבקר בקשר לתוכ ית העבודה
 . 7הסמכויות לביצוע התפקיד
 . 7.1בסעיף 170ב " ,המצאת מסמכים ומסירת מידע"  ,קבע בס"ק ]א[ ]ב[ כדלקמן :
" )א( ראש העירייה וסג יו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה הדתית וסג יו ,חברי
המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית  ,וחברים ועובדים של כל גוף עירו י מבוקר,
ימציאו למבקר העירייה ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה
דרוש לצרכי הביקורת וית ו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך התקופה
הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה".
)ב( למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל מאגר
רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס תו ים ולכל תוכ ת עיבוד תו ים אוטומטי של העירייה או של
המשרתים את העירייה או של גוף עירו י מבוקר" .
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הוראה זו מחייבת את ראש העירייה וחברי העירייה ואת כל עובדי העירייה ואת כל עובדי הגופים
העירו יים המבוקרים ,להמציא למבקר העירייה )עפ"י דרישתו( את כל המסמכים והמידע
שבידיהם .
 . 7.2סעיף 170ב ס"ק ]ה[ קובע :
" )ה( לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות וכח בכל ישיבה של מועצת
העירייה או כל ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירו י מבוקר; בישיבה שאי ה
סגורה רשאי הוא להיות וכח אף על ידי עובד מעובדיו".
יש לשים לב כי ההוראה קובעת חובה להזמין את המבקר לישיבות ,אך אין חובה על המבקר
להשתתף בכל הישיבות אליהן הוא מוזמן  .וכחותו של מבקר העירייה בישיבות היא לצורך
ביצוע תפקידו )ולא לצורך ביצוע תפקידי הועדה שבישיבתה הוא וכח( .יש ם הסבורים ש וכחות
מבקר העירייה בישיבות היא על מ ת להשגיח שפעולת הועדה תיעשה כהלכה ואם השתתף
בישיבה ולא אמר דבר ולא התריע על פגמים ,משמע שהדבר אושר על ידיו ,הסוברים כך טועים.
מטרת וכחותו של מבקר העירייה או ציגו ,בישיבות העירייה או בועדה מועדותיה ,היא
למטרת הביקורת .יעילות הביקורת מות ית בידיעה מעמיקה ועדכ ית ,ככל האפשר ,של פעולות
העירייה על כל ע פיה המרובים .חלק חשוב מכלל פעולות אלו  -קביעת מדי יות ,קבלת החלטות
חשובות והקצאת משאבים  -מתבצע בישיבת מליאת מועצת העיר ,ה הלתה ובועדות .מבקר
העירייה ו ציגיו משתתפים בישיבות אלו כדי להיות מעודכ ים ולעמוד מקרוב על פעולת
העירייה.
 . 8מי וי ועדה לע י י ביקורת ותפקידה
 . 8.1מי וי ועדה לע יי י ביקורת  -סעיף 149ג ,קובע :
" )א( המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לע יי י ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר
המדי ה ושל ציב תלו ות הציבור על הביקורת בעירייה ,בכל דו"ח של משרד הפ ים על
העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת,
והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש
למועצה את סיכומיה והצעותיה.
)ב( מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל ש יתן ,את ההרכב
הסיעתי של המועצה; ראש העירייה וסג יו לא יהיו חברים בועדה לע יי י ביקורת.
)ג( ) (1יושב ראש הועדה לע יי י ביקורת יהיה מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור
בה הלת גוף עירו י מבוקר; לע יין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לע יי י
ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו ,בין היתר ,לפחות כל אלה:
)א( סיעתו שו ה מסיעת ראש העירייה;
)ב( לסיעתו אין ייצוג בועדת הה הלה;
)ג( מסיעתו לא מו ו סג ים לראש העירייה;
)ד( סיעתו אי ה קשורה בהסכם המתייחס לכהו ת ראש העירייה או ל יהול העירייה.
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) (2היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת הה הלה או יש ה במועצה סיעה אחת בלבד ,יהיה יושב
ראש הועדה לע יי י ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה:
)א( הוא אי ו חבר בועדת הה הלה;
)ב( הוא אי ו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;
)ג( הוא אי ו מכהן כדירקטור בגוף עירו י מבוקר.
לועדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכ יות העבודה  ,למעט
הסמכות להמליץ על ושא לביקורת .
 . 9דיווח
בסעיף 170ג ס"ק ] א  -ו [ קבעים מועדי הגשת דו"ח הביקורת והטיפול בו .
" 170ג דו"ח המבקר:
)א( המבקר יגיש לראש העירייה דוח על ממצאי הביקורת שערך ; הדוח יוגש אחת לש ה ,לא
יאוחר מ –  1באפריל של הש ה שלאחר הש ה שלגביה הוגש הדוח ; בדוח יסכם המבקר את
פעולותיו ,יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומ יעת היש ותם בעתיד ;
בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה ,ימציא המבקר העתק ממ ו לועדה לע יי י ביקורת ; אין
בהוראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים 21א ו – 21ב לחוק מבקר המדי ה,
התשי"ח –  ] 1958וסח משולב[".
)ב( ב וסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העירייה ולועדה לע יי י ביקורת
דו"ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לע יי י
ביקורת דרשו ממ ו לעשות כן.
)ג( תוך שלושה חודשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העירייה לועדה לע יי י ביקורת את
הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
)ד( הועדה לע יי י ביקורת תדון בדו"ח המבקר בהערות ראש העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור
את סיכומיה והצעותיה תוך חודשיים מיום ש מסרו לה הערות ראש העירייה כאמור בסעיף
קטן )ג( .לא הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה ,תדון הועדה
בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד
המצאתו על ידי מבקר העירייה לועדה .בטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית
היא ,אם ראתה צורך בכך ,לזמן לדיו יה ושאי משרה של העירייה או של גוף עירו י מבוקר
כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.
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)ה( ) (1תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד
בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור.
)ה( ) (2לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף
קטן )ד( או לא המציא ראש העירייה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו.
ימציא המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר
משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה.
)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממ ו או תוכ ו ,לפ י שחלף המועד
ש קבע להגשתו למועצה ,ולא יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה ,ואולם מבקר העירייה
או ראש העירייה רשאי ,באישור הועדה ,להתיר פרסום כאמור.
העקרון ה מצא בבסיס הוראות החוק הוא עקרון הפומביות  .על ידי ה חת דו"ח הביקורת על
שולחן מועצת העיר ,בסוף תהליך הבדיקה וקבלת הערותיו של ראש העירייה ,מובא דו"ח
הביקורת לדיון פומבי.
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דוח מס'  – 1הקצאה וסימון מקומות ח יה ל כים בשטח הציבורי
להלן דו"ח ביקורת ב ושא הקצאה וסימון מקומות ח יה ל כים בשטח הציבורי :

מטרת הביקורת
הביקורת בח ה את אופן הקצאת מקומות הח יה ל כים ברחבי העיר.
הביקורת בח ה את כלל הבקשות של תושבי העיר להקצאת מקום ח יה ל כים ,משויך לרכבם,
בשטח הציבורי ,שהוגשו לעירייה .מתוך הכוו ה לבחון את ההתאמה וקביעת מקומות ח יה על פי
הקריטריו ים ש קבעו בעבר ומוצגים בדוח הביקורת.

ורמטיבי
חוק ח יה ל כים ,תש "ד1993-
חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )העמדת רכב וח ייתו( ,התשס"ח. 2008-

כללי
באתר העירייה מפורסם והל והל הקצאת מקום ח יה שמור לרכב כה .להלן הקישור
ל והל באתר העירייה  :טפסים ,ה חיות ,חוקים ותק ות < טפסי מחלקת ת ועה
https://www.modiin.muni.il/modiinwebsite/GlobalFiles/021020191002145047.pdf
האתר מסביר ומפרט את הת אים לזכאות להגשת בקשה ,וכולל הפ יות והסברים להגשת הבקשה
ולטפסים שיש לצרף לצורך דיון בבקשה ) ספח .(1

ממצאים
 . 1הבחי ה של הבקשות עשתה על ידי אגף הה דסה ,מח' הת ועה ,על פי קריטריו ים ידועים
מראש .מבחי ה של כלל הבקשות ,מצאו מס' גירסאות לקריטריו ים המ חים את וועדת הת ועה,
הבוח ת את הבקשות .אציג את שלושת הגירסאות ש מצאו בתיקי הבקשות:
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גירסה 1
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גירסה 2

להלן עיקרי המסמך המפורסם באתר העירייה לע יין הקצאת מקומות ח יה ל כים :
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גירסה 3

דרש לציין כי ע"ג המסמכים לא צוין תאריך .הגירסה הש ייה והשלישית הן המאוחרות ולמדים
זאת מהלוגו על גבי המסמכים ששייך לעיריית מודיעין מכבים-רעות .מעיון יתן להבחין בהבדלים
בין הגירסאות.
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התייחסות מזכירת מח' ת ועה

התייחסות מ הל אגף תשתיות וחבר וועדת ת ועה
למיטב ידיעתי באתר העירייה מפורסם נוהל הקצאה שלפיו עובדים ,שאר הנהלים שהזכרתה היו
נהלים קודמים שעודכנו עם השנים לנוהל שמפורסם באתר ונשמרו לצורך התיעוד.

 . 2הבקשות להקצאת מקום ח יה מועברות באופן מכוון למזכירת מח' הת ועה .המעקב הי ו יד י
ו ערך בקובץ  EXCELוהמסמכים מצורפים ו שמרים בתיקיה פיזית .לבקשות מצורפים כלל
המסמכים ה דרשים כמפורט ב ספח לדוח .מזכירת המח' ומה דס הת ועה או יועץ ת ועה עורכים
סיור במקום בו מבוקשת הח יה .המלצות הדרג המקצועי מובאות בפ י וועדת הת ועה שמקבלת
את ההחלטות .לגבי ערעורים על בקשות שסורבו ,הבקשות דו ות פעם וספת בוועדת הת ועה,
שמקבלת החלטה .בעבר ,במקום בו היה ספק לגבי הזכות ,שכרו שירותים של יועץ רפואי.
הערת הביקורת
מסר לביקורת כי הפ יה ליועץ רפואי עשתה בעבר וכיום אין היוועצות כאמור .במקרים ש בח ו
על ידי הביקורת ,סירוב או ערעור על החלטות ,מתבקש היה לקבל חוו"ד מקצועית אובייקטיבית
שתבסס החלטה לחיוב או לשלילה .המעקב אחר הבקשות הי ו יד י ו ערך בקובץ . EXCEL
הבקשה והמסמכים המצורפים שמרים בתיקיה פיזית.
התייחסות המה דס

.......................
.....................
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התייחסות מ הל מי הל השירות הבטחון והחירום
כאחד מחברי הוועדה אני חייב לציין שכל נושא הקצאת חניות נכים נעשה תוך התייחסות בכובד ראש
לכל בקשה  ,בדיקה מעמיקה כולל בשטח וברגישות המתאימה .
לגבי היועץ הרפואי למיטב הבנתי וידיעתי נעשתה דרישה בעבר שלא נענתה ונצטרך לחדש אותה .
בנוסף ,למרות עבודתה הטובה והמסורה של מזכירת המח' בנושא מורגש בכל הקשור לוועדות
)תנועה תחבורה ובכלל( חוסר בסמכות מקצועית בכירה"-מהנדסת תנועה" שלא רק תקל על העומס
המוטל על מזכירת המח' אלה תהיה גורם מקצועי וסמכותי בכל הוועדות שבהם נדרשת סמכות כזו.

התייחסות מ הל אגף תשתיות וחבר וועדת ת ועה
הבקשות לאשור חניות נכים מובאות לועדת התנועה ומוצגים ע"י מזכירת ועדת התנועה/בעבר
מהנדסת התנועה:
א .מזכירת ועדת התנועה מציגה את הדרישה.
ב .מזכירת הועדה מציגה האם הבקשה עומדת בתנאי הסף להקצאת חניה ציבורית
ג .מתקיים דיון בוועדה ומחליטים :
 .1לאשר
 .2לדחות
 .3לדרוש מסמכים נוספים
ד .כל החלטה שמתקבלת מנומקת

 . 3הביקורת בח ה את הבקשות ואת כלל המסמכים שצורפו לבקשות שהוגשו ורוכזו על ידי מח'
הת ועה ו מצא כי:
הוגשו לעירייה סה"כ  189בקשות להקצאת מקום ח יה ל כה ע"פ מספר רכב משויך אישית ע"ח
מקום ח יה בשטח הציבורי.
 98בקשות דחו על ידי הוועדה.
 80בקשות אושרו על ידי הוועדה .מתוך בקשות אלה  34בוטלו במהלך הזמן מסיבות שו ות.
 11בקשות בסטטוס לא ברורות.
משמע ,שכרגע אמורים להיות מסומ ים ומשולטים  46מקומות לח יית כים ,משוייכות לרכבים
אישיים ע"פ מס' רישוי של הרכבים .עם טווח טעות של  11מקומות וספים בסטטוס לא ידוע.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה

 . 4בוצע עיון בכלל התיקים ובמסמכים שצורפו לבקשות .מפאת צ עת הפרט הביקורת לא תוכל
להציג את תו י המבקשים אך בהחלט יהיה כון לדון על המקרים ולהסיק מהם כמצוין:
מקרה  – 1תושב שפ ה ובקשתו דחתה .התושב ערער ,שלח ליועץ רפואי ,והבקשה דחתה.
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הערת הביקורת
מעיון בבקשות עולה כי בתקופה מסויימת עשה שימוש ביועץ רפואי .השימוש כפי שעולה
מה תו ים בוצע במשורה ,במס' מועט של מקרים שכר מכון רפואי שבחן את המסמכים והמליץ
ב ושא שיוך מקום ח יה ציבורי ל כה בסמיכות לביתו .הביקורת מציי ת כי זהו האמצעי
האובייקטיבי וה כון מקצועית )חוו"ד רפואית( לקביעת זכאות להקצאת מקום ח יה ל כה.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה

מקרה  – 2תושב שפ ה ובקשתו דחתה .הגיש ערעור על החלטת הוועדה והערעור התקבל.
כלל המסמכים בח ו על ידי הביקורת ומצוין כי התושב מבקש שדלת רכבו תיפתח במלואה על
מ ת לאפשר לו כ יסה ויציאה מרכבו.
לא מצוין מי בחן את הערעור ומדוע הוחלט לקבלו.
הערת הביקורת
יש ם מקרים לא מעטים של הגשת ערעור על החלטת הוועדה .מעיון בתיקים ובחומרים שצורפו
לא ברור לביקורת כיצד מת הל הערעור .במקרה שמתקבל הערעור לא מובהר מה המסמך או
ההסבר ש יתן וגרם לשי וי בהחלטת הוועדה.
ובאופן זהה ,כאשר דחה הערעור ,לא מפורט ולא מצורף הסבר או פירוט לדחיית הערעור.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה

מקרה  – 3תושב שהגיש בקשה ו ע ה בחיוב להקצאת מקום ח יה עבורו ע"ח ח יה ציבורית.
ה תו ים בתיק הבקשה אי ם מספקים לתמוך בלקבל או לדחות את הבקשה .מביקור של
הביקורת בכתובת התושב מצא כי הכ יסה מח יית הב יין מו גשת ויש מעלית בקומה זו .ואילו
הכ יסה לב יין מהמקום שהוקצה לח יית כה יש  6מדרגות לכ יסה ללובי הב יין ועוד  5מדרגות
בלובי הב יין על מ ת להגיע למעלית הב יין.
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הערת הביקורת
על סמך הבקשה והמסמכים שצורפו לבקשה ולהחלטת הוועדה ,לא ברורה ההחלטה להקצות
ח יה ציבורית לתושב.
בחלק מתיקי הבקשה לא מצאים המסמכים כפי ש דרש ממגישי הבקשה לצרף.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה

מקרה – 4תושבת שהגישה בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה בסמיכות לבית מגוריה .התושבת
צירפה מסמכים .ב וסף ערכה פ יה של עו"ד מייצג מטעמה .התושבת ערערה פעמיים
וערעוריה דחו.
הערת הביקורת
הביקורת עיי ה בכלל המסמכים שצורפו לבקשה ובכלל התכתובות סביב הבקשה.
עם כל הערכה של הביקורת לעבודה שמבוצעת על ידי מרכזת הוועדה לא ברור לביקורת
מדוע לא בוצעה במקרה זה בדיקת התיק על ידי יועץ רפואי.
הביקורת לא מקבלת את ה"מומחיות" ואת הקביעה של גורמי המקצוע שלא להקצות
ח יה ל כה בשטח הציבורי.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה

התייחסות מה דס

.................
...............
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הערת הביקורת להתייחסויות למקרה
לשאלת המה דס ,המקרה מקבל התייחסות משום ש ערכה פ ייה למשרדי והכוו ה היא לתת
את השירות הטוב ביותר לתושבת )סובייקטיבי ועדיין ,שהיא תחוש בכך(.
הביקורת סוברת כי זה המקרה והדוגמה לכך שערכאת הערעור חייבת להיות שו ה מזו המקבלת
את ההחלטה .כמו כן ,דובר והוסבר בדוח ,קיים ו צבר ידע למה דס הת ועה ולמזכירת המח'
שבוח ים כל מקרה ומקרה ובמידת הצורך יוצאים לכתובת המבוקשת ובוח ים את כלל ההיבטים
הפיסיים ועדיין חסרה המומחיות והאספקט הרפואי ,מידע מאוד רלוו טי לקבלת החלטה של
וועדת הת ועה .כאשר גורמי המקצוע בוח ים בקשה של תושב/ת ,ולמיטב הב תם המליצו לוועדת
הת ועה לא לאשר בקשה ,ועדיין התושב/ת מערערים שוב ושוב ,דרשת בדיקה מקצועית של
המצב הרפואי וזה יכול להתקיים רק בהעסקת יועץ מומחה רפואי.
ח יות כים בשטח הציבורי ליד מוסדות ציבור וחי וך
 . 5הביקורת בדקה בש ת  2019תלו ה של תושב לגבי ח יית כים שסומ ה ליד גן ילדים
גליל )מול רח' האודם  .(14להלן תקציר הדוח שהועבר לראש העיר בתאריך : 7/8/2019
"תושב המתגורר ברחוב האודם פ ה למשרדי בתאריך  30.6.2019והתלו ן על כך שהוצבה ח יית
כים ע"י העירייה ברחוב ובסמוך לגן גליל ע"ח ח ייה של הציבור הרחב ללא שיש לכך צורך .כאשר
התושב מסביר .... ":א י מדגיש ,שהרצון להטיב עם ציבור ה כים הוא כמובן מבורך ,אבל יחד עם
זה צריך לזכור שהטבה כמו ייעוד מקומות ח יה באה על חשבון הציבור הרחב.".....
ה ושא בדק בכללותו .החל מהגדרת הצורך ועד ביצוע הח יה .ולהלן תוצאות הבדיקה:
 . 1באשכול הג ים המדובר פועל גן אשר חלק מהילדים שבו מגיעים בהסעה ואמורים לרדת מן
ההסעה בסמיכות לכ יסה לגן .צורך שהוגדר על ידי גורמי המקצוע.
 . 2ג ת הגן שבסמיכות אליו הוחלט על הצבת ח יית כה פ תה לעירייה וביקשה סיוע בהסדרת
הורדה והעלאה של ילדים שמגיעים לגן בהסעה .ובעיקר מקום שבו יתאפשר לרכב ההסעות
לעצור ולהוריד ילדים בסמוך לכ יסה.
 . 3בסמיכות לגן הוסדרו מקומות לש י רכבים שיוכלו לעצור להעלאה ולהורדה של ילדים לגן.
ועדיין מצא כי בש י מקומות אלה עושים שימוש חלק מהורי הגן ו וצר מצב בו לרכב ההסעות
אין מקום בו יכול לעצור ולהוריד וסעים .תמו ה 1
 . 4הומלץ והוחלט בוועדת הת ועה שהתקיימה בתאריך  18.1.2018לאשר סימון ח יית כה
בסמיכות לכ יסה לגן שבה יתאפשר לרכב ההסעות לעצור ולהוריד וסעים .בה חה שח יית
ה כה לא תיתפס תדיר על ידי ההורים המסיעים את ילדיהם לגן .תמו ה 2
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מסק ה
 . 5ח יית ה כה אושרה כחוק ובוועדה המוסמכת לדון ולאשר הצבת שילוט וסימון ח יה ל כה.
 . 6וכח העובדה כי ח יית ה כה הוצבה מתוך כוו ה להסדיר את הת ועה בכ יסה לגן .ובעיקר
ח יה שתאפשר לרכב ההסעות להעלות ולהוריד ילדים שהוגדר הצורך להורידם בסמיכות
לפתח הגן .הרי הצבת הח יה היוותה פתרון סביר.
המלצה
 . 7ח יית ה כה תוגבל בשעות זהות לאלה שהוגדרו בשלט המצורף ולטובת המטרה לשמה
הוצבה במקום.
 . 8ככול שהצרכים של ילדי הג ים באשכול האמור ישת ו ,ולא יהיה צורך מיוחד כפי שהוגדר
תבוטל ח יית ה כה במקום." .

תמו ה 1
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תמו ה 2

הערת הביקורת
הוסבר לביקורת ש"עד שהוחלט על הצבת תמרור כה" ,והצליחו לאשר בוועדה הצבת תמרור ,לא
כדאי לבטלו ועדיף לערוך התאמות לתמרור כהמלצת הביקורת .הביקורת מציי ת כי כון למועד
עריכת הביקורת לא הייתה הצדקה להצבת תמרור כה במקום ע"ח ח יה ציבורית .ועדיין ,למרות
שהדוח אושר וכלל הגורמים הו חו לש ות את הגבלות השילוט במקום ,לא בוצע הה חיה.
התייחסות מזכירת מח' ת ועה
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התייחסות מ הל אגף תשתיות וחבר וועדת ת ועה
 .1באשר לסעיף  5חניית נכים באודם :15
א .בטבלת מעקב אחר הנחיות ועדת התנועה ,המשויכת גם למזכירת הועדה וגם לאגף
התשתיות מעודכן ש:
 .1בפרוטוקול ועדת תנועה מקומית מיום  23/9/19סעיף  8הנחתה הועדה.
" הוספת תמרור  439לחניית הנכים הקיימת והמאושרת ברחוב אודם  15חזית גן
הילדים גליל  "439בתוקף בימים א-ה מהשעה  07:30עד  17:00וביום ומהשעה
 07:30עד . "13:00
 .2ההנחיה בוצעה ביום .24/11/19

התייחסות הביקורת להתייחסויות
ערך ברור בתאריך  7.3.2022ו מצא שבג י הילדים המוזכרים בדוח ,אין שיבוץ של ילדים כים.
לפיכך ,ההמלצה של הביקורת כפי שהוגשה דאז לראש העיר עדיין רלוו טית ויש להגביל את
השעות המצויי ות ע"ג תמרור כה ,לשעות הסמוכות להגעה לגן ולשעות בהם הילדים אספים
מהגן או לחילופין להסיר את התמרור לאלתר.

מסק ות
 . 6מרכזת וועדת הת ועה מחזיקה תחת ידיה את כלל הבקשות שהוגשו לעירייה מאז ומתמיד
להקצאת מקום ח יה אישי ל כה בסמוך למקום מגוריו ע"ח ח יה ציבורית .הקלסרים מצאו
מסודרים וכלל החומר שהוגש היה מסודר ע"פ המגיש .ושא התיעוד ראוי לציון.
 . 7המעקב הי ו יד י ו ערך בקובץ  EXCELוהמסמכים מצורפים ו שמרים בתיקיה פיזית.
 . 8והל קבלת מקום ח יה ל כים לפיו פועלת הוועדה חודש מעת לעת וה וסחים מוצגים בתחילת
הדוח .ע"פ ההתייחסויות ה וסח התקף לפיו פועלת הוועדה הוא זה החתום.
 . 9ושא הקצאת ח יות ל כים משויכות אישית ככלל מ והל בצורה טובה ,ומסתמן כי היד אי ה
"קלה על ההדק" מבחי ת הפגיעה בציבור והפקעות של ח יות ציבוריות לטובת הקצאת ח יות
ל כים.
 . 10חשוב לציין את המקרה שהוזכר בדוח בסעיף  4מקרה .4
הביקורת סוברת כי פל פגם בהת הלות הרשות בעת שקיימת זהות בין הרכב וועדת הת ועה שד ה
בבקשות לבין ערכאת הערעור .זה המקרה והדוגמה לכך שערכאת הערעור חייבת להיות שו ה מזו
המקבלת את ההחלטה.
 . 11וועדת הת ועה מקצועית ,קיים ו צבר ידע למה דס הת ועה )הובהר לביקורת כי חסר ברשות
מה דס ת ועה לפרקים ארוכים ,קריטי לעבודת וועדת הת ועה( ,ולמזכירת המח' שבוח ים כל
מקרה ומקרה ע"פ מסמכים ובחי ת המקום המבוקש) ,ההיבט הפיסי( ,ועדיין חסרה המומחיות
והאספקט הרפואי ,דרשת בדיקה מקצועית של המצב הרפואי וזה יכול להתקיים רק בהעסקת
יועץ מומחה רפואי או כלי דומה.
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 . 12מהבדיקה עולה כי קיימים לא מעט מקרים בהם חסרים מסמכים ולמרות זאת אושרו
הקצאות של מקומות ח יה ל כים ,ח יות אישיות משויכות.
 . 13מהבדיקה עולה כי קיימים מקרים בהם מצוין כי הוגש ערעור ,מצוין כי הערעור התקבל
אך לא ברור מה הפך את ההחלטה ולא מצורף הסבר להחלטת הוועדה לשי וי ההחלטה.
 . 14קיים כלי מקצועי אובייקטיבי" ,יועץ רפואי" .עשה שימוש ב"יועץ הרפואי" במשורה ,במס'
מועט ביותר של מקרים .לא ברור לביקורת מה גרם ,דאז ,להחלטה להשתמש ב"יועץ רפואי".
ולא ברור לביקורת מדוע במקרים "בעייתיים" ,לא עשה שימוש בכלי אובייקטיבי זה ?!!
 . 15סעיף  5לדוח ,ח יות כים בשטח הציבורי ליד מוסדות ציבור וחי וך ,לא טופל למרות
שהדוח אושר לביצוע.

המלצות
 . 16מ כ"ל העירייה ידון וירע ן את ה והל לקבלת מקום ח יה ל כים לפיו פועלת וועדת הת ועה
ומאשרת הקצאת מקומות ח יה ל כים .ה הלים יאפשרו שימוש בכלי אובייקטיבי ייעוץ רפואי
או כלי אחר שווה ערך.
 . 17דרש לבדוק ולאשר שהכלי ה יהולי שהציע מה דס העירייה ל יהול ושא הקצאת מקומות
ח יה ל כים ברחבי העיר אכן ישים .המערכת ת הל את כלל הבקשות כאשר כלל מסמכי הבקשה
יסרקו לתוך המערכת הממוחשבת .במסגרת הכלי ה יהולי ייערך מעקב אחר התושבים הזכאים.
במקומות בהם האישורים הם יש ים ,בעת בקשה להחלפת רכב או כתובת יעודכ ו המסמכים
ויושלמו כלל המסמכים ה דרשים לשיוך מקום ח יה ל כה .במידת הצורך ובמידה ואין הצדקה
ומסמכים התומכים בבקשה ,דרש יהיה לבטל הקצאת מקום ח יה ל כה.
 . 18מ כ"ל העירייה יקבע מ ג ון ערעור לתושבים שבקשתם דחית .וועדת ת ועה הד ה בבקשות
ומקבלת החלטות ,לא תשמש ערכאת ערעור על החלטותיה.
 . 19במקרים בהם הבקשה של התושב דחית ,והוא חוזר ומערער ,ראוי וסביר שכמערכת ציבורית
ערכאת הערעור תעשה שימוש בכלי מקצועי ואובייקטיבי שקיים – הייעוץ הרפואי או כלי
דומה.
 . 20הביקורת ממליצה שסעיף  4מקרה  4יופ ה המקרה עם כלל המסמכים ליועץ רפואי או כלי
אובייקטיבי אחר שיבצע הערכה ויגיש המלצתו.
 . 21מ כ"ל העירייה י חה את וועדת הת ועה לפרט ול מק את ההחלטות – סיבה לסירוב ,או סיבה
לאישור בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה .החלטות מי הליות של וועדה מקצועית דרשות
להסבר מפורט ו היר לציבור.
 . 22מ כ"ל העירייה י חה ליישם ,לבצע את המלצות הדוח שמוצג בסעיף  5לדוח.
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ספח 1
והל הקצאת מקום ח יה שמור לרכב כה
תוכן ע יי ים:
 . 1כללי
 . 2ת אים להקצאת מקום ח ייה לרכב כה
 . 3המסמכים ה דרשים להקצאת מקום ח יה בסמוך למקום מגורים
. 4המסמכים ה דרשים להקצאת מקום ח יה בסמוך למקום העבודה
 . 5תוקף זכאות לח יית כה
 . 6עדכון ושי וי פרטים
 . 7טפסים
הקצאת מקום ח יה שמור ל כה
חוק ח יה ל כים ,תש "ד 1993-וחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )העמדת רכב וח ייתו(,
התשס"ח 2008-מוסר בידי העיריה סמכות לסמן ולייחד מקום ח ייה אחד לרכב של כה
בשטח הציבורי בסמוך למקום מגוריו ו/או מקום עבודתו.
בקשה להקצאת מקום ח יה יש להגיש למחלקת ת ועה באמצעות טופס בקשה להקצאת
מקום ח יה בסמוך למקום המגורים  /העבודה ובצרוף המסמכים ה דרשים.
טופס הבקשה והמסמכים ה לווים מועברים לבדיקה ,אישור ,תכ ון וביצוע בידי העיריה.
מיקום הח יה יקבע על ידי מה דס הת ועה לאחר סיור במקום ועפ"י שיקולים מקצועיים.
סימון מקום הח ייה ייעשה באמצעות תמרור מספר  437בציון מספר רכבו של ה כה
ובאמצעות סימון מקום הח ייה על הכביש.
יובהר כי מקום הח יה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב ה כה שמספרו מופיע על
גבי תמרור הח יה.
מקום ח יה שיוקצה בסמוך למקום עבודתו של המבקש יוגבל על פי ימי ושעות עבודתו.
. 2ת אים להקצאת מקום ח ייה שמור לרכב כה
. 1המבקש הוא כה כהגדרתו בחוק ,כדלקמן -
עיוור או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר כות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:
 שדרגת כותו מגיעה ל  90 %לפחות ות ועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערעראת מצב בריאותו.
 שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך יידותו. שהוא כה הזקוק לרכב כאמצעי ת ועה בגלל רגליו ה כות.. 2במקרה בו המבקש אי ו עו ה על הגדרת כה כאמור ,ודרגת כותו היא בין – 60 %
, 90 %ועדת החריגים תדון בבקשתו ואם מצאה כי הדבר מוצדק ב סיבות הע יין,
בהתחשב בדרגת ה כות של ה כה ובמידת השפעתה על יידותו ,רשאית להקצות עבורו
מקום ח יה.
. 3המבקש תושב מודיעין מכבים רעות ורשום כך במרשם האוכלוסין או שמקום עבודתו
מצוי בתחום השיפוט של העיריה.
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. 4למבקש אין ח יה ה מצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע ובכלל זה ח יה הצמודה לדירת
מגוריו  /מקום עבודתו.
. 5במקרה בו למבקש יש ח יה ה מצאת בשימושו הבלעדי באופן קבוע ובכלל זה ח יה
הצמודה לדירת מגוריו  /מקום עבודתו אך היא אי ה מותאמת לצרכיו – על המבקש
ל מק מדוע מקום הח יה אי ו מותאם לצרכיו ולצרף צילומים המעידים על כך.
)לדוגמא  -במקרה וחוסר ההתאמה ובע מקיר הגובל במקום הח יה ומו ע פתיחתו של
מעלון צידי ,על המבקש להמציא תמו ות של מקום הח יה והקיר הגובל וכן רישיון רכב
המעיד כי ברשותו רכב בו מותקן מעלון ה פתח בצידו של הרכב(.
. 6הגשת כל המסמכים ה דרשים להוכחת זכאותו כמפורט להלן.
. 3המסמכים ה דרשים להקצאת מקום ח יה בסמוך למקום מגורים
על המבקש להגיש בקשה באמצעות טופס מס'  - 1בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה בסמוך
למקום המגורים (להדפסת הטופס לחץ כאן) ולהגישו בצירוף המסמכים הבאים:
. 1תג ח יה ל כה מאושר ע"י משרד התחבורה )מצולם על ש י צדדיו(.
. 2עיוור יצרף צילום תעודת לקויי ראייה/תעודת עיוור.
 . 3כה יצרף אישור מאת רופא המוסמך לאשר כות על פי דין בדבר קיומו של אחד מאלה:
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שדרגת כותו מגיעה ל 90 %לפחות ות ועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו )לחץ כאן
לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שהוא מוגבל בהליכה וזקוקלכיסא גלגלים לצורך יידותו )לחץ כאן לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שהוא כה הזקוק לרכב כאמצעית ועה בגלל רגליו ה כות )לחץ כאן לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
. 4במקרה בו המבקש אי ו עו ה על הגדרת כה ,עליו להגיש את האישורים המפורטים
בסעיף  3לעיל וכן כל אישור רפואי וסף אשר יש בו להעיד על דרגת כותו ומידת
השפעתה על יידותו.
. 5צילום רישיון רכב בבעלות ה כה.
במקרה בו הרכב אי ו בבעלות ה כה – יש להגיש תצהיר של ה כה ושל בעל הרכב,
חתום ע"י רשם בית המשפט או עו"ד ,לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך
שימושו האישי של ה כה דרך קבע.
. 6צילום תעודת זהות וספח כתובת עדכ י.
. 7חשבון אר ו ה על שם המבקש )במקרה של קטין או חסוי  -על שם האפוטרופוס
המתגורר עמו(.
. 8תשריט הבית המשותף המעיד על מקום הח יה המוצמד לדירת המבקש  -על המבקש
לסמן את ההצמדה על גבי התשריט והתק ון )יובהר כי יש להגיש תשריט גם במקרה בו
אין מקום ח יה מוצמד לדירת המבקש(.
במקרה של בית פרטי יש לצרף היתר ב יה.
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. 9הסבר מדוע מקום הח יה אי ו מותאם לצרכי המבקש בצירוף צילומים המעידים על כך.
.10העירייה רשאית לבקש כל מסמך וסף לה חת דעתה לשם קביעת הזכאות.
במידה ולא יצורפו לבקשה כל המסמכים ה דרשים ,הבקשה לא תובא לדיון.
. 4המסמכים ה דרשים להקצאת מקום ח יה בסמוך למקום העבודה
על המבקש להגיש בקשה באמצעות טופס מס'  - 2בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה בסמוך
למקום העבודה )להדפסת הטופס לחץ כאן( ולהגישו בצירוף המסמכים הבאים:
. 1תג ח יה ל כה מאושר ע"י משרד התחבורה )מצולם על ש י צדדיו(.
. 2עיוור יצרף צילום תעודת לקויי ראייה/תעודת עיוור.
 . 3כה יצרף אישור מאת רופא המוסמך לאשר כות על פי דין בדבר קיומו של אחד מאלה:
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שדרגת כותו מגיעה ל 90 %לפחות ות ועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו )לחץ כאן
לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שהוא מוגבל בהליכה וזקוקלכיסא גלגלים לצורך יידותו )לחץ כאן לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
 אישור מאת משרד הבריאות או משרד הביטחון שהוא כה הזקוק לרכב כאמצעית ועה בגלל רגליו ה כות )לחץ כאן לדוגמא לטופס האישור ה דרש(.
. 4במקרה בו המבקש אי ו עו ה על הגדרת כה ,עליו להגיש את האישורים המפורטים
בסעיף  3לעיל וכן כל אישור רפואי וסף אשר יש בו להעיד על דרגת כותו ומידת
השפעתה על יידותו.
. 5צילום רישיון רכב בבעלות ה כה.
במקרה בו הרכב אי ו בבעלות ה כה – יש להגיש תצהיר של ה כה ושל בעל הרכב,
חתום ע"י רשם בית המשפט או עו"ד ,לפיו בעל הרכב הרשום מעמיד את רכבו לצורך
שימושו האישי של ה כה דרך קבע.
. 6תלוש שכר עדכ י.
. 7אישור העסקה ממקום העבודה חתום ע"י מ כ"ל או רואה חשבון בציון ימים ושעות
העבודה.
. 8מכתב הסבר מאת מ כ"ל/בעלים מדוע מקום העבודה לא יכול לתת פתרון ח יה מתאים.
. 9הסבר מדוע מקום הח יה אי ו מותאם לצרכי המבקש בצירוף צילומים המעידים על כך.
.10העירייה רשאית לבקש כל מסמך וסף לה חת דעתה לשם קביעת הזכאות.
במידה ולא יצורפו לבקשה כל המסמכים ה דרשים ,הבקשה לא תובא לדיון.
. 5תוקף זכאות לח יית כה
הזכאות בתוקף בכפוף לקיומם של כל הת אים הבאים:
א .בידי המבקש תג ח יה ל כה בתוקף.
ב .לא חל שי וי במצבו הבריאותי ביחס לאישורים הרפואיים שהוגשו.
ג .לא חל שי וי במקום המגורים  /העבודה.
ד .לא חל שי וי בפרטי הרכב או בבעליו.
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על המבקש לחדש את בקשתו להקצאת מקום הח יה עד  4חודשים לאחר מועד פקיעת
תוקפו של תג הח יה ל כה ולהציג תג כה עדכ י.
חידוש הבקשה יעשה באמצעות טופס מס'  – 7טופס חידוש זכאות למקום ח יה ל כה
)להדפסת הטופס לחץ כאן(.
העיריה תהיה רשאית בכל עת לערוך בדיקה בדבר זכאות המבקש ולשם כך לדרוש מסמכים
ואישורים עדכ יים .העירייה תהיה רשאית לבטל את מקום הח יה אם תיווכח כי המבקש
אי ו זכאי למקום ח ייה מכל סיבה שהיא.
. 6עדכון ושי וי פרטים
על המבקש להודיע למחלקת ת ועה על כל שי וי שחל בפרטים שמסר:
שי וי מספר רכב בתמרור ח יה ל כה  -בעל ח יה שמורה אשר החליף את רכבו ,יהא זכאי
להחלפת התמרור בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו וצילום תג כה עדכ י .את
הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מס'  - 3טופס הודעה בדבר שי וי מספר רכב )להדפסת
הטופס לחץ כאן(.
שי וי מקום מגורים  /עבודה – בעל ח יה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו  /עבודתו
וזקוק למקום ח יה שמור במקום מגוריו  /עבודתו החדש יגיש בקשה חדשה ,בצירוף כל
המסמכים ה דרשים .את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מספר  - 4טופס בקשה
להקצאת מקום ח יה ל כה עקב שי וי במקום המגורים )להדפסת הטופס לחץ כאן( או
באמצעות טופס מספר  - 5טופס בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה עקב שי וי מקום העבודה
)להדפסת הטופס לחץ כאן(.
במידה ובעל ח יה שמורה העתיק את מקום מגוריו  /עבודתו ואי ו זקוק להקצאת מקום ח יה
שמור במקום מגוריו  /עבודתו החדש ,עליו להגיש בקשה לביטול מקום הח יה שהוקצה
עבורו .את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מס'  - 6בקשה לביטול תמרור ח יה לרכב
כה )להדפסת הטופס לחץ כאן(.
שי וי מצב בריאותי – במידה ובעל ח יה שמורה אי ו זקוק למקום הח יה שהוקצה עבורו
בשל שי וי במצב בריאותו או מכל סיבה אחרת ,עליו להגיש בקשה לביטול מקום הח יה .את
הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מס'  - 6בקשה לביטול תמרור ח יה לרכב כה )להדפסת
הטופס לחץ כאן(.
. 7טפסים
טופס  - 1בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה בסמוך למקום המגורים
טופס  - 2בקשה להקצאת מקום ח יה ל כה בסמוך למקום העבודה
טופס  – 3הודעה בדבר שי וי מספר רכב
טופס  - 4בקשת להקצאת ח יה שמורה עקב שי וי מקום מגורים
טופס  - 5בקשת להקצאת מקום ח יה ל כה עקב שי וי מקום העבודה
טופס  – 6בקשה לביטול תמרור ח יה לרכב כה
טופס  - 7חידוש זכאות למקום ח יה ל כה בסמוך למקום המגורים/העבודה
דוגמאות לאישורים הרפואיים ה דרשים
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דוח מס'  – 2עמותת עירו י מודיעין
להלן דוח הביקורת ש ערך על עמותת עירו י מודיעין:
מבוא
התבקשתי על ידי יו"ר הוועדה לע יי י ביקורת לערוך ביקורת בעמותת עירו י מודיעין כמו גם
להתמקד בסוגייה כפי שהוגדרה על ידי התקשורת "שלילת הזכות לעלות ליגה של קבוצת הבוגרות
בכדורגל לליגת העל".
רקע
עמותת הספורט "עירו י מודיעין" )להלן :העמותה( ה ה עמותה עירו ית של עיריית מודיעין
מכבים-רעות ,אשר הוקמה בש ת  2008ו ועדה לפתח ולחזק פעילות ספורט תחרותית וכן להפעיל
חוגי ספורט לילדים ,וער ומבוגרים .הקמת העמותה ועדה בעיקר לצורך קבלת תמיכות בספורט
הישגי ,להבדיל מפעילויות המופעלות דרך עמותת "סחלבים".
להלן פירוט הע פים ופעילויות הספורט שמקיימת העמותה:
מועדון הכדורגל – ותן מע ה לילדים ,וער ובוגרים בארבע זרועות:


בית הספר לכדורגל הכולל כ 844 -ילדים ב 17 -מוקדים שו ים ברחבי העיר.



מחלקת ה וער מו ה  373שחק ים וכוללת  16קבוצות ליגה החל מקבוצת טרום ג`
ועד קבוצת וער.



קבוצת הבוגרים המשחקת בליגה ב` .הרכב השחק ים הוא כ  50 % -שחק ים
מקומיים שגדלו במועדון.

 בעו ה ה וכחית  2021-2022אין קבוצת שים בוגרת.
מועדון הכדורעף – בע ף הכדורעף משחקות כיום  3קבוצות ליגה בוגרות  :האחת בליגה לאומית
ושתי קבוצות בליגה א'  .למועדון אין קבוצה וער הרשומה בליגה בעו ה ה וכחית  .בחודשים
האחרו ים החלה העמותה בהקמת קבוצת וער /ערים שתהווה שלד לעו ה הבאה .
מועדון הכדורסל – אליצור עירו י מודיעין – אשר ותן מע ה בעיקר לאוכלוסייה הדתית לאומית
ומאגד קבוצות החל מקבוצת טרום א` ועד קבוצת וער.
) ערים ב ירושלים  ,וער מחוזית ירושלים ,ילדים ב מודיעין ,קט סל ב מודיעין ,קט סל א מודיעין
קט סל א מודיעין  ,ערים א מחוזית מרכז( הש ה גם התחיל לפעול בי"ס לכדורסל תחת אליצור
בעירו י ויש בו כ  70שחק ים .
מועדון הסייף – ותן מע ה לילדים ,וער ובוגרים ,ושולח ציגות ו ציגים לתחרויות לאומיות
ובי לאומיות.
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מועדון הסייף בעיר מהווה מוקד מצוי ות מטעם משרד החי וך /תרבות וספורט  .במסגרתו
מתאמ ים ומתאמ ות שחק י סגל בחרת ישראל המחירים בתחרויות בי לאומיות על בסיס קבוע.
מועדון הכדוריד – ע ף הכדוריד הפסיק את פעילותו בש ה זו עיקר החסמים הוא העדר מגרש
/אולם תק י היכול לתת אופק ספורטיבי/מקצועי לשחק ים
מועדון הבדמי טון – ותן מע ה לילדים החל מגיל  5ועד בוגרים ,המתחרים במסגרות מקומיות,
מחוזיות וארציות.
העמותה מציי ת כי שחק ית המועדון קס יה )אי ה תושבת העיר אבל מתאמ ת )ומאמ ת( במועדון
המקומי ש ים רבות כללה לסגל אולימפיאדת טוקיו .2020/2021
פרחי ספורט – פרויקט פרחי ספורט הופסק ברמה הארצית ע"י המשרד .
להלן מב ה אגף הספורט בעירייה :

מנהל אגף

ס .מנהל /מנהלת
אירועים )תמר זהבי (

מנהלי אולמות גדולים
מור  ,עירוני  -א' ב' ג' ד' ה'
בוכמן

מזכירות
)כרגע לא מאוישת (

מירוץ מודיעין  ,ליגות תושבים ,
מירוץ לילה  ,ארועי קיץ
סטריטבול ,צעדת מודיעין  ,תחרות אופני הרים ,
הקלע של העיר  ,מירוץ גולני  ,ימי ספורט שחייה
 ,קשר מול משרדי הממשלה ,עירוני מודיעין
ועוד.....

בי"ס )כרגע לא מאויש(
מועדונים בית סיפריים
תחרות אתלטיקה

עמותת סחלבים אחראית על יהול חוגי הספורט )הרשמה משתתפים ,קליטת מדריכים ,העסקה,
חלוקת והקצאת שעות בסטודיו וכו' ( ובכללם החוגים :מועדון הגלגיליות העירו י ,קבוצת שוגון
קראטה ,מועדון הטקווא דו " -טייגרס" ,מועדון הבייסבול המקומי ומועדון הקריקט ,שח יכיהם
משתתפים בתחרויות בארץ ובחו"ל.
אגף הספורט בעירייה מופקד על פיתוח הספורט העממי והתחרותי ,קשר מול אגודות הספורט,
תמיכות עירו יות ,תמיכות מול משרד הספורט ,קרן המתק ים ,ב יהול האולמות הגדולים ) יהול
כ"א ,תחזוקה שוטפת ,יקיון( חלק מהזמן גם על האולמות הקט ים )בשיתוף בי"ס( ,האירועים
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העירו יים השו ים ,פעילות הספורט התחרותית שפועלת דרך עירו י מודיעין ועוד.
פעילויות הספורט מתקיימות בתוך  7אולמות גדולים  4מגרשי ספורט )ליגד ,שמשו י ,בוכמן
עמק זבולון( ופעילות ב  33 -בי"ס ברחבי העיר.
היקף הפעילות הכספית של העמותה בש ת ) 2020על פי דוח כספי מבוקר( ,הסתכם
בסך כ 3.8-מיליון  .₪על פי הדוח הכספי הלא מבוקר לש ת  2021היקף הפעילות הכספית של
העמותה היה  4.6מליון  .₪משמע גידול של  21 %בין הש ים  2020ל – .2021
הגידול כאמור הגיע לאחר ש תיים של קיטון בפעילות הכספית .היקף הפעילות הכספית הסתכם
בש ת  2018בכ –  6מליון  ,₪ובש ת  , 2019היקף הפעילות הכספית הסתכם בסך  5.85מליון .₪
וכפי שצויין בש ת  2020בהשוואה לש ת  ,2019היה קיטון בשיעור של כ 34.6%-לסך
של  3.8מליון .₪
הביקורת מבקשת לציין את התרשמותה הכללית כי אגף הספורט וכן העמותה מקיימים מאות
פעילויות ספורט מגוו ות ומוצלחות מדי ש ה שבהן וטלים חלק אלפי ילדים ומבוגרים .בפעילות
ה עשית באמצעות עמותת עירו י מודיעין וטלים במשך הש ה חלק כ 1,700-ילדים ומבוגרים
מהעיר מודיעין מכבים-רעות ומלבד העובדה כי מדובר בפעילות מה ה ובריאה ,קיימים גם
הישגים ספורטיביים מרשימים לחלק מהקבוצות התחרותיות במישור הלאומי )למשל –אלופת
ישראל בסייף ,יא ה בוטוי יק(.
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ממצאים
 . 1להלן התקציב שהוצג לדריקטוריון על ידי ה הלת העמותה .התקציב הי ו תוכ ית העבודה
של העמותה תחת ה חות עבודה ש קבעות על ידי גורמי המקצוע.
להלן תקציב העמותה לש ים : 2018-2019
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להלן תקציב העמותה לש ים :2020-2021

התייחסות הביקורת
התקציב שמוגש לדיון ואישור ועדת הכספים של העמותה ולדריקטוריון ,הי ו תוכ ית העבודה.
הצוות המקצועי ,מעריך את מקורות ההכ סה של העמותה .גורמי המקצוע ,מ כ"לית ,מ הל
כספים בו ים את תוכ ית העבודה של כלל ע פי הספורט אל מול הצוותים המקצועיים של הע פים
)צוותים ש בחרו ,ו שכרו שירותיהם על מ ת שיובילו את ע פי הספורט להישגים משמעותיים(.
מתוכ ית זו גזרות ההוצאות הצפויות.
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 . 3פעילות העמותה מבוקרת על ידי רו"ח ומוצגת בדוחות הכספיים המבוקרים.
להלן הכ סות והוצאות העמותה בפילוח ע"פ ש ים ומקורות ההכ סה :
דוח כספי לא
מבוקר לשנת
2021
הכנסות עצמיות חוגי
ספורט
הכנסות משימוש
במתקני עירייה
המועצה להסדר
ההימורים בספורט
תמיכות
הכנסות אתנה ספורט
נשים
תמיכות אחרות
עיריית מודיעין מכבים
רעות הקצבה
מענק מהמדינה
מענק מהעירייה
סה"כ

דוח כספי
מבוקר לשנת
2020

דוח כספי
מבוקר לשנת
2019

דוח כספי
מבוקר לשנת
2018

₪ 4,554,621 ₪ 4,698,735 ₪ 2,677,575 ₪ 3,311,514
₪ 153,906

₪ 67,665

₪ 127,985

₪ 105,088

₪ 211,858

₪ 529,648

₪ 537,476

₪ 512,056

₪ 150,323

₪ 8,500
₪ 192,000

₪ 140,731
₪ 251,402

₪ 408,314
₪ 355,682

₪ 100,000
₪ 250,571

₪ 100,000

₪ 100,000

₪ 200,000

₪ 600,000
₪ 6,035,761 ₪ 5,856,329 ₪ 3,825,959 ₪ 4,627,601

מהסתכלות על ה תו ים יתן לראות ירידה חדה בהכ סות עצמיות בחוגי ספורט מסכום
של כ 4.7 -מליון  ₪בש ת  2019לסך של כ  2.7 -מליון  ₪בש ת  ,2020ירידה בשיעור של 43 %
כאשר הגורם המסביר את הירידה הוא כ ראה מגיפת הקורו ה.
כמו כן ,יתן לראות את ההתאוששות במהלך המגיפה והעלייה בהכ סות בסעיף זה.
מסכום של  2.67מליון  ₪בש ת  ,2020לסכום של  3.3מליון בש ת ) 2021ע"פ דוח כספי לא מבוקר(
עלייה בשיעור של .23 %
מ כ"לית העמותה הציגה לביקורת מעקב ובקרה שוטפים אחר הכ סות והוצאות עירו י מודיעין.
בקרה כאמור העלתה את הגרעון הצפוי והצורך במע ק של העירייה לצורך האיזון התקציבי.
המע ק כאמור אושר במועצת העיר כ דרש.
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להלן הוצאות העמותה על פ י שלוש ש ים:

דוח כספי 2021
דוח כספי 2020
לא מבוקר
שכר ונלוות ) כולל נותני
שירותים שחל עליהם צו
ביטוח לאומי(
ציוד ספורט ואחזקה
נסיעות
אגרת רישום שחקנים
ושיפוט
בדיקות רפואיות
אבטחה ואימונים אישיים
שונות
ביטוחים
כיבודים ומתנות
סה"כ הוצאות

)הוצאות ה הלה כלליות(
מימון ואחרות

דוח כספי 2019

₪ 3,459,506
₪ 592,152
₪ 125,199

₪ 2,956,479
₪ 459,532
₪ 41,879

₪ 4,529,799
₪ 859,604
₪ 119,708

₪ 99,451
₪ 56,037
₪ 15,989

₪ 75,397
₪ 31,071
₪ 17,679

₪ 74,993
₪ 40,780
₪ 34,551
₪ 2,362
₪ 45,166
₪ 7,052
₪ 5,714,015

₪ 148,325
₪ 54,887
₪ 4,085
₪ 11,833
₪ 3,734,447 ₪ 4,415,054

₪ 193,144

₪ 91,455

₪ 140,143

דוח כספי לא
מבוקר לש ת
2021

דוח כספי
מבוקר לש ת
2020

דוח כספי
מבוקר לש ת
2019

דוח כספי
מבוקר לש ת
2018

סה"כ הכ סות

₪ 4,627,601

₪ 3,825,959

₪ 5,856,329

₪ 6,035,761

סה"כ הוצאות
)כולל ה הלה וכלליות(

₪ 4,608,198

₪ 3,825,902

₪ 5,854,158

₪ 6,032,041

התייחסות הביקורת
מהסתכלות על ההכ סות של העמותה לעומת ההוצאות העמותה מ והלת באיזון תקציבי.
העמותה הגיבה במהלך הפעילות למגפת הקורו ה .כתוצאה מצמצום הפעילות וירידה בהכ סות
פעלה בהתאמה וצומצמו ההוצאות בהתאם.

34

דוח ביקורת -2021עירו י מודיעין

 . 2עירו י מודיעין ,קבוצת ה שים ,ביטול העלייה לליגת העל ל שים.
.2א .פגישת ביקורת מול מ כ"לית העמותה
מרגע ההכרזה שהקבוצה עלתה לליגת העל היה ברור ש דרשת היערכות של העמותה.
היערכות לקראת עו ה חדשה חייבה רכישת שחק יות והחתמת השחק יות על חוזי העסקה.
סוגייה שהייתה לא ברורה באותה עת הייתה מקורות התקציב לפעילות .אי הבהירות לגבי
מקורות התקציב לא איפשרה החתמה על חוזים .במהלך תקופת ההמת ה ואי הבהירות חלק
משחק יות הקבוצה קיבלו הצעות מקבוצות אחרות ואף חתמו חוזים בקבוצות אחרות.
הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל דרשה מהקבוצה שעלתה לליגת העל להציג את
תקציב הקבוצה ,שחק יות הקבוצה ,חוזים חתומים עם השחק יות כל זאת לא יאוחר
מהתאריך .14/7
התקציב שסוכם עליו עבור קבוצת ה שים בליגת העל על ידי הגורמים המ הלים הסתכם בסך
של  .₪ 750,000ממ ו סכום של כ –  500אלף  ₪שהמקור התקציבי שלו היה מהמועצה להסדר
ההימורים בספורט.
בתאריך  19.7.21הוגש התקציב המתוכ ן לבקרה התקציבית ) ספח  -עיקרי התקציב שהוגש
ועיקרי מהמסמכים שהוגשו לבקרה התקציבית(.
חשוב לציין ולהתייחס למסמך שצורף למסמכי ההגשה מתאריך  17.6.2021שחתום על ידי מ כ"ל
עיריית מודיעין מכבים-רעות ובו מצוין :
"...סוכם :עירו י מודיעין יערכו להכ ת הקבוצה כולל מוכ ות ל יהול בהתאם לכללי התקרה
לקבוצות בליגות העל .תקציב הקבוצה יעמוד על כ – .₪ 750,000
)(1מקורות קיימים בעמותה(2) .₪ 50,000 -מימון העירייה –  (3) ₪ 250,000תמיכת
הטוטו .".......... .₪ 450,000
משמע כבר ביו י  2021העירייה הת הלה ובדקה את אפשרויות ההפעלה של קבוצת הכדורגל שים
בליגת העל.
מ כ"לית העמותה הציגה לביקורת כי יהלה שיחות טלפון עם ציגת הבקרה התקציבית וזו טע ה
כי בשל המצב הפוליטי בישראל )אין ממשלה( ,הרי תקציב המועצה להסדר ההימורים בספורט לא
אושר ,ולפיכך ,לא יתן להגיש תקציב לבקרה התקציבית ,המסתמך על העברה של  500אלף ₪
מהמועצה להימורים.
מ כ"לית העמותה חזרה והדגישה כי אי הוודאות בקשר להכ סה המיועדת מהמועצה להימורים
בסך כולל של כ  500 -אלף  ,₪לא איפשרה חתימה על חוזים עם שחק יות ועם צוות יהולי
בקבוצה.
מ כ"לית העמותה הת הלה מול הבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל ולמרות האי וודאות
שצויי ה ,הועבר מסר מהבקרה התקציבית להגיש תקציב ללא ההכ סה מהמועצה להימורים.
מאחר ועבר מסר כאמור יסתה העמותה וגורמי המקצוע לשתף פעולה עם קבוצות שים
הפועלות בע ף ובכך לחלוק בהוצאות .ואז גם פירסמה העמותה קול קורא כמצורף להלן " :
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"קול קורא" 1/21
למועדו י ספורט לשיתוף פעולה עם עירו י מודיעין-העמותה העירו ית לספורט מודיעין-מכבים-רעות
 . 1עירו י מודיעין  -העמותה העירו ית לספורט מודיעין-מכבים-רעות) להלן" :העמותה ("
מזמי ה בזאת מועדו י ספורט להציע הצעות לשיתופי פעולה עם העמותה בקשר לפעילויות ספורט
בעיר ,לרבות הקמה ,יהול ותפעול של קבוצות מקצועיות בע פי ספורט שו ים.
 . 2ההזמ ה מיועדת לגופים העומדים בכל הת אים הבאים:
)א (מועדון ספורט פעיל /עמותה פעילה רשומה ובעלת אישור יהול תקין;
)ב (הפעילות המוצעת הי ה בתחומי הספורט;
)ג (עיקר הפעילות המוצעת עתידה להתקיים בתחומי העיר מודיעין מכבים רעות;
)ד (הפעילות המוצעת תואמת את צרכי קהל היעד;
)ה (המציע תורם ממקורותיו לפחות מחצית מעלות המיזם;
)ו (עשרים אחוזים לפחות מתרומת התאגיד המציע לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות שאי ם
מתקציב המדי ה;
 . 3יובהר כי ,הליך זה אי ו מהווה מכרז ודי י המכרזים אי ם חלים עליו .עוד מובהר ,כי עירו י
מודיעין אי ה מתחייבת לקבל מי מההצעות ,ואין בפ ייה זו כדי להטיל עליה חובה כלפי מי
מהמציעים או לחייב את עירו י מודיעין בכל דרך לקבל מי מההצעות.
 . 4עירו י מודיעין שומרת לעצמה את הזכות לש ות את ת אי הקול הקורא ו/או לבטלו בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי.
 . 5מציעים המעו יי ים להגיש הצעות לפעילות /מיזם רשאים להגישה על גבי טופס ההצעה
המצורף לקול קורא זה ,בצירוף כל המסמכים המוכיחים עמידה בת אים הקול הקורא וכן כל
מידע וסף שימצא ל כון.
 . 6לקבלת פרטים וספים או הבהרות ב ושאים הקשורים לקול הקורא יתן לפ ות לאריאל
וי דר בעמותת עירו י מודיעין בטלפון: 054-7388089 .
 . 7את ההצעות יש לשלוח לכתובת המייל: matnasim.co.il.rachelab@modiin
עד ליום  12/8/21בשעה  12:00 .ההצעות תוגש ה כשהן חתומות בחתימה וחותמת של המציע
ויפורטו בהן פרטי המציע.
 . 8העמותה רשאית לפ ות למציעים לשם קבלת הבהרות ו/או בקשה לפרטים וספים לרבות
השלמת מסמכים.
 . 9כמו-כן ,העמותה רשאית לפ ות בפ ייה יזומה לגופים פוט ציאליים ,בכפוף לכך שהם עומדים
בכל הת אים של קול קורא זה.
*הפ יה מ וסחת בלשון זכר מטעמי וחות בלבד ,הוראותיה מיועדות לגברים ו שים כאחד.

מטרת פירסום "הקול קורא" הייתה למצוא עמותה שתחבור לפעילות בכדורגל שים ותאפשר
לפעול כקבוצה מאוחדת בליגת העל .איחוד כאמור לא צלח ויום לפ י המועד ש קבע להגשת הקול
קורא התקבל מכתב מהבקרה התקציבית של ההתאחדות לכדורגל.
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להלן המכתב שהתקבל בתאריך  11/8יום לפ י תום המועד המצוין בקול קורא :
" ה דון :אי אישור תקציב לעו ת המשחקים 2021/2022
בהמשך למכתב ההתראה על אי אישור תקציב הקבוצה מיום  8.8.21ובהתאם להוראות סעיף 7
לתק ון בקרת תקציבים  ,הגיעה הרשות למסק ה כי אין לאשר את תקציב קבוצתכם מאחר ולא
עמדתם בדרישות הבקרה לעו ת המשחקים  2021/2022כמפורט בסעיף  6ב ( ובסעיף  18א(
לתק ון .בהתאם להוראות סעיף  7לתק ון בקרת תקציבים ,הרי ו להודיעכם כי קבוצתכם ירדה לליגה
לאומית.".
מ כ"לית העמותה העבירה לביקורת את התיעוד של ישיבת הה הלה של העמותה מתאריך
 15.8.21שהתקיימה בזום ושם הועבר דיווח כאמור :
 ":ביום חמישי האחרון קיבל ו הודעה מההתאחדות לכדורגל שלא עבר ו את הבקרה התקציבית
של קבוצת ה שים בליגת העל ,ולכן הקבוצה תישאר לשחק בליגה הלאומית )הבקרה התקציבית
לא אישרה לקחת בחשבון את תקבולי הטוטו(.".....
עוד דווח בישיבה זו :
 ":קול קורא  - 1/21שת"פ מועדו י ספורט עם עירו י מודיעין
בסוף יולי פרסמה העמותה קול קורא  1/21למועדו י ספורט לשת"פ עם עירו י מודיעין ,בקשר
לפעילויות ספורט בהעיר ,לרבות הקמה ,יהול ותפעול של קבוצות מקצועיות בע פי ספורט שו ים,
על פי ת אי הקול קורא .התקבלה הצעה של הפועל מרמורק לשת"פ בקבוצת ליגת העל ל שים.
בעקבות הודעת ההתאחדות מיום  ,11.8.21כי קבוצת ה שים תישאר לשחק בליגה הלאומית –
מתייתרת למעשה הצעת הפועל מרמורק לשת"פ."..... .
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 . 3מכתב תלו ה שהועבר על ידי יו"ר וועדת ביקורת להתייחסות הביקורת .להלן המכתב :

המכתב כלל בדוח משום שמציג עמדה ומטיל ספק בהת הלות המקצועית של הצוות.
התייחסות הביקורת
עמותת עירו י מודיעין ,גורמי המקצוע והדרג ה בחר החבר בדריקטוריון מחליט ומתווה את
הדרך .בסמכותם לבחור את הצוות המקצועי בכל אחד מע פי הספורט ,ובגיבוי תקציבי ,מפעילים
את כלל ע פי הספורט בעמותה .כלל הגורמים פעלו בסמכות ופעלו לטובת והצלחת ע פי הספורט
הפועלים בעמותה.
הסקירה של הפעילות הכספית של העמותה שומטת את עיקרי הטע ות המוזכרות במכתב.
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יו"ר העמותה – סיכום פגישה עם הביקורת
 . 4יו"ר העמותה הציג לביקורת את עקרו ות העבודה .יחד עם גורמי המקצוע בעמותה בחרים
הצוותים המקצועיים בע פי הספורט .לצוותים המקצועיים מוגדרת המסגרת התקציבית בה
יכולים לפעול .המערכת היא די מית .במידה ומוגדר על ידי גורמי המקצוע הצורך בצימצומים
וחסכון בהוצאות ,המערכת יודעת להגיב ,לדוגמה ,החוזים עם שחק י הכדורגל מוגדרים כך
ש יתן לסיים התקשרות על ידי העמותה בכל עת ,עובדה המשאירה גמישות יהולית.
בהתייחסות לקבוצת כדורגל שים ,הביע אכזבה רבה שהקבוצה לא משחקת בליגת העל.
הישג כאמור היה זקף לזכותו .לכאורה היה לו אי טרס שהקבוצה תשחק בליגת העל.
מעיד על כך שכלל המהלכים של גורמי המקצוע ופעילות חברי הדריקטוריון היו מוכוו ים מטרה,
מימוש הזכות של הספורטאיות לשחק בליגת העל .ותוצאות המאבק וה סיו ות ידועות.
מסק ות
 . 4הדריקטוריון וועדת הכספים של העמותה מעודכ ים ומאשרים את פעילות העמותה.
 . 5הפעילות הכספית של העמותה מ והלת על ידי גורמי המקצוע ומבוקרת על ידי הרו"ח של
העמותה ללא הערות.
 . 6גורמי המקצוע בעמותה ,יו"ר העמותה ,חברי העמותה ,הצוות המקצועי של ע ף הכדורגל
וגורמי המקצוע בעירייה פעלו למיצוי כלל האפשרויות על מ ת לאפשר לקבוצת ה שים לפעול
בליגת העל.
 . 7גורמי המקצוע והדרג ה בחר ,החבר בדריקטוריון של עמותת עירו י מודיעין ,פעלו בסמכות.
כלל הגורמים התוו תוכ ית עבודה סדורה ומקצועית על פי תקציב תון ,בצורה תקי ה וללא
ליקויים.
 . 8ע ף הכדוריד ,ע ף ספורט אולימפי ,הפסיק את פעילותו בש ה זו בעיקר בשל העדר מגרש /אולם
תק י היכול לתת אופק ספורטיבי/מקצועי לשחק ים.
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ספח  – 1חלק ממסמכי הגשה לבקרה תקציבית 19/7
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דו"ח מס'  – 3הפעלת מצלמות ברחבי העיר
להלן דוח הביקורת ש ערך ב ושא הקמת מוקד עירו י ,הצבת מצלמות ברחבי העיר והפעלתם.

 . 1מטרת הביקורת
עמידה וקיום הוראות החוק בהג ה על הפרטיות בעת התק ת מערכות ביטחון ותקשורת.
לבחון את הליך התק ת המצלמות ,יהול ואבטחה של כלל המידע המצולם ומתועד על ידי
המצלמות ברחבי העיר .בדיקת תב"ר מס'  ,998הקמת המוקד העירו י.

 . 2הוראות החוק ,הבסיס ה ורמטיבי
חוק הג ת הפרטיות התשמ"א – .1981
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו התש "ב – .1992
תק ות הג ת הפרטיות )ת אי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים(,
תשמ"ו – .1986
תק ות הג ת הפרטיות )אבטחת מידע( ,תשע"ז – .2017
משרד המשפטים ,הרשות להג ת הפרטיות  -ה חית רשם מאגרי מידע מס'  2012/4שימוש
במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמו ות ה קלטות בהן  +חוו"ד ב ושא מצלמות מעקב – הדין
החל ואופן השימוש.

 . 3הקמת המוקד העירו י
העירייה הגדירה צורך להקמת מוקד חכם ,מרכז הפעלה שיכלול טכ ולוגיות מתקדמות ,מיחשוב
ותקשורת בשאיפה שיהפוך ל"מוקד רואה".
"מוקד רואה" כזה שמחובר למאות מצלמות וחייש ים המ טרים את השטח ו"מקפיצים" התראה
בזמן אמת על אירועים חשודים ,מה שמאפשר למוקד לשגר למקום כוח תגובה זמין לטיפול
באירוע .לצורך מימוש האמור דרש שלב וסף בהגדרת המצלמות הפועלות בעירייה – א ליטיקה.
קיימת א ליטיקה חלקית שהוגדרה במספר מצלמות )ע"פ מ הל אגף טכ ולוגיות(.
לצורך הקמת המוקד פתח תב"ר )תקציב בלתי רגיל( ,על ידי גזברות העירייה באישור מועצת
העיר ,תב"ר שמספרו  .998בחודש יולי  2019אישר הממו ה על המחוז את תב"ר  ,998תכ ון מרכז
ההפעלה ,מוקד עירו י ,בסכום של  100אלף  .₪מקור המימון צוין כהכ סות מקר ות הרשות.
בתאריך  13.2.2020אושרה על ידי הממו ה על המחוז התוספת לפיה ,תקציב תב"ר  998יעמוד
על  3.5מליון  ,₪צויי ה הגדלה של  3.4מליון  ,₪הכ סות מקר ות הרשות לטובת עבודות
קבל יות.
בתאריך  16/3/2020אישר הממו ה על המחוז את הגדלת הסכומים בתב"ר ל – .₪ 4,250,000
צויי ה הגדלה בסך  ₪ 750,000שהמקור הכספי הוא ממשרד הפ ים.
בחודש י ואר  2021אישר הממו ה על המחוז הגדלה וספת בתקציב התב"ר לפיו עמד
על סך  .4,400,000הגדלה על סך  150אלף  ₪כאשר המקור התקציבי ,ההגדלה על סך  150אלף ,₪
מקורו היה ממשרד הפ ים.
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על פי טופס התב"ר ,הרכב ההוצאות בתב"ר הי ו:
 - ₪ 103,000תכ ון ופיקוח,
 – 151,611רכישת ציוד יסודי,
 ₪ 4,145,389עבודות קבל יות ,
סה"כ .₪ 4,400,000
אל המוקד העירו י "מת קז" כלל המידע של רוב המצלמות הפועלות ברחבי העיר.
עיון בחומר המוקלט מבוצע על ידי מ הלת המוקד ועובדת המוקד העוסקת ב ושא.
הערת הביקורת
פתיחת התב"ר ו יהולו על ידי הגזברות מצא תקין.
כלל המידע ה אסף על ידי המצלמות ו שמר במערכות צפה ומ ותח על ידי המוקד ,מאגר המידע
מ והל גם במוקד העירו י.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף ציין כי קיימת א ליטיקה חלקית שהוגדרה במספר מצלמות
התייחסות הביקורת
העובדה כי קיימת א ליטיקה חלקית בחלק מהמצלמות מצריכה התייחסות והפעלה על פי ה חיות
משרד המשפטים כמפורט בדוח.

 . 4כללי
טרם המעבר לממצאי הביקורת דרש לעיין בה חיות הרשם למאגרי מידע במשרד המשפטים על
מ ת להבין את הגבולות של הפעילות בתחום התק ה והפעלה של מצלמות במרחב המו יציפלי.
הה חה המיקדמית שיש לציי ה ,המשקפת את עמדת הרשם ,שצילום באמצעות מצלמות מעקב
במרחב הציבורי יוצר חשש לפגיעה בעצם הזכות לפרטיות ,המעוג ת בפרק א' לחוק הג ת
הפרטיות ,ובסעיף )7א( לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.
החשש כאמור מחייב ליידע את הציבור על הצבת מצלמות אבטחה ומעקב.
להצבת המצלמות מגוון מטרות כגון – הג ה על רכוש ,מ יעת עבירות וגילוין ,הכוו ת ת ועה,
שמירה על הסדר הציבורי.
צוין בה חיות כי "למבט העוקב אחרי ב י אדם יש כוח ממשמע וממשטר המשפיע על אופן
הת הגותם .השפעה זו עשויה להיות חיובית ,כאשר היא מצמצמת הת הגות עבריי ית ומזיקה
לזולת ולחברה כולה .........למעקב המתמיד יש גם השלכה שלילית :לשם המימוש העצמי
וההתפתחות האישית זקוק כל אדם למרחב פרטי ,בו יוכל להיות הוא עצמו ולהת סות בחוויות
ובהת הגויות שאי ן בהכרח מקובלות על החברה הסובבת אותו  -בלא צורך לדווח לאחרים,
להסביר ולהצטדק.".
היכולות הגבוהות של מערכות צילום והקלטה דיגיטליות )זיהוי אובייקטים בתמו ה ,פיע וח מס'
לוחית רישוי וכד'( ,המתעדות אירועים באופן רציף ,יחד עם יכולת גבוהה מאוד של חיפוש
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ואיחזור מידע יוצרות פוט ציאל משמעותי ביותר של יטור ואיתור של פעילויות במרחב הפעילות
הלגיטימי של הפרט.
הצבת מצלמות ושמירת החומר המצולם יוצר מאגר מידע .על מאגר המידע ש וצר – בעליו,
המ הל והמחזיק במאגר ,חלות חובות לע יין איסוף המידע והחזקתו כמפורט:


מתן הודעה למי שהמידע אודותיו אסף



האיסור על שימוש במידע למטרה שו ה מזו לגביה ית ה הסכמה



לתת ל ושא המידע זכות עיון במידע ותיקו ו



הסודיות ואבטחת המידע



רישום מאגר המידע

חוק הג ת הפרטיות התשמ"א  1981-קובע :
סעיף " – 1לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.".
סעיף  – 2מגדיר שפגיעה בפרטיות היא :


בילוש או התחקות אחר אדם



האז ה אסורה



צילום אדם ברשות היחיד



פרסום תצלום של אדם ב סיבות שיכולות להשפילו או לבזותו.



תצלום של פגע ש יתן לזהותו והפרסום עלול להביכו.

לדעת הביקורת דרש לבדוק את ה ושא של התק ה והפעלה של מצלמות ברחבי העיר ובמוסדות
ציבור וחי וך ,דרך הצגת עמדת הרשם לע יין השימוש הראוי במצלמות אבטחה ומעקב בהתאם
להוראות חוק הג ת הפרטיות) .ה חית רשם מאגרי מידע מס'  2012/4שימוש במצלמות אבטחה
ומעקב ובמאגרי התמו ות ה קלטות בהן  -סעיף  .(3להלן ה ושאים שעולים בעמדת הרשם ולדעת
הביקורת דרשים להוות את הסמן הימ י להת הלות העירייה :
 .4.1קבלת ההחלטה על הצבת מצלמות מעקב:
 קבלת החלטה על השימוש במצלמת מעקב באופן מושכל ומודע ,לאחר בחי ת הצרכים
והחלופות לשימוש במצלמה .וזאת לצורך ביסוס התכלית הראויה והמידתיות.
 עריכת בדיקה מקיפה של השלכות השימוש במצלמה על זכויות הציבור ובמיוחד על
הזכות לפרטיות .ככול שתחום הכיסוי רחב יותר והיקף הא שים המושפעים צפוי להיות גדול יותר
כך הבדיקה צריכה להיות מקיפה יותר כמפורט:


התכלית שמבקשים להשיג מוגדרת באופן חד ספציפי ומפורש.



לאחר קביעת מטרה אין להשתמש בצילומים למטרות זרות.



קיום בסיס עובדתי לבעיה שפתרו ה מצריך הצבת מצלמות.
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 התכלית לפגיעה בזכות לפרטיות "ראויה" ?
שימוש מידתי במצלמות לשם השגת המטרה הרצויה ע"פ מבח י המש ה למידתיות :


האם המצלמות הם האמצעי המתאים והיעיל להשגת המטרה הרצויה ?



האם יתן להשיג את המטרה הרצויה באמצעי פחות פוגע י בפרטיות ?

 התועלת שתצמח משימוש במצלמות גוברת על הפגיעה בפרטיות שתיגרם בעטיה ?
קיטה בזהירות יתרה בהתק ת מצלמות במקומות המיועדים לכי וס קטי ים )מוסדות חי וך,
מת "ס( ועל השימוש במידע ש אסף באמצעותן.
קבלת החלטה בדבר התק ת מצלמת מעקב במרחב הציבורי בידי רשות שלטו ית מצדיקה בדרך
כלל גם קיום שימוע ציבורי פומבי באופן שיאפשר לציבור המושפע מה יטור להביע עמדתו.
החלטה על הצבת מצלמות צריכה להיות קצובה בזמן ,ולהבחן מחדש בהתאם ל סיבות .לכן מעת
לעת על הרשויות לחזור ולבחון האם ה סיבות שהצדיקו את הצבתן של המצלמות מלכתחילה
עדיין עומדות בתוקפן ,והאם המשך השימוש במצלמות עומד במבחן המידתיות.
 .4.2תכ ון לפרטיות בעת הפעלת מצלמות מעקב :מיקום ,כיסוי ופו קציו ליות
בתכ ון מערכת מצלמות מעקב ובשימוש בהן ,ההג ה על פרטיות הציבור צריכה לשמש שיקול
מרכזי .התק ת מצלמות תוך יישום התפיסה "תכ ון לפרטיות" יסייע להפעיל אותן בהתאם
לעקרון המידתיות .בהקשר זה יש לבחון את ה ושאים הבאים:
מיקום התק ת המצלמות וזווית הצילום – הצבה שמיקום ובזווית שיכסו רק את ה דרש.


מספר המצלמות – התק ת מס' מצלמות מי ימלי החיו י להשגת המטרה המבוקשת.



זמ י הצילום – צמצום פעילות המצלמות רק לזמ ים בהם הצילום רלוו טי למטרה
המבוקשת.



רזולוציית התמו ה ואיכותה – איכות הצילום תתאים למטרה המבוקשת.



שימוש בפו קציות מיוחדות של המצלמה כמפורט מחייב שימת לב ויישום קפד י של
מידתיות הפגיעה ה ובעת מהשימוש:
שילוב של מערכת המצלמות עם מידע השמור במאגרי מידע אחרים
טכ ולוגיות זיהוי פ ים או זיהוי צורת הליכה.
יכולות מעקב די מיות המופעלות על בסיס קול או בסיס מאפיי ים שהוגדרו.
צילום תרמי או איפרה אדום המצלם בחשיכה או בת אי תאורה חלשים.
מפתוח ותיוג מתוחכמים של החומר המצולם המאפשרים חיפוש אוטומטי.

חל איסור לעשות שימוש במצלמות לצורך הקלטת קול ,אלא לפי הוראות חוק להאז ת סתר.
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 .4.3יידוע הציבור על הצבת מצלמת מעקב
חלה חובה ליידע את הציבור על הצבת מצלמה .הצבת שלטים בסמוך למקום המצלמה ובשטחים
"המכוסים" על ידי המצלמה .ובמקרה של ילדים ,פרסום וסף ויידוע אקטיבי של ההורים.
שלט האזהרה יהיה קריא וברור ,לרבות גודלו ,ויכלול – ציור או מסר המבהיר שהאתר מצולם,
שמו של הארגון שהציב את המצלמה תיאור תמציתי של מטרת הצבת המצלמה וכתובת אתר
אי טר ט בה יש את רשימת המצלמות ומדי יות השימוש בהן.
לקיום דרישת השקיפות ע"פ החוק תפורסם רשימה מרוכזת של המקומות בהם מוצבות מצלמות
הסייג לפרסום ,אם קיימת מ יעה חוקית או חשש לפגיעה בתכלית של הצבת המצלמה.
 .4.4שמירת הצילומים ומחיקתם
שמירת הצילומים לאחר שהם אי ם חוצים עוד מהווה הפרה של עקרון הגבלת המטרה ויוצרת
סיכו י אבטחת מידע מיותרים ,ומשום כך גם פוגעת בזכות החוקתית לפרטיות במידה העולה על
ה דרש.
דרש לבחון בקפידה האם מטרת התק ת המצלמות בכלל מחייבת הקלטה של הצילומים ,או
ש יתן להסתפק בצילום חי בלבד .הקלטה שאי ה חוצה להגשמת המטרה אי ה עומדת במבח י
המידתיות.
ככל ש קבע הצורך להקליט ,יש לקבוע את משך התקופה בה יישמרו ההקלטות .משך שמירת
הצילומים יקבע בכל מקרה לגופו לפי מבח י המידתיות ,בהתאם למטרה הספציפית של התק ת
המצלמה ולרגישות המידע ה קלט בעדשתה.
כדי למ וע תקלות מומלץ לתכ ן את מערכת ההקלטה מראש לפי תפיסת "תכ ון לפרטיות"
כך שהצילומים המוקלטים יימחקו אוטומטית לאחר פרק הזמן המוגדר.
 .4.5זכות העיון של המצולם
אופן מתן זכות העיון במידע מוסדר בסעיף  13לחוק ובתק ות הג ת הפרטיות )ת אים לעיון במידע
וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון( ,התשמ"א, 1981-אולם לעיון בצילומים במצלמות
המעקב יש להתייחס למאפיי ים ייחודיים:
הרשם סבור שבדרך כלל לא יהיה צורך להע יק זכות עיון במאגר הקלטות בו לא בוצע עיבוד של
המידע המאפשר אחזור לפי זהות המצולמים ,זאת בת אי שמשך שמירת הצילומים אי ו עולה
על  30ימים.
אופיו של המידע האגור במאגר מחייב שזיהויו של מבקש העיון בצילומים יעשה גם לפי תמו ה.
על הבקשה לעיון במאגר להיות קו קרטית וספציפית יותר מן הרגיל .יתן לדרוש ממבקש העיון
שיפרט את התאריך ואת השעה המדויקים בה הוא מבקש לעיין והסבר מדוע הוא מבקש לעיין
במידע ממועדים אלה.
כאשר בצילום בו מבקשים לעיין מופיעים גם א שים אחרים ,יש ל הוג בבקשה במש ה זהירות.
אפשרות אחת היא למחוק מהסרט את הדמויות האחרות או לטשטש אותן .אפשרות וספת
היא לאפשר למבקש העיון לצפות בהקלטה במתק י מפעיל המצלמה ולהימ ע מלמסור לו העתק.
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 .4.6אבטחת מידע
סעיף  17לחוק מטיל אחריות לאבטחת המידע במאגר על בעל מאגר המידע ,מ הל מאגר המידע
והמחזיק בו .אבטחת מידע מוגדרת בסעיף  7לחוק כהג ה על שלמות המידע ומ יעת חשיפתו
העתקו או שימוש בו ללא רשות כדין .על הגורמים האחראים לאבטחת המידע מוטל ל קוט בכל
האמצעים הדרושים להשגת רמה אותה שלה לפי דרישות הדין והרגולציה המעודכ ים למועד
הרלב טי כאשר המי ימום ה דרש הוא קיטת אמצעי האבטחה המפורטים בסעיף  3לתק ות הג ת
הפרטיות )ת אי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים ,התשמ"ו.1986-
באופן כללי ,אבטחת המידע במערכת מצלמות מעקב המופעלת בידי גוף פרטי או ציבורי כאחד,
מחייבת :


קיום הג ה פיזית ולוגית על המערכת.



קביעת הלים ברורים להקלטת הצילומים ,לעיבודם ולהפצתם ולאבטחת המידע בהם.



קביעת רשימת מורשי גישה ,והטלת מגבלות על גישתם למידע.



הקפדה בבחירת העובדים שיהיו בעלי גישה למידע ,הדרכה אותה שלהם בדבר הלי
אבטחת המידע ובדבר חובותיהם לפי ה הלים ולפי החוק ,והחתמת העובדים על
התחייבות לסודיות וחובותם להימ ע ממסירת תוכן הצילומים לגורמים בלתי מוסמכים.



על מפעיל מערכת המצלמות ל קוט מש ה זהירות אם הוא עזר בשירותי מיקור חוץ ,שכן
שימוש בקבל ים אי ו מסיר את האחריות ממפעיל מצלמות המעקב לקיום כל החובות
החלות עליו מכוח החוק ,במיוחד לע יין פעולות רגישות יותר כגון העתקת הצילומים,
מחיקתם או עריכתם ,אותן עדיף שיבצע מזמין השירות ולא עובדי הקבלן .ביחס לרשות
שלטו ית ,הפרטת השימוש באמצעי הפוגע באופן חמור בפרטיות – כדוגמת הפעלת
אמצעי מעקב במרחב הציבורי  -אי ה ע יין של מה בכך והשלכותיה על חירויות האדם
עשויות להיות עמוקות ו רחבות.



קיום מערכת יטור שתאפשר תיעוד ובקרה של כל יסיו ות הגישה למערכת :מי חשף
למידע ,לאיזה סוג של מידע ומתי.



לבחון את יישומם של אמצעים משפרי פרטיות לצורך מ יעה של שימוש לא ראוי במידע .

 .4.7הגבלת השימוש במידע
אין לעשות שימוש בצילומים ,ובכלל זה העברה ,מסירה או גילוי לגורמים שאי ם קשורים לארגון
מציב המצלמות או למטרה המקורית של השימוש בצילומים .קל וחומר ,שאסור גם למסור את
הצילומים ממצלמת המעקב לפרסום באמצעי התקשורת ,אלא במקרים קו קרטיים שבהם יש
ימוקים מיוחדים ויוצאי דופן לכך.
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ממצאים
 . 5בשטח המו יציפלי של עיריית מודיעין מכבים מוצבות מצלמות שהסיבה להתק תן הי ה
הרתעה ,מ יעת ו דליזם ופריצות ,אבטחת התושב ,שמירת הסדר הציבורי ומתן תחושת מוג ות
לתושבים .וכן ,במידה ומתרחש אירוע כל שהוא ,עולה האפשרות לתחקור האירוע .עיריית מודיעין
מכבים-רעות פירסמה באתר האי טר ט של הרשות את רשימת האתרים/מקומות בהם הותק ו
מצלמות .להלן הקישור לאתר :
https://www.modiin.muni.il/ModiinWebSite/ChannelArticleNews.aspx?PageID=125
1_3515
עיריית מודיעין מכבים-רעות ,אגף הביטחון ,החליט על מיקומם של מצלמות ברחבי העיר
ובמוסדות ציבור וחי וך .לכל ההצבה של המצלמות ברחבי העיר קדם סיור של מ הל אגף הבטחון
ותסקיר לגבי הקמת המצלמות )להוציא מצלמות יש ות באתרים שו ים(.
הערת הביקורת
יש ן מצלמות המוצבות ברחבי העיר אשר אין להן תסקיר .בד"כ התסקירים חסרים עבור
מצלמות שהותק ו בעבר .ועדיין ,חלה חובה לערוך לכל המצלמות תסקירים להגדרת הצורך או
ש דרש להסירן לאלתר.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף השיב כי הוצאת תסקירים באחריות אגף ביטחון וחירום ,האגף הציף את ה ושא לאגף
ביטחון מספר פעמים ,קיים תיעוד בפרוטוקלים של דיון רבעו י תק ות הג ת הפרטיות.
 . 6משטרת ישראל ביקשה לקבל מידע מהמצלמות האבטחה העירו יות  .בתאריך 15/8/2021
התכ סה הוועדה להעברת מידע בין גופים ציבוריים וד ה בבקשה כאמור .להלן עיקרי ההחלטות
כעולה מפרוטוקול הוועדה :
"..........................בקשר לבקשת משטרת ישראל לקבל מידע ממצלמות האבטחה העירו יות
המוצבות במרחב הציבורי ,בהשתתפות ציג משטרת ישראל.......
.........בקשת משטרת ישראל לקבל גישה למצלמות העירו יות הפרוסות במרחב הציבורי בעיר
ועדה למטרה כפולה -הן לתחקור אירועים בדיעבד והן לתחקור אירועים בזמן אמת .עוד הוסבר
לחברי הוועדה ,כי הבקשה הי ה לאפשר גישה ל תו ים אשר יועברו מהמצלמות העירו יות לחדר
מערכות טכ ולוגיות לצורכי חקירה של המשטרה עליו אחראי טכ אי "זיט" )זירה טכ ולוגית(
במשטרה ,אשר הוא בעל ההרשאה להיחשף למידע...... .
.........ככל שהמשטרה תזדקק לצילומי וידאו מהמצלמות לצורכי חקירה ,המידע יישמר בתוך
תיק החקירה של האירוע הספציפי והגישה אליו תותר רק לבעלי רמת סיווג הזכאים להיחשף
לחומרי חקירה בהתאם ל הלי המשטרה.
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החלטת הוועדה:
.....הבקשה ד ן אי ה כוללת גישה למידע ממצלמות הממוקמות במוסדות חי וך ובמתק י העירייה
השו ים בעיר.
..........לאור מטרות של שמירה על בטחון הציבור ומיגור הפשיעה בעיר ,החליטה הוועדה לאשר
את בקשת המשטרה וזאת לתקופה של ש ה ,כאשר יתן יהיה להאריך את התקופה בש ה וספת
כל פעם ,ולא יותר משלוש ש ים סך הכל .לאחר תקופה זו יש להגיש בקשה חדשה.
......הוחלט כי המשטרה תדאג לערוך תיעוד של כל החומר אותו היא מורידה ממצלמות האבטחה
העירו יות ושומרת במערכות המידע שלה ,לרבות פירוט ב וגע לסוג האירוע ה חקר ,תאריך טווח
הזמ ים לגביו דרש התיעוד וכו' .באחריות המשטרה להעביר את התיעוד ה "ל למ הל אגף
הביטחון בעירייה לשם מעקב ובקרה........
......מ הל אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע ציין כי למשטרה יי תן שם משתמש לצורך מתן
הרשאה למצלמות לצפייה ישירה לצורך תחקור אירועים ,כאשר הסיסמא תתוקף אחת לש ה.
........המשטרה תגיש טופס 7א' מלא ומעודכן כמתחייב בתק ות הג ת הפרטיות )ת אי החזקת
מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים( ,התשמ"ו."......1986 -

מצלמות בבתי ספר בעיר
 . 7הביקורת פגשה עם מ הל המיחשוב בבתי הספר ,ועם הטכ אים ה מצאים בבתי הספר.
מצא כי המצלמות הותק ו בה חיית אגף הביטחון של העירייה .בדרך כלל ערך סיור של מ הל
אגף בטחון יחד עם מ הל בית הספר ו קבעים הצרכים והמקומות בהם יותק ו המצלמות.
להתק ות כאמור קדם תסקיר של אגף הביטחון )פרט להתק ות יש ות(.
 . 8בפגישה של הביקורת עם מ הל אגף טכ ולוגיות בתאריך  , 16/12/2021ובמהלך הביקורת,
מצא כי הותק ו מצלמות בבתי ספר אך הוא אי ו מטפל בהם .לדבריו ,אי ו אחראי להזמ תם,
הצבתם ותפעולם .הובהר כי לדעת הביקורת יש ה אחריות של אגף טכ ולוגיות ב יהול התחום
בבתי הספר בהם מותק ות מצלמות ו וצרו מאגרי מידע ע"ג מדיה דיגיטלית .עסקי ן במאגרי
מידע ,צילומים ש שמרים ע"ג מדיה דיגיטלית ש דרש ל הל אותם .מ הל אגף טכ ולוגיות ה חה
את האחראי על המיחשוב בבתי הספר לתקף את המצלמות בבתי הספר בעיר.
הערת הביקורת
הביקורת ביקשה למפות ולהתעדכן בקשר לכלל המצלמות המוצבות בבתי הספר בעיר ,כמו גם
רשימת המורשים לעיין במידע המצולם בכלל המצלמות בעיר ותקופת ההרשאה.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
מצלמות אלו הוצבו והותק ו באופן עצמאי ללא ידיעה או שיתוף אגף המחשוב ,באתרים שהועבר
עליהם מידע בוצעה פעילות להסדרת השימוש במערכות בהתאם למדי יות .מ הל האגף ציין כי":
כאשר הובא לידיעתי על קיומן של מערכות שהותק ו באופן עצמאי וללא ידיעת ו ומתוך אחריות
פעל ו באופן מידי לטיפול ב ושא".
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רשימת המצלמות בעיר ובבתי הספר שהייתה ברשות ו ובידיעת ו הועברה באופן מידי ב 29.11.21
ב וסף ,רשימה של המורשים הועברה במסגרת התסקירים  . 29.11.21חשוב לציין ,הרשימה אי ה
שמית אלא על פי הגדרות תפקיד אשר ובעות מהמדי יות/מהתסקיר.
התייחסות הביקורת
רשימת המצלמות אי ה מעודכ ת ,לדוגמה ,בקובץ שהועבר לביקורת מצויין כי בעירו י א'
במערכת קדה קום  34מצלמות .בבדיקת הביקורת עלה כי במערכת  38מצלמות
ומתוכן רק  23פועלות.
 . 9משרד החי וך פרסם חוזר מ כ"ל ב וגע למצלמות ולהלן הקישור לפרסום :
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=134&REFF_GUID={2B5DD
}DF1-CB88-4B8C-9C43-0EEAD88FD8BF
החוזר מתייחס להצבת מצלמות במהלך הלימודים ,להגברת המוג ות ולקידום אקלים בטוח,
הצבת מצלמות לשמירה על הרכוש לאחר שעות הלימודים ,והצבת המצלמות לשמירה על
הביטחון בכלל .החוזר מפרט את הכללים להצבת מצלמה ,התבו ות במצלמה בזמן אמת כמו גם
הגדרת המוסמכים לגשת לעיון בחומרים מוקלטים .חשוב לציין את עיקרי החוזר האמור :
"......שימוש במצלמות באופן מושכל ומידתי יכול להיות רכיב וסף ולא הכרחי בתכ ית מערכתית
בית-ספרית לקידום אקלים בטוח ולצמצום האלימות והת הגויות סיכון ואי ו עומד בפ י עצמו.....
.......בכל מקרה של כוו ה להציב מצלמות יש לבדוק אם מצלמות המעקב הן האמצעי המתאים
והיעיל להשגת המטרה הרצויה ולברר אם אפשר להשיג מטרה זו באמצעי הפוגע פחות בפרטיות.
גם אם הוחלט לעשות שימוש במצלמות על בית הספר לעקוב אחר ה חיות משרד החי וך לב יית
תכ ית רחבה לאקלים בטוח .חשוב לציין ,שהשימוש הרציף במצלמות הוא אמצעי אחרון ,שלצד
תועלתו האפשרית כרוך בפגיעה בפרטיות .לפיכך יש לשקול בזהירות את עצם השימוש בו ,ואם
הוחלט לעשות בו שימוש ,יש לעשות כן במידה שאי ה עולה על ה דרש .
ה חיות חוזר זה באות לאזן בין הזכות של התלמיד לאקלים מיטבי ולקידום רווחתו בבית הספר
לבין זכותו לפרטיות; על כן ,וכדי למ וע פגיעה מיותרת בפרטיות ,חלה חובה לפעול על פי ה חיות
החוזר ...................המצלמות עשויות לשמש אמצעי מסייע ,בין היתר ,להגברת המוג ות בבית
הספר וכן לאיתור אירועי אלימות ובריו ות ,הת הגויות סיכון כגון עישון ושתיית אלכוהול וסיכו י
בטיחות ה ובעים מהת הלות הגורם הא ושי..........................
 ......ההחלטה על הצבת מצלמות בתחום הפ ימי של בית הספר לצורך הפעלתן בשעות הלימודים
תהיה של מ הל המוסד החי וכי ......מצלמה תוצב באופן שתצלם את השטח הציבורי המשרת את
כלל באי בית הספר בלבד )כגון חצרות בית הספר ,מגרשי הספורט ומסדרו ות בית הספר ,גגות
בית הספר( .לא תוצב מצלמה ולא תופעל באופן המאפשר צילום של רשות היחיד או של מקום
במרחב הציבורי שלפי טיבו מתקיימות בו פעילויות פרטיות ומעין פרטיות ,כגון שירותים ,חדרי
המורים ,חדר היועץ והמרפאה .כמו כן לא תתאפשר הצבת מצלמות בכיתות הלימוד........
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למצלמה לא יחובר התקן בעל יכולת שמע ויכולת הקלטת שמע )"אודיאו"(............................
מערכת המצלמות תופעל באופן שיאפשר רישום אוטומטי ומזוהה של הפעולות המבוצעות בה כגון
הפעלת המצלמה ,הקלטת תמו ה ,צפייה בחומר המוקלט ,העתקה של החומר המוקלט או פעולות
עיבוד אחרות ,וזאת לצורך פיקוח ובקרה .אם מערכת המצלמות מחוברת למערכת הקלטת תמו ה
)להלן "הקלטה"( ,תהיה מערכת ההקלטה מאובטחת וסגורה ו גישה רק למי שהוסמך לצפות
בחומר המוקלט לפי ה חיות חוזר זה ............................בצילום בזמן אמת יהיה רשאי לצפות
מ הל בית הספר ,או מי שהוסמך על ידו לכך מהצוות של בית הספר  ..........................לתכלית
של איתור אחד האירועים המ ויים ......אירועי אלימות ובריו ות ,הת הגויות סיכון כגון עישון
ושתיית אלכוהול ,סיכו י בטיחות ה ובעים מהת הלות של גורם א ושי  .....הצופה לא יהיה רשאי
לעשות שימוש במידע ה ובע מהצפייה .........................צפייה בחומר מוקלט ..........אם התקבל
מידע על אירוע שהוא אחד מאלה :אירועי אלימות ובריו ות ,הת הגויות סיכון כגון עישון ושתיית
אלכוהול ,סיכו י בטיחות ה ובעים מהת הלות של גורם א ושי –ידאג המ הל שגורם מורשה
כמפורט ב-ב' להלן יצפה בחומר המוקלט הרלוו טי ................................
בחומר המוקלט יהיו רשאים לצפות מ הל בית הספר ,סג ו ,היועץ החי וכי ופסיכולוג בית
הספר .החליט המ הל כי על איש צוות חי וכי לצפות בחומר מוקלט מסוים ,תתאפשר הצפייה
באותו חומר מוקלט רק ב וכחות המ הל במהלך הצפייה......
אם החליט המ הל לצפות בחומרים מוקלטים כדי לאתר אירוע שהוא אחד מאלה :אירועי
אלימות ובריו ות ,הת הגויות סיכון כגון עישון ושתיית אלכוהול ,סיכו י בטיחות ה ובעים
מהת הלות של גורם א ושי – תתבצע הצפייה בחומר המוקלט ,ככל האפשר ,במהלך יום
הלימודים או לאחריו .הצופה יהיה רשאי לעשות שימוש במידע ה ובע מצפייה רק אם מדובר
באחד מהאירועים המוזכרים ב-א' לעיל ולא לכל תכלית אחרת.......הצפייה בחומר המוקלט
תיעשה בחדר המ הל בלבד.............החומר שיוקלט יבוער לאחר  3ימים מיום שהוקלט לכל
המאוחר ,אלא אם כן סבר המ הל שההקלטה כוללת אירוע מסוים שהוא אירוע אלימות ובריו ות
חריגים המצריכים התוויית תכ ית מיוחדת ,או אם מדובר בסיכו י בטיחות חריגים ה ובעים
מהת הלות של גורם א ושי המצריכים התוויית תכ ית מיוחדת שהמ הל סבור שיש חשיבות
מרובה לשמירתו.
הערת הביקורת
בחלק מבתי הספר מותק ות מצלמות המאפשרות צפייה בזמן אמת וכן יש ם מכשירי הקלטה,
מדיה דיגיטלית המתעדת תלמידים במרחב ביה"ס .אגף הביטחון היה מעורב בהגדרת המקומות
בהם יש להציב מצלמה וטכ אי המיחשוב בבית הספר ,תומך באופן שוטף בהפעלת המצלמות.
צוטטו לעיל ה חיות משרד המשפטים וצוטט חוזר מ כ"ל משרד החי וך.
הביקורת סבורה כי דרש להדגיש ולפרסם למ הלי בתיה"ס את ה הלים הר"מ.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף ציין כי טכ אי בתי הספר סייעו בהיבטים טכ ולוגיים בטיפול בתקלות במערכות עפ"י
ה חיית אגף הביטחון ואל מול ספק המערכת.
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 . 10ערכו סיורים והבדיקות המפורטות בבתי ספר בעיר ולהלן ממצאי הביקורת בבתי הספר:
 .10.1עירו י א'
בביה"ס שתי מערכות להפעלת מצלמות – האחת HIK ,וויז'ן והש ייה ,קדה קום .בכ יסה
לביה"ס ,במסדרו ות ביה"ס ובסמיכות למצלמות ,מוצבים שלטים המציי ים את העובדה
שמוצבות מצלמות והסביבה מצולמת.
המערכת הראשו ה HIK ,וויז'ן.
ה –) NVRהמכשיר עליו מוקלט המידע( ,מצא בחדר המי הל ית של בי"ס .המי הל ית היא
זו שיכולה לצפות במערכת  ,ON LINEכמו גם תחקירים שהיא מבצעת ,על חומרים
מוקלטים .טכ אי המיחשוב )באמצעות המכשיר הסלולרי שלו( ,והמי הל ית מורשים לגישה
למערכות הצפייה וההקלטה .פרט להם אין הרשאות לגורמים וספים לצפות במצלמות .יש לציין
כי מערכת זו מחוברת למוקד העירו י.
למערכת זו מחוברות ו יתן לצפות בשידורים של  14מצלמות .מסר לביקורת כי מיקום המצלמות
קבע בתיאום של אגף הביטחון בעירייה והותק ו על ידי ספק שהזמין ביה"ס.
במסגרת תיקוף המצלמות שבוצע במהלך הביקורת על ידי הטכ אים של אגף טכ ולוגיות הוגדר
במערכת פרק זמן של שבועיים לכל היותר של זמן הקלטה ש שמר במערכת .מצא כי במערכת
שמורים חומרים של מכסימום שבועיים ימים .בבדיקה מצא כי התאריך והשעון של המערכת
היה עדכ י.
בבדיקה של התוכן המצולם מצא כי מצלמה  1מכוו ת ומתעדת כ יסה אחורית לביה"ס ואיתה
מצולמים הרכבים החו ים בח יה/שטח ציבורי הסמוך לביה"ס ,כמו גם השטח הציבורי שמחוץ
לגדר ביה"ס.
המערכת הש יה ,קדה קום
המערכת הוגדרה על ידי גורמי המקצוע כמערכת יש ה ולא ברור מתי הותק ה .למערכת זו
מחוברים ש י מכשירי  ,NVRכאשר לכל מכשיר מחוברות  19מצלמות .בבדיקה שערכה הביקורת
בחדר המי הל ית התאפשרה צפייה ב –  3מצלמות סה"כ .אחראי המיחשוב העלה השערה כי
התוכ ה פוגעת בתפעול המערכת.
הביקורת ביקשה וטכ אי המיחשוב ביצע את הצפייה ובדיקת המערכת בהתחברות ישירה
למכשירי ה –  NVRש מצאו בחדר המחשב בביה"ס.
מצא כי ב  NVRאחד ,מתוך  19מצלמות  14מצאו פעילות.
במכשיר ה –  NVRהש י מתוך  19מצלמות  9מצאו פעילות.
כמו כן ,בבדיקה של התיעוד במערכת )בתאריך  (29/12/2021מצאו סרטו ים ,חומר מתועד
מתאריך ) .25/11/2021תיעוד של תקופה העולה על חודש ימים(.
מצא כי התאריך המתועד במערכת היה כון  ,שעון הזמן לא היה מכוון ועודכן בעת הביקורת.
מסר לביקורת שביה"ס זימן טכ אי לבדיקת המערכת )היש ה בלבד( לתיקון התקלות.
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מסר לביקורת כי הטכ אי בביה"ס דרש לביצוע תחקירים ובדיקות של החומר שצולם ואוחסן
במערכת .בוצעו תחקירים על ידי מורים וכן על ידי המשטרה בשל יסיו ות פריצה וו דליזם.
חשוב לציין כי לא הוצג לביקורת תיעוד של הברורים ש ערכו במערכת .הגורמים או האירועים
שדרשו את הברור ,מי ערך את הברור וצפה בחומרים המוקלטים ,תוצאות הברור.
הערת הביקורת
המצלמות בבית הספר ממוקמות בכ יסות לביה"ס ובמסדרו ות על פי ה חיות מ כ"ל משרד
החי וך .צפייה במצלמות בזמן אמת על ידי המי הל ית ,הגישה לחומר המצולם המתעד הרבה
מעבר ל –  3ימים מותרים ,עיון ותחקור הצילומים ,כל אלה הי ם ב יגוד מוחלט לחוזר מ כ"ל
משרד החי וך.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף כתב כי ה ושא טופל באופן מידי ,הטכ אי הסיר את המצלמות באופן מידי ,חודדו הלים
לכלל טכ אי בתי הספר .יורחבו ויעודכ ו הלים וספים.
מערכות ה  NVRכוללות בתוכן רישום בדבר צפייה בחומר מוקלט ,אירועים והורדת חומר.
 3ימים ע"פ חוזר מ כ"ל לחומר מוקלט ,ע"פ מדי יות העירייה והרשות להג ת הפרטיות  7-14ולא
יותר משלושים יום .דרש לשקול לתקף מחדש את אורך ימי שמירת הצילומים במצלמות
ובהתאם לעדכן את מדי יות העירייה.
התייחסות הביקורת
מצא תיעוד של תקופה העולה על חודש ימים באחד ממכשירי ההקלטה.
 .10.2ביה"ס מו"ר
בביה"ס מותק ת מערכת אחת של  HIKוויזן .
בביה"ס ארבעה מכשירי  , NVRמכשירים מקליטים כאשר ש יים מהם ממוקמים בחדר
מחשבים בחט"ב וש י מכשירים ממוקמים במזכירות התיכון.
בשבועיים האחרו ים )תאריך הביקורת  ,(4/1/2022הוזמן טכ אי המצלמות כחלק מהליך תיקוף
מצלמות ש יהל מ הל אגף טכ ולוגיות .על מ ת לבדוק ולתקן את שצריך ,התבקש לסדר את השעון
במערכת ולהגדיר זמן הקלטה של לא יותר מ –  14ימים .יש לציין כי המערכת הייתה מקליטה
את כלל ה פח שמאפשר מכשיר ההקלטה ועם יצול מלאי ה פח ,ההקלטה חוזרת וגורסת את
החומר המצולם וכך חוזר חלילה )ללא מגבלת זמן הקלטה(.
טכ אי המיחשוב )באמצעות המכשיר הסלולרי שלו( ,והמי הל ית מורשים לגישה למערכות
הצפייה וההקלטה.
הביקורת ביצעה בדיקה של המצלמות בביה"ס .במהלך פתיחה של מס' מצלמות דרש טכ אי
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המיחשוב לעדכן את הזמן/שעון של מערכת ההקלטה שלא היה מוגדר .להלן הבדיקה עפ"י השמות
של המכשירים בביה"ס:
מכשיר ה " NVR-חטיבה בחוץ"
בבדיקה ע"ג מסך המחשב מצאו  12מצלמות פעילות שצילמו את מסדרו ות וחצר ביה"ס ,בעוד
שע"ג הסלולר של אחראי המיחשוב הופיעו  15מצלמות .בעת בדיקת המצלמות המחוברות דרש
האחראי לעדכן במס' מצלמות את זמן המכסימלי להקלטה.
מכשיר ה " NVR -חטיבה בפ ים"
על גבי מסך המחשב בחדר המי הל ית הופיעו  6מצלמות .יתן היה לראות שבמצלמה של אולם
הספורט מצולם הרחוב הסמוך לגדר מוסדית של ביה"ס .מעט מרחוק אך עדיין מצולם קטע רחוב
ציבורי.
מכשיר ה " - NVR -תיכון בחוץ"
על גבי מסך המחשב בחדר מי הל ית הופיעו  5מצלמות.
מכשיר ה " NVR -תיכון בפ ים"
ע"ג מסך המחשב בחדר המי הל ית הופיעו  30מצלמות.
יתן היה לראות באחת המצלמות ,המכוו ת לשער בי"ס הממוקם בסביבת מרכז מסחרי רעות,
שמצולם שטח רחב הסמוך אך מחוץ לגדר המוסדית .במצלמה זו בדקה הקלטה לתאריך
 20/12/2021בשעה .21:00
מצא כי המצלמה מופעלת בעת זיהוי תזוזה .כמו כן ,מצאה הקלטה של המצלמה לתאריך
האמור.
המי הלית מסרה לביקורת שלפ י כ –  5ש ים היו מצלמות כשחלקן לא פעלו .לדבריה ,עובד אגף
הביטחון ערך סיור בביה"ס והגדיר היכן להציב את המצלמות ,הוא גם פעל ובדק את המצלמות
אל מול הקבל ים שהתקי ו את המצלמות.
הערת הביקורת
המצלמות בבית הספר ממוקמות בכ יסות לביה"ס ובמסדרו ות על פי ה חיות מ כ"ל משרד
החי וך .מבוצעת צפייה במצלמות בזמן אמת על ידי המי הל ית ,הגישה לחומר המצולם המתעד
הרבה מעבר ל –  3ימים מותרים ,עיון ותחקור הצילומים ,כל אלה הי ם ב יגוד מוחלט לחוזר
מ כ"ל משרד החי וך .המצלמות מכוו ות ומצלמות שטח ציבורי הסמוך לשער בית הספר ,דרשת
בדיקה של מ הל אגף הבטחון האם דרש לבצע כיוון ומיקוד של המצלמה.
כמו כן ,הביקורת סוברת שאין צורך בהרשאת הגישה של טכ אי המיחשוב באמצעות הסלולר
לצפייה בזמן אמת.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף כתב כי ה ושא טופל באופן מידי ,הטכ אי הסיר את המצלמות באופן מידי ,חודדו הלים
לכלל טכ אי בתי הספר .יורחבו ויעודכ ו הלים וספים.
 3ימים ע"פ חוזר מ כ"ל לחומר מוקלט ,ע"פ מדי יות העירייה והרשות להג ת הפרטיות  7-14ולא
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יותר משלושים יום .דרש לשקול לתקף מחדש את אורך ימי שמירת הצילומים במצלמות
ובהתאם לעדכן את מדי יות העירייה.
 .10.3עירו י ג' )(4/1/2022
מ הל בית הספר מסר לביקורת כי קיבל את המצלמות "בירושה" .מסר לביקורת כי לפ י
כש תיים ערך סיור בביה"ס של מי שאחראי על המצלמות מטעם אגף הביטחון.
הוצגו לביקורת ש י מכשירי  NVRה מצאים בחדר מ הל ביה"ס.
מכשיר ה –  NVRהראשון
אל מכשיר זה מחוברות  16מצלמות .בדק ו מצא כי המצלמות מכוו ות למסדרו ות בי"ס.
המצלמות תוקפו ,ובמסגרת התיקוף עודכן זמן הצילום של המכשיר ל –  14ימים.
מכשיר ה –  NVRהש י
אל מכשיר זה מחוברות  15מצלמות .במהלך הביקורת עודכן משך זמן הצילום ל –  14ימים.
הביקורת מציי ת כי הוצבה מצלמה בחדר הספריה/תיאטרון ,כיתת לימוד.
כמו כן ,הביקורת צפתה במצלמה המכוו ת ומצלמת את שער הכ יסה ו ראה כי המצלמה קולטת
ומתעדת את הרחוב והמדרכה בשטח הציבורי בצורה ברורה.
מצא כי המורשים ומשתמשים בהרשאת הגישה לצפייה ישירה ועיון בצילומים הי ם מ הל ביה"ס
וטכ אי המיחשוב באמצעות מכשיר הסלולרי שלו.
מ הל בית הספר צופה במצלמות באמצעות המחשב האישי בחדרו ובאמצעות מכשיר הסלולרי
שלו וטכ אי המיחשוב צופה באמצעות המכשיר הסלולרי שלו.
בשער הכ יסה לביה"ס הודבקה מדבקה של אגף הביטחון המתריעה על כך שהשטח מצולם.
בכל בית הספר ובפרט בסמיכות למצלמות ,אין שילוט המציין כי המקום מצולם.
הערת הביקורת
המצלמות בבית הספר ממוקמות בכ יסות לביה"ס ובמסדרו ות אך בביה"ס מותק ת מצלמה
בחדר הספריה/תיאטרון ,כיתת לימוד וזאת ב יגוד לה חיות מ כ"ל משרד החי וך.
החומר המצולם המתעד הרבה מעבר ל –  3ימים מותרים ,ב יגוד לחוזר מ כ"ל משרד החי וך.
אחת המצלמות קולטת ומתעדת את הרחוב והמדרכה בשטח הציבורי בצורה ברורה ,במקרה זה
דרשת בדיקתו של מ הל אגף בטחון לגבי הצורך לכוון את המצלמה.
כמו כן ,הביקורת סוברת שאין צורך בהרשאת הגישה של טכ אי המיחשוב באמצעות הסלולר
לצפייה בזמן אמת.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף ציין כי ה ושא טופל באופן מידי ,הטכ אי הסיר את המצלמות באופן מידי ,חודדו הלים
לכלל טכ אי בתי הספר .יורחבו ויעודכ ו הלים וספים.
 3ימים ע"פ חוזר מ כ"ל לחומר מוקלט ,ע"פ מדי יות העירייה והרשות להג ת הפרטיות  7-14ולא
יותר משלושים יום .דרש לשקול לתקף מחדש את אורך ימי שמירת הצילומים במצלמות
ובהתאם לעדכן את מדי יות העירייה.
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התייחסות ראש מי הל החי וך
ראש מי הל החי וך בהתייעצות עם הביקורת ,כבר בשלב הטיוטה וההתייחסויות ,העבירה מייל
למ הלי בתי הספר בעיר בזה ה וסח :
מ הלים ומ הלות יקרים,
לאחרו ה בוצעה ביקורת שבע יין הפעלת מצלמות בעיר .בין היתר בדקו המצלמות ואופ י
הפעלתם בבתי ספר .בחלק מהמוסדות מצאו פערים בין מה ש כון שיצולם ,פרקי הזמן ועוד.
א י מבקשת להזכיר שמ הלי בתי הספר הם אלו שאחראים על כל המתרחש במוסד החי וכי ובכלל
זה ע יין המצלמות .ל וחיותכם ,להלן קישור לחוזר מ כ"ל משה"ח על פיו יש להפעיל את
המצלמות ולהפיק מהם מידע במידת הצורך:
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=134&REFF_GUID={2B5DD
}DF1-CB88-4B8C-9C43-0EEAD88FD8BF
שימו לב ,החוזר מתייחס להצבת מצלמות במהלך הלימודים ,להגברת המוג ות ולקידום אקלים
בטוח ,הצבת מצלמות לשמירה על הרכוש לאחר שעות הלימודים ,והצבת המצלמות לשמירה על
הביטחון בכלל .החוזר מפרט את הכללים להצבת מצלמה ,התבו ות במצלמה בזמן אמת כמו גם
הגדרת המוסמכים לגשת לעיון בחומרים מוקלטים.
חשוב מאד שתיבדקו כבר כעת )עוד לפ י שייצא דו"ח הביקורת( מהם הפערים אצלכם ותפעלו
לאלתר לתיקו ם.
אגף הביטחון ואגף טכ ולוגיות מידע הם הגורמים המקצועיים בעירייה שיוכלו לתמוך בכם
בביצוע ההתאמות ה דרשות )מ הלי האגפים מכותבים למייל זה(." .
 . 11חשוב לציין ולהציג את עמדת מ הל אגף הביטחון ב וגע להצבת מצלמות .בעבר הותק ו
מצלמות שאגף הביטחון פועל לבדוק את הצורך בהמשך הפעלתם על ידי העירייה.
כיום ,לכל הצבה של מצלמות ברחבי העיר קודם סיור של מ הל אגף הביטחון .ית ת המלצה/
החלטה על מיקום המצלמות ותסקיר לגבי הקמת המצלמות.
הביצוע/ההתק ה של המצלמות ברחבי העיר מבוצע על ידי אגף טכ ולוגיות ולאחר ההתק ה
ערכת בדיקה של אגף הביטחון ב וגע להתאמת החומר המצולם למטרה ה דרשת שהוגדרה
בתסקיר .העירייה מפרסמת את עובדת הצבת מצלמות באתר העירייה לידיעת הציבור.
מ הל אגף הביטחון מציין שלכל החלטה על הצבת מצלמה בבתי ספר קודם תסקיר של אגף
הביטחון .מ הל אגף בטחון עורך סיור מקדים עם מ הל בית הספר ו קבעים הצרכים והמקומות
בהם יותק ו המצלמות.
מ הל אגף הביטחון סובר כי במידה ומותק ת מצלמה בביה"ס במסדרו ות או חצרות ,אזי על מ ת
להפיק ממ ה את המיטב ,חשוב ו דרש לצלם באופן רציף .ואין צורך להגביל או לכוון את שעות
ההקלטה ומשך ההקלטה .לדידו ,צילום רציף מאפשר לתחקר גם אירועים בטיחותיים בבתי ספר
במהלך ימי הלימודים .כל זה כמובן ובמיוחד שמתחקר האירוע מורשה לצפות בחומר המצולם.
מ הל אגף הביטחון הזכיר את ה ושא של הקמת/הצבת מצלמות על ידי החברות העירו יות.
חברת "אופק" – הקימו מצלמות במע"ר ובאזור התעסוקה והתעשייה.
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חברה עירו ית "סחלבים" – הקימו מצלמות באולמות הספורט )לא תואם מול העירייה(
חכ"ל" ,החברה הכלכלית למודיעין" – הקימו מצלמות בכ יסה לשכו ות שבהקמה )שכו ת
מורשת(.
מציין מ הל אגף הביטחון כי החומר המצולם אי ו מצא ב יהולו כפי ש טען אלא מצא במוקד
העירו י ב יהולו של מ הל אגף טכ ולוגיות .לדבריו ,מ הל אגף הטכ ולגיות הוא אשר מ הל את
הרשאות הגישה למאגר המידע של כלל הצילומים ,המדיה הדיגיטלית ש וצרה.
הערת הביקורת
עמדת מ הל אגף הבטחון שהצילום הרציף בבתי הספר ,כמו גם צילום רציף של כל המצלמות
המותק ות במרחב המו יציפלי יכול לשמש למטרות שו ות בעילה" :כי הרי המידע כבר קיים".
עדשות המצלמות מתעדות ומצולמות  24/7אז העירייה ,המורשים ,יעשו שימוש במאגר ש וצר.
עמדה זו ,ושימוש כאמור ,עומדים ב יגוד מוחלט לעמדת משרד המשפטים .כמפורט בסעיף הכללי
בתחילת הדוח ,מושגים כמו מידתיות ומי ימום פגיעה בזכות לפרטיות אי ם מתקיימים.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף ציין בהתייחסותו לגבי זהות מ הל מאגר המידע ,כי מיקום המידע אי ו רלוו טי ל יהולו.
מ הל המאגר הוא זה שה ושא בתחום אחריותו ,במקרה זה אגף הביטחון .המידע ממוקם
במערכת מידע ובהתאם להרשאות והה חיות של מ הל המאגר מוקצים הרשאות לגורמים
השו ים .ביצוע מתן ההרשאה הי ם טכ יים לחלוטין ומבוססים כפי שקורה גם במערכות מידע
אחרות ע"י ה חיות מ הל המאגר .לדברי מ הל האגף הוא אי ו מ הל ההרשאות אלא מיישם
הה חיות ,כפי שהוא עושה בכלל מערכות העירייה .לדבריו ,הצבת מצלמות ואופן השימוש בהן
קבע ע"י אגף הביטחון ומכאן גם הרשאות השימוש בהן.
לדבריו ,לאגף טכ ולוגיות אין את הידע ה דרש לקבוע הרשאות ב ושאים ביטחו יים ואין זה
מתפקידו.

התייחסות הביקורת
מ הל אגף ביטחון מ חה היכן למקם את המצלמות בשטח הציבורי .על פי ה תו ים שהוצגו
לביקורת בזה מסתיים ה יהול שלו את התחום.
דרש לבחון את המשמעויות של ההחלטה למי וי מ הל אגף הביטחון כמ הל מאגר המידע
והאם אכן הוא אמור להיות מ הל המאגר .החלטה כאמור דורשת לה חות אותו מקצועית כיצד
עליו ל הוג ומה הפעולות שעליו לבצע כמ הל מאגר מידע.
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 . 12בתאריך  6/12/2021ערכה פגישה עם מי שהוגדרה כמ הלת המצלמות במוקד העירו י.
הביקורת בח ה את המוקד העירו י ו יהול המצלמות שבו .הוצגו בפ י הביקורת מס' מערכות
שמ הלות את המצלמות במוקד:
שוע"ל אזרחי – פארק טכ ולוגי ,מרכז עי ב ,אגף בטחון ,מגביל גובה שיקוע ,עירו י א' אודיטוריום
פליר – מע"ר ופארק ע בה.
 – Ivmsאגף שפ"ע ,בית העלמין ,מרכז פסגה  ,מוזיאון מורשת ,מגביל גובה )צפו י ודרומי( ,ב יין
ה דסה ,צומת  431ויצחק רבין ,ביה"ס עירו י א' ,בית יד לב ים ,אגף מיחשוב )גן דולפין( ,תח ה
מרכזית ,אגף בטחון ,משאבי א וש )גן פ י ית( ,מעלית ואדי ע בה ,שכו ת מורשת ,עירו י ה' ,סביבת
המועדון עם הגג האדום )ח יון אחורי ומגרש( ,תיכון מו"ר ,גדר גובלת בבית סירא ,צומת אור ים
ורחוב האלה.
 – Smart viewerמכבים רעות
בתאריך  21/2/2022התבקשה מ הלת המצלמות "לצלם מצב" ולספק לביקורת מצבת ומצב של
כלל המצלמות המותק ות ברחבי העיר.

הערת הביקורת
הביקורת מודה ומציי ת את השליטה במערכת וב תו ים של המוקד העירו י ובמיוחד מיומ ות
ובקיאות של אחראית המצלמות במוקד.
להלן המידע שהופק עוד באותו היום ו כון לתאריך :21/2/2022
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IVMS

אתר

כמות
מצלמות
סה"כ

מגביל גובה

3

2

עירו י א '

14

14

0

בית העלמין

5

5

0

בית יד לב ים

14

12

2

לא טע ות

גן דולפין )אגף מחשוב(

10

4

6

לא טע ות

אגף ביטחון

11

6

5

לא טע ות

משאבי א וש ) גן פ י ית(  +חדר שק

4

4

0

צומת /431יצחק רבין

4

4

0

ב יין פסגה

21

21

0

מוזיאון מורשת

20

20

0

ב יין שפע

19

19

0

צומת פז/יהודה המכבי)מורשת -על ב יין עירו י ה'(

3

3

0

שכו ת מורשת

7

6

1

ח יית גרירת רכבים ) רחוב אדר(

2

2

0

מעלית ע בה

13

11

2

אור ים/אלה  -רעות

1

1

0

עירו י ה'

25

21

4

תח ה מרכזית

49

46

3

ב יין ה דסה

11

11

0

מכ"מ בית סירא

1

1

0

מו " ר חטיבה

6

6

0

מו " ר תיכון

6

5

1

249

224

25

מכבים  -מרכז ר ים ) כיכר הבוסתן(

3

0

3

מכבים-מרכז ר ים ח יה

1

1

0

מכבים-כיכר יקותיאלי

3

0

3

בעיה במצברים ובחשמל

רעות -כיכר הכ יסה לרעות

5

0

5

לא טע ות

רעות  -רח' דובדבן /אור ים

3

3

0

רעות  -רח' קרן /עומרים

3

3

0

רעות  -רח' אלה/אור ים

1

1

0

19

8

11

מע " ר

92

86

6

פארק ע בה+פארק עמק זבולון

10

4

6

102

90

12

46

43

3

סה "כ
FLIR

הערות

1

סה "כ

smarth
viewer

כמות מצלמות כמות מצלמות
שאינן תקינות
תקינות

סה "כ
הפארק הטכ ולוגי
שוע"ל

55

44

11

מרכז עי ב

סה "כ

101

87

14

סה "כ

471

409
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מצלמה מלוכלכלת

מטושטשת ,מלוכלכלת

לא טע ות

בעיית יתוקים

בעיה במצברים ובחשמל

לא טע ות

אחת מלוכלכלת  5 ,לא טע ות

מטושטשות
עמוד אחד ממתין לשי וי מיקום ,עמוד
אחד מפורק )אצל גלי ( ,עמוד אחד אין
חשמל  ,עמוד אחד ממתין לספק כח
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הערת הביקורת
מ תו י המוקד ,כון לתאריך  13 % ,21/2/2022מהמצלמות אי ן תקי ות.
חשוב לציין כי יש מצלמות וספות ,כגון מצלמות באולמות ספורט ובמס' בתי ספר שאי ן
מחוברות למערכות המוצגות בטבלה.
 . 12.1הביקורת עזרה באחראית המצלמות במוקד ובח ה את מערכות ההפעלה של המצלמות
וצפתה בזמן אמת בשידורי המצלמות למוקד.
מצא כי פועלות  4מערכות –  ,SMART VIEWER ,FLIR ,IVMSושוע"ל )שליטה ובקרה עורף
לאומי( .את השידור של חלק מהמצלמות יתן לראות בשתי מערכות ,מסר לביקורת כי החזון
הוא לראות ול הל את שידורי המצלמות במערכת אחת.
הביקורת ביקשה להציג מס' אתרים מצולמים .הוצגה מצלמה מרחוב אלהXאור ים .למרות
שהמצלמה בשכו ת רעות היא מ והלת במערכת  .IVMSע"ג המסך הוצגו  8פורטים )ערוצים( של
מכשיר ה –  ,NVRבעוד שרק מצלמה אחת מחוברת .מסר לביקורת כי בחלק מהמכשירים
פעל אגף טכ ולוגיות ו" יקה" מהתצוגה את הערוצים שאי ם משדרים .במכשירים אלה התצוגה
וחה ומצומצמת ומקלה על מי שמתפעל את המערכת.
הביקורת צפתה בשידור מהמצלמה ברחוב עומריםXקרן .הביקורת ביקשה להיכ ס לחומר
המוקלט ע"ג מכשיר ה –  NVRוהדבר לא התאפשר בשל תקלה .הובהר כי יתן להיכ ס לחומר
המצולם והמוקלט דרך המחשב באגף טכ ולוגיות.
מצפייה בזמן אמת בשתי המצלמות בשכו ת רעות עולה כי מצולמים הרחובות והכבישים,
השטחים הציבוריים ,ללא שו י מכל הרחובות האחרים בעיר .לשאלתי למה דווקא אזור זה
מצולם לא הייתה תשובה .הביקורת ביקשה לעיין בתסקירים של המצלמות והובהר כי לכל
המצלמות ברובע מכבים-רעות אין תסקירים.
הערת הביקורת
אגף טכ ולוגיות דרש ל קות מהתצוגה של מכשירי ה –  NVRבמערכות המוקד את הערוצים
שאי ם מחוברים למצלמות על מ ת להקל על תפעול המערכות.
העובדה כי אין תסקירים למצלמות ברובע מכבים רעות אי ה תקי ה.
החומר המצולם והגישה אליו מצאת בידי המוקד העירו י ואגף טכ ולוגיות בעירייה ,דרש
להבהיר ולהסביר את ההחלטה שמ הל אגף הביטחון הוא מ הל המאגר ?!
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
האגף ציין בהתייחסותו כי ":מטבעו של ה ושא המורכב קיימות מספר מערכות שו ות לפתרון
תחומים שו ים .המערכות בדלות בי יהן ביכולות וכמובן גזרת של זה – בעלויות .אין מערכת
המתוק ת בבי"ס שווה למערכת שמותק ת במרחב הציבורי .לדוגמה -מערכת במרחב הציבורי
תאפשר הוספת א ליטיקות ותקשורת רחבת פס לצורך תפעול בזמן אמת .ומערכת בבית הספר לא
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תכלול דברים אלו .לאור זאת המערכות בדלות באופן התפעול ובעלויות שלהן  .לכן המצב בו
פועלות מערכות שו ות הי ו כורח ה ובע מהפתרו ות הטכ ולוגיים השו ים .למרות זאת א ו
מבצעים פעילויות לאיחוד מערכות ככל ה יתן.
לגבי זהות מ הל מאגר המידע כי מיקום המידע אי ו רלוו טי ל יהולו .מ הל המאגר הוא זה
שה ושא בתחום אחריותו ,במקרה זה אגף הביטחון .המידע ממוקם במערכת מידע ובהתאם
להרשאות והה חיות של מ הל המאגר מוקצים הרשאות לגורמים השו ים .ביצוע מתן ההרשאה
הי ם טכ יים לחלוטין ומבוססים כפי שקורה גם במערכות מידע אחרות ע"י ה חיות מ הל המאגר.
אגף טכ ולוגיות אי ו מ הל ההרשאות אלא מיישם הה חיות ,כפי שא ו עושים בכלל מערכות
העירייה.
הצבת מצלמות ואופן השימוש בהן קבע ע"י אגף הביטחון ומכאן גם הרשאות השימוש בהן.
לאגף טכ ולוגיות אין את הידע ה דרש לקבוע הרשאות ב ושאים ביטחו יים ואין זה מתפקידו.
ב וסף ,חשוב לציין המערכות הללו הותק ו במסגרת מכרז ש יהל וביצע אגף הביטחון.".
התייחסות הביקורת
מ הל אגף ביטחון מ חה היכן למקם את המצלמות בשטח הציבורי .על פי ה תו ים שהוצגו
לביקורת בזה מסתיים ה יהול שלו את התחום.
דרש לבחון את המשמעויות של ההחלטה למי וי מ הל אגף הביטחון כמ הל מאגר המידע
והאם אכן הוא אמור להיות מ הל המאגר?! החלטה כאמור דורשת לה חות אותו מקצועית כיצד
עליו ל הוג ומה הפעולות שעליו לבצע כמ הל מאגר מידע.
הביקורת צפתה במצלמות בפארק הטכ ולוגי.
מצלמה מס'  4.31עמק האלהXהיער – תאריך בדיקה  ,6/12/21הביקורת בדקה את הקובץ
המוקלט של התאריכים  13/11/21ו  14/11/21 -והתאפשר לראות הקלטות מאותם ימים.
יסיון של הביקורת לצפות בהקלטות מהתאריך  6/11לא התאפשר .בבקרה זו הופיעה הערה :
"לבדוק אם התקופה היא מעל לשבועיים" .
בעת הבדיקה  6/12/21צפתה מצלמה אחת מטושטשת בה לא יתן לראות תמו ה.
הביקורת צפתה במצלמות בב יין שפ"ע.
בדקה מצלמה  10כ יסה מהרחוב  .לא יתן היה לצפות בחומר בחומר שצולם בתאריך 6/11
תקופה העולה על שבועיים ימים.
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הערת הביקורת
הביקורת העלתה כי לא שמר חומר מצולם לפרק זמן העולה על שבועיים.
מצא כי המוקד מ הל רישום/תיעוד לגבי תחקירים )עיון בחומר מצולם( שבוצעו במוקד  .התיעוד
הת הל בטבלה בסיסית וחסרה שכללה  5שדות מידע :
גורם מבקש

מצלמות

אירוע

תאריך האירוע

תקלות

מברור עולה כי לא קיים מכרז או הזמ ת מסגרת ה ות ת מע ה ומטפלת במצלמות תקולות או
כאלה שמעבירות תמו ות מטושטשות )מצלמות מלוכלכות( .טיפול כאמור מתבצע מעת לעת
בהזמ ה קודתית.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
כתב האגף כי ":בעת ה וכחית הם משתמשים במכרז קיים .מכרז שפורסם ע"י אגף הביטחון
ומיועד לאחזקת המערכות והתק ת מערכות חדשות ב וסף הם פועלים למיפוי כלל המערכות כדי
שיוכלו לפרסם בעתיד מכרז שיע ה על כלל הצרכים.".
התייחסות מ הל מי הל השירות הבטחון והחירום
להלן התייחסות מ הל המי הל :
".........בסעיף  23מצוין שלמוקד אין רישום/תיעוד לגבי התחקירים.
למוקד יש והל מסודר שמתעדכן מידי פעם )מערכת חדשה( ב וסף יש קובץ יהול רישום ותיעוד
של הקבצים .מצ"ב קובץ מעודכן ומשופר שהוכן לאחרו ה .מ הל אגף הביטחון אמור להוציא והל
עבודה יחד עם הלשכה המשפטית ובשיתוף מ הלת "חוק חופש המידע ".
התייחסות הביקורת
קובץ יהול רישום ותיעוד שמת הל כרגע והוצג על ידי מ הל מי הל השירות ,הוא מקיף וכולל
את המידע הרלוו טי בצורה טובה .הקובץ קרא  -קובץ יהול תחקירים  -מוקד רואה ,
וכולל  16שדות כמוצג :

מקור
הפ ייה

תאריך
הפ ייה
למוקד

שם הפו ה

טלפון ייד

הפ יית הפו ה
לאהובה/שמוליק

אישור שמוליק
במייל
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תאריך ושעת
אירוע

תאריך
שמירת
הסרטון

סוג האירוע

שם תיקייה

מיקום האירוע

מסר ל

מסר
בתאריך

מספר המצלמה

תאריך בדיקת
הסרטון

דרך העברת
הסרטון

 . 13מצלמות באולמות הספורט במודיעין מכבים רעות
מ הל אגף ביטחון ציין בפ י הביקורת כי "סחלבים" ,חברה עירו ית ,התקי ה בעבר מצלמות
באולמות ספורט ובאתרים וספים ללא תיאום מול העירייה.
הביקורת ערכה סיורים באולמות הספורט במטרה לאתר את המצלמות ולבחון את הצבת
המצלמות ,השמירה והגישה לצפייה במצלמות ולצפייה בחומר המוקלט ע"ג .NVR
 .13.1אולם הספורט בוכמן
הביקורת סיירה באולם "בוכמן" ,ברחוב יצחק רבין ,בתאריך  .25.1.2022בסיור מצאו ארבע
מצלמות.
שתי מצלמות שכוו ו לזירת המשחק וליציע הקהל.
שתי מצלמות וספות שהותק ו בש י חדרי סטודיו בהם מתקיימים חוגים.
מכשיר ה –  ,NVRעליו מוקלט כלל החומר ש קלט בעדשות המצלמה ,מצא בחדר של אב הבית
של אולם הספורט ,חדר ש עול במהלך הפעילות והגישה אליו היא של אב הבית.
לבקשת הביקורת הציג אב הבית כ יסה למערכת המצלמות וצפייה במצלמות המצלמות בזמן
אמת .מתוך שתי המצלמות הממוקמות באולם במטרה לצלם את היציע וזירת המשחק ,רק
מצלמה אחת פעלה .שתי המצלמות הממוקמות בש י חדרי סטודיו פעלו ושידרו פעילות במקום.
הביקורת עיי ה בחומר מוקלט ו מצא תוכן מוקלט של כשבוע.
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להלן התסקיר שהוגש לאולם :
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הערת הביקורת
התסקיר של אגף הביטחון ערך בדיעבד על מ ת לתקף את המצלמה .לא ברור לביקורת מדוע
הושמטה העובדה כי פועלות שתי מצלמות בש י חדרי החוגים .לעמדת הביקורת הצבת מצלמות
בחדרי חוגים בהם מת הלים חוגי ילדים ובוגרים מהווה פגיעה חריגה וחמורה בפרטיות.
הביקורת מציי ת כי הרשאת הצפייה הישירה כמו גם הגישה למאגר המצולם הי ה ב יגוד למצוין
בתסקיר ,ומהווה סטייה וחריגה ב יהול ההרשאות במקרה האמור.
 .13.2אולם הספורט בביה"ס עירו י א'
הביקורת סיירה באולם הספורט של ביה"ס עירו י א' בתאריך  .30.1.2022בסיור מצאו ארבע
מצלמות.
שתי מצלמות שכוו ו לזירת המשחק וליציע הקהל.
שתי מצלמות וספות שהותק ו בש י חדרי סטודיו בהם מתקיימים חוגים.
במהלך הסיור התבקש אב הבית להיכ ס למערכת המצלמות .אב הבית של האולם החזיק בידו את
סיסמת הגישה למערכת אך לא ידע כיצד להיכ ס למערכת .מ הל אגף הספורט שהצטרף לסיור,
ביצע כ יסה למערכת ו מצא כי כל המצלמות תקי ות .למרות יסיו ות הביקורת ,לא יתן היה
לצפות בחומר מוקלט .בדק התסקיר שהוכן והוגש על ידי אגף הביטחון .מצא כי התסקיר ציין
את שתי המצלמות המכוו ות לזירה וליציע בלבד.
הערת הביקורת
התסקיר של אגף הביטחון ערך בדיעבד על מ ת לתקף את המצלמה .לא ברור לביקורת מדוע
הושמטה העובדה כי פועלות שתי מצלמות בש י חדרי החוגים .לעמדת הביקורת הצבת מצלמות
בחדרי חוגים בהם מת הלים חוגי ילדים ובוגרים מהווה פגיעה חריגה וחמורה בפרטיות.
הביקורת מציי ת כי הרשאת הצפייה הישירה כמו גם הגישה למאגר המצולם הי ה ב יגוד למצוין
בתסקיר ,ומהווה סטייה וחריגה ב יהול ההרשאות במקרה האמור.
התייחסות אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע
אגף טכ ולוגיות לא היה מעורב באפיון ,התק ה ותחזוקת מערכות אלו.
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 .13.3רישוי עסקים לאולמות הספורט
ב  7 -אולמות הספורט ,עירו י א' ,ב' ,ג' ,ד' ,ה' ,ביה"ס מו"ר ואולם ברחוב יצחק רבין )בוכמן(,
פועלות ליגות של ע פי ספורט שו ים כדוגמת כדורסל ,כדורעף וכד' .להלן טבלה המציגה את
המצב באולמות הספורט ביחס למערכות כריזה ומצלמות ,ת אי למתן רישיון עסק:
אולם

סטטוס מערכת
כריזה

סטטוס מצלמות

יש /אין משחקי
ליגה

עירו י א'

תקי ה

יש  +אישור תקי ות

יש

עירו י ב

לא תקי ה

יש לא תקי ות /לא
מחוברות

יש

עירו י ג

לא תקי ה /
בדיקה

אין מצלמות

יש

עירו י ד'

אין

אין

אין

עירו י ה'

תקי ה

תקי ות

יש

תיכון מור

אין

אין

יש

בוכמן

לא תקי ה

יש אין אישור תקי ות

יש
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להלן מסמך דרישות של המשטרה המהווה ת אי למתן אישור שלהם לרישיון .כמפורט להלן :
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הערת הביקורת
לאולמות הספורט במודיעין מכבים-רעות אין רישיון עסק כמתחייב מהוראות החוק.
יתן ללמוד כי ת אי מחייב למתן רישיון עסק הוא בין השאר התק ת מצלמות על פי ה חיות
משטרת ישראל.
בחדרי החוגים באולמות הספורט מוצבות מצלמות .הצבת מצלמות בחדרי חוגים בהם מת הלים
חוגי ילדים ובוגרים מהווה פגיעה חריגה וחמורה בפרטיות.
הביקורת מעירה בחומרה על כך שהתסקירים של אגף הביטחון ש ערכו למצלמות בדיעבד על מ ת
לתקף את כלל המצלמות באולמות הספורט השמיטו את העובדה כי פועלות מצלמות בחדרי
חוגים בהם מת הלים חוגי ילדים ובוגרים עובדה המהווה פגיעה חריגה וחמורה בפרטיות.
כמו כן ,הביקורת מציי ת כי הרשאת הצפייה הישירה כמו גם הגישה למאגר המצולם הי ה ב יגוד
למצוין בתסקירים ,ומהווה סטייה וחריגה ב יהול ההרשאות.

התייחסות מ הל אגף הספורט
להלן התייחסותו של מ הל אגף הספורט :
".........
 .1הה חיה על הסרת המצלמות בחדרי הסטודיו תבוצע במהלך הטיפול במצלמות
 .2ציג חברת מודיעין אזרחי )זכיי ית ל ושא התק ת מצלמות בעיר ( ו ציג מטעם אגף
המחשוב יחד עם הח"מ ו ציג וסף מהאגף הספורט ערכו סיור באולמות כדי לבחון את
איכות ותקי ות המצלמות במקומות בהן הם מותק ות .כמו כן סוכם כי יש חובה
להציב מצלמות בכל האולמות בהן יש משחקי ליגה כדי לעמוד בדרישות של המשטרה
ל ושא רישוי עסקים )טופס  7.7י"א ( ."................

מסק ות
 . 14ה יהול הכספי של תב"ר  998מצא תקין.
 . 15עיריית מודיעין מכבים-רעות פירסמה באתר האי טר ט את מיקום המצלמות שהתקי ה
במרחב הציבורי ובמוסדות ציבור וחי וך כ דרש.
 . 16אגף הביטחון לא סיים את הוצאת התסקירים לגבי כלל המצלמות המותק ות בעיר כדי
לקבוע את חיצותן או אם דרש להסירן לאלתר.
 . 17אגף טכ ולוגיות מחזיק רשימה המפרטת מצלמות המותק ות ופועלות ברחבי העיר .הרשימה
חסרה ואי ה כוללת את כלל המצלמות.
 . 18אגף טכ ולוגיות לא מחזיק את רשימת המורשים לעיין במידע המצולם בכלל המצלמות בעיר
ותקופת ההרשאה בה יכלו ועדיין יכולים לעיין במידע המצולם.
 . 19דרש להדגיש ולפרסם למ הלי בית הספר את חוזר המ כ"ל וה הלים החלים על הפעלת
מצלמות בבית הספר.
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 . 20בבתי הספר ש בדקו מצא כי:
באחד מהם מותק ת מצלמה בחדר הספריה/תיאטרון ,כיתת לימוד,
החומר המצולם מתעד הרבה מעבר ל –  3ימים מותרים,
עיון ותחקור אירועים בחומרים המוקלטים עשים באופן לא תקין,
חלק מהמצלמות קולטות בעדשה ומצלמות את הרחוב והמדרכה בשטח הציבורי בצורה ברורה,
הטכ אים מחזיקים בהרשאת גישה לעיין ולצפות בזמן אמת במצלמות במכשירם הסלולרי,
כל אלה ב יגוד מוחלט לחוזר מ כ"ל משרד החי וך.
 . 21צילום רציף בבתי הספר ,כמו גם צילום רציף של כל המצלמות המותק ות במרחב המו יציפלי
יוצר מאגר מידע ע"ג מדיה דיגיטלית .ביצוע בפועל של צילום רציף לאורך תקופה ,יח כשבועיים,
בכל המצלמות המותק ות ופועלות בעיר ,בה חה/בתוא ה שאם המצלמות כבר מותק ות אז צל
זאת ואולי וכל להשתמש בתיעוד המצולם למטרות שו ות )שלא הוגדרו מראש(  ,והרי לא יכול
להיגרם זק כי רק המורשים יעשו שימוש במאגר ש וצר – כל זה עומד ב יגוד מוחלט לעמדת
משרד המשפטים כמפורט בסעיף הכללי בתחילת הדוח .בהת הלות כאמור מושג המידתיות אי ו
קיים והזכות לפרטיות פגעת בצורה א ושה.
 . 22המוקד העירו י ,אחראית המצלמות ,הפגי ה בקיאות ומיומ ות ב יהול המצלמות במוקד
העירו י.
 . 23דרש ל הל רישום/תיעוד לגבי תחקירים )עיון בחומר מצולם( .בתי הספר ש בדקו לא יהלו
רישום/תיעוד לגבי התחקירים שביצעו .המוקד יהל רישום ותיעוד בסיסי בצורה לקויה אך דרש
לציין לחיוב את השידרוג ואת קובץ יהול התחקירים החדש המציין ו"מפרק" כל תחקיר
ל –  16שדות מידע רלוו טי.
 . 24המעקב אחר המצלמות ה מצאות במוקד מסורבל .מופעלות  4מערכות שו ות שמזרימות את
המידע המצולם למוקד והתפעול של המערכת אי ו וח כלל ועיקר .הסביר מ הל האגף את
הפרקטיקה לפיה ידרש למס' מערכות .ועדיין עמדת הביקורת שיש לצמצם את מס' המערכות
למי ימום ש יתן .צמצום ה דרש ל וחיות המשתמשים.
 . 25למוקד העירו י מחוברות  471מצלמות כאשר  62מצלמות תקולות באופן כזה או אחר.
כ  13 % -מהמצלמות אי ן פועלות .יש לציין כי אגף טכ ולוגיות ,לא פעל להוצאת מכרז או הזמ ת
מסגרת ה ות ת מע ה ומטפלת בכלל המצלמות התקולות או כאלה שמעבירות תמו ות
מטושטשות )מצלמות מלוכלכות(.
 . 26אגף הביטחון עורך תסקירים בדיעבד על מ ת לתקף את מצלמות יש ות או לקבוע את הצורך
להסירן .הביקורת רואה בחומרה את ההשמטה של העובדה כי בש י האולמות ש בדקו פועלות
מצלמות בחדרי חוגים )חוגי ילדים ומבוגרים( באופן הפוגע באופן חריג וחמור בפרטיות.
 . 27הביקורת מדגישה ומציי ת כי באולמות הספורט הרשאת הצפייה הישירה כמו גם הגישה
למאגר המצולם של אבות הבית הי ה ב יגוד למצוין בתסקיר ,ומהווה סטייה וחריגה ב יהול
ההרשאות.
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 . 28לאולמות הספורט במודיעין מכבים-רעות אין רישיון עסק כמתחייב מהוראות החוק.
ת אי מחייב למתן רישיון עסק הוא בין השאר התק ת מצלמות על פי ה חיות משטרת ישראל.

המלצות
 . 29מ כ"ל העירייה יקבע את זהות הגורם המתכלל של ושא המצלמות .הגורם שירכז את כלל
המידע לגבי המצלמות במרחב הציבורי .כלל העבודה של העוסקים ב ושא תדווח ותרוכז על ידי
גורם זה.
 . 30מ כ"ל העירייה יקבע לו"ז לסיום עריכת תסקירים לכלל המצלמות המותק ות ברחבי העיר.
מצלמות שאין תסקיר להצבתם ואי ן דרשות יוסרו לאלתר .וכח העובדה כי לפחות ש י
תסקירים של אולמות ספורט היו חסרים/שגויים ,ולא ציי ו מצלמות בחדרי חוגים ,אגף הבטחון
ידגום את התסקירים שהכין יבדוק אותם ויעבה אותם על פי ה דרש בסעיף .31
 . 31התסקירים יפרטו ויכללו את הסיבות להצבת המצלמה ,כמו גם יתייחסו ל"תכ ון לפרטיות"
כמפורט בסעיף  4.2לדוח .מיקום התק ת המצלמות וזווית הצילום ,מספר המצלמות  ,זמ י
הצילום  ,רזולוציית התמו ה ואיכותה – איכות הצילום תתאים למטרה המבוקשת.
 . 32מ הל אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע דרש לפעול בבתי הספר לתיקון הליקויים
ולהתאים את תיפקוד המצלמות בהם לחוזר מ כ"ל משרד החי וך.
 .33מ הל אגף טכ ולוגיות ,מחשוב ומערכות מידע יפעל לצמצום/האחדה של מערכות ההפעלה,
כפי ש מסר לביקורת ,מערכת ה ) Smart viewer -מכבים רעות( ,הייתה אמורה להיטמע זה
מכבר במערכת שוע"ל ,מה שעדיין לא קרה.
 . 34העירייה תפעל להוצאת מכרז שיכלול ויטפל במצלמות תקולות ,מלוכלכות וכד'.
 . 35מ כ"ל העיריה י חה את כלל הגורמים המקצועיים לפעול להוצאת רישיון עסק לאולמות
הספורט ,בין הדרישות ,התק ת מצלמות במפרט אותו דורשת המשטרה.
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דו"ח מס'  – 4כללים ל יהול רכש
להלן דוח הביקורת ש ערך ב ושא המלצות לכללים ל יהול רכש
מבוא
בעקבות תלו ה של ספק בדק ושא ההת הלות של מח' שו ות בעירייה אל מול ביצוע רכש.
הביקורת תציג את ההת הלות ותמליץ על כללים לביצוע רכש בעירייה.
"פורטל ספקים" ,מערכת של החברה לאוטומציה המאפשרת יהול הגשת הצעות מחיר לרכש
באופן ממוחשב ללא "מגע" אדם.
תלו ת ספק
התקבלה תלו ה מספק לגבי הת הלות העירייה בפעולת רכש .להלן עיקרי התלו ה :
"...........אנו ספקים של העירייה מזה כ  4שנים ,עושים הכל כדי שהעירייה תהנה מהסטנדרטים הגבוהים
שהעמדנו עבורה .מזה כחודש ימים מתנהל תהליך רכש קלוקל של מסכי טלוויזיה  .בתחילה נדרשנו
לענות על הצעת מחיר בפורמט  ,WORDלאחר מספר נסיונות כושלים בעבר ,הבנתי שמחלקת מערכות
מידע מעוניינת בשירותי ספק " "XXXXXועל כך התרענו בפני מחלקת הרכש.
בעקבות כך ההליך שונה לתיחור אלקטרוני .התיחור הראשון נפסל עקב הגשת מחיר זהה של אחד
הפריטים ) 5סה"כ( .בתיחור השני זכינו ב  4מתוך  5פריטים.
כעבור  3שבועות ,ואחרי שהתחלנו לקבל הזמנות  ,נדהמתי לגלות שהמכרז נפסל באופן תמוה ויוצאים
למכרז חדש ,בטענה ששני הספקים האחרים שניגשו נפסלו.
בתיחור השלישי זכינו ב 4מוצרים מתוך ה 5ונחרדתי לגלות שהמכרז הוארך בשעה וחצי לטובת
הספק ה 3ללא עדכונינו ובכך נותרתי עם  2פריטים וברווחיות אפסית.
שיא החוצפה הייתה היום שנשלחה בקשה להצעת מחיר עבור מסך  "65שוב בתצורת .WORD
כך לא מנהלים כסף ציבורי !!
שקוף שמעוניינים בספקים אחרים ולא בנו !!
אודה לבדיקה מעמיקה ותיקון הלקויות."...................
ממצאים
על פי ה תו ים שהובאו בפ י הביקורת
 . 1בתאריך  9/11/2021הועברו למס' ספקים טפסים לקבלת הצעות מחיר לרכישת מסכי
טלוויזיה .הבקשה הועברה לספקים על ידי אגף טכ ולוגיות ע"ג יירת באמצעות מיילים .מ הל
אגף טכ ולוגיות ה חה את עובד האגף לפעול לקבלת הצעות מחיר כאמור באמצעות פורטל
ספקים .ואכן ,בתאריך  10/11/21ערכה פ ייה לספקים על אותה רשימת פריטים לקבלת הצעות
מחיר באמצעות פורטל הספקים.
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 . 2להלן טבלה המרכזת את ש י האירועים של קבלת הצעות מחיר למסכי טלוויזיה האחד
בל"מ  174והש י בל"מ :181
דגמי המכשירים
מציע 1
1,870 55" fj-55f
65" fj-65f

2,270

3,725 75" fj-75f
9,249 86" lg 86up8050pvb
300 wireless display

בל"מ 174
מציע 2

מציע 3

מציע 4

בל"מ 181
מציע 2

מציע 5

1,780

1,835

1,940

1,980

2,580

2,490

2,720

2,600

1,890
2,300

3,680
8,580

3,590

4,028

8,450

8,250
250

3,500
8,200

3,920

350

450

9,240
300

 11/2021בל"מ 174
 . 3המקרה הראשון בו התבקשו הצעות בפורטל הספקים ,בל"מ ) 174טבלה לעיל( מתאריך
 .11/2021התקבלו  3הצעות בפורטל הספקים .במקרה זה מציע  3פסל משום שהצעתו לא ע תה
על המפרט המבוקש )הגיש הצעה שלא כללה חיווט(.
 . 4בטבלה המשווה בל"מ ) 174טבלה לעיל( ,בין ההצעות למסכים בגדלים שו ים ,יתן לראות
שמציע מס'  1זכה בהספקה של מוצר אחד ) ,("65ואילו המלין ,מציע  ,2זכה בהספקת שלושה
מוצרים כמודגש בטבלה לעיל.
 . 5על סמך התוצאות ,אגף טכ ולוגיות ה פיק  2דרישות בהתאם להצעות המחיר המוצגות אך
הרפר טית האחראית על ה ושא בגזברות ,האמו ה על התחום עצרה את הרכישה וכתבה כך
בתאריך : 7/12/2021
יעל שלום,
דרישה  -13533טלוויזיות מהספק )מציע  1בטבלה( –
אני לא יכולה לאשר דרישה זו
כיון שעפ"י הכרטסת של הספק )מציע  1בטבלה( הוא עבר סכום מכרז:
כרטסת –  112,878.19הזמנות –  21,807.63שיריונים )כולל דרישה זו(42,558.75 -
סה"כ= 177,244.57
לגבי דרישה  -13534לטלוויזיות מהספק )מציע  2בטבלה(  -אין בעיה עם הכרטסת של הספק,
אך אני לא יכולה לאשר גם אותה שיש רק  2ספקים מציעים
ואחד מהם עבר סכום מכרז...

הערת הביקורת
הביקורת סבורה כי וכח העובדה ש ית ו מחירים לפריטים על ידי שלושה ספקים ,ו כו ה העובדה
שש י ספקים הוצאו מההתמחרות ,יתן היה עדיין לבצע את הרכש על בסיס  3ההצעות שהוגשו.
הביקורת סבורה שהרפר טית קטה זהירות ופעלה כ דרש.
המלצת הביקורת
ריע ון הכללים וה הלים לביצוע רכש.
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 12/2021בל"מ 181
 . 6במקרה הש י ,התבקשו הצעות בפורטל הספקים לאותם פריטים ,בל"מ  181מתאריך 12/2021
)טבלה לעיל(.
 . 7תאריך יעד שהוגדר במערכת הממוחשבת להגשת ההצעות להספקת הפריטים .8/12/2021 ,עד
התאריך המוגדר התקבלו  2הצעות בפורטל הספקים )בל"מ  , 181מציע  4ומציע  (2כמצוין
בטבלה.
 . 8בשל העובדה שעד התאריך ש קבע הוגשו שתי הצעות ,בוצעה/אושרה על ידי עובד אגף
הטכ ולוגיות ,הארכה להגשת הצעות ,וההצעה של מציע מס'  5בטבלה הוגשה יום למחרת ,קרי,
.9/12/2021
 . 9חשוב לציין שאיש אגף הטכ ולוגיות האריך את מועד ההגשה )בל"מ  (181בפורטל הספקים
בשל העובדה כי במועד ש קבע הוגשו שתי הצעות .על פי והל הצעות מחיר דרש שיהיו  3הצעות
מחיר לצורך השוואה ,דיון ובחירת מציע.
 . 10יתן לראות שבבל"מ  ,181המלין ,מציע  2בטבלה ,מצא כמציע הזול בש י פריטים ואילו
מציע  ,5שהציע בתוך הארכת הזמן ,זכה כמציע הזול בש י פריטים.

החלטה -רכישת מסכי טלוויזיה
ההת הלות ברכישת הפריטים המפורטים בטבלה לעיל מצאה תקי ה.
אין מ יעה להמשיך את הרכש של מסכי הטלוויזיה.

בדיקת האמור לעיל בפרט ובדיקת הת הלות העירייה ב ושא רכש בכלל מחייבת התייחסות
כאמור :

המלצות הביקורת
 . 11פורטל הספקים ,מערכת ממוחשבת של החברה לאוטומציה ,המ הלת באופן ממוחשב קבלת
הצעות מחיר לרכש ,מצאת בשימוש העירייה .בתאריך  4/5/2021התקיים דיון הוחלט על ידי
מ כ"ל העירייה שהעירייה תעבור ות הל את הרכש בעירייה באמצעות פורטל הספקים .ההחלטה
התקבלה לאחר דיון ב וכחות מ כ"ל  ,מ הל אגף טכ ולוגיות סג ית הגזבר ומ הל הרכש .סג ית
הגזבר שאישרה את ההיתכ ות של עבודה כאמור כתבה בתאריך " : 4/7/2021הודע ו לכולם
)לרבות הודעה בעיתון( שהחל מ –  1.7.21הרכש עובר לעבוד עם פורטל ספקים ,אבדוק היום עם
הרכש שאכן אלו פ י הדברים. ."...................
ההמלצה הי ה לקבוע יעד שבו כלל הרכש בעירייה יבוצע אך ורק דרך המערכת האמורה.
 . 12פורטל הספקים מופעל בימים אלה על ידי ש י גורמים – מח' הרכש ואגף טכ ולוגיות.
הביקורת קובעת כי אין מקום שאגף טכ ולוגיות יפעל בפורטל ספקים.
המלצה הי ה לקבוע לאלתר שפורטל ספקים יופעל אך ורק על ידי מח' הרכש.
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 . 13בימים אלה מס' מי הלים ,אגפים ,מחלקות ,מבקשות הצעות מחיר מספקים לביצוע רכש.
דרך עבודה כאמור אי ה ב יגוד לכללים והביקורת מדגישה כי המוסמך לבקש הצעות מחיר
)על פי מפרט מדויק של המבקש( ,הוא רק המשתייך למח' הרכש.
המלצה הי ה שבתקופת המעבר )עד למעבר ל יהול מלא באמצעות פורטל ספקים( ,הבקשות
לקבלת הצעות לרכש יבוצעו רק על ידי מ הל הרכש ועובדי/ות המחלקה.
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דו"ח מס'  – 5אגף הביטחון ושירותי חירום
להלן דוח הביקורת ש ערך ב ושא אגף ביטחון ושירותי חירום:

 . 1מבוא
לרשויות המקומיות תפקיד חיו י בשמירה על פעילות סדירה בעת רגיעה ובשעת חרום בכל הקשור
למרכיבי הביטחון.
בש ת  2011חקק החוק לתיקון פקודת העיריות )הוראת שעה( ,התשע"א) 2011-להלן" :הוראת
השעה"( בו קבע כי רשות מקומית מוסמכת להסדיר ע יי ים של שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי
בתחומה ב ושאים ,בסייגים ובת אים כפי שייקבעו על ידי שר הפ ים והשר לביטחון הפ ים בהסכמת
שר המשפטים .הוראת שעה זו חקקה תחילה כהוראת שעה ,ותוקפה מוארך מעת לעת ,כאשר
בתיקון האחרון הוארך תוקפה עד ליום .31.12.2021
בהתאם לחוק ,הותק ו תק ות העיריות )שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית( ,התשע"ב-
) ,2011להלן" :תק ות השמירה"( אשר קבעו את רשימת ה ושאים בהם רשאיות הרשויות
המקומיות להסדיר את ע יי י השמירה ,האבטחה והסדר הציבורי.
בעיריית מודיעין )להלן" :העירייה"( אגף הביטחון ושירותי חירום )להלן" :האגף"( אמון על הכ ת
המערך העירו י לפעילות סדירה בעת רגיעה ובשעת חרום בכל הקשור למרכיבי הביטחון ,ובכלל זה
מתן מע ה בזמן רגיעה ובעת אירוע  /פיגוע /אסון המו י ,בהפעלת חרום ובזמן מלחמה ,תוך שיתוף
פעולה עם כוחות הביטחון וגורמי החירום.
תו ים כספיים
להלן סעיפי התקציב העיקריים בספר התקציב של העירייה לש ים  2020-2021באלפי ש"ח:
סעיף
תקציבי

מחלקה

721000110

מ הלה )אגף מ הל השירות
הביטחון והחירום(

משכורות

722000110

מ הלה )אגף הביטחון ושירותי
חירום(

משכורות

722020110

אבטחה עירו ית )ביטחון עירו י( משכורות -סיירים

3,706

817099110

אבטחת מוסדות חי וך

משכורות -סיירים

2,160

2,508

723000110

שירותי חירום

משכורות

360

180

817100750

שמירה

תשלומים לחברות
אבטחה

11,250

12,050

ושא

תקציב
2020

תקציב
2021

1,086

1,116

945

1,010
3,839
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 . 2מטרות הביקורת
במסגרת הביקורת בח ה אותות תהליכי העבודה של אגף ביטחון וחירום על יחידותיו ומחלקותיו
תוך מתן דגש כדלהלן:
מב ה ,ארגון ו הלים באגף;
בחי ת העמידה של מחלקות ויחידות שבאגף בה חיות של הרשויות והגורמים השו ים;
בחי ת אופן יהול מערך האבטחה;
בחי ת מ ג ו י הבקרה ,הדיווח והפיקוח על פעילות הסיירים והפקחים;
קיומם של מרכיבי הביטחון השו ים;
בחי ת תקציב האגף ,יחידותיו ומחלקותיו;
בחי ת תהליך ההתקשרות עם חברת האבטחה ומידת העמידה של החברה בת אי החוזה.

 . 3מב ה ,ארגון ותפקידים באגף
אגף ביטחון וחירום כולל ארבע מחלקות :מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ,יחידת אכיפה עירו ית,
מחלקת ביטחון עירו י ומחלקת חירום.
על פי ספר התקציב העירו י לש ת  ,2021באגף קיימים  66.8תק ים של עובדים.
מטה האגף כולל  11עובדים ובכללם מ הל האגף ,מ הל מחלקת חירום ,מ הל מחלקת אבטחת
מוסדות חי וך ,רכזת משאבי א וש ,רכזת רכש 4 ,מזכירות ,רכז לוגיסטי ועובד טכ י.
להלן תרשים המציג את המב ה הארגו י של האגף ואת התקן ה דרש של העובדים בכל מחלקה
שבאגף:
אגף ביטחון וחירום

מנהלה
 4משרות

מחלקת חירום
משרה 1

מחלקת ביטחון עירוני
 25משרות

יחידת אכיפה עירונית
 14משרות

מחלקת אבטחת מוסדות
חינוך
 22משרות ) 18סיירים ו-
 4קב"טים(
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כל מחלקה באגף אמו ה על ביטחון ואבטחת תחום פעילות מסוים ,כמפורט להלן:
 מחלקת אבטחת מוסדות חי וך – אמו ה על שמירה על השוהים במוסדות החי וך
במטרה לקיים יום לימודים סדיר ולהרתיע גורמים עוי ים .השמירה מתבצעת על ידי
קב"טי מוסדות חי וך )להלן" :קב"טים"( ועל ידי מאבטחים סטטיים )להלן:
"מאבטחים"( הצמודים לבתי ספר .המאבטחים כפופים מבחי ה מקצועית
לה חיותיהם של הקב"טים.
הקב"טים מועסקים על ידי העירייה ,והמאבטחים מועסקים על ידי חברת אבטחה שזכתה במכרז
– "רשף בטחון ) (1993בע"מ" )להלן" :חברת רשף"(.




יחידת אכיפה עירו ית – אמו ה על מ יעה וטיפול בתופעות של אלימות ,בריו ות וו דליזם
וכן מסייעת לאבטחת אירועים עירו יים .ב וסף ,היחידה מטפלת בעבירות המשפיעות על
איכות חיי התושבים כגון עבירות רישוי וב ייה ,אכיפת עבירות ת ועה ,עבירות בתחום
האלכוהול .כמו כן ביחידה פועלים פקחים מסייעים ,אשר פועלים בשילוב עם שוטרים
מיחידת השיטור העירו י.
מחלקת ביטחון עירו י – אמו ה על ש י תחומים מרכזיים:
-

-

חיזוק תחושת הביטחון ושיפור איכות החיים בעיר -באמצעות סיירים המבצעים
את המשימות הבאות :אבטחת אירועים עירו יים ,מתן מע ה לפ יות תושבים
במוקד העירו י ,טיפול בתאו ות דרכים ,סיורים בגדר קו התפר וביצוע פעולות
יזומות בתחום הביטחון.

אבטחה מרחבית יידת של ג י ילדים וצהרו ים -באמצעות סיירים המבצעים סיורים
בקרבת מוסדות החי וך ,על פי חלוקה טריטוריאלית באמצעות יידות אבטחת מוסדות
חי וך.

מחלקת חירום – מתרשים המב ה הארגו י שהועבר לביקורת )להלן" :תרשים מב ה

ארגו י"( עולה ,כי מחלקת חירום אמו ה אחזקת מקלטים בעיר .ב וסף מחלקת חירום כוללת יחידת
חילוץ והצלה המורכבת ממת דבים בלבד .תפקידיה של יחידת חילוץ והצלה הי ם לספק תגובה
מידית בזמן אירוע חירום ולבצע פעולות הצלה ראשו ות של כיבוי אש ,חילוץ לכודים ,הגשת עזרה
ראשו ה ופי וי ברחבי העיר עד להגעת כוחות הסיוע.
במהלך עבודתו ,האגף משתף פעולה עם גורמים שו ים ,כגון צה"ל ,משטרת ישראל ,המשמר
האזרחי ,וגופי החירום – מד"א וכיבוי אש.
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להלן טבלה המציגה את החוסרים העיקריים באיוש תק י כוח האדם באגף:
מחלקה

תפקיד

אבטחת מוסדות חי וך קב"טים

תקן איוש פער
4

3

1

14

*13

1

27

16

0

1

אכיפה עירו ית

פקחים מסייעים

ביטחון עירו י

סיירי ביטחון עירו י וסיירי מוס"ח** 43
מ הל מחלקת ביטחון עירו י

סה"כ

1

19

*כולל רכזת רכש המועסקת בתקן של פקח מסייע ביחידת האכיפה העירו ית.
**סיירי המוס"ח מופיעים בספר התקציב תחת מחלקת אבטחת מוס"ח ,בפועל ועל פי תרשים המב ה הארגו י שהועבר
לביקורת ,הם פועלים במסגרת מחלקת ביטחון עירו י.

התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו לטבלת חוסרים באיוש תק י כ"א באגף כי:
-

מחלקת אבטחת מוסדות חי וך :הושלם גיוס ואיוש תקן קב"ט מוסדות חי וך ש בחר
לאחר תהליך מכרז כ דרש.

-

מחלקת אכיפה עירו ית :הופץ מכרז לתפקיד פקחים מסייעים ביחידת האכיפה
העירו ית.

-

מחלקת ביטחון עירו י :גויסו  19סיירי מוס"ח וסיירי ביטחון ,עזבו  7סיירים )איוש 39
סיירים(.

ממצאים:
 .1מצא כי מועסקים  8עובדי מ הלה בהיקף של  7.8משרות אף שקיימים בספר התקציב
העירו י רק  4תק ים של עובדי מי הלה )ראה ספח א(.
להלן צילום מספר התקציב לש ת  ,2021הכולל את מספר התק ים של עובדי מ הלה:
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מצא כי בספר התקציב מוצג מצג מטעה לפיו קיימים לכאורה  4תק ים למ הלה ,אולם בפועל
קיימות  7.8משרות מ הלה וזאת ב וסף ל 3 -משרות מ הלים של מ הל האגף ,מ הל מחלקת חירום
ומ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך.
התייחסות מ הל אגף בטחון
כל ושא כ"א באגף מת הל בצורה מסודרת ,מתואמת ומלאה מול משאבי א וש כגורם המקצועי
והמ חה בתחום זה ,ועל כן ,ב ושא תק ים ,מכרזים ,מיקום התק ים בספר התקציב וכו' ,ממליץ
לפ ות למשאבי א וש.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
אין בתגובת מ הל האגף לש ות את ממצאי הביקורת כי קיימת אי התאמה בין משרות המ הלה
בפועל למוצג בספר התקציב.
 .2מצא כי מתוך  66.8תק ים של עובדים באגף ,לא מאוישים  19תק ים ) ,(28%כאשר מרבית
המשרות שאי ן מאוישות הן למשרת סייר עירו י וסייר מוס"ח .מקובץ שהועבר לביקורת
על ידי רכזת משאבי א וש בחודש דצמבר  ,2021הכולל תו ים אודות מכרזים שפורסמו על
ידי העירייה בש ת ) 2021להלן" :קובץ מכרזים"( ,עולה כי לא התקיים מכרז לאיוש משרות
אלה .תת תקי ה במצבת כוח האדם גורמת להפעלה בהיקף חסר ו וצר חשש לפגיעה
בתפקוד האגף שתוביל לפגיעה בצורכי הביטחון של תושבי העיר.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי איוש משרות סיירי ביטחון מתבצע באופן שוטף ,אך אי ו בשליטה של אגף
ביטחון אלא תלוי בהיקף היצע בשוק העבודה ובפ יה של מחפשי עבודה בתחום אשר פו ים לאגף
ביטחון ב ושא .כון להיום קיים קושי רב בגיוס כ"א לטובת סיירי ביטחון וסייר אבטחת מוסדות
חי וך .קושי בגיוס כ"א בא לידי ביטוי בתחום עיסוק זה גם ברמה הארצית )הקשור בין היתר
לתאריכי מחזורי שחרור של חיילי סדיר מצה"ל( ואי ו פער קודתי בעיר מודיעין מכבים רעות בלבד.
יחד עם זאת ,ראוי לציין כי על אף החוסר הקיים שהולך ומצטמצם ,אגף ביטחון וחירום עומד בכל
המשימות המוגדרות בתחום הביטחון העירו י ושמירה על הסדר הציבורי.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת טוע ת כי בדומה לכלל מחלקות ואגפי העירייה ,על האגף היה ליזום הליך מכרזי לשם
איוש כלל התק ים אשר הוקצו.
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 .3מצא כי מעל לש ה לא מאויש תפקיד מ הל מחלקת ביטחון עירו י ,אשר סיים העסקתו
בתאריך  .31.10.2020זהו אחד התפקידים החשובים ביותר באגף ,שכן הוא כולל יהול של
מחלקה עם מספר העובדים הגבוה ביותר מבין כל מחלקות האגף .לביקורת מסר על ידי
מ הל האגף כי הוא ממלא תפקיד זה בפועל.
 .4מכרז לגיוס מ הל מחלקת ביטחון עירו י פורסם בתאריך  .26.07.2021אולם בקובץ
המכרזים כתב לגבי מכרז זה כי" :אף מועמד לא עמד בת אי הסף .לצאת למכרז חדש?
הטיוטה מצאת אצל שבי" ומכאן עולה כי תפקיד זה טרם אויש כון לחודש דצמבר .2021
יצוין כי לא יצאו מכרזים וספים במשך חצי ש ה עד לסיום דוח הביקורת.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי הוא מקבל את הערת המבקר .יטופל מול משאבי א וש על מ ת לצאת
למכרז לאיוש תפקיד מ הל מחלקת ביטחון עירו י.
 .5מצא כי ב יגוד לתרשים המב ה הארגו י ,ממ ו עולה כי ושא אחזקת המקלטים הי ו
אחריות מחלקת חירום ,מפגישה שערכה הביקורת עם הרכז הלוגיסטי מסר כי ושא
אחזקת המקלטים מבוצע על ידי הרכז הלוגיסטי ולא על ידי מחלקת חירום.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
בהתאם לתרשים מב ה ארגו י של האגף ,ושא אחזקת מקלטים ציבוריים הי ו באחריות מ הל
מחלקת חירום שגויס לאחרו ה והחל לעסוק בתחום זה .מכיוון שלא היה מ הל מחלקת חירום עד
לפ י מספר חודשים ,הביקורות והאחזקה השוטפת של המקלטים הציבוריים בוצעו על ידי הרכז
הלוגיסטי לאור חשיבות ורגישות ה ושא והצורך להיערכות ומוכ ות לשעת חירום .כאמור ,מרגע
איוש משרת מ הל מחלקת חירום ,ושא זה עבר לפ י מספר חודשים לאחריותו המלאה והישירה
של מ הל מחלקת חירום.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
אין בתגובת מ הל האגף כדי לש ות ממצאי הביקורת ,שכן מפגישה שערכה הביקורת עם הרכז
הלוגיסטי ,לאחר שמ הל מחלקת חירום החל בתפקידו ,מסר לביקורת על ידי הרכז הלוגיסטי כי
הוא אמון על ושא אחזקת המקלטים.
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 . 4עזיבת עובדים
לביקורת הועבר דוח הכולל תו ים לגבי עובדים שסיימו העסקתם באגף במהלך הש ים 1998-2021
)להלן" :דוח סיומי העסקה"( .דוח סיומי העסקה כולל את הפרטים הבאים לגבי כל עובד
שהסתיימה העסקתו :שם מלא ,מחלקה ,תאריך תחילת עבודה ,תאריך סיום עבודה ,תיאור סיבת
סיום העסקה ותאריך הפסקת תשלום משכורת.
הביקורת יצרה ,על בסיס ה תו ים שבדוח סיומי העסקה ,טבלת ריכוז תו ים המציגה את מספר
העובדים שסיימו העסקתם בש ים  ,1998-2021תוך חלוקה לפי מחלקות האגף:
מחלקה

תפקיד

מס' עובדים שסיימו העסקתם

ביטחון עירו י

סיירי ביטחון עירו י

83

ביטחון עירו י

סיירי מוסדות חי וך 162

אכיפה עירו ית

פקחים מסייעים

14

אבטחת מוסדות חי וך קב"טי מוס"ח

5

סה"כ

264

הביקורת יצרה ,על בסיס ה תו ים שבדוח סיומי העסקה ,טבלה הכוללת תו ים אודות תקופת
ההעסקה הממוצעת של עובדים שסיימו העסקתם בש ים :1998-2021

מחלקה

תפקיד

תקופת העסקה ממוצעת
)בש ים(

ביטחון עירו י

סיירי ביטחון עירו י

0.74

ביטחון עירו י

סיירי מוסדות חי וך 1.46

אכיפה עירו ית

פקחים מסייעים

1.1

אבטחת מוסדות חי וך קב"טי מוס"ח

3.37

ממוצע

1.6

ממצאים:
 .1מהטבלה הראשו ה עולה ,כי  264עובדים סיימו את העסקתם בש ים ,1998-2021
כאשר מספר התק ים לעובדים באגף כון לש ת  2021הי ו  ,66.8כלומר כמות העובדים
שעזבה הי ה גבוהה פי  4מסך כל התק ים של עובדים באגף.
 .2מחלקת אבטחת מוס"ח על פי התקן אמורה להכיל מ הל ו 4 -קב"טים .תפקיד
הקב"טים הי ו תפקיד בכיר הדורש זמן הכשרה ארוך ,היכרות עם חברת האבטחה,
היכרות עם פיזור מוסדות החי וך ועוד .הביקורת מעירה כי ב יגוד למקובל ברשויות
מקומיות בתחום זה ,עזבו בש ים  5 2021 -2019קב"טים את המחלקה ,כך שמחלקה
הזו אוישה מחדש בש ת .2021
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 .3מדוח סיומי העסקה עולה ,כי במהלך הש ים תקופת ההעסקה של קב"טי המוס"ח
התקצר באופן משמעותי .בעוד שלגבי קב"טים שהחלו העסקתם עד ש ת  2017ממוצע
העסקה עמד על כ 6 -ש ים ,תקופת ההעסקה הממוצעת של קב"טים שהחלו העסקתם
החל מש ת  2017עמדה על כ 1.3-ש ים בלבד )תקופת ההעסקה התקצרה ב.(62.5% -
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי תפקיד קב"ט מוסדות החי וך בעיר מודיעין מכבים רעות הי ו תפקיד תובע י
ושוחק מאוד ,הדורש אחריות רבה ,זמי ות מלאה סביב השעון ,עבודה מול ריבוי בעלי תפקידים
במוסדות חי וך ומספר רב של פעמים עבודה בשעות לא שגרתיות ,בין היתר באבטחת אירועים
המו יים תחת כיפת השמיים ברחבי העיר .תפקיד זה מייצר שחיקה גדולה מאוד בעבודה ועייפות
מקצועית טבעית .ע"פ הטבלה תקופת העסקה ממוצעת בש ים לקב"ט מוסדות חי וך היא 3.37
ש ים שזו תקופה לא קצרה כלל ביחס לדרישות התפקיד והשחיקה בתקופה זו .גם ברשויות אחרות
שבהם אופי הפעילות מצומצם יותר משמעותית מאופי הפעילות ודרישות התפקיד בעיר יש ה עזיבה
טבעית ותחלופה שוטפת של קב"טי מוסדות חי וך .על כך גם העיד בזמ ו קב"ט מחוז ירושלים של
משרד החי וך כשציין שהוא מתקשה לגייס קב"טים לרשויות באזור ירושלים והסביבה.
קב"טי מוסדות החי וך שעבדו בעבר באגף ביטחון ועזבו במהלך הש ים  2019-2021ואשר אליהם
מתייחסת הביקורת ,עזבו מהסיבות הבאות:


עובד  – 1עבד במשך כ –  6ש ים בתפקיד קב"ט מוסדות חי וך .ראוי לקחת בחשבון
כי מדובר על עובד שהגיע כפ סיו ר/גימלאי של משטרת ישראל לאחר עשרות ש ות
שירות בתחום הביטחון אשר הגיע לעבודה לתקופה יחסית קצרה ואף התבטא
מספר רב של פעמים בש תיים האחרו ות להעסקתו כי הוא עייף מאוד מהעבודה
ומתכוון לסיים תפקידו.



עובד  – 2עבד במשך  2.5ש ים בתפקיד וביקש לסיים את תפקידו לאור רצו ו לעבוד
קרוב יותר למקום מגוריו בעיר יב ה.



עובד  – 3סיים לאחר תקופה קצרה יחסית וזאת לאחר שבחודשיים האחרו ים
לתפקידו שהה בחופשת מחלה בביתו בעקבות טע ה כי פצע ברגל בתקופת עבודתו.
יש לציין כי ה "ל מצא לא מתאים לעבודה זו.



עובד  – 4עבדה כש ה בתפקיד אליו הגיעה לאחר שהוצאה לחל"ת במסגרת עבודה
במשרד רוה"מ בעקבות מגיפת הקורו ה )סגר ראשון( ומיד כשהחזירו את העובדים
חזרה לעבודתם מחל"ת ,בחרה לסיים את תפקידה כקב"טית מוסדות חי וך
ולחזור לתפקידה הקודם במשרד רוה"מ.



עובד  – 5עבד כ –  6.5ש ים כאשר בש ה האחרו ה לעבודתו קיבל החלטה לממש
את ייעודו ומטרתו לעסוק בהוראה והתפטר לטובת תפקיד כמורה לאזרחות.
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לע יות דעתי מדובר בעזיבה שהיא טבעית לחלוטין שמאפיי ת הת הלות ות ועת עובדים שגרתית
)שחלקם שואפים להתקדם( כמו בכל ארגון שאף עלולה להתרחש שוב גם במציאות ה וכחית.
מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ה וכחי גויס במרץ  .2020ביו י-יולי  2020גויסו  2קב"טי
מוס"ח וספים ובהמשך גויסו  2קב"טי מוס"ח וספים ,כך שתקן כ"א במחלקה מאויש באופן מלא.
במקרה ה "ל ובהתייחס לתקופה ש בדקה ,אי אפשר להתעלם מסוגיה מרכזית ומשמעותית מאוד
ולא מתוכ ת של מגפת הקורו ה שהשפיעה בצורה קשה על מערך כ"א בתחומים רבים ובכלל זה גם
ב ושא מערך קב"טי מוסדות חי וך ויצרה מצב של התפטרות עובדים ומחסור חמור ובעייתי ב ושא
זה גם ברמה הארצית.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת חוזרת על עמדתה כי המדובר בעזיבה של מספר רב של עובדים בפרק זמן קצר ,דבר שאי ו
אופיי י ליתר מחלקות העירייה ,גם בתקופת משבר הקורו ה.
 .4מהטבלה הראשו ה עולה ,כי  245סיירים סיימו את העסקתם בש ים ,1998-2021
כאשר מספר התק ים לסיירים עירו יים וסיירי מוס"ח כון לש ת  2021הי ו  ,43כלומר
כמות העובדים שעזבה הי ה גבוהה פי  6מסך כל התק ים של סיירי עירו יים וסיירי
מוס"ח.
 .5מהטבלה הש ייה עולה ,כי תקופת ההעסקה הממוצעת של סיירי ביטחון עירו י הי ה
קצרה ,ועומדת על פחות מש ה.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי עוד בתקופה שבה מערך סיירי הביטחון היה מופעל על ידי חברות
אבטחה חיצו ית במסגרת מכרז וגם כאשר המערך הפך להיות מופעל על ידי הרשות המקומית ,מאז
ומתמיד ,מערך סיירי הביטחון העירו י היה מבוסס על עובדים
זמ יים שברובו המכריע מורכב מחיילים משוחררים המגיעים לתקופת עבודה קצרה יחסית ,מיד
לאחר שחרורם מצה"ל .תקופת העסקתם מאופיי ת בעבודה במשך מספר חודשים ספורים כאשר
מטרתם לחסוך כסף ל"טיול הגדול" שאחרי צבא ולטובת התחלת לימודים .תחלופה גבוהה זו
לקחת בחשבון מראש כל ש ה בתוכ ית העבודה הש תית ובתוכ ית התקציב בהיבט של הכשרה,
תהליך חפיפה עם כ יסה לתפקיד ,חימוש ועוד.
ב וסף ,עם הקמת מערך סיירי אבטחת מוסדות החי וך בש ת  ,2014הוחלט באופן חד משמעי ו קבע
כתפיסת הפעלה וכמדי יות המצוי ת גם בדרישות הסף לתפקיד ,כי לטובת הפעלת המערך יגויסו
חיילים משוחררים )לוחמים( מתוך כוו ה והב ה ברורה שמדובר בעבודה סיזיפית ושוחקת מאוד
המחייבת רמת דריכות ומחויבות גבוהה בזמן העבודה ,דרישות גבוהות אשר לאורך זמן שחקות
מאוד בקרב העובדים ועל כן הוחלט שהעסקתם תתאפיין בתקופה קצרה יחסית של עד ש ה וחצי
מתוך הב ה ש דרש לרע ן את כ"א על מ ת לשמור על רמה מקצועית ומבצעית דרשת ומתאימה
לתפקיד .מכאן ובע כמות עובדים גבוהה יחסית שמסיימים את תפקידם ומחייב תחלופה גבוהה.
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הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת מקבלת את תגובת מ הל האגף ,שכן מדובר בעובדים צעירים לאחר הצבא ,עם זאת דרש
היה ליצור תמריץ וכח העלויות הכרוכות בהכשרה ,טיפול בכוח אדם שמוטלות על האגף.

 . 5מטה האגף
 .5.1כללי
מטה האגף אמון על יהול ותפעול הע יי ים השוטפים של האגף ,ה וגעים בין היתר לכוח אדם,
אדמי יסטרציה ,לוגיסטיקה ורכש.
לביקורת הועבר דוח של העובדים במטה האגף הכולל פירוט לגבי כל אחד מעובדי המטה של
ה תו ים הבאים :שם מלא ,תפקיד ותאריך תחילת עבודה )להלן" :דוח עובדי המטה"(.
להלן תרשים המציג את המב ה הארגו י של הגורמים במטה של האגף:

מנהל אגף
ביטחון
וחירום

מזכירת אגף

מזכירות
מחלקות
האגף

עובד טכני

רכז לוגיסטי

רכזת משאבי
אנוש

רכזת רכש

מזכירה-
מח' אכיפה
עירונית
מזכירה -
מח' ביטחון
עירוני
מזכירה-
משמר אזרחי
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מ הל יחידת אכיפה עירו ית – אמון על יהול על עבודתם של הפקחים המסייעים ,ובכלל זאת שיבוץ
סיירים במשמרות ,ביצוע הדרכות ועמידה ביעדי האכיפה העירו יים.


רכזת רכש –לביקורת מסר על ידי רכזת הרכש ,כי היא אמו ה בין היתר ,על התקשרויות
שאי ן מחייבות מכרז .תפקידה כולל בין היתר פ יה לקבלת הצעות מחיר מספקים וה פקת
הזמ ות רכש.



רכזת משאבי א וש – לביקורת מסר על ידי רכזת משאבי א וש ,כי היא משמשת כרכזת
משאבי א וש באגף .כפעמיים בשבוע היא עובדת מהמשרדים של מי הל השרות .במסגרת
עבודתה באגף ,רכזת משאבי א וש אמו ה בין היתר ,על ושאי יהול והעסקת כוח האדם
באגף ובכלל זה קליטת עובדים חדשים באגף ,יהול התיקים האישיים של העובדים ,מעקב
ותיעוד אחר ההכשרות של כל עובד ,יהול ת אי ההעסקה של העובדים ו יהול שעות
וכחותם.



רכז לוגיסטי – אמון על יהול ותפעול ה ושאים הבאים :רכבים המשמשים את עובדי האגף,
שלושה מחס י החירום של האגף ,ציוד המסופק לעובדי האגף כגון ביגוד ו שקים .ב וסף,
הרכז הלוגיסטי אמון על אחזקת מקלטי החירום במכבים רעות ) 39מקלטים כפי ש מסר
לביקורת על ידי הרכז הלוגיסטי( וכן מבצע ביקורות על המקלטים.



עובד טכ י – לביקורת מסר על ידי מ הל האגף ,כי העובד הטכ י אחראי על התק ה ואחזקה
של מערכות אבטחה במוסדות חי וך ,במב י ציבור ובמב י העירייה .התחזוקה כוללת כ-
 600מערכות מיגון שו ות ,כגון לחצ י מצוקה.

ה"מדריך התכ ון לרשויות מקומיות" של המשרד הפ ים ,מי ואר ) 2020להלן" :המדריך לרשויות
מקומיות"( ,דן ב ושא אופן יהול התקציב ברשויות המקומיות והיתרו ות בשיתוף מ הלי
המחלקות והאגפים בבקרה על התקציב ,לעומת המטרות והיעדים .להלן צילומים של הוראות
רלוו טיות מהמדריך לרשויות מקומיות:

ממצאים:
 .1מצא כי ב יגוד למקובל בעירייה ,וב יגוד למצוין במדריך לרשויות מקומיות ,מ הלי
המחלקות באגף כלל אי ם מודעים לתקציב המחלקתי ,אי ם מ הלים את הזמ ות הרכש,
אי ם מבצעים בקרה של תקי ות ההזמ ות לעומת חוזה ההתקשרות ,אי ם בוח ים את
ההזמ ות ,אי ם מ הלים הליכי הצעות מחיר כך שהדבר מת הל על ידי מ הל האגף בלבד.
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כתוצאה מכך ,פגע עיקרון הפרדת התפקידים ולא מתקיימת בקרה כפולה של מ הל
מחלקה ומ הל אגף ,כפי שמקובל בעירייה.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי מ הלי המחלקות מודעים היטב לתקציבי האגף ויעודם .יתן להיווכח
אף בתיעוד סיכומי ישיבות אגף המתקיימות באופן שוטף כי ושא התקציב עלה מספר פעמים והוצג
לכל מ הלי המחלקות ובעלי התפקידים באגף ולכל משתתפי הישיבות.
לקראת סוף ש ת  2021הצגתי את ושא תקציב האגף ואת תחילת הכ ת תוכ ית העבודה ותוכ ית
התקציב לש ת  .2022במסגרת הכ ת התקציב הש תי ותוכ יות העבודה תבקשו מ הלי המחלקות
לגבש תוכ ית מסודרת ודרישות שלהם במסגרת המחלקה שבאחריותם על מ ת שיילקחו בחשבון
במסגרת הכ ת התקציב והעלאת דרישותיהם בהתאם לטובת אישורו של גזבר העירייה במסגרת
הכ ת התקציב הש תי.
ב וסף ,לאחר ישיבת אישור התקציב בראשות ראש העיר ,הוצגו שוב למ הלי המחלקות באגף תו י
התקציב הן ברמה העירו ית והן ברמה האגפית ושוב צוי ה על ידי הבקשה והאפשרות למ הלי
המחלקות להכין תקציב משלהם.
מ הל מחלקת חירום באגף מצא ל כון להכין ולהציג בפ י תוכ ית מסודרת ואף ב תה יחד איתו
תוכ ית עבודה ש תית במסגרת תקציב הג"א ,התוכ ית אף אושרה על ידי פיקוד העורף ומ הל
המחלקה מת הל בהתאם לתוכ ית עבודה ותוכ ית התקציב שאושרה.
מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך בחר לצערי להתעלם מהבקשה והאפשרות להציג דרישות
תקציב למחלקה שלו מסיבה לא ברורה.
ראוי לציין מספר עובדות ב ושא התקציב:


רובו המכריע של תקציב אגף ביטחון וחירום ב וי מסעיפי תקציב "צבועים" המיועדים
לפעילויות מאוד ספציפיות וייחודיות כגון :היטל שמירה ,אבטחת מוסדות חי וך,
מרכיבי ביטחון ,תקציב הג"א וכמעט ואין יכולת תקציבית לממש צרכים שלא במסגרת
התקציבים הייעודיים .תקציבים אלו אף מפוקחים על ידי משרד הפ ים ,משרד החי וך,
משטרת ישראל ,גזברות העירייה וכו'.



בספר התקציב של הרשות מופיע בצורה מסודרת וברורה חלוקת התקציב על פי
מחלקות האגף וסכומי התקציבים לפי סעיפים .בספר התקציב מופיע פירוט תקציב
מחלקת אבטחה עירו ית ,פירוט תקציב מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ,פירוט תקציב
מחלקת שיטור עירו י ,מחלקת חירום ומרכיבי ביטחון כך שכל מ הל מחלקה יודע בכל
רגע תון מה תקציב המחלקה ומהם סעיפי התקציב בהתאם למרכיבים השו ים
בפעילות השוטפת.



מכיוון שרוב רובו של התקציב הוא "צבוע" לפעילויות ספציפיות קיים תקציב בסיסי
מרוכז תחת כותרת מ הלה ש יתן לביצוע עבור כל בקשה של מ הל מחלקה כזו או
אחרת )כמובן בהתאם לקריטריו ים וה חיות הגזברות( ובכלל זה תקציב הצטיידות
וקבל יות.
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ראוי לציין כי במהלך ש ת התקציב  ,2021מיד כשהוגשה דרישה על ידי מ הל מחלקת
אבטחת מוסדות חי וך לרכישת ערכות הדרכה "תלתן" ב ושא זהירות בדרכים לג י
הילדים ,מיד בוצעה הזמ ה ו רכשו עבור עובדי המחלקה הערכות ,כך גם לגבי בקשת
מ הל המחלקה למכשיר מים "תמי  "4עבור משרדו וכך גם לגבי מחשב ייד ועוד.
ב וסף ,כבר בתחילת ש ת התקציב  2022הגיש מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך
בקשות לרכישת מחשבים יידים" ,טאבלטים" ,עבור קב"טי מוסדות החי וך בשטח
וכן בקשות לרכישת מכשירי קשר לטובת עבודתם מול מוסדות החי וך .כל הבקשות
של מ הל המחלקה מטופלות מיד כמו שאר הבקשות באגף ותחת פיקוח ובקרה של
מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך בכל הקשור לבחירת הספקים ,בקרה על הצעות
המחיר וכו'.



מתקיים הליך הצעות מחיר מסודר כולל בקרה גם על ידי המחלקות השו ות בהתאם
לצרכיהם השו ים ,פיקוח ובקרה על חשבו יות של משימות אבטחה מבוצע על ידי
מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ,הליך הצעות מחיר לבדיקות מערכות סי ון במוסדות
חי וך בוצע במלואו על ידי קב"טי מוסדות החי וך כולל ליווי הקבלן ופיקוח על עבודתו
וכן עד חתימה על חשבו יות ו יהול התקציב העודף ש שאר .שיטור עירו י מטפל
בהצעות מחיר להתק ות אמצעים ב יידות בהתאם לצרכיו ,מטפל בהצעות מחיר
לאמצעים לפקחים ,מטפל בהצעות מחיר להכשרת רכיבה על הקט ועים בהתאם
לתקציב ייעודי ועוד.

הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת אי ה מקבלת את תגובת מ הל האגף ,זאת וכח העובדה כי וכח הישיבות שקיימה עם
מ הלי המחלקות ,העובדה כי יהול ההזמ ות מבוצע באופן בלעדי על ידי מ הל האגף ומ הלת הרכש
ללא התערבות מ הלי המחלקות .
 .2מצא כי רכזת משאבי א וש מ הלת את התיקים האישיים של עובדי האגף בקלסרים
פיזיים ,ולא באופן ממוחשב .הדבר בעייתי בפרט לאור העובדה ש מסר לביקורת על ידי
רכזת משאבי א וש ,כי חלק מן הזמן היא עובדת ממשרדי מי הל השירות ולא ממשרדי
האגף.
 .3מצא כי לרכזת משאבי א וש לא קיימות הרשאות ל יהול ולצפייה ב תו ים במערכת
משאבי א וש הפתוחים בפ י מחלקת משאבי א וש של העירייה ,ובכלל זה תו ים ה וגעים
לעובדים באגף.
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התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי הליקויים יתוק ו בתיאום מול משאבי א וש ומול רכזת משאבי א וש באגף
בהתאם ל הלי העירייה ב ושא יהול תיקים אישיים של עובדים ופתיחת הרשאות דרשות ל יהול
וצפייה ב תו ים של משאבי א וש ובהכוו ה וליווי מסודר של ציגת משאבי א וש.
 .4מצא כי לא קיימת זמי ות שוטפת של הרכז הלוגיסטי לאספקת תלבושות וציוד לכלל
הסיירים ,וכי הרכז הלוגיסטי קבע שעות "קבלת קהל" אשר רק במסגרתן עובדי האגף
יכולים לפ ות אליו לקבלת ציוד.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי קבעו שעות "קבלת קהל" כצורך מאופי העבודה וההת הלות
היומיומית של רכז הלוגיסטיקה באגף וזאת לאור העובדה כי עבודתו מחייבת לעיתים קרובות
היעדרות מהמשרד בחלק משעות היום לטובת טיפול ברכבים במוסכים ,טיפול ב גררים ,טיפול
בציוד במחס י החירום ועוד .ההיעדרות יוצרת חוסר סדר ומירמור אצל העובדים שמגיעים לעיתים,
שלא בתיאום מראש ומוצאים שהרכז הלוגיסטי אי ו מצא במתחם האגף אלא מצא מחוץ למשרדו
לצרכי עבודה .מצד ש י ,הרכז הלוגיסטי מצא עצמו בכל פעם מפסיק עבודתו השוטפת )לפעמים
מספר פעמים ביום( על מ ת להתפ ות לדרישות של עובד כזה או אחר והדבר פגע קשות בעבודתו
השוטפת ועיכב ביצוע ה חיות ומשימות .מצב זה הוביל להגדרת שעות ברורה הידועה לכולם
והת הלות מסודרת בהם חייב הרכז הלוגיסטי להיות וכח באגף כדי לספק אמצעים וציוד בהתאם
לבקשות ודרישות העובדים .יחד עם זאת ,לאור ממצא הביקורת הורחבו משמעותית שעות "קבלת
הקהל" על מ ת שעובדי האגף יוכלו לפ ות לקבלת ציוד ,כמו כן ,הוגדר לרכז לוגיסטי כי גם אם
מגיעים שלא בשעות "קבלת הקהל" ,והוא פ וי מעיסוקיו ,עליו לספק את הציוד בהתאם לדרישות
– הממצא התקבל ותוקן.
 .5.2ת אי העסקה של עובד טכ י
העובד המשמש כיום כעובד טכ י ,כעולה מדוח עובדי המטה ,החל לעבוד בתאריך 08.11.2010
בעירייה ,לאחר ש בחר במסגרת מכרז מס'  18/2010לתפקיד קב"ט מוס"ח.
בתאריך  01.02.2015חתם מסמך "הודעה על ת אי עבודתך" לפיו העובד החל לעבוד כטכ אי באגף
הביטחון .על המסמך חתומים העובד וסמ כ"לית משאבי א וש דאז.
ממצאים:
מצא כי העובד מועסק כיום ,כון לש ת  2021בתפקיד עובד טכ י ,וזאת ללא ש ערך הליך מכרזי
לבחירתו לתפקיד זה .זאת כעולה מתגובת סמ כ"לית משאבי א וש.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי במקרים בהם מתעורר צורך מבצעי הכרחי לאיוש תפקיד כזה או אחר
באגף ביטחון וחירום על מ ת לעמוד במשימות ה דרשות ,מתבצעת פ יה בהליך מסודר למשאבי
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א וש ,בהליך זה מוסבר הצורך והבקשה לתגבור בכ"א לתפקיד הכרחי ורק לאחר אישור משאבי
א וש מתחיל תהליך קליטת עובד באגף .לכל בעל תפקיד המועסק באגף ביטחון וחירום מתבצע
הליך קליטה מסודר ומתואם מול משאבי א וש .העובד גויס לתפקידו בתחילת פרויקט שדרוג מערך
אבטחת ג י ילדים בעיר .במסגרת הפרויקט הותק ו מערכות מיגון בשערים ובג ים וכן מערכות
לחצ י מצוקה והתעורר צורך קריטי באיש טכ י למתן מע ה מידי למערכות המיגון שהוק ו בג י
הילדים בעיר .מע ה שחברת המיגון לא ידעה לתת לו פתרון בזמ י תקן ה דרשים ולאור חשיבות
ה ושא והצורך הממשי במתן מע ה ופתרון לבעיות ,גויס העובד לתפקידו בתיאום מול משאבי א וש.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
לביקורת לא הועבר ,גם במסגרת תגובת מ הל האגף ,תיעוד לאישור משאבי א וש של העירייה על
ה יוד של העובד הטכ י.
 .5.3ת אי העסקה של הרכז הלוגיסטי
כון לש ת  2021העובד מועסק בתפקיד רכז לוגיסטי.
בתאריך  23.06.2017חתם מסמך "הודעה על ת אי עבודתך" לפיו העובד ,עובד כ"פקח מסייע
בשיטור העירו י"  .על המסמך חתומים העובד וסמ כ"לית משאבי א וש דאז.
לביקורת מסר כי העובד המועסק כיום בתפקיד רכז לוגיסטי הועסק קודם לכן בתפקיד מ הל
יחידת אכיפה עירו ית .לביקורת הועברו תלושי השכר של הרכז הלוגיסטי לחודשים י ואר עד
ובמבר . 2021
ממצאים:
 .1מצא כי לא קיים הסכם להעסקת העובד בתפקידו כרכז לוגיסטי ,המגדיר את הת אים
ואת התפקיד החדש בו הוא משמש כיום ,כולל שעות העבודה ,עלות לשעה ,סיעות ועוד.
ב וסף לא קיים מסמך ממשאבי א וש המסדיר ושאים אלו.
 .2מצא כי העובד משמש כרכז לוגיסטי ,וזאת ללא ש ערך הליך מכרזי לבחירתו לתפקיד זה
וכן ש יוד התפקיד לא אושר על ידי משאבי א וש .זאת כעולה מתגובת סמ כ"לית משאבי
א וש )ראה ספח ב'(.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי העובד עוסק גם בתפקיד לוגיסטי וזאת ב וסף לתפקידו כפקח
מסייע בשיטור העירו י וזאת לאחר שהתגלה צורך מבצעי חשוב ומיידי לטיפול ואחזקה שוטפת בכל
הקשור לאמצעים ,ציוד ,רכבים ועוד .ב וסף ,התעורר צורך ממשי לספק מע ה שוטף לצרכי עובדי
האגף בדגש לסיירי הביטחון וסיירי אבטחת מוסדות חי וך בכל הקשור להזמ ה וחלוקה שוטפת של
ציוד אישי לעובדים כגון :מדים ,עליים ,חימוש ,אמצעים ועוד .וכן דרש עובד לטיפול שוטף ברכבי
האיגום המשמשים את עובדי האגף בפעילות היומיומית .לאור חשיבות ה ושא והצורך הממשי
במתן מע ה שוטף לצרכים בדגש על תחזוקה שוטפת של אמצעים וחלוקת ציוד לעובדים ,עוסק
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העובד ב וסף לתפקידו גם בתחום הלוגיסטי וכל עוד יידרש לסייע בתפקיד הכרחי זה .באם יידרש
יופעל משה קצב בתפקידו הייעודי כפקח מסייע בשיטור העירו י בהתאם לצרכים בשטח ,סדרי
העדיפות ומצבת כ"א.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
לביקורת לא הועבר ,גם במסגרת תגובת מ הל האגף ,תיעוד לאישור משאבי א וש של העירייה על
ה יוד של העובד הטכ י .במידה והיו צרכים של האגף לתפקידים וספים ,דרש היה לערוך מכרז
בשיתוף משאבי א וש ולא באופן עצמאי.
 .3מצא כי לרכז הלוגיסטי שולמה בחודשים י ואר -ובמבר " 2021תוספת אחוזית "2016
בגין עבודה במשמרות ,כעולה מתלושי השכר שהועברו לביקורת )ראה ספח ד'( אף שהעובד
מוגדר כעובד מטה חודשי ולא מועסק בתפקידו הקודם כפקח מסייע בשיטור העירו י .
 .4מצא כי בכל החודשים ש בדקו הרכז הלוגיסטי מקבל תוספת כו ות עבור  24שעות כו ות,
למרות שאי ו משמש כפקח מסייע או סייר אלא כעובד מטה והדבר אי ו מעוגן בהודעה על
ת אי עבודתו .
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי כל ושא ת אי העסקת עובד מתבצע מול מי הל משאבי א וש ובכפוף לאישור
בלבד .ל ושא ת אי העסקה דרש לפ ות למי הל משאבי א וש לקבלת התייחסות .ל ושא תוספת
הכו ות לעובד ,ה "ל דרש במסגרת תפקידו כפקח מסייע בשיטור העירו י.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
לביקורת לא הועבר ,גם במסגרת תגובת מ הל האגף ,תיעוד לאישור משאבי א וש של העירייה על
ה יוד של הרכז הלוגיסטי ,דבר שגורר אף תוספות לתלוש השכר.
מצא כי קיימת תופעה של עובדים המשמשים בתפקידים אשר לא קיימים אישורים עבורם
במשאבי א וש של העירייה ,לעיתים הדבר בא לידי ביטוי במסגרת ת אי שכר אשר אי ם
תואמים את הליך בחירתם לתפקיד המקורי.
קיימת תופעה שעובדים מקודמים באגף לתפקידים אחרים ומקבלים שכר שלא באישור
סמ כ"לית משאבי א וש.
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 .5.4רכבים
רשויות מקומיות דרשות לעשות שימוש בכלי רכב מסוגים שו ים לצורך מתן שירותים לתושביהן.
לצורך כך מ הלות רשויות מקומיות מערך כלי רכב הכולל רכבים מסוגים שו ים בהתאם לצרכיה
של העירייה.
צי רכבי העירייה מחולק לש י סוגים:
 רכבים צמודים – רכבים צמודים הי ם רכבים ה ית ים לעובדים ספציפיים כחלק
מת אי שכרם .רכבים אלו הי ם רכבים ה מצאים בבעלות העירייה או שהוחכרו
בליסי ג.
לעובדים שקיבלו רכבים צמודים זקף שווי השימוש ברכב לצורכי מס ,כ דרש מהוראות רשויות
המס.


רכבי איגום – רכבים המשמשים לפעילות שוטפת של העירייה .רכבים אלו אי ם
מוצמדים לעובד ספציפי בעירייה ,אלא לטובת מחלקה או משימה ואי ם מיועדים
לשימוש פרטי )להלן" :רכבי איגום"( .ברכבי האיגום שווי השימוש אי ו זקף לעובדים,
אלא אם עשו שימוש פרטי ברכב.

באגף ביטחון וחירום בעירייה רכבי האיגום משמשים בעיקר לעריכת סיורים וביצוע פעולות אכיפה
ברחבי העיר .מערך רכבי האיגום כולל בין היתר ,יידות ביטחון עירו יות המשמשות את סיירי
הביטחון העירו י ו יידות מוס"ח המשמשות את סיירי המוס"ח.
מצבת רכבי האיגום באגף כוללת רכבים שבבעלות העירייה ורכבים שהוחכרו בליסי ג 5 .כלי רכב
בבעלות העירייה ו 21 -כלי רכב הוחכרו בליסי ג.
מערך רכבי האיגום באגף מ והל ומפוקח על ידי הרכז הלוגיסטי וכן על ידי ש י קצי י בטיחות
בתעבורה.
לביקורת הועבר על ידי הרכז הלוגיסטי קובץ "טבלת מעקב רכבים ו גררים – אגף הביטחון" )להלן:
"קובץ הרכבים"( של כלי הרכב המשמשים את האגף הכולל את ה תו ים הבאים לגבי כל כלי רכב:
מס' רכב ,דגם ,ש ת ייצור ,שם ה הג ,תוקף טסט ,מס' ימים לטסט הבא ,תוקף ביטוח ,מס' ימים
לחידוש ביטוח ,תדירות טיפול על פי ק"מ ,תקופת ליסי ג ,סעיף תקציבי ,קוד רכב והערות )ראה
ספח ב' – קובץ הרכבים(.
ממצאים:
 .1מצא כי עבור חלק מן הרכבים ,הסעיפים התקציביים המשויכים אליהם מופיעים בספר
התקציב תחת מחלקה שאי ה תואמת לשימוש שלהם בפועל .כך למשל ,מצא כי שלושה
רכבי קב"ט המשמשים ,על פי קובץ הרכבים ,את קב"טי מוסדות החי וך )במחלקה אבטחת
מוסדות חי וך( מתוקצבים בספר התקציב תחת מחלקת ביטחון עירו י.
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להלן צילום מקובץ הרכבים:

מס מספר
רכב
'

תקופת
הליסי ג
סעיף תקציבי
שם ה הג
מסתיימת
בתאריך

הערת הביקורת

1

24-29632

רכב
קב"ט

רכב
עירייה

722,000,536

לא קיים סעיף תקציבי זה
בספר התקציב

2

43-67665

רכב
קב"ט

רכב
עירייה

722,000,538

לא קיים סעיף תקציבי זה
בספר התקציב

3

52-53972

רכב
קב"ט

רכב
עירייה

722,000,537

לא קיים סעיף תקציבי זה
בספר התקציב

התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי הסעיפים המצוי ים בטבלה לעיל הי ם סעיפים לא כו ים שהוקלדו
כ ראה בטעות ובתום לב .כמובן שליקוי זה תוקן מיידית בטבלת אקסל של הרכז הלוגיסטי.
 .2מצא כי צי רכבי העירייה אי ו מ והל על ידי הרכז הלוגיסטי באמצעות מערכת יהול צי
רכב ,אלא על ידי מסד תו ים )גיליון אקסל( .כתוצאה מכך לא קיים ס כרון בין רישום
ההוצאות על ידי הרכז הלוגיסטי לבין קצין הבטיחות בתעבורה.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי הערת המבקר תטופל מול ק .הבטיחות בתעבורה בעירייה וכל מסד ה תו ים
של רכבי האגף יועברו באישורו ל יהול תחת מערכת יהול צי רכב של העירייה ובפיקוחו .ושא זה
יבוקר באופן שוטף על ידי מ הל אגף ביטחון וחירום.
 .5.4.1שימוש פרטי ב 2 -רכבים על ידי מ הל האגף
כאמור ,רכבי איגום משמשים לפעילויות שוטפות של העירייה ואי ם מיועדים לשימוש פרטי .רכבי
האיגום אי ם מוצמדים לעובד ספציפי בעירייה ,אלא לטובת מחלקה או משימה.
לאור האמור ,רכבי האיגום שבמערך כלי הרכב של האגף אמורים לשמש את עובדי האגף לצורך
פעילויותיהם השוטפות במסגרת עבודתם ,אי ם מיועדים לשימוש פרטי ואי ם אמורים להיות
מוצמדים לעובד ספציפי.
על פי ה חיות רשות המיסים ב ושא "מיסוי שווי שימוש ברכבי מאגר /איגום" )להלן" :ה חיות
רשות המיסים"( ,ברכבי האיגום שווי השימוש אי ו זקף לעובדים ,אלא אם עשו שימוש פרטי
ברכב" :באופן עקרו י ,באותם מקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או פוט ציאל שימוש כאמור ,יש
100

דוח ביקורת -2021אגף ביטחון ושירותי חירום

לזקוף שווי לעובדים ,גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג )למשל – רכב
ה ותר בח יית העובד(".
על פי ה חיות רשות המיסים ייתכ ו מקרים בהם לא ייזקף שווי לעובד אם ותר בידי העובד ללילה
לצורך ח ייה בביתו ,וזאת במקרה של ח ייה בבית באופן חד פעמי ,אולם במקרה שבו החל מיום ה'
בערב הרכב ח ה בביתו של העובד ,יש לזקוף שווי לעובד:

ב וסף ,דרש אישור של הדרג הבכיר לח ייה על יד הבית:

הביקורת בדקה ,באמצעות תו י מערכת "איתוראן" ,האם רכבי האיגום מ.ר) 740-99-801 .להלן:
"רכב א'"( ו) 257-10-301 -להלן" :רכב ב"( שבאגף אכן משמשים לפעילויות שוטפות של האגף ולא
לשימוש פרטי ,והאם הם אי ם מוצמדים לעובד ספציפי בעירייה.
יצוין ,כי לפי ספר התקציב העירו י ,רכב א' מתוקצב תחת מחלקת ביטחון עירו י ,ורכב ב' מתוקצב
תחת "מרכיבי ביטחון – מכבים".
הביקורת הפיקה תו י סיעות של הרכבים א' ו -ב' לחודש אוגוסט .2021
ממצאים:
 .1לגבי רכב א' -מצא כי בכלל הימים ש בח ו בחודש אוגוסט  2021הג ברכב מ הל האגף,
למעט יום אחד ) (31.8.21שבו הג ברכב הרכז הלוגיסטי .לגבי רכב ב' – מצא כי בכל הימים
בחודש אוגוסט הג ברכב מ הל האגף.
מכאן יתן ללמוד ,שב יגוד לה חיות רשות המיסים ,לפיהן רכבי האיגום אי ם מוצמדים לעובד
ספציפי בעירייה ,רכב א' משמש בפועל את מ הל האגף ורכב ב' משמש את מ הל האגף .לאור האמור,
על פי ה חיות רשות המיסים ,יש לזקוף את שווי השימוש ברכבים אלו למ הל האגף.

101

דוח ביקורת -2021אגף ביטחון ושירותי חירום

התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי חשוב מאוד לציין כי כל רכבי האגף ,ללא יוצאים מהכלל ,מוגדרים
רכבי איגום ואין רכבים באגף שמוגדרים רכבים צמודים .יחד עם זאת ,על מ ת לשמור על הת הלות
מסודרת ,הרכבים המשמשים את עובדי האגף מחולקים למחלקות ולמשימות לפי ייעודם
ומשמשים לעבודה השוטפת .כך למשל יש ם רכבים ספציפיים שמוגדרים לטובת עבודת סיירי
הביטחון ,רכבים ספציפיים שמוגדרים לטובת משימת אבטחת מוסדות חי וך ,רכבים ספציפיים
המשמשים את קב"טי מוסדות החי וך בעבודתם וכך גם לגבי רכבי יחידת האכיפה העירו ית .למטה
האגף יש ם  2רכבים מוגדרים לטובת המשימות השוטפות 2 .רכבים אלו הי ם הרכבים המצוי ים
בדוח המבקר :רכב א' ,מ .ר 740-99-801 .מסוג סקודה אוקטביה ורכב ב' מ .ר 257-10-301 .מסוג
איסוזו דימקס .רכב א' הוזמן לאגף לשימוש מ הל מחלקת אבטחה עירו ית ואף היה בשימוש מ הל
המחלקה כשזה היה בתפקידו .כון להיום 2 ,רכבים אלו מיועדים לשמש את העובדים הבאים
בעבודתם :מ הל אגף ביטחון ,מ הל מחלקת חירום ,עובד טכ י ,רכז לוגיסטי ,או כל עובד אחר באגף
אשר צריך בזמן עבודתו רכב לביצוע משימותיו ,כאשר ,ברגע שיגויס מ הל מחלקת אבטחה עירו ית,
רכב א' יחזור לייעודו המקורי וישמש את מ הל המחלקה.
לרוב ,הת הלות הח"מ בזמן העבודה בוצעה באופן קבוע ברכב ב' ,איסוזו דימקס )רכב  ,(4X4כך
היה מיום הגעת הרכב לאגף .יחד עם זאת ,יש ם מקרים בהם הח"מ משתמש ברכב א' )רכב רגיל(
בהתאם לצורך ולאופי הפעילות או ה סיעה )כשלא מדובר ב סיעת שטח בשכו ות שבב יה ,סיעה
על גדר הביטחון ,הובלת גררים ועוד(.
במקרים בהם דרש עבור עובד טכ י רכב לעבודה הוא השתמש ברכב הסקודה או בדימקס על פי
בקשתו וכך גם מ הל מחלקת חירום לטובת ביצוע ביקורות מקלטים או רכז הלוגיסטיקה לצורך
הובלת ציוד ,אך יש לציין כי העובדים מעדיפים ל הוג ברכבים קט ים אם הם פ ויים ולכן יש ם
מקרים לא מעטים בהם הם מוותרים על שימוש ברכבים א' או ב' שהם גדולים יותר ופחות וחים
לדבריהם בח יות ובכבישים ומעדיפים להשתמש ברכבים אחרים .כמו כן ,כולם כולל כולם באגף
בדגש על קב"טי מוסדות החי וך ומ הל מחלקת מוסדות החי וך ,יודעים כי במידה וידרש להם רכב
לעבודה ,הרכבים הקיימים באגף הם גם עבורם ו יתן להשתמש בהם .עד היום לא היה צורך בכך
מכיוון שלכל קב"טי המוס"ח יש רכבי איגום קבועים והם פעלו עם הרכבים ש מצאים ברשותם.
הרכב אי ו משמש באף מקרה את מ הל האגף לצרכים פרטיים .הרכבים באגף משמשים את כולם
ולאף בעל תפקיד באגף אין בעלות על הרכבים.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת דוחה את תגובת מ הל האגף היות ולא מצאה כל התייחסות למדגם שביצעה הביקורת
לחודש אוגוסט  ,2021כך שבמהלך כל החודש כל ה סיעות בוצעו על ידי מ הל האגף.
 .2מבדיקה שערכה הביקורת ב תו י איתוראן מצא ,כי ברוב הלילות בחודש אוגוסט 2021
רכב א' חו ה ליד ביתו של מ הל האגף ברחוב דוד אלעזר  23מודיעין ,כולל בסופי שבוע,
ולכן על פי ה חיות רשות המיסים ,יש לזקוף למ הל האגף שווי בגין השימוש ברכב.
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התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי כחלק מת אי העבודה והצורך האמיתי והמבצעי ,מיום העבודה
הראשון שלי הרכב המשמש את מ הל אגף ביטחון ,חו ה בסיום העבודה ליד ביתו וזאת לצורך
כו ות והקפצה במקרה של אירועים חריגים המחייבים יציאה של מ הל אגף ביטחון לשטח )יש
לציין כי יש לא מעט מקרים כאלה( ,כך הייתה ההת הלות עם הרכב גם עם קודמיי בתפקיד וכך גם
מתקיים עם בעלי תפקיד זהה ברשויות אחרות .הרכב משמש לכו ות בלבד ואי ו משמש באף מקרה
את מ הל האגף לצרכים פרטיים.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת דוחה את תגובת מ הל האגף ,היות ובהתאם לה חיות רשות המיסים ,היה צורך באישור
קצין הבטיחות לח ייה ליד ביתו ,אישור אשר לא הוצג לביקורת תיעוד לגביו .הביקורת חוזרת על
ממצאיה כי ב יגוד לה חיות רשות המיסים ,לפיהן רכבי האיגום אי ם מוצמדים לעובד ספציפי
בעירייה ,רכב א' משמש בפועל את מ הל האגף ורכב ב' משמש את מ הל האגף .לאור האמור ,על פי
ה חיות רשות המיסים ,יש לזקוף את שווי השימוש ברכבים אלו למ הל האגף.
 .3הביקורת ביקשה לבדוק האם עשה שימוש ברכבים א' ו -ב' בימים בהם מ הל האגף עדר
מעבודתו .לצורך כך ,לביקורת הועברו דוחות ה וכחות של מ הל האגף לחודשים י ואר –
ובמבר ) 2021להלן" :דוח ה וכחות"(.
להלן טבלה המציגה את תו י ה סיעה של רכבים א' ו -ב' ,כפי שהופקו על ידי הביקורת ממערכת
"איתוראן" ,בימים בהם מ הל האגף היה בחופש:

תאריך יום חופש

האם עשה שימוש לצורכי האם עשה שימוש לצרכי
עבודה בעיר ברכב ב'
עבודה בעיר ברכב א'
)כן  /לא(
)כן  /לא(

12.10

לא

לא

26.10

לא

לא

30.11

לא

לא

מהטבלה עולה ,כי בעת שמ הל האגף היה מצוי בחופש ,לא עשה שימוש ברכבים על ידי עובדי האגף
כפי ש דרש על פי ה חיות רשות המיסים כרכב איגום .מכאן ובע כי השימוש
ש עשה ברכבים אלו הי ו לצרכים פרטיים ,ועל רכבים אלו להיות זקופים לחובת העובד ולא
להירשם כרכבי איגום.
 .4מבדיקת תו י  GPSשערכה הביקורת מצא ,כי ש י הרכבים המשמשים את מ הל האגף-
רכבים א' ו -ב' אי ם פועלים בו זמ ית .כלומר ,רכבים אלו אי ם משמשים כרכבי איגום
עבור כלל עובדי האגף.
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התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי ,המצבים בהם לא כל הרכבים עובדים בו זמ ית הם כתוצאה מחוסר בכ"א
באגף .ברגע שיגויס מ הל מחלקת אבטחה עירו ית ויאוישו כל תק י האגף בדגש על תק י סיירי
ביטחון ,לא ייווצר פער של רכבים שאי ם בעבודה ,אלא להיפך ,יתעורר חוסר וצורך ברכבים וספים
לעבודה.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת דוחה את תגובת מ הל האגף ,ותעיר כי במידה ולא קיים צורך יתן היה לחזור לה הלת
העירייה ולהחזיר לפחות את אחד הרכבים.

 . 6מחלקת ביטחון
 .6.1כללי
מחלקת ביטחון עירו י אמו ה על ושאי הביטחון בעיר במטרה לשמור ולשפר את תחושת ורמת
הביטחון של תושבי העיר.
פעילויותיה של מחלקת ביטחון עירו י חלקות ל 2 -תחומים עיקריים:


פעילות סיירי ביטחון עירו י ב יידות ביטחון  -פעילות במתכו ת של  24/7המחולקות לפי
אזורי סיור .הפעילות כוללת בין היתר ,אבטחת אירועים עירו יים ,אבטחה בעת אירועי
חירום ואירועים חריגים ,ארגון וריכוז פעילות ועדת הביטחון העירו ית ,אבטחת ת ועות
וער ,מתן מע ה לפ יות מוקד  ,106טיפול בתאו ות דרכים ,שריפות וסיורים בגדר קו התפר.



פעילות סיירי מוס"ח ב יידות אבטחת מוס"ח – פעילות בהתאם לשעות הפעילות של ג י
הילדים והצהרו ים .ה יידות פועלות לפי חלוקה טריטוריאלית בכל שכו ה בעיר ולפי מספר
אשכולות הג ים בגזרה עליהן הן אחראיות.

 .6.2מב ה ארגו י
להלן תרשים המציג את המב ה הארגו י של המחלקה וכמות הסיירים בפועל:

מנהל מחלקת ביטחון
עירוני
לא מאויש

סיירי ביטחון
13

סיירי אבטחת מוס"ח
14
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לביקורת הועבר קובץ "טבלת סיירים" הכולל בין היתר את ה תו ים הבאים לגבי סיירי המוס"ח
וסיירי הביטחון בעירייה :שם העובד ,ת.ז ,.תאריך תחילת עבודה ,סעיף תקציבי ,אחוז משרה ותוקף
תעודת מאבטח )להלן" :טבלת הסיירים"(.
להלן טבלה המציגה את מצבת העובדים במחלקה בהשוואה לתקן על פי ספר התקציב לש ת :2021
סעיף
תקציבי

תקן

מצבה

פער

מ הל מחלקת ביטחון

722000110

1

0

1

סיירי ביטחון

722020110

25

13

12

סיירי אבטחת מוסדות 817099110
חי וך

18

14

4

סה"כ

44

27

17

ממצאים:
 .1מצא כי קיים חוסר של  12סיירי ביטחון במצבה בהשוואה לתקן .מצא כי קיים חוסר של
 4סיירי אבטחת מוסדות חי וך במצבה בהשוואה לתקן .לביקורת מסר על ידי מ הל האגף,
כי גויסו  19סיירים חדשים וכי מצבת סיירי הביטחון וסיירי אבטחת מוסדות חי וך עומדת
על  39סיירים כיום.
 .2מצא כי תפקיד מ הל מחלקת ביטחון עירו י אי ו מאויש כון למועד עריכת הביקורת
)אוקטובר .(2021
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי הוצאת ופרסום מכרזים הי ה בסמכות בלעדית של מי הל משאבי א וש ברשות.
הח"מ יפעל אל מול מי הל משאבי א וש להוצאת מכרז בהקדם לאיוש תקן מ הל מחלקת ביטחון
עירו י.
 .3מטבלת הסיירים עולה ,כי רוב הסיירים הי ם עובדים חדשים .מתוך  27הסיירים במחלקה,
סיירים רבים –  16סיירים ) - (59%החלו לעבוד בש ת  ,2021ו 6 -סיירים ) (22%החלו לעבוד
בש ת .2020
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי המע ה לממצא זה הי ו חלק מההתייחסות לממצאים  2 ,1בפרק זה.
התחלופה הגבוהה יחסית של עובדי מחלקת ביטחון עירו י ובעת ממדי יות מתוכ ת וידועה מראש
של גיוס כ"א לתפקיד סיירי ביטחון וסיירי אבטחת מוסדות חי וך לתקופת עבודה קצרה יחסית
המבוסס על חיילים לוחמים ,מתוך הב ה שחיילים משוחררים לא מחפשים בתחילת דרכם
האזרחית מקום עבודה קבוע לאורך זמן ולאור אופי העבודה ודרישות התפקיד המחייבות
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אי ט סיביות גבוהה של דריכות ,אחריות ,עבודה במשמרות סביב השעון )כולל סופי שבוע וחגים(,
זמי ות גבוהה ועוד.
איוש משרות סיירי ביטחון מתבצע באופן שוטף ,אך אי ו בשליטה של אגף ביטחון אלא תלוי בהיקף
היצע בשוק העבודה ובפ יה של מחפשי עבודה בתחום אשר פו ים לאגף ביטחון ב ושא .כון להיום
קיים קושי רב בגיוס כ"א לטובת סיירי ביטחון וסיירי אבטחת מוסדות חי וך .קושי בגיוס כ"א בא
לידי ביטוי בתחום עיסוק זה גם ברמה הארצית וקיים קושי רב ב ושא איתור וגיוס כ"א )הקשור
בין היתר לתאריכי מחזורי שחרור של חיילי סדיר מצה"ל( ואי ו פער קודתי בעיר מודיעין מכבים
רעות .על אף כל זאת ,ראוי לציין כי עשה מאמץ יומיומי ב ושא איתור וגיוס כ"א לתפקידים ה "ל
במיוחד בתקופה בעייתית זו של מגפת הקורו ה וכאמור ,גויסו בחודשים האחרו ים  19עובדים
חדשים למחלקה זו.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת מקבלת את תגובת מ הל האגף ,שכן מדובר בעובדים צעירים לאחר הצבא ,עם זאת דרש
היה ליצור תמריץ וכח העלויות הכרוכות בהכשרה ,טיפול בכוח אדם שמוטלות על האגף.
 .4מטבלת הסיירים עולה ,כי הצהרות בריאות ל שק של  5סיירים אי ן בתוקף.
 .5הביקורת בח ה את מספר התק ים של משרות סיירי ביטחון עירו י בהשוואה לתקן זה
בעיריית כפר סבא .מצא כי בעיריית מודיעין התקן של סיירי ביטחון עירו י הי ו  ,25כאשר
בכפר סבא ,שהי ו יישוב שגם מצוי בקו התפר ,התקן הי ו  18סיירי ביטחון עירו י בלבד.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
היותן של הערים כפר סבא ומודיעין מכבים רעות ערים סמוכות קו תפר הי ו מרכיב אחד בתפיסת
האבטחה העירו ית .יש לקחת בחשבון תו ים וספים כגון ,גודל שטח טריטוריאלי בעיר ,מספר
מוסדות החי וך המחייבים מע ה והתייחסות ,אזורי תעשיה ,תו י פשיעה ועוד.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת מקבלת את תגובת מ הל האגף .עם זאת ,ראוי כי ה הלת העירייה תערוך בחי ה אחת
לש ה של התק ים עבור כלל ה תו ים ,כפי שציין מ הל האגף.
 .6.3משמרות סיירי ביטחון עירו י
ב והל אג"מ )אגף המבצעים של משטרת ישראל( מס'  220.001.03ב ושא "הת הלות משמרת סיור"
קבע כי "מערך הסיור ביחידות מופעל  24שעות ביממה  7ימים בשבוע בשלוש משמרות" וכי בכל
משמרת סיור פועלות מספר יידות בהתאם "ל ספח ג' :קווים אדומים ל יידות סיור".
במחלקת ביטחון עירו י ,השיבוץ למשמרות מתבצע באמצעות מערכת "משמרות" )להלן" :מערכת
המשמרות"( של עיריית מודיעין מכבים-רעות.
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הפעילות של הסיירים ביחידה מבוצעת במשמרות בוקר ,צהריים ולילה .כמות המשמרות ה דרשת
הי ה  4יידות עבור  3המשמרות במהלך היום – בוקר ,צהריים וערב ,וזאת על פי שיחות שערכה
הביקורת עם מ הל האגף ומזכירת סיירים ) ועה אלפסי( וכן על פי מערכת המשמרות.
לביקורת הועברו סידורי משמרות העבודה השבועיות של סיירי ביטחון לחודשים אוקטובר ו ובמבר
 ,2021כאשר כל שבוע כולל פירוט לגבי הסיירים הפועלים בכל משמרת )תוך חלוקה למשמרות בוקר
צהריים וערב( ומספר ה יידת שבה כל סייר פועל.
ממצאים:
הביקורת בדקה האם שובצו סיירים לכל ה יידות )ל 4-יידות( בכל המשמרות במהלך השבועות
שבתאריכים  .6.11.21 – 3.10.21להלן טבלה המציגה את כמות ה יידות שלא שובצו אליהן סיירים
בכל משמרת:

שבוע

3.10-9.10

10.10-16.10

17.10-23.10
24.10-30.10

31.10-6.11
סה"כ

משמרת

מספר ה יידות שלא שובצו
במהלך
סיירים
אליהן
המשמרת

בוקר

5

צהריים

8

לילה

7

בוקר

8

צהריים

11

לילה

10

צהריים

7

לילה

6

צהריים

2

לילה

4

בוקר

1

צהריים

2

לילה

8
79

מ תו י הטבלה לעיל יתן לראות ,כי  79יידות מתוך  336יידות במשמרות ,לא אוישו על ידי סיירים
).(23.5%
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי כפי שציין המבקר בדוח ,בתקופת הביקורת היה חוסר בכ"א ה חוץ
לטובת איוש יידות הביטחון בכל המשמרות .ב וסף לכך ,האתגר המרכזי בהפעלת מערך הביטחון
העירו י בתקופה זו ,היה ועוד ו ההתמודדות עם מגפת הקורו ה שמייצרת מידי יום סיירים
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מאומתים וסיירים ה דרשים לבידוד .תון זה משפיע ישירות על יכולת הפעלת יידות הביטחון
ואיוש המשמרות באופן מלא וכ דרש .על אף הקשיים והודעות הבידוד המגיעות במפתיע לפ י
תחילת משמרות או לאחר שסידור עבודה מופץ ,בשבועות האחרו ים רוב המשמרות מאוישות
כמתוכ ן.
מצ"ב דוגמה לסידור עבודה של משמרות אבטחת מוסדות חי וך לשבוע של 06.02.2022
:

הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
אין בתגובת מ הל האגף כדי לש ות את ממצאי הביקורת ,ו דרש היה ממ הל האגף לערוך שורה של
פעולות לגיוס העובדים ומילוי התק ים.
 .6.4בקרה על אחזקת שקים ומטווחים לסיירים
בהתאם ל והל העירו י "תהליך קבלת סייר/ת באגף הביטחון" על הסיירים לעבור את ההכשרות
הבאות:
 קורס מאבטח בסיסי  -לאחר חודש בתפקיד ,הקורס כולל הכשרה והסמכה מקצועיתומתקיים בחברת "מ.א .רוי עלית  -האולימפי הרצליה";
 מטווח ב שק הגבעה – לאחר סיום קורס מאבטח בסיסי; קורס ריע ון – אחת לחצי ש ה על הסייר לצאת לריע ון בחברת עלית; קורס מ הלי בטיחות – להכשרת סיירי מוס"ח.לביקורת הועבר קובץ גיליון אלקטרו י המ והל על ידי רכזת משאבי א וש באגף )להלן" :טבלת
הסיירים"( הכולל בין היתר את ה תו ים הבאים :מועד אישור היעדר עבירות מין ,מועד הצהרת
בריאות לצרכי שק ,תוקף תעודת מאבטח ,תאריך הכשרה שהתקיים בחברת " שק הגבעה" ,מועד
קורס הכשרה /קורס מוס"ח ומועד ביצוע קורס ריע ון אחרון.
ממצאים:
 .1מסקירת טבלת הסיירים עולה ,כי רכזת משאבי א וש מקפידה כי התעודות והאישורים
ה דרשים להכשרת הסיירים הי ם בתוקף ,וכן על עדכון תו י ההכשרות בטבלת הסיירים.
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התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי הוא מודה למבקר על ההערה החיובית ל ושא יהול עדכו י תו י ההכשרות של
הסיירים .משיך להקפיד על הת הלות זו.
.2

מצא כי האגף עזר במשך מספר ש ים בחברת " שק הגבעה" לצורך ביצוע מטווחים .לא
מצא תיעוד לבחי ת האגף לביצוע המטווחים בחברות אחרות.

התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי קיים צורך לבצע מטווחים אחת לחצי ש ה ,לשמירה על כשירות
מבצעית של סיירי הביטחון .במסגרת צורך זה ,מתבצע הליך של הצעות מחיר ממטווחים שו ים
בסביבת העיר מודיעין מכבים רעות .מטווח " שק הגבעה" מצא בכל פעם עם הצעת המחיר הזולה
ביותר מבין ההצעות המתקבלות ולכן מתבצעת התקשרות מול " שק הגבעה" בהזמ ת עבודה
מסודרת בהתאם ל הלים.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
אין בתגובת מ הל האגף כדי לש ות מממצאי הביקורת ,ולביקורת לא הוצגו הצעות מחיר.
 6.5אירוע חצי מרתון
 .6.5.1רקע
פעילותה של מחלקת ביטחון כוללת גם אבטחת אירועים עירו יים .אירועים אלו כוללים הופעות,
אירועים המו יים כגון חגיגות ,מופעים ,מסיבות ,אירועי מרוץ "מרתון" עירו יים ועוד.
בתאריך  19.11.2021התקיים מרתון מרוץ מודיעין )להלן" :המרתון"( ,במסגרתו יתן על ידי
מאבטחים ,סדר ים וסיירים )להלן" :כוח האדם"( מע ה ב וגע לביטחון ואבטחה של הספורטאים
והקהל הרחב שבא לצפות במרתון .במסגרת כוח האדם האמור פעלו מטעם אגף הביטחון סיירים,
פקחים עירו יים ,וכן מאבטחים של חברת האבטחה "רשף ביטחון".
לביקורת מסר על ידי מ הל אגף הספורט בעירייה ,כי הוא שימש כמ הל האירוע הכללי של המרתון
וכי אגף הביטחון אמון במסגרת המרתון על קביעת כמות הסדר ים והצבתם וכן על תוכ ית
המחסומים.
לביקורת הועברה על ידי מ הל אגף הספורט מצגת "סיכום מרתון ) "2021להלן" :סיכום המרתון"(.
מסיכום המרתון עולה ,כי בש ת  2021רשמו  7,304משתתפים למרתון.
ב וסף ,לביקורת הועבר ממ הל אגף ספורט בעירייה מסמך "מרוץ מודיעין המלצה לשי ויים :לו"ז
ומסלול" )להלן" :מסמך לו"ז המרתון"( מיום  ,04.07.2021אשר צוין בו כי הוא כתב בהמשך לדיון
ש ערך בהשתתפות גורמים שו ים ,וב יהם מ הל אגף ביטחון וחירום.
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במסמך לו"ז המרתון צוין ,כי לוח הזמ ים באירוע המרתון שהתקיים בעיר בש ת  ,2019במסגרתו
שעת ההז קה של המקצה הראשון הייתה  06:15ושעת ההז קה של המקצה האחרון הייתה ,11:30
הוביל לפער זמ ים בין המקצה הראשון למקצה הש י ,אשר גרם בין היתר ,למתיחת שעות עבודה
ארוכות יותר של צוותים הכוללים :שומרים ,סדר ים ומשטרה.
לאור האמור ,שו ו שעות ההז קות במרוצים כמפורט בטבלה הבאה:
מסלול ריצה

שעת הז קה

 21ק"מ

06:15

 10ק"מ

07:00

 5ק"מ

07:15

 1.8ק"מ  -תחרותי

09:00 / 09:20

 1.8ק"מ  -עממי

11:25 - 09:30

סיום משוער

10:30

טקס חלוקת גביעים 10:45
 300מטר אפרוחים

11:30

במסמך לו"ז המרתון ציין מ הל אגף הספורט כי "בגלל שי וי הלו"ז ש ה את מסלול ה  10ו  5קמ'
כך שהכ יסות לרעות ומכבים תשאר ה פתוחות – תלוי אפשרות לסגירת הכבישים לש י הכיוו ים".
ב וסף ,מ הל אגף הספורט ציין כי "יש לבדוק את עלויות האבטחה" .בתגובה לכך ,כתב בלו"ז
המרתון כי מ הל אגף ביטחון וחירום ציין "שיתכן כי השי וי המוצע מההיבט התקציבי לא יקטין
עלויות בגלל השי וי של המסלולים הקצרים )."(5,10
 .6.5.2סדר ים ומאבטחים
לצורך אבטחת המרתון והסדרת הת ועה בעיר הזמין אגף ביטחון וחירום מחברת "רשף ביטחון
) (1993בע"מ" )להלן" :רשף"( שירותי אבטחה ,ובכלל זה כוח אדם הכולל סדר ים ומאבטחים.
אישור להזמ ה לקבלת שירותי האבטחה מחברת רשף ,יתן על ידי מ הל ס יף מודיעין בחברת רשף,
במכתבו למ הל אגף הביטחון ב ושא "אחריות אבטחת אירוע 'מרתון מודיעין'  19וב' ) "21להלן:
"מכתב האחריות"( בו צוין כי" :הרי י לאשר בזאת את אחריותי כמ הל ס יף מודיעין בחברת 'רשף
ביטחון' לאבטחת אירוע מרתון מודיעין המתוכ ן להתקיים ביום ו' ,ה 19-ל ובמבר בשעות03:00 :
ועד ".12:00
ממכתב האחריות יתן לראות כי חברת רשף הייתה אמורה לספק כוח אדם ,הכולל בין היתר120 ,
מאבטחים ,בודקים וסדר ים.
מהודעת המייל ש שלחה ע"י מ הל האגף עולה כי "שעות הפעילות המתוכ ות "03:00-12:00
)להלן" :מייל ממ הל האגף"(.
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להלן צילום דרישת התשלום של חברת רשף )להלן" :דרישת התשלום"( ,בגין השירות שסופק על
ידי עובדים מטעמה במסגרת אירוע מרתון ,הכוללת את שעות העבודה של הסדר ים וכן של
הבודקים )כלומר מאבטחים(:

מדרישת התשלום עולה ,כי העירייה חויבה בתשלום בגין  9שעות )בשעות  (12:00 -03:00עבודה של
כל אחד מהעובדים שהוזמ ו מחברת רשף ,ובכלל זה של כל הסדר ים והמאבטחים.
באתר האי טר ט של עיריית מודיעין פורסם לו"ז המרתון ,ממ ו עולה כי אירוע המרתון יתחיל
בשעה  ,05:00לצורך כי וס וחלוקת ערכות.
לביקורת הועבר קובץ "טבלת כוחות ומשימות מרוץ מודיעין" )להלן" :טבלת הכוחות"( שערך מ הל
אגף הביטחון ,הכולל פירוט של כוח האדם ,ה דרש לצורך אבטחת המרתון .טבלת הכוחות כוללת
פירוט של ה תו ים הבאים ב וגע למאבטחים /סדר ים:


שעת התחלת עבודה;



שעת סיום עבודה;



משימה שהמאבטח /סדרן דרש לבצע במסגרת המרתון;



הערות לגבי משימת הסדרן בחלק הש י של היום )"שלב ב'" כפי ש כתב בטבלת הכוחות(,
ככל שקיימת;



מיקום בו הסדרן /מאבטח מוצב.
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ממצאים:
 .1מלוח הזמ ים כפי שפורסם באתר העירו י ,עולה כי שעת ההתחלה של המרתון הי ה .05:00
עם זאת ,על פי דרישת התשלום ,מסמך האחריות ,והמייל ממ הל האגף ,שעת ההתייצבות
של הסדר ים /מאבטחים הייתה  ,3:00כלומר כ 120 -סדר ים ובודקים  /מאבטחים התחילו
לעבוד שעתיים לפ י מועד התחלת המרתון.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי אירוע מרוץ מודיעין הוא האירוע הגדול והמורכב ביותר המתקיים
בעיר במהלך הש ה .כמו לפ י כל אירוע ,מתבצעת עבודת מטה מסודרת הכוללת :סיורי שטח עם
כלל הגורמים ,אישורי תוכ יות ,כתיבת תוכ ית אבטחה ,תיאום מול משטרה ,מד"א ,כבאות והצלה,
הזמ ת מאבטחים ,הזמ ת מחסומים ועוד.
לפ י כל אירוע דרש זמן סביר להיערכות והתארג ות הכוחות ,במיוחד באירועים בהם סד"כ
המאבטחים והסדר ים גדול ובדגש מיוחד כאשר מדובר במערך סדר ים ומאבטחים שאי ם חלק
ממערך המאבטחים הקבוע של העיר )המאבטחים שמגיעים לאירוע אי ם מכירים כלל את העיר
ואת המשימה( .ההכ ות המקדימות ביום האירוע כוללות בין היתר :בדיקת התייצבות כלל
המאבטחים והסדר ים שהוזמ ו ,חלוקת ציוד ,פיזור המאבטחים והסדר ים בגזרות השו ות,
תדרוכם ,ביצוע ביקורת אחרו ה לפ י מתן אישור לפתיחת האירוע ועוד .ב וסף ,יש לקחת בחשבון
בלת"מים )בלתי מתוכ ים( כגון אי התייצבות מאבטחים או סדר ים בהתאם לסד"כ ש קבע ,דבר
המצריך זמן והמחייב ביצוע שי ויים מיידיים לפ י תחילת האירוע והיערכות בהתאם ,איחורים של
מאבטחים וסדר ים וכו' .פעולות אלה גוזלות זמן רב ולכן דרשה התייצבות מערך האבטחה בשעה
 03:00וזאת על מ ת ש וכל להיערך כ דרש לפתיחת המרוץ בשעה ש קבעה.
לצערי ,לא יתן באף אירוע לקלוט את המאבטחים והסדר ים סמוך למועד פתיחת האירוע ולהספיק
לבצע את כל המטלות ה דרשות ולעמוד בת אי הרישוי ות אי המשטרה לפתיחת האירוע ,בוודאי
לא באירוע המצריך פיזור סדר ים ומאבטחים רב לאורך מסלול של  21ק"מ.
יש לציין כי בהפקת הלקחים שבוצעה לאחר המרוץ עלה כלקח הצורך להקדים במרוץ הבא את שעת
ההתייצבות של המאבטחים והסדר ים על מ ת להספיק את כל המטלות ה דרשות בזמן לפ י פתיחת
המרוץ.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת מקבלת את הערת מ הל האגף כי אכן מדובר באירוע גדול ומורכב .עם זאת ,לא מצא
פירוט לפעולות ה דרשות לתשלום בגין שעתיים לפ י תחילת המרתון מעבר לפריסתם על פ י
המסלול .הביקורת תציין כי גם במידה וקיים צורך בפעולות וספות במסגרת ההכ ות המקדימות,
דרש להגדיר את הצורך ולהגדיר את הפעילות ל  120 -סדר ים
שעתיים לפ י תחילת האירוע.
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 .2מדרישת התשלום עולה ,כי העירייה חויבה בתשלום של  9שעות עבודה עבור כל אחד
מהסדר ים /מאבטחים שהוזמן מחברת רשף ,וזאת ב יגוד לטבלת הכוחות ,ממ ה עולה כי
חלק מהסדר ים/מאבטחים סיימו את עבודתם מספר שעות לפ י השעה .12:00
להלן טבלה המפרטת את מספר הסדר ים שסיימו עבודתם לפ י השעה  12:00לפי טבלת הכוחות,
ואת התשלום ששולם בגין השעות שבהן לא עבדו בפועל:
שעת סיום מספר סדר ים /מספר שעות ששולמו עלות לשעת סה"כ תשלום בגין שעות
שבהן לא בוצעה עבודה
ללא ביצוע עבודה עבודה
מאבטחים
עבודה
בפועל
)בש"ח,
בפעל
בפועל
כולל מע"מ( )בש"ח ,כולל מע"מ(
07:30

21

94.5

09:00

4

12

09:15

37

102

סה"כ שעות והתשלום בגי ן

208

7,749
82

984
8,364
17,097

מהטבלה עולה ,כי העירייה שילמה לחברת רשף סך של  ₪ 17,097בגין  208שעות שבהן לא בוצעה
עבודה בפועל על ידי סדר ים ומאבטחים של חברת רשף.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי במרוץ מודיעין יש מספר מקצים ומסלולי ריצה שו ים וב וסף ,דרש
לאבטח ולשמור על סדר ציבורי במתחם ההתארג ות ,קודת הזי וק ,קודת הסיום מתחם ההפ י ג
ועוד .במקומות שבהם יתן לבצע שי ויי משימה והעברת מאבטחים וסדר ים לשלב ב' באירוע
ולטובת חסימות וספות ,הדבר מתבצע תוך כדי המרוץ .ב וסף ,חלק מהמאבטחים והסדר ים
שמסיימים את המשימה הראשו ה שלהם במסלולים" ,מדלגים" לשלב ב' ומקבלים משימה וספת
של תגבור מערך אבטחה בשטח ההתארג ות ,במתחם ההפ י ג ,קודת הסיום ,חסימות דרשות
במקומות אחרים וכו' ,וכן ,מוסתים למשימות שמתבקשות ומתעוררות בהתאם לצורך .לכן לא יתן
לשחרר מאבטחים וסדר ים לפ י שעת סיום האירוע.
עובדה וספת הממחישה את חשיבות ההתייצבות המקדימה ושעת הסיום של הכוחות הפועלים
בשטח היא שגם משטרת ישראל אשר מחייבת בהצבת שוטרים בשכר לטובת האירוע ,קובעת את
שעת ההתייצבות לשוטרים בשעה מוקדמת לטובת התארג ות ופריסה מסודרת ושעת הסיום אחידה
לכולם ,ולא משחררת אף שוטר במהלך האירוע מעבודתו גם אם סיים משימתו מוקדם יותר
מהאחרים .גם השוטרים דרשים לשמש כגיבוי ותגבור במשימות ה דרשות ע"פ צורך ועל כן
דרשים לעבוד בשעות זהות לשעות של מערך המאבטחים והסדר ים באירוע.
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הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
הביקורת אי ה מקבלת את תגובת מ הל האגף מה ימוקים הבאים:
" .1טבלת הכוחות" התוכ ית לא מציגה מה בדיוק הסדר ים והמאבטחים צריכים לעשות בשעות
שלאחר סיום באזור המרתון שהוקצה להם.
 .2ההשוואה שביצע מ הל האגף לשוטרים באירוע אי ה במקומם בין היתר כי המדובר במספר מוך
יותר של שוטרים בתפקידים ובפיזור שו ה.
 .3כמות הסדר ים והמאבטחים שהושארו ללא הגדרה מסודרת של משימה הי ו כ.50% -
 .4המקובל במירוצים כי ברגע שמסתיים מקטע ,יתן לפ ות את שירותי האבטחה.
 .3מטבלת הכוחות עולה ,כי קיימים עשרות מאבטחים /סדר ים אשר אמורים היו להתחיל
את עבודתם בשעה  .06:00עם זאת ,מדרישת התשלום ,הכוללת את פירוט שעות עבודת
הסדר ים והמאבטחים עולה ,כי עבור כלל הסדר ים והמאבטחים שולם תשלום עבור
עבודה בשעות  .12:00 -03:00מכאן ,שלמרות שהיה צורך להעסקת חלק
מהמאבטחים/סדר ים מהשעה ) 06:00על פי טבלת הכוחות( ,החיוב עבורם בוצע כבר
מהשעה .03:00
מטבלת הכוחות עולה ,כי  55סדר ים /מאבטחים דרשו להתחיל עבודתם בשעה ,06:00
אולם בפועל החיוב בגי ם החל בשעה  ,03:00כמפורט בטבלה הבאה:

שעת
כמות עובדים
תחילת
שהתחילו לעבוד
עבודה
55

06:00

עלות
שעות ששולמו טרם לשעת
תחילת עבודה ) 03:00-עבודה
)בש"ח,
(06:00
כולל מע"מ
165

82

סה"כ תשלום בגין
שעות שבהן לא בוצעה
עבודה בפועל
)בש"ח ,כולל מע"מ(
13,530

מהטבלה עולה ,כי העירייה שילמה לחברת רשף סך של  ₪ 13,530בגין  165שעות שבהן לא
בוצעה עבודה בפועל על ידי סדר ים ומאבטחים של חברת רשף.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר כי ההתייחסות לממצא זה מוסברת בהתייחסות לממצאים .2 ,1
 .6.6חברת מחסומים
העירייה התקשרה עם חברת "יוקון במות" )להלן" :יוקון"( להשכרת והתק ת מחסומים לאירועי
תרבות בעיר מודיעין מכבים רעות ,לפי מכרז .1/15
ביום  03.11.2016הוחלט להאריך את ההתקשרות עד ליום  .25.03.2018ביום  06.11.2017הוחלט
להאריך את ההתקשרות עד ליום .25.03.2019
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לביקורת הועברו הזמ ות עבודה להזמ ת מחסומים לאירועים ש תיים בש ת  2021וכן הצעות מחיר
שהתקבלו מספקים שו ים לאספקת מחסומים.
להלן טבלה המציגה הזמ ות העבודה לספקים ואת הצעות המחיר ש תקבלו מן הספקים בש ת
:2021

ספק
מס
הזמ ה זוכה

תאריך
הזמ ה

סכום
הזמ ה
כולל
מע"מ
)ב(₪ -

הצעה
יוקון
למחסום
משטרתי
)בש"ח(

הצעה
הצעה א.ד
מחברה
במות
וספת
למחסום
למחסום
משטרתי
משטרתי
)בש"ח(
)בש"ח(

4101

יוקון 60,000 14.01.2021

28

30

ש.מ.ל.א.ר
32 -

6110

יוקון 87,000 27.06.2021

28

30

ארגו י
במות 33 -

הערת
הביקורת

חיובים
מש ת
 2020זקפו
להזמ ה
עבור ש ת
.2021

ממצאים:
 . 1למרות שהמדובר בהזמ ות בסכום של כ 250 -אלף  ,₪האגף ממועד סיום ההתקשרות
ביום  25.03.2019עם יוקון ,לא יצא להליך מכרזי אלא המשיך בהליך הצעות מחיר.
התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי לקראת סיום מועד מכרז המחסומים בחודש מרץ  ,2019פ ה אל
מחלקת מכרזים והתקשרויות בבקשה לצאת למכרז מחסומים חדש .ב וסף ,הת הל תהליך
התכתבויות במייל בו התריע מ הל האגף על סיום המכרז וביקש מספר רב של פעמים לצאת למכרז
מחסומים לאור הצורך .הוצאת המכרז ו יהולו אי ו בתחום האחריות והסמכות של אגף ביטחון
ושירותי חירום.
במקביל ומכיוון שבמהלך תקופה זו שבה לא התבצע הליך מכרז למחסומים ,אלצ ו לעבוד עם
הצעות מחיר על מ ת ש וכל להמשיך ולספק מחסומים לאירועים השו ים ברחבי העיר.
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התייחסות גזבר העירייה
להלן התייחסות גזבר העירייה ל ושא :
" מכרז המחסומים היה בתוקף עד ליום .25.3.20
לפיכך בתקופה המכרעת אשר ועדה לפרסום המכרז ו יהולו לפי תוכ ית העבודה היה שיאו של גל
הקורו ה הראשון ולא יתן היה לפרסם מכרז חדש הן מבחי ת מצבו של המשק אשר היה בעת הזאת
בקיפאון מוחלט והן מבחי ת עיריית מודיעין אשר א שי המקצוע מטעמה שהו בחל"ת ממושך אשר
לא אפשר לפרסם את המכרז.
לכך יש להוסיף כי המכרז אשר הסתיים היה מכרז מחסומים עבור אירועי תרבות בלבד ,אירועים
אשר כלל לא התקיימו במהלך כל ש ת  ,2020ולא היה צפי קרוב של שימוש במחסומים לאירועי
תרבות .
דבר זה הוליד צורך לעיין בשאלה האם כלל דרש מכרז חדש או שמדובר בשירות אשר יתן
להסדירו באמצעות הזמ ות עבודה בלבד וזאת לאור השי ויים האובייקטיביים וצמצום ההיקף
הכספי של התקשרות זו אשר הביאה עימה מגפת הקורו ה.
חשוב לציין שמיד עם סיום המכרז הועברו לאגף שתי ה חיות מטעם גזברות העירייה:
האחת היא לעבוד בהזמ ות בלבד  -על מ ת שהעבודה תתבצע בהתאם ל הלי העבודה ב ושא
התקשרויות ,וכמובן על מ ת שיתאפשר לבצע בקרה תקציבית.
הש ייה ,ובכך העיקר ,היא לעבוד עד להסדרת מכרז ,עם הספק קשת במות ,אשר יכול לספק
שירות זה מסגרת מכרז קיים ותקף ,ואולם האגף סירב מסיבותיו.
בהמשך לאמור לעיל ,כפי ש יתן לראות בטבלה המצ"ב  ,ה יצול המצטבר של הזמ ות המחסומים
שיצאו הי ו בחריגה מי ורית ביותר מהסכום להתקשרות ש תית והמחייבת במכרז
ריכוז סכומים ש וצלו מהזמ ות עבודה
מספר הזמ ה

סכום מסגרת ההזמ ה סכום ש וצל בפועל
המקסימאלית בש"ח

4104

60,000

58,960

7461

98,280

39,640

6110

87,000

86,878

245,280

185,478

יודגש כי כלל ההזמ ות כאמור אושרו על ידי וועדת הזמ ות של העירייה ,ולאחר הצגת מלוא המידע
באופן מלא ושקוף ,ואולם כידוע מדובר בשירות חיו י והכרחי ,אשר לא יתן לעצור באופן מיידי,
והיקף צורכי העירייה בש ה זו לא היו ית ים ל יבוי בשל גיף הקורו ה וההגבלות השו ות
בעקבותיו ,כמו גם הצרכים החדשים אשר ולדו עקב גיף זה )לדוגמא מחסומים עבור מתחמי
הבדיקות( .משת ים אלו ,שהי ם חריגים בתוכ ית העבודה ,הקשו על מיפוי הצרכים והובילו לפער
המי ורי אשר וצר.

116

דוח ביקורת -2021אגף ביטחון ושירותי חירום

לכך יש להוסיף כי למרות הפער הבלתי צפוי אשר וצר בהיקף ההתקשרות הש תי  -קטה גזברות
העירייה במש י זהירות ,והפ תה לא אחת את האגף מספר רב של פעמים לעבוד עם הספק העירו י
במכרז  -קשת במות ,אך האגף מסיבותיו ,סירב לעשות כן.
עם גמר הסגרים ופתיחת המשק וחזרה לשגרת עבודה מלאה הכוללת אירועים ת ה העיריה מע ה
לכלל צורכי העירייה ופרסמה מכרז אשר איתו עובדת העירייה כון לימים אלו .".
התייחסות הביקורת
תקופת הקורו ה "פגשה" אות ו וגרמה לעירייה להגיב במיידית לדרישות כמו במקרה זה של הצורך
להצבת מחסומים בעמדות בדיקה לקורו ה ש פתחו במקומות שו ים בעיר .כתוצאה מפעילות זו
בוצעה חריגה מה הלים אך מאידך ,הדבר היה כורח המציאות ולא יתן היה לפעול אחרת בעבודת
הגזברות .ועדיין ,הגזברות מציי ת בתגובתה  ":לכך יש להוסיף כי למרות הפער הבלתי צפוי אשר

וצר בהיקף ההתקשרות הש תי  -קטה גזברות העירייה במש י זהירות ,והפ תה לא אחת את
האגף מספר רב של פעמים לעבוד עם הספק העירו י במכרז  -קשת במות ,אך האגף מסיבותיו,
סירב לעשות כן,"......
עובדה המחייבת התייחסות להת הלות מ הל אגף הביטחון ב יגוד לכללי מי הל תקין.
 . 2ב יגוד למקובל בעירייה ,הצעות המחיר שלחו ישירות למ הל האגף ולא למ הלת הרכש וב וסף
לא עשתה פ ייה כתובה על ידי מ הלת הרכש למספר ספקים שו ים בתחום ,כפי שמקובל בעירייה.
להלן צילום של הצעת מחיר עבור הזמ ה :6110
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התייחסות מ הל אגף ביטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי לרוב ,הצעות המחיר מטופלות על ידי רפר טית הרכש באגף ובאמצעות
פ יה כתובה ומסודרת כ דרש .יש ם מקרים בודדים בהם דרש טיפול מהיר בהוצאת הצעות מחיר
בגלל צורך חשוב מיידי כגון פריסת מחסומים במתחמי בדיקות קורו ה ומקרים בהם זמי ות
רפר טית הרכש לטיפול ב ושא לא מאפשר עיכוב ,ומקרים בהם דרש הסבר מקצועי לשירות אותו
דרש לספק ולכן כדי לזרז תהליכים הח"מ מתערב ומסייע בטיפול בהצעות מחיר מול ספקים
שו ים .כל הצעות המחיר מועברות ישירות להמשך טיפול של רפר טית הרכש באגף בהתאם ל הלים
המקובלים .יש ם מקרים בהם רפר טית הרכש מטפלת בכל הליך הצעות המחיר והזמ ות העבודה
ועדיין הצעות מחיר וחשבו יות לתשלום שלחות מהספקים ישירות למייל של הח"מ ולא אל
רפר טית הרכש.
כל מה ש שלח למייל הח"מ ,מועבר ישירות לטיפול רפר טית הרכש .הערת המבקר טופלה לאלתר
ותתבצע הקפדה הדוקה גם במקרים של דחיפות גבוהה להוצאת הזמ ות עבודה.
 . 3מהצעות המחיר של הספקים ,עולה מצג כאילו מבוצעת חלוקה לכאורה של העבודות בהן אותו
מוצר – מחסום משטרתי ,לעיתים עלותו הי ה  ₪ 28ולעיתים  ,₪ 30כפי שמחליפים בי יהם הספקים
יוקון וא.ד .במות.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר כי מתבצעת פ יה לרוב לספקים מוכרים בתחום ה דרש ללא כל העדפה בי יהם.
בהתאם להצעת המחיר הזולה מועברת דרישה להזמ ת עבודה .אין כל יכולת לפקח או ל תח את
השיקולים האישיים של הספקים להצעת המחיר שלהם או לדעת האם מתבצע בי יהם תיאום .יחד
עם זאת ,בעתיד תתבצע פ יה גם לחברות אחרות ברחבי הארץ שעדיין לא פ י ו אליהם בעבר כדי
להימ ע מחשש של תיאום מחיר בין חברות כאלה ואחרות כפי שעולה מההערה של המבקר.
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 . 4הביקורת רואה בחומרה כי בגין הזמ ה  4101שהופקה ב 14.1.2021 -זקפים חיובים לש ת ,2020
והדבר מאושר על ידי מ הל האגף ,כפי שעולה בצילום הבא:

התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי לאור העובדה כי לא היה מכרז מחסומים בתוקף ,אלצ ו לעבוד מול
ספקים על פי הצעות מחיר ובהתאם להזמ ת מסגרת עד להוצאת מכרז כ דרש .לאור העובדה כי
דרשו מחסומים במקרים מסוימים דחופים מאוד ובהתראה קצרה והזמ ת המסגרת לא הספיקה,
אלצ ו להזמין מחסומים באופן מיידי בעיקר במקרים חריגים כגון :דרישה מיידית לפתיחת
מתחמי בדיקות קורו ה ברחבי העיר והצורך הדחוף במחסומים ,אירועים שההחלטה על קיומם
התקבלה בסמוך מאוד לאירוע בגלל מגבלות וה חיות משרד הבריאות )ההחלטה התקבלה בזמן
שלא אפשר הוצאת הזמ ה מסודרת( ,מפגעים בטיחותיים שסיכ ו אזרחים והיה דרש לסמן מקום
ולהרחיק את הסכ ה ומקרים דומים ,לכן ,וצר מצב בו סופקו מחסומים מעבר להזמ ת המסגרת
והיה דרש לשלם לספק עבור השירות.
כל ההזמ ות והפעולות ה "ל עשו בעדכון מיידי של הגזברות ובאישור מראש לאור חשיבות ה ושא
והצורך ולאור העובדה כי לא יתן היה לתת פתרון אחר.
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בהתאם לה חיית הגזברות ,הספק דרש להוציא חשבו ית עבור העבודה שבוצעה והמחסומים
שסופקו והועבר לקבלן תשלום .לאחר חתימה על חשבו ית בגין עבודה שבוצעה ,החשבו ית מועברת
במערכת לגזברות .לגבי אופן ביצוע התשלום ממליץ לקבל התייחסות הגזברות.
הערת הביקורת לתגובת מ הל האגף:
לא הועבר לביקורת כל תיעוד כי הפקת הזמ ות רטרואקטיביות בוצעה על דעתה ובאישורה של
גזברות העירייה .ב וסף הפקת הזמ ות באופן זה כפי שבוצע על ידי מ הל האגף אי ה תקי ה.
תגובת גזבר העירייה
"..........הזמ ת מסגרת הי ה הזמ ה אשר חלה על כל פרטי כתב הכמויות ,ועל כן בהזמ ות מסוג זה
מפורט על גביה מהי מהותה העיקרית של ההתקשרות )קרי אספקת מחסומים( ,והיא חלה על כל
פרטי כתב הכמויות כפי שיוזמ ו מעת לעת בשעת הצורך .ההזמ ה הו פקה לאחר שהתקבלו
שלוש הצעות מחיר בחודש אוקטובר ................................2020
חשוב לציין שללא קשר לדוח זה וכחלק מתהליכי הבקרה של מ הל הכספים כבר במהלך חודש
ובמבר  2021חסמה האפשרות לקלוט חשבו יות עם תאריך ערך הקודם לתאריך החתימה על
ההזמ ה." .
התייחסות הביקורת לתגובת גזבר העירייה
אין בתגובת גזבר העירייה לש ות את ממצאי הביקורת ,כי המדובר בהזמ ה אשר מופקת לצורך
תשלום על אירועים שבוצעו טרם הפקת ההזמ ה.
אמ ם החשבו יות ,כפי שציין גזבר העירייה הי ן לאחר הפקת ההזמ ה ,אך החשבו ות בגי ם הופקו
החשבו יות הי ם טרם ביצוע ההזמ ה.
לסיכום ,גזברות העירייה פעלה כון בכך שהפיקה הזמ ה עבור חשבו יות שהתקבלו מאוחר יותר,
עם זאת מ הל אגף הבטחון פעל שלא כשורה בכך שבוצעה עבודה אך דרשה הזמ ה אך ורק לאחר
תום העבודה.

 . 7התקשרות עם חברת א.ברק
המחלקה לאבטחת מוס"ח )להלן" :מחלקת מוס"ח"( כוללת מ הל מחלקה ,קב"טי מוסדות חי וך
)להלן" :קב"טי מוס"ח"( ומאבטחים סטטיים המוצבים במוסדות החי וך ומועסקים על ידי חברת
אבטחה עימה התקשרה העירייה .כון לש ת תשפ"ב מועסקת עבור האגף ב ושא אבטחת מוסדות
חי וך ואבטחת אירועים חברת האבטחה " -רשף ביטחון ) (1993בע"מ" )להלן" :רשף"( .קודם
להתקשרות עם חברת רשף ,הועסקו המאבטחים במוסדות החי וך על ידי חברת "א .ברק שמירה
ובטחון בע"מ" )להלן" :ברק"( וזאת עד לתאריך .11.08.2021
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להלן תרשים המציג את מב ה הארגו י של מחלקת מוס"ח ,כון לחודש אוקטובר :2021

מנהל יחידת
אבטחת מוסדות
חינוך

 3קבט"י מוסדות
חינוך

מאבטחים בבתי
ספר  -חברת
אבטחה
לצורך קיום האבטחה במוסדות החי וך כאמור לעיל ,מתקשרות ,מעת לעת ,הרשויות המקומיות
בחוזים עם חברות אבטחה .חברות האבטחה מעמידות לרשות העירייה מאבטחים.
בעיריית מודיעין מכבים-רעות בחרה חברת ברק ,במכרז מסגרת של החברה למשק וכלכלה
מס' ש.38/2017/
ביום  21.08.2018חתם בין העירייה לבין חברת ברק חוזה ההתקשרות )להלן" :חוזה"( ה לווה
למכרז למתן "שירותי אבטחה וסיור במוסדות חי וך ,אבטחת טיולים ,אבטחת עובדי ציבור ,שירותי
אבטחה וסיור עירו יים ושירותי מוקד".
להלן סעיפים עיקריים בחוזה ההתקשרות של העירייה עם חברת ברק:
סעיף  2.28לחוזה קובע כי:
"הקבלן ימ ה ,על חשבו ו ,מפקח חמוש )לעיל ולהלן בחוזה זה" :המפקח"("..
סעיף  2.29לחוזה קובע כי:
"המפקח יהיה אחראי לקיים קשר שוטף עם העובדים של הקבלן ,לפקח על ביצוע השירותים על
ידם ולדאוג למילוי מקום במקרים של חוסר בעובדים כאמור .המפקח יהיה אחראי לוודא
התייצבות עובדי הקבלן בעמדות וידווח ל ציג הרשות המזמי ה על כל תקלה /איחור בהתייצבותם.
 ...ויוודא התייצבות המאבטחים לעבודתם בהתאם לצורך .המפקח יחתום ביומן המוסד ויציין את
ממצאי הביקורות אשר בוצעו על ידו".
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להלן תיאור תהליך העבודה לאישור התשלומים לחברת האבטחה:
הגעת מאבטח לעמדה
בדיקת התייצבות המבאטחים על ידי מפקח מטעם הקבלן
בדיקת קב"ט  -האם המאבטח ביצע את השעות בפועל
אישור מנהל האגף
אישור חשבת
האגף

תשלומים לחברת ברק ,אשר מרביתם מסעיף תקציבי המתייחס ל ושא שמירה וכן סעיפי תקציב
המתייחסים לאבטחת העיר ולאבטחת אירועים:
2019

2020

2021

15,260,887

11,555,846

8,158,146

הביקורת ביקשה לבחון האם קיימת בקרה אחר יישום פרק  11לחוזה עם חברת ברק המתייחס
להפרות וסעדים .להלן צילום מחוזה ההתקשרות עם ברק המתייחס להפרות הקבלן ולק סות אשר
יוטלו עליו במקרה של הפרה:
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להלן פירוט התשלומים שבוצעו על ידי העירייה לחברת ברק בגין אבטחת מוסדות חי וך במהלך
חודש יו י :2021
כמות שעות תעריף לשעה )בש"ח( סה"כ לתשלום )בש"ח(

סוג האבטחה

12,039

מאבטח מוס"ח 100% -
מאבטח מוס"ח 125% -

864,854

72
72

264

מאבטח מוס"ח 150% -
מאבטח מוס"ח  -שבת  /חג

21,064

80
100

ק סות

-200

סה"כ שעות

12,318

-14,368

72

סה"כ לא כולל מע"מ

871,551

מע"מ 17%

148,164

סה"כ כולל מע"מ

1,019,714

הביקורת בדקה את מספר השעות בגי ן ית ו ק סות על ידי הקב"טים לחברת ברק במהלך חודש
יו י  2021בגין אבטחת מוסדות חי וך .להלן טבלה המציגה תוצאות בדיקה זו:
סוג אבטחת מוס"ח מספר שעות ק ס
בוקר

1,105

צהרים

1.5

ערב

7

סה"כ שעות ק ס

1,113.5
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יצוין כי בפ י מ הל האגף הוגש על ידי הקב"טים מסמך המסכם את כלל הק סות אשר עמד על 1,074
שעות ,כפי ש יתן לראות באיור הבא:

ממצאים:
 .1מצא כי בחודש יו י  ,2021אף שהקב"טים קבעו כי יש לחייב את חברת א .ברק בכ1,074 -
שעות ,והביקורת בח ה את החישוב וקבעה כי המדובר ב –  1,113.5בגין אי התייצבות,
בפועל הוטלו על חברת א .ברק ק סות בגין  200שעות בלבד .ההפרש בין הק סות ש קבעו
על ידי הקב"ט לבין הק סות שהוטלו בפועל הי ו  913.5שעות.
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להלן אישור מ הל האגף לחיוב של  200שעות בלבד:
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 .2להלן טבלה המציגה את סכום ההפרש בין סכומי הק סות שהוטלו על א .ברק על ידי
הקב"ט לבין סכומי הק סות שהוטלו בפועל על חברת א .ברק ,לחודש יו י :2021
סוג אבטחת מוס"ח

מס' שעות  /סכום

בוקר

1,105

צהריים

1.5

ערב

7

סה"כ שעות ק סות

1113.5

סה"כ שעות ק ס שאושרו

200

הפרש ק סות שלא אושרו

913.5

עלות לשעה

71.84

עלות ק סות שלא אושרו

65,625.84

עלות ק סות שלא אושרו
כולל מע"מ ועמלה למשכ"ל 78,701.79

התייחסות מ הל אגף בטחון
במקרה המדובר ,התרשמות הח"מ לאור ה יסיון הרב בתחום מול חברות האבטחה ,לאור היכרות
ארוכת ש ים מול חברת א .ברק שפעלה בעיר ולאור ההת הלות היומיומית בשטח ,החליט הח"מ
לצמצם את כמות שעות הק ס וזאת מהסיבות הבאות:


סכום הק ס ש יתן אי ו מידתי .בכל יום ובכל רגע תון ,יתן לתת ק סות לחברת
האבטחה בגובה של מאות שעות אבטחה ביום המסתכמים לסכומים גבוהים מאוד
ולא הגיו יים בסוף כל חודש ,אך כפי שציין הח"מ ,הק סות הי ם אמצעי כדי לדרבן
את החברה לעבוד ולהשקיע ולא המטרה הסופית.



חברת א .ברק הייתה חודשיים בלבד מסיום הסכם ועזיבת העיר וחודש יו י  2021הוא
החודש האחרון של ש ת הלימודים שהת הלה בסך הכל בצורה תקי ה מבחי ת אבטחת
מוסדות חי וך והח"מ סבר שלא היה כון מבחי ת עיריית מודיעין מכבים רעות
להת הל כך מול חברת האבטחה שמסיימת את הפרויקט לאחר  9ש ים שעבדו בצורה
תקי ה בעיר ובשיתוף פעולה מצוין וביחסי עבודה מצוי ים.



חברת א .ברק הייתה תו ה בדיוק כמו כל חברה אחרת להת הלות בעיר בתקופה
הקורו ה הכוללת בידודים של מאבטחים ומאומתים ועדיין עשתה מאמצים גדולים
וסיפקה את ה דרש ממ ה במסגרת המגבלות ,סיבה וספת שבגי ה סבר הח"מ ש כון
לק וס את חברת האבטחה בגין ליקויים אך לא במימדים שהוצגו.
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התרשמות הח"מ שהק סות הגבוהים והחריגים בחודש יו י  2021בוצעו ממ יע שאי ו
מקצועי של מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך אלא ממ יע אישי ,הת הגות לא
תקי ה שמאפיי ת את מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך באגף מזו תקופה ארוכה
והח"מ אף התריע על כך במספר הזדמ ויות שו ות.



במשך ש ה וחצי לא ית ו על ידי מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ק סות בסכומים
המתקרבים לסכום הק סות של חודש יו י  ,2021מה שמעיד ומחזק את התרשמות
ותחושת הח"מ ב ושא כי הסיבה המרכזית למתן הק סות היא אי ה סיבה מקצועית
של מ הל מחלקת אבטחת מוסדות חי וך ,אלא צורך להוכיח לחברת האבטחה כי הכוח
מצא בידיו ו"להע יש" את חברת האבטחה על תקופה מסוימת בעבר.

לע יין ההערה )הראשו ה( ,מ קודת מבטי ,לא מדובר בהכ סה עבור העירייה ,שכן חברת האבטחה
הייתה צריכה להציב מאבטחים כ דרש שעליהם הייתה עיריית מודיעין מכבים רעות דרשת לשלם.
מכיוון שלא בוצעה העבודה כ דרש ,עיריית מודיעין מכבים-רעות לא דרשה
לשלם וסכום זה הי ו "חסכון" לא מתוכ ן ולא רצוי עבור עיריית מודיעין מכבים רעות אך בטח לא
הכ סה שכן אחרת ,המטרה תהפוך להיות ק סות לחברת האבטחה כדי לייצר הכ סות לא מתוכ ות
לעירייה.
לע יין ההערה )הש ייה( כפי שצוין בתחילת ההתייחסות לממצא ,ק סות הם חלק בלתי פרד
מהעבודה השוטפת מול חברת האבטחה וכך היה תמיד ,גם בתקופתו של הקב"ט לשעבר וגם
בתקופות של קב"טים אחרים שעבדו במחלקה .ברגע שקב"ט מצא ל כון לק וס את חברת
האבטחה ,הוא היה מציין זאת על גבי החשבו יות והקיזוז היה מתבצע בתיאום מול הגזברות.
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טבלת ק סות ש ית ו לחברת א .ברק 12/2017-12/2019
חודש

סכום הק ס בשעות אבטחה

12/2017

 3שעות

1/2018

 161שעות

2/2018

 314שעות

3/2018

 130שעות

11/2018

 133שעות

1/2019

 190שעות

2/2019

 385שעות

3/2019

 282שעות

4/2019

 380שעות

6/2019

 34שעות

7/2019

 5שעות

9/2019

 45.5שעות

10/2019

 5שעות

11/2019

 10שעות

12/2019

 90שעות

סה"כ

 2167.5שעות

הן מהטבלה והן מצילום החשבו יות יתן לראות באופן ברור ועקבי כי ית ו ק סות באופן שוטף
לחברה כאשר היה הדבר דרש הן על ידי קב"טי מוסדות החי וך והן על ידי הח"מ .אבקש להוסיף
הערה כי דבריו של אסף אי ם תואמים את המציאות והעובדות בשטח.
התייחסות מ כ"ל העירייה
להלן עיקרי התייחסות המ כ"ל :
".............יחד עם זאת ,אם אקבל את הדיווח שלו כאמין ,אזי מדובר בחוסר של 111
מאבטחים )מקרים(.....................הסכם ההתקשרות מאפשר להטיל ק ס של  1שעה
עד  10שעות לכל מקרה.......לדעתי ,זה אכן לגיטימי ,לאור שביעות רצון בהת הלות החברה
בעיר במשך  9ש ים ,להטיל את הק ס המי ימלי של  111שעות כפי שמתיר ההסכם.......
עוד אוסיף ,כי לו היו מטילים על החברה ק ס של  1,113.5שעות והחברה הייתה מערערת
עליו בפ י ,לאור כל האמור לעיל ,אין ספק שהייתי מאשר להפחית את הק ס ל 111 -שעות,
כמותר בהסכם ההתקשרות."........
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הערת הביקורת בתגובה למ כ"ל העירייה ולמ הל האגף
 . 1מ כ"ל העירייה הטיב להסביר את האפשרות החוזית שעומדת בפ י העירייה לקבוע את
סכום הק ס המוטל על חב' האבטחה על היעדרות מאבטח כמצוין ...":עד  10שעות חיוב
ליום".
 . 2ההסכם עם חב' האבטחה כולל מ עד "ע ישה" המוצג בטבלה :

עד  10שעות חיוב בגין היעדרות .כתב המ כ"ל שאם היו מערערים בפ יו ,וכח ה סיבות ,כ ראה היה
מפחית את הק ס עד למי ימום ,והדגיש את העובדה כי לא קבעה ערכאת ערעור לקבלן שהוטל עליו
ק ס .כמו גם שההפחתה כאמור התגלתה בבדיקה ולא קיים תיעוד למחילה על ק סות ואין הסברים
להפחתות.

 . 8יחידת אכיפה עירו ית
 8.1כללי
בהחלטת ממשלה  1848מחודש יו י  2010הוחלט ,בין היתר ,להקים ברשויות מקומיות מערך אכיפה
עירו י משולב ,הכולל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירו ית ייחודית.
בהמשך להחלטת ממשלה  ,1848חקק בש ת  2011חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירו יים
ברשויות המקומיות )הוראות שעה( ,התשע"א) 2011-להלן" :חוק ייעול האכיפה"( ,אשר מהווה
בסיס למערכי האכיפה העירו יים המופעלים ברשויות העירו יות ובהן עיריית מודיעין.
מערכים אלה מורכבים מיחידת אכיפה עירו ית ייעודית של "פקחים מסייעים" ומכוח שיטור עירו י
ייעודי של שוטרים.
יצוין כי פקח עירו י הי ו עובד עירייה שהוסמך על פי סעיף  3לחוק לייעול האכיפה וסמכויותיו הי ן
אכיפת חוקי עזר של הרשות המקומית .פקח מסייע הי ו עובד עירייה שהוסמך על פי סעיף  10לחוק
לייעול אכיפה וסמכויותיו הי ן מ יעת אלימות.
בש ת  2012פרסם המשרד לביטחון פ ים את מסמך "תפיסת ההפעלה הכוללת של מערכי האכיפה
העירו יים" ,המגדיר את הת אים ,התהליכים והפעילויות של המערכים )להלן" :מסמך תפיסת
ההפעלה"( .המסמך עודכן בש ת .2014
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בחודש יו י  2021פרסם אגף המבצעים במשטרת ישראל " והל הפעלת מערך שיטור עירו י" שמספרו
) 220.007.01להלן " :והל הפעלת מערך השיטור"( הקובע בין היתר ,כללים ועקרו ות אחידים
להפעלת יחידות האכיפה העירו יות ,מגדיר את תחומי הפעילות וממשקי הפעילות ,מסדיר את
תיאום הפעילות המבצעית בין השיטור העירו י ויחידת הפקחים ברשות המו יציפאלית ומסדיר את
אופן הכשרת שוטרים ופקחים למערך האכיפה העירו י.
יחידת האכיפה העירו ית בעיריית מודיעין הוקמה בש ת  .2017היחידה עוסקת בין היתר בתחומים
הבאים:
 מ יעה וטיפול בתופעות הבאות בעיר:
 בריו ות; אלימות; ו דליזם.

טיפול בעבירות המשפיעות על איכות חיי התושבים ,כגון:
 עבירות רישוי וב ייה; עבירות קורו ה; עבירות בתחום האלכוהול; אכיפת עבירות ת ועה; -סיוע לאבטחת אירועים עירו יים.

הפעילות מבוצעת בעיקר באמצעות יידות .סיור של יידת מורכב מצוות של פקח מסייע ושוטר.
לעיתים ערכים סיורים של פקחים מסייעים על גבי קט ועים.
ביחידה עושים שימוש במספר מערכות מידע לצורך יהול ותפעול עבודת הפקחים:




מערכת פוקוס לפקחים :על פי אתר האי טר ט של מערכת פוקוס ,המערכת מאפשרת לבצע
את הפעולות הבאות:
-

העברת פ יה למכשיר הסלולר של הפקח ישירות מתוכ ת המוקד;

-

עדכון וסגירת פ יות בזמן אמת מהשטח;

-

עדכון סטטוס טיפול מהשטח כולל צירוף תמו ה והעברת הסבר;

-

מעקב אחר הפ יות המגיעות למכשיר בתוך מערכת המוקד דרך שורת סטטוס;

-

אפשרות פתיחת פ יה חדשה למוקד דרך מכשיר הסלולר כולל שליחת תמו ות
מהשטח.

מערכת ) lolaTECHלהלן" :מערכת לולטק"( :על פי אתר האי טר ט של מערכת לולטק,
המערכת הי ה מערכת פיקוח ח יה הכוללת מכשיר פיקוח המאפשר להפיק דוח בשטח,
ומאפשרת לדוחות להישלח בזמן אמת לתוכ ת המשרד ,שם יתן להמשיך לטפל בדוחות.
ב וסף ,למערכת תוכ ה משרדית המאפשרת ל הל את הדוחות ,הערעורים ,מכתבים ואת
הפקחים .המערכת כוללת ממשק ל יהול דוחות.
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 .8.2מתכו ת הפעלה
עבודתם של הצוותים כוללת את המשימות הבאים:
 .1מתן מע ה לקריאות מוקד עירו י  106אשר ותבו לפקח המסייע בשל אופיים המתאים
לטיפול על ידי יחידת האכיפה העירו ית.
 .2מע ה לקריאות מוקד משטרתי  100אשר ותבו לשוטר ה וכח בצוות.
 .3פעולות יזומות על ידי הצוות ,ככל ש וכחו במהלך הסיור כי מבוצעות עבירות.
 .4ביצוע מבצעים לטיפול בתופעות שו ות באופן ממוקד;
 .5מתן דוחות ,טיפול בדוחות וטיפול בערעורים על דוחות;
במסגרת פעילותם ,הצוותים מבצעים סיורים ברחבי העיר באמצעות יידות.
ב" והל הפעלת מערך שיטור עירו י" של אגף המבצעים במשטרת ישראל קבע ,כי יתן יהיה להפעיל
את כוח יחידת האכיפה העירו ית על בסיס משמרות מתואמות )שעון החיים( ,ריכוזי מאמץ ,מיקוד
גיאוגרפי ,תפיסות מבצעיות וכדומה ,בהתאם למשימות שיוגדרו בראייה מקומית.
הפעילות ביחידה מבוצעת במשמרות כדלקמן:
משמרת

שעות הפעילות הערות

בוקר

06:30 – 15:00

מותאמת בוקר 10:30 – 19:00
צהריים

14:00 – 22:30

מותאמת לילה 18:00 – 02:30
לילה

מופעלת בצורה חלקית ,לצורך תגבור ולא באופן יומיומי

מופעלת בצורה חלקית ,לצורך תגבור ולא באופן יומיומי

21:30 – 06:00

המשמרות המותאמות ועדו לתת מע ה מוגבר בחלק מן השעות בהן פועלות משמרות הבוקר
והלילה ,בהן מתרחשת מירב הפעילות של היחידה וכן לבצע משימות מיוחדות כגון ביצוע מחסומים,
בהתאם לצורך.
לביקורת הועברו סידורי משמרות העבודה )להלן" :סידור המשמרות"( של הפקחים המסייעים ושל
השוטרים הפועלים ביחידה בשבוע שבין  ,17.10.21-23.10.21המפרטים את הפקחים המסייעים
והשוטרים המשובצים לכל משמרת תוך פירוט ה יידת אליה שובצו.
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ממצאים:
 .1מסידור המשמרות עולה ,כי למרות שהמדובר בפעילות משותפת של פקח ושוטר יש ם
מקרים שמשובץ ל יידת פקח מסייע ללא שוטר .כך למשל ,במשמרת בוקר בתאריך
 20.10.2021שובצו ש י פקחים מסייעים ב יידת ללא שיבוץ של שוטר ,ובמשמרת בוקר
בתאריך  23.10.2021שובץ פקח אחד בלבד ל יידת ללא שיבוץ שוטר.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר כי יחידת האכיפה העירו ית מורכבת מכוח משולב של  14פקחים ו –  14שוטרים.
יש ן תקופות במהלך הש ה בהן סד"כ השוטרים אי ו מלא בהתאם לתקן וזאת מסיבות רבות כגון:
תגבור שוטרים במשימות אחרות בתח ה ובמרחב ,יציאה של שוטרים להכשרות ואימו ים מחייבים
במסגרת תפקידם ,מחלות ,בידודים ,חופשות ,מילואים ועוד .מצב זה יוצר חוסר בשוטרים ביחידה
וחוסר איזון בכ"א ומייצר מצב בו פקחים אלצים לצאת למשמרות ב יידת לבד ללא שוטר.
במשמרות בהם ה יידת מאוישת על ידי פקח או
ש י פקחים ,ה יידת ות ת מע ה לפ יות מוקד עירו י בלבד והפקחים עוסקים בתחומי עיסוק
ואכיפה עירו יים בלבד.
הערת הביקורת בתגובה:
בהתאם לתפיסת ההפעלה או להחלטה אחרת ב ושא ,השוטרים בשיטור העירו י אמורים לבצע רק
משימות שקשורות לשיטור העירו י ולא לתגבר ולעבוד בדברים אחרים .לביקורת לא הועבר כל
תיעוד על ישיבות  /פרוטוקולים עם קצי י המשטרה לגבי חיסורים המתבצעים על ידי המשטרה דבר
המו ע שיטור אפקטיבי.
 .2מצא כי לא קיימת מדי יות סדורה ב וגע למספר ה יידות המשובצות לכל משמרת .כך
למשל ,במשמרות בוקר בשבוע שבין  17.10.2021-23.10.2021שובצו בימים א' ,ג' ,ה' 3
יידות ,ביום ב' –  3יידות וקט וע ,ביום ד' –  2יידות ,בימים ו' ו -ש' – יידת אחת.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי בתחילת ש ה קבעת תוכ ית עבודה במסגרת מועצת אכיפה עירו ית
ובהתאם למדי יות ויעדי ראש העיר .מתוכ ית העבודה הש תית גזרות משימות חודשיות ,שבועיות
ויומיות ובהתאם לכך מופעלות ה יידות לטובת השגת היעדים ש קבעו ועמידה במשימות .במערך
קיימת אפשרות להפעלת יידות שיטור וקט ועים והשילוב בי יהם בפעילות הי ו חלק משיקול
הדעת ויכולת התמרון ה תו ים להחלטה של מפקד היחידה .יחד עם זאת ,עם הקמת היחידה ,קבעו
משמרות קבועות בהן חלה חובה על איוש יידות בהתאם ל"שעון החיים" של העיר ובהתאם
לצרכים ולמשימות .כך קבע כי בכל משמרת בוקר יופעלו  2יידות לפחות לטובת וכחות ובולטות
סמוך למוסדות חי וך ,בלילות בתקופת החורף קבע כי תופעל יידת אחת לפחות במשמרת לילה
ואילו בסופי שבוע יבוצע תגבור של יידת וספת ,בתקופת הקיץ מבוצעת חשיבה מחודשת לגבי
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מספר ה יידות ה דרשות בכל משמרת וכך גם מבוצעת חשיבה בתכ ון השבועי לפ י כל מבצע גדול,
פעילות ייחודית של היחידה ,אבטחת אירועים תחת כיפת השמיים וכו' .קיימת מדי יות סדורה
להפעלת מספר ה יידות בכל משמרת אך יחד עם זאת ,שמרת יכולת מפקד היחידה לתמרן ולש ות
את תמהיל המשמרות בהתאם לצורך ולדרישות השטח.
 .8.3אופן הטיפול בקריאות מוקד ותיעודו
מוקד עירו י הי ו גוף המקבל ומעביר לטיפול ,שאלות ופ יות שקשורות ליישוב ולעירייה מגורמים
שו ים .המוקד מהווה מעגל שירות ראשו י קבוע וזמין לתושבים הפו ים לעירייה ומשמש כצי ור
מידע מרכזי בעבור כל המחלקות העירו יות .הוא מהווה צומת מידע מרכזי הן בעבור העירייה והן
בעבור תושבים.
מספר רב של פ יות למוקד יכול להעיד על ער ות רבה של התושבים וכן על האמון שלהם בכך
שהעירייה תטפל בפ יותיהם ,אולם בדרך כלל מעיד על בעיות בשירות ה יתן לתושב בתחום מסוים.
קריאות התושבים אשר מתקבלות במוקד במידה שמ והלות בצורה כו ה מספקות תמו ה בזמן
אמת של ה עשה בשטח ולכן מהוות אף הן כלי בקרה חשוב אחר עבודת מחלקות העירייה השו ות.
קריאות אשר אופיין מתאים לטיפול על ידי יחידת האכיפה העירו ית מתקבלות במוקד העירו י מדי
יום.
הפקחים המסייעים והשוטרים ות ים מע ה לקריאות המתקבלות במוקד העירו י  106ובמוקד
משטרתי  100אשר אופיים מתאים לטיפול על ידי יחידת האכיפה העירו ית .קריאות כאמור ממוקד
עירו י  106מועברות לפקח המסייע וקריאות ממוקד  100כאמור ,מועברות לשוטר ה וכח בצוות.
הפקחים והשוטרים פועלים לטיפול בקריאות אלו ומתעדים אותן כמפורט להלן:
הפקחים המסייעים מתעדים את פרטי הקריאות ואופן הטיפול בהן באפליקציה "פוקוס לפקחים"
)להלן" :פוקוס"(.
להלן תרשים המתאר את תהליך הטיפול בפ יות המגיעות למוקד העירו י :106

תחילת טיפול

טיפול

סיום טיפול

• דיווח לפקח המסייע אודות האירוע ;
• הפקח המסייע יוצר קשר עם המודיע לקבלת פרטי מיקום
האירוע.
• סימון הגעה למקום האירוע במערכת פוקוס;
• טיפול באירוע.

• תיעוד אופן הטיפול באירוע בדוח פעולה במערכת פוקוס;
• יצירת קשר עם המודיע אודות אופן הטיפול באירוע.
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כפי ש יתן לראות ,תחילה הפקחים המסייעים מקבלים דיווחים מהמוקד על אירועים אשר בהם
הפקחים דרשים לטפל .הקשר בין המוקד לפקח המסייע מתבצע באמצעות מכשיר קשר,
באמצעותו ציג המוקד מדווח לפקח על פרטי האירוע ומיקומו .במקביל ,שלחת פ ייה למפקח
המסייע באפליקציה "פוקוס לפקחים" )להלן" :פוקוס"( הכוללת מלל של הדברים ש מסרו לו
במכשיר הקשר.
לאחר ש ציג המוקד מדווח לפקח המסייע אודות האירוע ,הפקח המסייע או השוטר שעימו ב יידת
יוצרים קשר עם הגורם שפ ה למוקד העירו י על מ ת להבין את מיקום האירוע.
כאשר מגיע הפקח למקום האירוע הוא מסמן זאת במערכת הפוקוס וסטטוס הטיפול באירוע
משת ה ל"בטיפול".
בסיום הטיפול הפקח המסייע ממלא דוח פעולה במערכת הפוקוס ,במסגרתו הוא מפרט לגבי אופן
הטיפול באירוע ,וסוגר את הפ ייה .כאשר הטיפול מסתיים בשעות סבירות שאי ן אמצע הלילה,
הפקח המסייע מתקשר למודיע ומסביר לו את הפעולות ש ערכו במסגרת אותו טיפול .ככל שאותו
אירוע לא טופל בשל מ יעה כלשהי ,הפקח המסייע מסביר למודיע כי באפשרותו לפ ות לטפל באירוע
בדרכים אחרות ,כגון באמצעות הגשת תלו ה במשטרה.
על פי ה מסר לביקורת מאת מ הל היחידה ,כאשר מדובר באירועים חריגים ,זמן ההגעה לאירוע
לצורך טיפולו הי ו  10דקות .כאשר מדובר באירועים שאי ם חריגים ,זמן ההגעה משת ה ,והי ו בין
רבע שעה לחצי בשעה ,בהתאם לדחיפות.
הביקורת קיבלה דוחות של קריאות ש תקבלו במוקד העירו י בש ים ) 2021 – 2019עד לתאריך
) (27.12.2021להלן" :דוח המוקד"( ממערכת "פוקוס".
במערכת "פוקוס" מתועדים הפרטים הבאים:


מספר פ יה;



פרטי פו ה – שם הפו ה וכן דרכי ההתקשרות עימו )ככל שהפו ה הי ו אדם פרטי ולא עובד
האגף(;



תאריך פתיחה – תאריך ושעת קבלת הפ ייה במוקד;



צפי לביצוע – תאריך ושעה צפויים לטיפול בפ ייה;



כתובת – הכתובת הרלוו טית לע יין הפ ייה;



תיאור – ושא הפ ייה;



סטטוס הפ ייה – האם הפ ייה טופלה בזמן התקן;



מטפל ,מדור – המחלקה הרלוו טית לפ ייה;



טיפול – תיאור אופן הטיפול.

הטיפול בתלו ות השו ות אמור להתבצע תוך פרק זמן קבוע המוגדר על ידי העירייה לפי סוג התלו ה.
משך הזמן אליו העירייה מתחייבת כמסגרת הזמ ים לטיפול בסוג תלו ה מסוים מהווה "זמן התקן"
לטיפול בתלו ה.
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מספר הפ יות הממוצע המתקבל במוקד העירו י  106המופ ות לטיפול הפקחים ביחידת האכיפה
העירו ית עומד בממוצע על כ 6,420 -פ יות מדי ש ה ,כ 535 -פ יות מדי חודש וכ 17.5 -פ יות מדי
יום.
ממצאים:
 . 1מ יתוח דוח המוקד עולה ,כי:


מסידור המשמרות של הפקחים המסייעים שהועבר לביקורת עולה ,כי בממוצע
פועלים בכל יום כ 7 -פקחים מסייעים )במשמרות בוקר ,צהריים ,ערב ומותאמות
ככל שיש ן( .לפיכך ,מחישוב שערכה הביקורת ]חלוקת מספר הפ יות המטופלות
מדי יום ) (17.5למספר הפקחים ) 7פקחים([ עולה ,כי כל פקח מטפל בכל יום )בכל משמרת(
בכ 2.5-פ יות בלבד.



מש ת  2019לש ת  2020חלה עליה של כ 7% -בכמות הפ יות הממוצעת לחודש .מש ת 2020
לש ת  2021חלה ירידה של כ 9% -בכמות הפ יות הממוצעת לחודש.

 . 2הביקורת בדקה ,מתוך מדגם של  29קריאות מוקד מחודש י ואר  2019את ה ושאים
בהן עוסקות הפ יות .מהמדגם עולה כי:


כ 17% -מהפ יות ) 5פ יות( עוסקות ב"חסימות מעבר" עקב ח ייה אסורה;



כ 14% -מהפ יות ) 4פ יות( עוסקות ברכב חשוד;



כ 10% -מהפ יות ) 3פ יות( עוסקות בח ייה אסורה;



כ 10% -מהפ יות ) 3פ יות( עוסקות באדם חשוד.



זמ י התקן לטיפול בכל הפ יות ,קבעו באופן כולל י של שעה אחת או יום אחד )24
שעות( ,ולא קיימת התייחסות וזמן תקן לכל עבירה על פי ושאה.



מצא כי עבור אותה עבירה מצאו בדוח המוקד זמ י תקן שו ים לטיפולה .כך,
למשל לגבי פ יות העוסקות ב"חסימות מעבר" מצא כי בפ ייה אחת התקן שהופיע
לטיפול הי ו שעה אחת ופעם אחרת התקן שהופיע לטיפול הי ו יום אחד – 24
שעות.



מצא כי רק לגבי  12פ יות קיים פירוט לגבי אופן הטיפול.

התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי זמ י התקן לטיפול בפ יות קבעו בתחילת דרכה ועם הקמתה של
יחידת השיטור העירו י בעיר ובתיאום מול המוקד העירו י .בהמשך קבע כי לאירועים חריגים זמן
תקן להגעה הוא  10דקות .הח"מ מקבל את הערת המבקר ו ושא הגדרת זמ י תקן לטיפול בפ יות
על ידי יידות השיטור העירו י יבחן מחדש אל מול המוקד העירו י ויטופל בהתאם.
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 . 3מצא כי אין מערכת בעלת ממשק המשותף לפקחים ולשוטרים ,שכן לשוטרים לא
קיימת הרשאה  /גישה למערכת "פוקוס" המשמשת את הפקחים המסייעים ,ולפקחים
המסייעים לא קיימת גישה למערכת "שירת הסיר ה" המשמשת את השוטרים .לפיכך
לא קיימת מערכת המרכזת את כלל הפעולות ש ערכו על ידי צוות ביחידה ולחלופין,
גורם לכך שהן הפקח המסייע והן השוטר יצטרכו לתעד את המידע הרלוו טי ,כל אחד
במערכת אשר אליה יש לו גישה ,מה שגורם לסרבול.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי לצערו ,לא מצא עד כה הפתרון החוקי להת הלות השוטר והפקח בכל
הקשור לתיעוד אירועים והרשאה/גישה למערכות השו ות .פקח מסייע בשיטור העירו י מוגבל
מבחי ת הרשאת כ יסה למערכת "שירת הסיר ה" המשטרתית וע"פ ה חיות יחב"מ ומשרד הבט"פ
לפקח אין יכולת דיווח או שימוש במערכת זו .שוטרי היחידה מחויבים לדווח במערכת המשטרתית
ולכן מ עים מלדווח פעם וספת במערכת העירו ית ,ולכן יש ו אילוץ לעבוד עם  2מערכות במקביל,
מערכת דיווח עירו ית "פוקוס" מצד אחד ומערכת דיווח משטרתי "שירת הסיר ה" מצד ש י.
 .8.3.1דוחות אכיפה
הפקחים המסייעים ביחידה מבצעים אכיפה באמצעות מתן ק סות על עבירות ב ושאים הבאים:


איכות הסביבה;



קורו ה;



ח ייה.

על מ ת לאכוף עבירות בתחומים אלו ,הפקחים המסייעים דרשים לעבור קורסי הכשרה
המסמיכים אותם להטיל ק סות בתחומים אלו.
רכזת משאבי א וש מ הלת מעקב אחר קורסי ההכשרה שעברו הפקחים המסייעים ,וזאת באמצעות
גיליון אלקטרו י "שיטור עירו י" שהועבר לביקורת על ידה )להלן" :טבלת אכיפה עירו ית"( .טבלת
אכיפה עירו ית מפרטת ,לגבי כל אחד מהפקחים המסייעים ביחידה ,בין השאר ,את ה תו ים
הבאים :שם מלא ,תאריך תחילת עבודה ,מועדי מעבר קורסי הכשרה ב ושאים הבאים :הכוו ת
ת ועה ,פקחי סביבה ואכיפת קורו ה.
לביקורת הועברו שלושה קבצים הכוללים ריכוז תו ים של דוחות שהוטלו על ידי פקחים מסייעים
ביחידה בגין כל אחד מ ושאים אלו בש ת  .2021קבצים אלו כוללים בין היתר תו ים לגבי סוג הדוח,
סטטוס הדוח ,כתובת העבירה ,סעיף חוק העבירה ,מספר פקח שהטיל את הדוח ופעילות דוח.
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 .8.3.1.1דוחות סביבה
מדוח תו י הק סות בתחום הסביבה )להלן" :דוח ק סות איכות הסביבה"( ,הכולל דוחות ב ושאי
איכות הסביבה ורכיבה על אופ יים )להלן" :דוחות סביבה"( עולה ,כי העבירות שבגי ן יתן המספר
הגבוה ביותר של ק סות על ידי הפקחים הי ן:
 עבירה של חציית מעבר חציה להולכי רגל ברכיבה באופ יים )להלן" :עבירת אופ יים"( -
עבירה לפי סעיף )129ז( לתק ות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן" :תק ות התעבורה"(:
"לא יעבור רוכב אופ יים במעבר חציה ברכיבה אלא במעבר חציה לרוכבי אופ יים המסומן
בתמרור  ;812ואולם מותר להולך רגל להוביל אופ יים במעבר חציה לצורך חציית כביש".
 עבירה ה וגעת להשלכת פסולת )להלן" :עבירת השלכת פסולת"( -עבירה לפי סעיף
)13ג()1א()א( לחוק שמירת ה קיון ,התשמ"ד) 1984-להלן" :חוק שמירת ה יקיון"(:
")ג( העושה אחד מאלה ,די ו – מאסר שלוש ש ים או כפל הק ס האמור בסעיף )61א()(4
לחוק העו שין ,ואם עברה העבירה על ידי תאגיד ,די ו – ארבע פעמים הק ס האמור בסעיף
)61א() (4לחוק העו שין:
)1א( )א( משליך פסולת גושית ,פסולת ב יין ,גרוטאות ,גרוטות רכב ,פסדים או צמיגים,
ב יגוד להוראות סעיף ";2
סעיף  2לחוק שמירת ה יקיון קובע כי:
"לא ישליך אדם פסולת ,פסולת ב ין או גרוטות רכב ברשות הרבים או מרשות הרבים
לרשות היחיד ,ולא ילכלך את רשות הרבים".
להלן טבלה המציגה את מספר דוחות ש ית ו בגין שתי עבירות עיקריות אלו:
עבירה

מספר דוחות

אופ יים

89

השלכת פסולת

73

סה"כ

162

סך כל הדוחות שהוטלו בתחום הסביבה )ביחד( בש ת  2021הי ו ) 399כולל דוחות ש ית ו על ידי
פקחי אגף שפ"ע( מתוכם  317דוחות הוטלו על ידי הפקחים המסייעים ביחידה 40% .מהדוחות
שהוטלו בש ה זו הי ם בגין שתי העבירות האמורות –  22%בגין עבירת אופ יים ו 18% -בגין עבירת
השלכת פסולת.
מדוח ק סות איכות הסביבה עולה ,כי מתוך כל הדוחות 24 ,דוחות בוטלו ) 4 ,(6%הועברו ל יהול
בית המשפט ) ,(1%על  5דוחות ערערו והם מצויים בשלב הערעור ) ,(1.25%בעקבות  2דוחות הוגש
כתב אישום ) (0.5%ו 364 -דוחות פעילים ).(91.2%
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להלן טבלה המציגה את מספר דוחות איכות הסביבה שהוטל על ידי כל פקח מסייע בש ת  2021וכן
המציגה אילו פקחים עברו הכשרה כפקחי סביבה:

מס"ד

מס' פקח

ביחידה או
שם הפקח
לא

מס' דוחות

דוגמא לסוג האם הוסמך
עבירת הדוח כפקח סביבה
לא קיימת
התייחסות

1

107

פקח1

כן )בעבר(

5

2

39 + 108

פקח2

כן

64

3

38 + 109

פקח3

כן

46

4

20

פקח4

כן

9

5

26

פקח5

כן

32

כן

6

27

פקח6

כן

8

כן

7

28

פקח7

כן

28

כן

8

30

פקח8

כן

69

כן

9

35

פקח9

כן

49

כן

10

42

פקח10

כן

4

11

44

פקח11

כן

3

סה"כ

תן  5דוחות
בגין לכלוך
לא
במקום
ציבורי
אור שמש –
תן  9דוחות
בגין לכלוך
לא
מקום ציבורי

תן דוח 1
בגין לכלוך לא
מקום ציבורי

תן  2דוחות
אי
בגין
איסוף גללים
– אולי גם
לעבירה זו לא
את
צריך
ההסמכה
המיוחדת
לא

317
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ממצאים:
.1

מצא כי יתן על ידי כל הפקחים המסייעים ביחידה )ביחד( פחות מדוח אחד )(0.86
בממוצע ליום בלבד בתחום הסביבה.

התייחסות מ הל אגף בטחון
ביחידת האכיפה העירו ית קיימים ,כון להיום 5 ,פקחים בלבד המוסמכים לבצע אכיפה ב ושא
איכות סביבה .מספר הדוחות ה ית ים על ידי פקחי היחידה אי ם מדדים ביחס לכל משמרת אלא
ביחס למשימה אותה דרשים הפקחים במשמרת למלא וביחס לגזרת העבודה שלהם בהתאם
לתוכ יות העבודה השבועיות .יש ן משמרות שבהם המשימה עוסקת בתחום פשיעה אחר ,בתחום
אכיפת קורו ה ,וכחות בפארקים למ יעת ו דליזם ובגזרה מסוימת בעיר שבה אין כלל עבירות
איכות סביבה ועל כן לא בכל משמרת ית ים דוחות ב ושא איכות סביבה.
 .2מצא כי  5פקחים מתוך  (45%) 11הפקחים שהטילו דוחות בתקופה המבוקרת ,לא
עברו הכשרה כפקחי סביבה ,הכשרה המסמיכה אותם לתת ק סות איכות סביבה
ב ושא השלכת פסולת במקום ציבורי ואי איסוף גללים ,אך למרות זאת הטילו דוחות
בתקופה המבוקרת.
 .3מדוח טבלת אכיפה עירו ית עולה ,כי מעט פקחים הוכשרו כפקחי איכות הסביבה –
חמישה פקחים מתוך  (45%) 11שפעלו בתקופה המבוקרת .לא ברור מדוע לא הוכשרו
פקחים וספים לאכיפת תחום זה ,שכן גם כך מתבצעים סיורים על ידי הפקחים
לאכיפת עבירות אחרות ,ואין סיבה שלא יהיו מוסמכים לאכוף עבירות גם בתחום זה.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר כי הפקחים יוצאים להכשרת איכות סביבה לאחר צבירת תקופת ותק ו יסיון
בעבודה .במסגרת תוכ ית העבודה  2022מתוכ ים לצאת להכשרת איכות סביבה שאר פקחי
היחידה שעדיין לא ביצעו את ההכשרה המתבקשת .מקבל את הערת המבקר.
 .8.3.1.2דוחות קורו ה
בחוק לתיקון ולקיום תוקפן של תק ות שעת חירום ) גיף הקורו ה החדש – אכיפה( ,התש"ף,2020-
הוק ו לפקחי הרשויות המקומיות סמכויות להטלת ק סות מ הליים בגין אי עטית מסיכה וזאת
בצד הסמכות הקיימת לשוטרים לפעול בתחום זה.
הפקחים המסייעים ביחידה מטילים ק סות בגין שהייה ללא מסיכה במקום שאי ו מקום המגורים,
עבירה לפי סעיף 20ג) (4לפקודת בריאות העם:
"20ג .על אף האמור בסעיף  ,71העובר על ההוראות לפי צו בידוד בית כמפורט להלן ,די ו – ק ס
כאמור בסעיף )61א() (1לחוק העו שין:
) (4מפר חובת עטיית מסכה ב יגוד להוראות סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית".
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"סעיף 3ה)א( לצו בידוד בית" – הכוו ה על פי פקודת בריאות העם ,לצו בריאות העם ) גיף הקורו ה
החדש( )בידוד בית והוראות שו ות( )הוראת שעה( ,התש"ף ,2020-הקובע כי:
"3ה) .א( לא ישהה אדם במקום שאי ו שטח פתוח ,למעט במקום מגוריו ,בלי שהוא עוטה מסכה,
ואולם תחול חובת עטיית מסכה בהתקהלות מעל  50א שים בשטח פתוח; גורם מוסמך כאמור
בסעיף 20ה לפקודה יודיע לאדם השוהה בהתקהלות כאמור על חובתו לעטות מסכה ואת משמעות
אי-עטיית מסכה במקום".


להלן טבלה המציגה את מספר ק סות הקורו ה שהוטל על ידי כל פקח מסייע בש ת :2021
מס"ד מס' פקח שם פקח ביחידה או לא

האם מוסמך לאכוף
מס' דוחות
עבירות קורו ה

1

107

פקח1

כן  -בעבר

25

?

2

108

פקח2

כן

42

כן

3

109

פקח3

כן

14

כן

4

20

פקח4

כן

4

כן

5

26

פקח5

כן

18

כן

6

27

פקח6

כן

3

כן

7

28

פקח7

כן

32

כן

8

30

פקח8

כן

49

כן

9

35

פקח9

כן

33

כן

10

42

פקח10

כן )שרגא דמארי( 11

כן

11

44

פקח11

סכום כולל

ממצאים:
.1

כן

8

לא

239

מצא כי יתן על ידי כל הפקחים המסייעים ביחידה )ביחד( פחות מדוח אחד בממוצע
ליום ) 0.65דוחות ליום( בתחום הקורו ה.

התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר כי ושא אכיפת הקורו ה מטופל במסגרת מדי יות אחידה וברורה של עיריית
מודיעין מכבים רעות ומשטרת מודיעין .האכיפה מתמקדת במפרי בידוד ובאי הקפדה על ה חיות
"תו ירוק" במרחב הציבורי .לשמחת ו ,תושבי מודיעין הי ם תושבים ממושמעים ואחראים
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המקפידים מאוד על ביצוע ה חיות משרד הבריאות ולכן לא דרשת אכיפה אי ט סיבית ועל כן זה
לא בא לידי ביטוי במספר הדוחות ש רשמו .בתקופות בהן היו סגרים והתחלואה עלתה בצורה
משמעותית בעיר ,הוגברה האכיפה ומספר הדוחות ש ית ו גדלו בהתאם .כון לתקופה זו ,לא דרשת
אכיפה מיוחדת ,יחד עם זאת מתבצעות ביקורות ב ושא "תו ירוק" וביקורות מבודדים על בסיס
יומי בכל משמרת.
 .2מצא כי פקח אחד מתוך  11הפקחים שהטילו דוחות ב ושא קורו ה בתקופה
המבוקרת ,הטיל דוח ב ושא קורו ה אך שלא הוסמך לאכוף עבירות ב ושא קורו ה .לפיכך ,לא מובן
כיצד הוא אוכף עבירות ב ושא הקורו ה בעוד אי ו מוסמך לכך.
התייחסות מ הל אגף בטחון
מ הל האגף מסר בתגובתו כי מבדיקה שביצע ו וע"פ רישומי הדוחות ביחידת האכיפה העירו ית,
לא מצא אף מפקח שרשם דוח קורו ה כשהוא לא מוסמך לכך.
 .8.3.1.3דוחות ח יה
הפקחים המסייעים מבצעים אכיפה על עבירות ח ייה על ידי מתן ק סות על עבירות כגון ח ייה
בח יית כים ,ח ייה על המדרכה ,ח ייה בתח ת אוטובוס והפרעה לת ועה.
העבירות העיקריות בגי ן ית ים ק סות הי ן שלוש העבירות הבאות:
 .1העמדת רכב במקום ח יה מוסדר שלא בהתאם להוראות ח ייה המופיעות בתמרור )להלן:
"ח ייה ב יגוד לתמרור"( –
 עבירה לפי סעיף )7א( לחוק עזר למודיעין-מכבים-רעות )העמדת רכב וח ייתו(,התשס"ח) 2008-להלן" :חוק עזר העמדת רכב"( לפיו:
"לא יעמיד אדם ,לא יח ה ולא ירשה לאחר מטעמו להעמיד או להח ות רכב בדרך
במקום שהח יה בו אסרה לפי סעיף  ,2והאיסור מסומן בתמרור”.
 .2העמדה רכב או ח ייתו על המדרכה )להלן" :ח ייה על מדרכה"( ,ב יגוד להוראות הבאות:
תק ה )72א()2א( לתק ות התעבורה ,התשכ"א) 1961-להלן" :תק ות התעבורה"(:
") .72א( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמיד ו ,לא יח הו ולא ישאיר ו עומד ,כולו או חלק
ממ ו ,באחד המקומות המ ויים להלן ,אלא לשם מ יעת תאו ה או לשם מילוי אחרי
הוראה מהוראות תק ות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
)2א( על מדרכה ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והח ייתו לפי חוק עזר שהותקן
על פי סעיף  77לפקודה ובלבד ש ותר מעבר להולכי רגל;"

141

דוח ביקורת -2021אגף ביטחון ושירותי חירום

סעיף )7ה() (3לחוק עזר העמדת רכב-
")) (7ה( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידהו ,לא יח הו ,לא ישאיר ו עומד ולא ירשה לאחר
מטעמו לעצור ,להעמיד או להח ות רכב כולו או חלק ממ ו באחד המקומות המפורטים
להלן ,אלא לשם מ יעת תאו ה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או
תק ות התעבורה או אם סומן בתמרור אחרת ,ואלה המקומות:
....
) (3על מדרכה ,למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב וח ייתו לפי חוק עזר זה ,ובלבד
ש ותר מעבר להולכי רגל ,לעגלות ילדים ולעגלות כים;"
 .3העמדת רכב בתחום תח ת אוטובוס )להלן" :ח ייה בתח ת אוטובוס"( ב יגוד להוראות הבאות:
תק ה )72א() (12לתק ות התעבורה:
")72א( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמיד ו ,לא יח הו ולא ישאיר ו עומד ,כולו או חלק ממ ו ,באחד
המקומות המ ויים להלן ,אלא לשם מ יעת תאו ה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תק ות
אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
...
) (12ב תיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תח ת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פ י כביש,
ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטר לפ י תמרור "תח ת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו,
בש י צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להח ות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פ י
הכביש או ממול לתמרור ,אם רוחב הכביש באותו מקום הוא ש ים עשר מטר או יותר;"
סעיף )7ה() (13לחוק עזר העמדת רכב:
") 7ה( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמידהו ,לא יח הו ,לא ישאיר ו עומד ולא ירשה לאחר מטעמו לעצור,
להעמיד או להח ות רכב כולו או חלק ממ ו באחד המקומות המפורטים להלן ,אלא לשם מ יעת
תאו ה או לשם מילוי אחר הוראה מהוראות חוק עזר זה או תק ות התעבורה או אם סומן בתמרור
אחרת ,ואלה המקומות:
בתחום תח ת אוטובוסים ,המוגדרת על ידי סימון על פ י כביש ,ובאין סימון כאמור  -בתוך עשרים
מטרים לפ י תמרור "תח ת אוטובוסים" ועשרים מטרים אחריו ,בש י צדי הדרך; ובלבד שמותר
להעמיד או להח ות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פ י הכביש או ממול לתמרור ,אם רוחבו של
הכביש באותו מקום הוא ש ים עשר מטרים או יותר;"
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תק ה )72א() (12לתק ות התעבורה:
")72א( לא יעצור אדם רכב ,לא יעמיד ו ,לא יח הו ולא ישאיר ו עומד ,כולו או חלק ממ ו ,באחד
המקומות המ ויים להלן ,אלא לשם מ יעת תאו ה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תק ות
אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות:
) (12ב תיב שיועד לתחבורה ציבורית ובתחום תח ת אוטובוסים המוגדרת על ידי סימון על פ י כביש,
ובאין סימון כאמור – בתוך עשרים מטר לפ י תמרור "תח ת אוטובוסים" ועשרים מטר אחריו,
בש י צדי הדרך; ובלבד שמותר לעצור או להעמיד או להח ות רכב בצד הדרך שממול לסימון על פ י
הכביש או ממול לתמרור ,אם רוחב הכביש באותו מקום הוא ש ים עשר מטר או יותר"

להלן טבלה המציגה את מספר דוחות ש ית ו בגין שלוש עבירות עיקריות אלו:

עבירה
ח ייה
לתמרור

מספר דוחות
ב יגוד 1,836

ח ייה על מדרכה
ח ייה
אוטובוס
סה"כ

1,449

בתח ת 1,019
4,304
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להלן טבלה המציגה את מספר דוחות הח ייה שהוטל על ידי כל פקח מסייע בש ת :2021

מס"ד

מס' פקח

שם
הפקח

ביחידה/
לא

מס' דוחות

1

28

פקח1

כן

881

2

109

פקח2

כן

1542

3

108

פקח3

כן

840

4

30

פקח4

כן

793

5

20

פקח5

כן

465

6

27

פקח6

כן

18

7

35

פקח7

כן

692

8

44

פקח8

כן

332

9

26

פקח9

כן

444

10

107

פקח10

כן  -בעבר

442

11

42

פקח11

כן

389

סכום כולל

6,838

ממוצע

622

ממצאים:
 .1מצא כי ית ים על ידי כל הפקחים המסייעים ביחידה כ 19 -דוחות ח ייה ביום.
 .2סך כל הדוחות שהוטלו בתחום הח ייה )ביחד( בש ת  2021על ידי הפקחים המסייעים הי ו
 ,6,838ולכן  63%מהדוחות שהוטלו בש ה זו הי ן בגין  3העבירות העיקריות האמורות.

 . 9מסק ות
 .9.1יהול כח אדם באגף הביטחון לוקה בחסר .עובדים אי ם משובצים בתפקידים להם בחרו.
כתוצאה מכך ,לחלקם רכיבי שכר שמשתלמים להם למרות שאי ם זכאים מעצם תפקידם
בפועל.
 .9.2אגף הביטחון לא פעל מול משאבי א וש להוצאת מכרזים לאיוש כלל התק ים/המשרות
הפ ויות.
 .9.3תו י העזיבה של העובדים באגף הביטחון גבוהים באופן לא סביר.
 .9.4מ הל אגף ביטחון עובד באופן ריכוזי ,עובדה המו עת ממ הלי מח' לפעול בתחומם )אי ם
מ הלים את הזמ ות הרכש ,אי ם מבצעים בקרה של תקי ות ההזמ ות לעומת חוזה
ההתקשרות ,אי ם בוח ים את ההזמ ות ,אי ם מ הלים הליכי הצעות מחיר(
פוגעת בעיקרון הפרדת התפקידים וכתוצאה מכך פגעות הבקרות באגף.
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 .9.5הפ יית חלק מהעובדים לתפקידים מסויימים שלא להם בחרו יצרו "עירייה בתוך עירייה".
עובד אגף בטחון שמ הל צי רכבים במקביל לקצין רכב עירייה ,כמו גם יהול מחסן של אגף ביטחון
שפועל ליד מחסן העירייה ,אבל ללא מעורבות ו יהול של גורמי המקצוע בעירייה.
 .9.6יהול הרכבים ושיוכם לעובדים באגף הביטחון לוקה בחסר .דרשת התערבות מיידית של
מ כ"ל העירייה והסדרת ה ושא של רכבים אישיים ורכבי איגום.
 .9.7אגף הביטחון משתמש ב ות י שירותים ללא ש בח ו הצעות מחיר ובוצע הליך בחירה כ דרש.
מ הל האגף פעל ב יגוד לכללי מ הל תקין כאשר הזמין מחסומים ב יגוד לה חיית הגזברות.
 .9.8להדגיש ,חצי מרתון ,האחריות המקצועית היא של מ הל אגף ביטחון .סד"כ הכוחות והתפעול
של אירועים המו יים באחריותו ויש שיאמרו  -לפיכך ,כל שמבקש יקבל.
ועדיין ,היעילות של כלל המערך שהועמד על ידי מ הל האגף והתפעול מוטל בספק" .טבלת כוחות
ומשימות מרוץ מודיעין" שחובר על ידי מ הל אגף הביטחון ,שהוצג לביקורת ,מסביר את השחרור
המדורג של הסדר ים והמאבטחים .עובדה שלא באה לידי ביטוי בתשלום בו לכלל הסדר ים120 ,
במספר ,שולם עבור  9שעות.
דרש לבחון את היעילות והחיסכון במשאבים.
 .9.9הגזברות ,מח' חוזים ומכרזים ,כשלו בבקרה לע יין הזמ ת מחסומים לאירועים שו ים.
ההזמ ות והתשלומים עבור המחסומים לוקים בחסר .סיום ההתקשרות עם החברה שמספקת
מחסומים הסתיימה בתאריך  .25.3.2019העירייה "צרכה" בסעיף זה סכום של כ – ₪ 250,000
מהמועד בו הסתיימה ההתקשרות .רק בימים אלה 3 ,ש ים מתום ההתקשרות ,העירייה פועלת
לפרסם מכרז ב ושא.
 .9.10חברת א.ברק ,הפחתת הק ס שבוצעה על ידי מ הל אגף הביטחון בגין היעדרות מאבטחים,
כמפורט בסעיף  ,7אפשרי על פי ת אי החוזה .הטיב להסביר זאת מ כ"ל העירייה ומכתבו
הדגיש את הצורך בהקמת ערכאת ערעור על דוחות )בדומה לערכאת ערעור שהוקמה באגף ש.פ.ע.(.
 .9.11יחידת האכיפה העירו ית חסרה מדי יות סדורה של עבודת ה יידות במשמרות השו ות
כמו גם פעילות בהרכב כח אדם חסר ,לעיתים ללא שוטר כ דרש .דרש לקבוע זמ י תקן לטיפול
בעבירות שו ות ופירוט לגבי אופן הטיפול.
 .9.12דרש להכשיר את הפקחים ביחידת האכיפה העירו ית ב ושא איכות סביבה )השלכת פסולת
במקום ציבורי ואי איסוף גללים(  5 .פקחים מתוך  11פקחים אי ם מוסמכים ולמרות זאת הטילו
ק סות .דרש לציין כי כלל הפקחים הטילו פחות מדוח אחד ביום בממוצע.
 .9.13יחידת האכיפה העירו ית פועלת בתחום דוחות הח יה )ח ייה בח יית כים ,ח ייה על
המדרכה ,ח ייה בתח ת אוטובוס והפרעה לת ועה( בצורה משמעותית .בש ת  2021הוטלו
 6,838דוחות ח יה.
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 . 10המלצות
 .10.1סמ כ"לית משאבי א וש תפעל בתחומים הר"מ באגף הביטחון בהקדם האפשרי :


הגדרת המב ה הארגו י של האגף



הגדרת הלי עבודה באגף



הסדרת התפקידים בהם מועסקים העובדים ולהסדרת השכר והתוספות הייחודיות.



איוש התק ים באגף הביטחון באמצעות מכרזי כח אדם

 .10.2סמ כ"לית משאבי א וש תפעל באמצעים העומדים לרשותה ותבחן את תו י העזיבה
החריגים של כח האדם באגף ותחליט על ההת הלות והפעולות שי קטו אל מול מ הל
האגף לטיפול ב ושא.
 .10.3מ כ"ל העירייה יפעל וי חה לע יין יהול הרכבים באגף הביטחון .בחי ת הצמדת הרכבים
באגף הביטחון כרכב אישי והמשמעויות ה גזרות מכך ע"פ תק ות המס.
 .10.4מ כ"ל העירייה י זוף במ הל אגף ביטחון .הת הלותו באגף החל משי וי הגדרות התפקיד
של עובדי האגף ללא אישור וללא מכרז ,וכלה בעבודה מול ספק ב יגוד לכללי מי הל תקין.
 .10.5אירועים גדולים ,כמו מרתון מודיעין ,הדורשים אבטחה בהיקף גדול ,מצאים מבחי ת
האבטחה ,תחת האחריות המקצועית של מ הל אגף ביטחון .ועדיין ,היעילות הכלכלית של כלל
המערך ותפעול האבטחה באירוע לאחר בחי ת הביקורת מוטל בספק.
דרש לבחון את היעילות והחיסכון במשאבים.
 .10.6החוזה מול חב' האבטחה מאפשר הטלת ק סות על הפרות המצויי ות בחוזה ,במ עד
המפורט בחוזה .הביקורת ממליצה שמ הל אגף הביטחון יקיים התייעצות עם המ כ"ל ,או עם
המש ה למ כ"ל לגבי סכומי הק סות .התייעצות שתבחן ותקבע את הסבירות לגובה הק סות או אם
להפחתה של סכמי הק סות.
 .10.7מ הל אגף הביטחון יציג למ כ"ל העירייה מדי יות סדורה של עבודת ה יידות במשמרות.
פעילות בהרכב כח אדם חסר ,זמ י תקן לטיפול בעבירות ואופן הטיפול ,יחד עם קביעת לו"ז
להכשרת הפקחים ב ושא איכות הסביבה.
 .10.8מ כ"ל העירייה ידגיש ויציין לגזבר העירייה ולמ הלת מח' חוזים ומכרזים את הכשל בבקרה
לע יין הזמ ת מחסומים .י חה את הגזבר להידוק הבקרה על פעילות האגפים והמי הלים וי חה את
מ הלת מח' מכרזים לעקוב ולפעול להוצאת מכרזים בתחומים בהם הסתיימה ההתקשרות.
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ספח ב' -קובץ הרכבים
דגם
מספר רכב

ש ת ייצור שם ה הג

24-296-32

איסזו דימקס

2014

רכב קב"ט

43-676-65

איסוזו דימקס

2008

רכב קב"ט

52-539-72

שברולט קרוז

2011

רכב קב"ט

2018

מ הל אגף הביטחון  -שמוליק

 257-10-301איסוזו דימקס

 740-99-801סקודה אוקטביה 2019

מ הל מחלקת ביטחון

 801-51-101סובארו

2020

אכיפה עירו ית 301

 222-38-302טויוטה

2020

אכיפה עירו ית 302

 760-01-401טויוטה יאריס

2019

אבטחת ג י ילדים 410 -

 219-69-202טויוטה יאריס

2020

411 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-302טויטה יאריס

2020

412 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-402טויוטה יאריס

2020

413 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-502טויוטה יאריס

2020

414 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-602טויטה יאריס

2020

415 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-702טויוטה יאריס

2020

416 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-802טויוטה יאריס

2020

417 -אבטחת ג י ילדים

 219-69-902טויוטה יאריס

2020

418 -אבטחת ג י ילדים

 219-70-102טויוטה יאריס

2020

419 -אבטחת ג י ילדים

 219-70-202טויוטה יאריס

2020

אבטחת ג י ילדים 420 -

 219-70-302טויוטה יאריס

2020

אבטחת ג י ילדים 421 -

 524-28-602טויוטה קורולה

2021

יידת ביטחון עירו ית 401

 723-63-501איסוזו דימקס

2020

יידת חפ"ק עירו ית 402

 222-35-302טויוטה קורולה

2020

יידת ביטחון עירו ית 403

 222-35-402טויוטה קורולה

2020

יידת ביטחון עירו ית 404

 166-03-202טויוטה קורולה

2020

יידת ביטחון עירו ית 405

 145-26-102פיאג'ו

2021

קט וע תלת אופן אכיפה עירו ית

 145-26-202פיאג'ו

2021

קט וע תלת אופן אכיפה עירו ית
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ספח א' – רשימת עובדי מטה

ת"ז

תחילת עבודה

אחוזי מישרה

מס'

תפקיד

25107863

01/10/2009

100%

1

מ הל אגף
ושרותי חרום
רפר טי כ"א

22815369

25/07/1999

100%

מזכרית אגף

57323032

13/06/1993

100%

רפר טית רכש

38523478

01/04/2012

100%

5

מזכירה שיטור עירו י

28589737

12/05/2019

100%

6

מזכירת סיירים

40963514

09/03/2021

100%

7

מזכירה משא"ז

58625070

01/01/1999

80%

עובד טכ י

57129710

01/02/2015

100%

2
3
4

8

הביטחון
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תלו ות הציבור
תלו ות באמצעות אתר האי טר ט של העירייה
לאתר העירייה ,באמצעות יהול פ יות ,עבור ציב תלו ות ציבור התקבלו  47תלו ות.
למייל של מבקר העירייה ו ציב תלו ות ישירות התקבלו  17תלו ות.
תלו ות דרך ת"צ ,משרד מבקר המדי ה התקבלו  4תלו ות.
סה"כ  68תלו ות.
 29תלו ות שהתקבלו באמצעות יהול פ יות בדקו ,ו ע ו על ידי מבקר העירייה והטיפול בהם
הסתיים.
 18תלו ות הן מבחי ת פ ייה המצביעה על בעיה או הת הלות לקויה ומצריכה טיפול מתמשך.
הפו ים קיבלו תשובה ,הובהר כי ה ושאים בגי ם פ ו מצאים במעקב וטיפול לשכת מבקר
העירייה.
 17תלו ות הגיעו ישירות למייל של מבקר העירייה וטופלו על ידי מבקר העירייה ,מפ יות אלה,
 11פ יות בדקו והטיפול בהם הסתיים ו –  6מהן עדיין בטיפול.
 4תלו ות דרך התקבלו מ ת"צ ,משרד מבקר המדי ה וטופלו על ידי מבקר העירייה .זהו ערוץ
עבודה בין ת"צ ,במשרד מבקר המדי ה לבין משרדי .בערוץ זה מתאפשרת בדיקתי ותגובתי
לתלו ות של תושבי מודיעין מכבים-רעות המוגשות למשרד מבקר המדי ה.
להלן דוגמאות לתלו ות שטופלו על ידי מבקר העירייה בתפקידו כ ציב תלו ות ציבור.

תלו ה מס' – 1בקשה לשיבוץ ילד במוסד חי וכי במודיעין מכבים-רעות
להלן התלו ה כפי שהועברה על ידי ת"צ משרד מבקר המדי ה :
"......לטע תה של גב'  ....זקוק לכיתת תקשורת בבית ספר ממ"ד .אולם ,בעיר אלעד בה הם
מתגוררים אין כיתה כאמור .לטע תה ,ב סיבות אלה ,הם ביקשו לשבץ את הבן בכיתת תקשורת
בבית ספר ממ"ד שבטי ישראל בעיר מודיעין-מכבים-רעות ,בו לומד גם בן וסף שלה בכיתת
תקשורת אחרת .אולם ,לאחרו ה ודע לה כי עיריית מודיעין-מכבים-רעות דחתה את בקשתם.
ודה על קבלת התייחסותכם לטע ות המתלו ת בצירוף הסיבה לדחיית הבקשה לשבץ את הבן
בבית הספר שבטי ישראל כאמור."........
התלו ה בדקה על ידי ראש מי הל החי וך ,ולהלן התייחסותי כפי שהועברה ל ת"צ משרד מבקר
המדי ה :
" בעקבות פ ייתך ערכה בדיקה ולהלן ההתייחסות :
" . 1אחריות השיבוץ של התלמיד הי ה של הרשות בה הוא מתגורר.
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 . 2את תשובת הדחייה קיבלה הרשות בה הוא מתגורר זה מכבר כולל ה ימוקים ומחובתם היה
לפעול כדי לאתר לתלמיד שיבוץ מוצאם ומתאים) .אגב ,הם שייכים למחוז מרכז ,א ח ו למחוז
ירושלים(.
 . 3עצם העובדה שאחיו משובץ אצל ו מעידה על כך שכאשר יתן א ו פותחים את דלתותי ו .
 . 4כיתות התקשורת כמו גם כיתות חי וך מיוחד אחרות מאפיי ות בגוו ים השו ים על פ י הרצף.
 . 5הכתה אליה מכוו ת הבקשה לשיבוץ הי ה כתת תקשורת בתפקוד גבוה .כמו כן  ,הכתה רגועה
בהתייחס למורכבות הת הגותית) .ללא פרופיל בעייתי מבחי ה הת הגותית(.
 . 6מהמידע שעולה מהחומרים אליהם חשף הצוות המקצועי ,שבחן זאת לעומק ,עולה שהפרופיל
של התלמיד אי ו מתאים לחלוטין לפרופיל הכתה ולפיכך שיבוצו בכיתה זו לא ייתן לתלמידאת
המע ה הפדגוגי לו הוא דרש וכן עלול לפגום במע ה הפדגוגי שמותאם ל  7התלמידים ששובצו
לכתה  .א י לא מפרטת כאן את ה ימוקים הפדגוגיים שמתייחסים למצבו של התלמיד מחמת
צ עת הפרט .מפקחת החי וך המיוחד במחוז ירושלים שותפה לקבלת ההחלטה והי ה חלק
מהצוות המקצועי שבחן את מצב התלמיד ביחס לכתה ש ב תה.
 . 7ב וסף לכל האמור לעיל ,א ו מצפים לתלמיד חדש שאמור להגיע בימים הקרובים להתגורר
בעיר )עולה חדש( ש מצא עמ ו מקשר  ,הוא קרוב לוודאי ישובץ לכתה זו) .מה שאומר שתקן
הכתה יתמלא(.".
הערת הביקורת
העירייה פעלה בצורה המיטבית כמפורט בהתייחסות." .

להלן סגירת התלו ה על ידי משרד מבקר המדי ה :
" ........וכח הבהרותיכם בע יין התלו ה שב דון ,לא מצא ו מקום להמשך הבירור בתלו ה.".....
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תלו ה מס'  - 2בקשה להיתר
להלן תלו ת תושבים בקשר לבקשה להיתר שהוגשה על ידם ולטע תם ,הת כלות כלפיהם:
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לאחר בדיקת מול גורמי המקצוע להלן תוצאות הבדיקה כפי שהועברו לראש העיר " :
ה דון  :דו"ח בדיקה – התושבים  ,רחוב 2 XXXXX
התושבים פ ו בתלו ה ללשכת ראש העיר .הביקורת קיימה פגישה עם התושבים שאפשרה להם לפרט את תלו תם
בע"פ .התושבים הלי ו על כך שהליך הגשת בקשה והוצאת היתר ב יה הי ו ארוך ומסורבל .התושבים הלי ו על כך
שהמערכת ,במקרה זה ,מח' הפיקוח על הב יה ,אי ה עקבית .לדבריהם מציגים דוח פיקוח ואז מתק ים אותו
ומוציאים דוח עם תוספת סעיפים וליקויים שלא היו בדוח קודם .השי ויים כאמור בדוח הפיקוח ,פוגע בהם ומחייב
אותם להגיש בקשה חדשה להיתר ב יה.
להלן התלו ה שהופ תה ללשכת ראש העיר:
"בקשר להיתר ב יה שהוצא ו לב ית מרתף .השלמ ו את הב יה ע"פ ההיתר ש יתן ל ו והשלמ ו את כל חובותי ו כולל
תשלום מיסים של מעל  250,000שקלים .לאחר כל זאת כשבא ו לבקש תעודת גמר עבודה ,הפיקוח החליטו לעקב ל ו
את תעודת הגמר למרתף בגלל  1.5מטר של שטח במרפסת שרות בקומה א' של הדירה שבגלל בורותי ו לא ידע ו שא ו
צריכים להכ יס להיתר .הפקח של העריה שבדק את הבית של ו בזמן הגשת ההיתר לא העיר ל ו על המרפסת הזו ולא
ידע ו כלל שצריך להכ יס  1.5מטר אלה להיתר .לאור זאת ולאחר כל הש ים שעבר ו להוצאת היתר למרתף וב ייתו
ומאחר שהפקח של העריה לא האיר את עי ו בזמן הגשת ההיתר  -א ו מבקשים שלפ ים משורת הדין יית ו ל ו לסיים
עם ההיתר למרתף בלי להסדיר את ה  1.5מטר של מרפסת השירות או לחלופין שיימצא דרך להכשיר זאת בהליך
מקוצר בלי לטרטר אות ו לעוד חודשים ארוכים." ...... .
ממצאים
בתאריך  1/10/2018פתחה בקשה במערכת רישוי זמין .מעיון בתוכ יות שצורפו לבקשה יתן לראות כי האדריכלית
מגישת הבקשה כתבה " תוכ יות קומה א' ללא שי וי" .עוד יתן לראות בתוכ יות אלה את קיר מסתור הכביסה מופיע
כקיר ב וי .כמו כן ,לבקשה מצורפת הצהרת האדריכל כי התוספת טרם בוצעה.
בתאריך  7/1/2019לאחר שהבקשה עברה את ת אי הסף ,היא הועברה לבודקי התוכ יות.
שלב זה ,בו מועברות הערות בין הבודקים לאדריכלים ,מוגבל ל  90-ימים.
בתאריך  17/4/2019אושר להעלות את הבקשה לישיבה של  .5/2019הבקשה שאושרה בוועדה "ממתי ה" לאישור
פרוטוקול הוועדה בישיבת וועדת המש ה לתכ ון וב יה בחודש העוקב .לאחר האישור של הבקשה ,חודש אח"כ ,יו י
 ,2019מתחיל שלב התכ"ן )חישובים סטטיים ,אג"א ומי הל וכד'(.
בתאריך  4/9/2019יתן למבקשים אישור התחלת עבודה .פרוצדורלית ,לא דרש דוח פיקוח.
ההצהרה של האדריכלית על כך שהבקשה אי ה בדיעבד ,היא הסיבה לכך שאין בדיקה של המח' לפיקוח על הב יה
טרם התחלת הב יה.
פעולות הפיקוח על הב יה:
פעולות הפיקוח על הב יה ב כס החלו בתום הב יה ועם הצורך לאשר את סיום הב ייה.
חשוב לציין זאת משום שלמיטב התיעוד והמסמכים שהועברו לביקורת על ידי מח' הפיקוח על הב יה ,ביתם של
התושבים לא בדק על ידי מפקח בזמן הגשת ההיתר.
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בתאריך  6/5/21ביקרה מפקחת ב יה ב כס בעקבות בקשת התושבים לסיום ב יה.
דוח המפקחת כלל את הערות הבאות:
בקומת הקרקע -
לא בוצע חלון המופיע בהיתר
בקומת המרתף -
הוגדלה החצר הא גלית בשטח של  6.5מ"ר ללא היתר
החלו ות ביציאה לחצר הא גלית אי ן תואמות להיתר והם בסטייה מההיתר.
קומה א -
סופח מסתור כביסה בשטח של  1.5מ"ר ללא היתר.
בתאריך  ,9/5/21לאחר ביקור הפיקוח ,שלח מכתב לתושבים שע יי ו ביקורת סיום ב יה ובו צוין כי לא יתן לה פיק
תעודת סיום ב יה בשל חוסר ההתאמה בין הב ייה והשי ויים שבוצעו לבין היתר הב יה .במכתב פורטו  4סעיפים
כמצוין בדוח הביקורת של המפקחת מתאריך .6/5/21
בתאריך  23/5/21שלח מכתב לתושבים שע יי ו תעודת סיום ב יה .צויי ו בו  4הסעיפים המצויי ים לעיל ,ו וסף
הסעיף החמישי ,שגובה הערוגות במרפסת המקורה לא תואם להיתר )המשמעות ,תוספת שטח עיקרי( .התושבים
התבקשו לפעול ולהתאים את הביצוע להיתר.
הערת הביקורת
הביקורת מציי ת שטוב היה אם כלל הערות הפיקוח היו מופיעות כבר בדוח הראשון ,וללא שי ויים ותוספות בין
הדוח הראשון לש י .יחד עם זאת ,ובאותה שימה ,הביקורת מציי ת כי טוב ש עשית בדיקה וספת ועיון וסף
במסמכים ובתוכ יות על ידי המפקחים ומ הל המח' .בדיקה כאמור במקרה זה ,הבחי ה בשי ויים שע יי ם תוספת
שטחים לא מאושרת וב יגוד להיתר.
בתאריך  6/7/21כתב מזכר על ידי מפקחת הב יה ובו היא מציי ת כי בעקבות חילופי מידע עם בודקת התוכ יות
ממח' הרישוי בעירייה קיימות סטיות וספות מההיתר ו דרש לתקן את דוח הפיקוח.
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מסר לביקורת שהתקיימה פגישה במשרדה של מ הלת אגף הה דסה ב וכחות גורמי המקצוע ו ציגת המבקשים.
בפגישה זו הובהר כי במטרה לסייע לתושבים ולייתר את הצורך בהגשת בקשה חדשה להיתר ,כלל השי ויים צוי ו
בתוכ יות והוחלט להעלות אותם לוועדה בסמכות מה דס.
לסוגיה של סיפוח מסתור הכביסה ושטח החצר במרתף המהווים תוספת שטח עיקרי ,הומלץ והתקבל הפתרון של
ב יית הקיר המפריד למסתור הכביסה והגבהת האד יות הב ויות בקומת המרתף.
בתאריך  16/8/2021הועברה בקשה לדיון בסמכות מה דס ,וממתי ה לדיון .העובדה שהבקשה דו ה בסמכות מה דס
היא שאין תוספת שטחים עיקריים לתוכ ית  ,קרי ,התושבים יב ו קיר בין המסתור כביסה לשטח הבית ויתאימו את
הגובה ה דרש של האד יות להיתר.
הערת הביקורת
ש י הסעיפים המהותיים ,שע יי ם תוספת שטח עיקרי – גובה עד יות וסיפוח מרפסת שירות ,מופיעים בתוכ יות
שהוגשו .עובדה המאפשרת לתושבים להסדיר את הסטיות/חריגות מהיתר שהם ביצעו .אל מול הביצוע וההסדרה
העירייה "מחזיקה" בערבות בסך  ₪ 28,000מהתאריך אוגוסט  .2019דרש להקפיד על החזקת הערבות כאמצעי
אכיפה שיבטיח את ביצוע הקיר – אותו התושבים לא מעו יי ים לבצע ,כמו גם את הגבהת העד יות -שהסבירות
שיבוצע ללא החזקת הערבות מוכה עד ללא קיימת.
לסיכום הממצאים :
הוגשה בקשה להיתר על ידי התושבים באמצעות אדריכלית .האדריכלית הצהירה שהבית ב וי ללא שי וי מהתוכ ית
והתוספת המבוקשת טרם בוצעה.
התוכ ית הוגשה כאשר הקיר של מרפסת הכביסה לא סומן על ידי האדריכלית כפי שהיה מחויב בהגשת בקשה תקי ה
המשקפת את מצב הב ייה ומצב הדירה בעת בקשת ההיתר.
מכוון שהבקשה הוגשה ללא שצויין " -בדיעבד"  ,הרי אז מח' הפיקוח על הב יה לא בדקה את התאמת הדירה
לתוכ יות טרם התחלת ביצוע העבודות בדירה.
מח' הפיקוח על הב יה ,באמצעות המפקחת שמטפלת באזור זה ,כתבו לתושבים פעמיים.
הליקויים ש מצאו על ידי המפקחת בביקור בבית התושבים הי ם בסטייה מהתוכ יות ומהיתר הב ייה.
החלטה:
הביקורת דוחה את טע ות התושבים .והם דרשים להשלים את הת אים ש קבעו על ידי אגף הה דסה.
הפתרו ות ש ית ו על ידי אגף הה דסה הי ם סבירים ועו ים על דרישות החוק.
ההסכמה של אגף ה דסה ומתן האפשרות להסדיר חריגות מההיתר ,סבירות.
הביקורת מבקשת להסדיר ולאכוף את ש י ה ושאים שצויי ו  -סיפוח מסתור הכביסה ושטח
החצר במרתף המהווים תוספת שטח עיקרי באופן של הארכת הערבות עד שיעמדו בת אים
המחייבים ויבצעו את ה דרש.
הפתרון המוסכם עם המבקשים כלל ב יית קיר מסתור כביסה .לטעון היום כ גד הפתרון המוסכם
משמעותו לסרב את הבקשה ולא לאפשר הסדרה באמצעות אישור התוכ יות בסמכות מה דס.
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הסבר :
עיקר תלו ת התושבים ,סיפוח מרפסת כביסה ,והעובדה שכל השכ ים ב ו כך .לטע תם ,השי וי כאמור בוצע עוד
בשלב ב יית הבית .הם מבקשים לאשר להם את סיום הב ייה.
הם מבקשים לאשר להם את כלל החריגות שביצעו מהיתר הב ייה באמצעות הגשת בקשה לשי ויים בסמכות מה דס
ולמחול להם ב יית הקיר במסתור הכביסה ,הקיר שסוכם שיבוצע.
ב יית הקיר והגבהת העד יות ,הסכמה/פתרון של אגף הה דסה שאיפשרו להגיש תוכ ית שי ויים בסמכות מה דס.
הערות הביקורת
חובה על האדריכלית להגיש בקשה להיתר כאשר הבקשה תואמת ומשקפת את מצב הב יה.
האחריות הייתה עליה ,הגורם המקצועי ,לסמן את הקיר המופיע בתוכ ית כקיר שאי ו ב וי.
הפיקוח על הב יה ביצע את תפקידו .טוב היה אם כלל הליקויים והחריגות היו מופיעים במכתב/דוח הפיקוח הראשון
ש שלח לתושבים .ועדיין ,בדיקה וספת ש עשית בכל מקרה ומקרה ,המבחין ומציין ליקוי/חריגה שלא הופיע בדוח
הפיקוח הראשון הוא בגדר הסביר לדעת הביקורת.
הביקורת תסכם ותאמר שהגשת תוכ ית תואמת בי וי בפועל ,וכן ביצוע הב יה בפועל על פי היתר הב יה שהוגש
לאגף הה דסה ,היה מו ע את רובו של הסירבול ,עיכוב ו"טרטור" לו טוע ים התושבים.
אגף הה דסה פעל כ דרש על פי החוק .ועדיין ,לדעת הביקורת פעל בגמישות יתר בשעה שאפשר הגשת תוכ יות
לאישור בסמכות מה דס כאשר ה ושא של תוספות שטחים עיקריים עדיין דרש לביצוע) .יש לציין כי תוחזק ערבות
שתחייב אותם לפעול ולבצע את ה דרש לגבי הסדרת השטחים העיקריים(.
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מעקב תיקון ליקויים
מעקב תיקון הליקויים של דוחות הביקורת בעל חשיבות רבה .חלק עיקרי ומהותי בעבודת המבקר
הוא לעקוב אחר תיקון הליקויים עליהם המליץ.
במקומות בהם לא רשם סטטוס משמע שה ושא מצא במעקב של מבקר העירייה ועדיין לא יתן
לדווח ב ושא.

דוח מבקר העירייה לש ת 2018
דוח מס'  - 1עבודות עפר וב יה באזור התעסוקה
מומלץ ליישם את הבקרות שציין מה דס העיר הוטמע/בוצע
בהתייחסותו בסעיף  10לעיל .המלצת
הביקורת היא לאשרם כחלק מתהליך עבודה
מחייב.
מ כ"ל העירייה יזמן את מ הל מח' הפיקוח על בוצע
הב יה וי זוף בו .יבהיר לו את חומרת
הממצאים ואחריותו כמ הל המח' על
הליקויים בהת הלות המפקח במחלקתו.
מ כ"ל העירייה יזמן את היזם ו ציגיו ויבהיר
להם את חומרת הת הלותם.

זומ ו למ כ"ל והובהר ה ושא

אגף הה דסה יפעל וידווח לגופים הרלוו טים
כ דרש על העבודה שבוצעה על ידי היזם מחוץ
לגבולות מגרש .33
אגף הה דסה יעביר את החיובים ה דרשים
ליזם לתשלום ההפרשים באגרות כפי שמצוין
בדו"ח הביקורת

ערכה פגישה בין גורמי המקצוע בעירייה אל
מול הקבלן ועו"ד המייצג אותו .הוחלט על
בדיקה וספת והוצאת חיוב לאחר הבדיקה.

דוח מבקר העירייה לש ת 2019
דו"ח מס'  - 1פלישות לשטחי ציבור בעיריית מודיעין מכבים-רעות
הוקמה וועדה על ידי מועצת העיר שעוקבת אחר ה ושא .כמו כן ,הוועדה לע יי י ביקורת
מתעדכ ת מעת לעת ב ושא.
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דוח מבקר העירייה לש ת 2020
דוח מס'  – 1מח' לאיכות הסביבה
להגדיר הלי עבודה מקומיים לשימוש
המחלקה .הלי העבודה יכללו:
טיפול בכלי האצירה ,אחזקה ותחזוקה של
מרכזי המיחזור תפקיד במחלקה )הגדרת
תפקיד ,כפיפות  ,סמכויות ,היקף הפעילות,
קשרי גומלין( .יחסים עם גופים ותאגידים חוץ
עירו יים  -יהול יומן עבודה ,כלי מעקב
ובקרה.

טופל

עיגון ב והל של מועד ההתראה לפ י סיום
ההתקשרות .המלצה זו התייתרה בשל ה והל
שפורסם על ידי מ כ"ל העירייה בתאריך
 ,12/11/2020חובר על ידי הלשכה המשפטית
 ":והל עבודה בע יי י הסכמי התקשרות –
הכ ה ,חתימה ,הארכה וסיום הסכמי
התקשרות שבין העירייה לספקי השרות
השו ים .".הביקורת ממליצה לבדוק את
תוקפם של ההסכמים שיש במח' לאיכות
הסביבה ולהסדיר את ה דרש.

בוצע ע"י הלשכה המשפטית –

פסולת אלקטרו ית  -דרש לבצע בקרה
והצלבה בין הוצאות ההדרכה והפרסום לבין
התקבולים בגין פי וי הפסולת האלקטרו ית,
תחת סעיפי הכ סות והוצאות מופרדים ,וזאת
לשם דיוק ההתחשב ות בין התקבולים לבין
התשלומים למול הספק.
איסוף ומחזור פלסטיק – הביקורת ממליצה
לציין כי אין בחתימה של גורמי העירייה
לאשר את כו ות ה תו ים המדווחים.
השתרשה הת הלות לקויה ,בלשון המעטה,
לפיה העירייה מאשרת דיווחים של ספק ללא
שיש בקרה לאמיתות ה תו ים ומתבצע
תשלום לספק על סמך אישור העירייה .זוהי
הת הלות ב יגוד לכללי מי הל תקין.

מתבצע מעקב אחר ההסכמים.

הוצג לביקורת דו"ח סיכום איסוף
אלקטרו יקה .2021
התקיימה פגישת הבהרה ל הלי עבודה בין
המחלקה ותאגיד מאי

אין צורך – זרם מיחזור הפלסטיק בוטל לאור
חוק הפיקדון
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ב וגע לחי וך הסביבתי הביקורת ממליצה
לתעדף ביצוע הדרכות ופעולות ייעודיות לג ים
וכיתות א'-ג' .זאת בשל חשיבות הטמעת
תהליכי המיחזור מגיל צעיר ,אשר הוכחו
ש"מח כים גם את הבית" .תיעדוף כאמור
והוספת תקציבים בדרך של שיתופי פעולה
בחי וך סביבתי עם כלל התאגידים הפועלים
בעיר.

קיימת תכ ית עבודה – בשלב זה לכיתות א'-ב'
בשל הקרו ה – מצ"ב :מיחזור בדגש על הפח
הכתום ,קחו איתכם את הזבל ,צואת כלבים.
בכל זאת בעתיד הקרוב כ ס גם לג י הילדים.
ב וסף – תכ ית חי וכית לג י הילדים בזרם
הכתום

הביקורת ממליצה למח' לפ ות לדוברות
לפרסם ושאים ה וגעים למיחזור גם בדף
הפייסבוק הרשמי של העירייה ,וזאת על מ ת
לחשוף את התושבים ל ושא ממקור רשמי
מוסמך.

מבוצע – עובדים בשוטף.

מומלץ להסדיר התקשרות חדשה ב ושא פי וי
פסולת ייר.

בוצע – קיים מכרז חדש .מתקיימים דיו ים
חודשיים על פ יות "טופל ולא טופל" .החברה
רכשה משאית חדשה והתק ית עליה מצלמה.

לבחון לקבוע יעדים מקומיים ,על אף ההיקף
המרשים של אחוזי המיחזור בעיר וזאת על
מ ת לשפר את תו י המיחזור.

העיר הגיעה למקום ראשון ביעדי המיחזור –

להעביר לגורמים הרלב טיים את ההיתכ ות
לביצוע סקר שביעות רצון לתושבים בתדירות
ש תית על מ ת לייעל את תהליכי העבודה
ה וגעים למיחזור.

במקביל וספים פחים בכל הזרמים
הסקר בוצע ע"י ד"ר אופיר ל ג.
סקר חדש – יפורסם בקרוב.

דוח מס'  – 2הסדרת ח יה בתשלום ברחבי העיר
העירייה תפעל להעביר בהקדם האפשרי את
יהול המערכת הממוחשבת לספק הזוכה
במכרז פיקוח ח יה .העברה כאמור בלוח
זמ ים קצר ,תייתר שיפורים במערכת ה יהול
הקיימת ותשפר משמעותית את הבקרה על
ההת הלות ב ושא .חוזה  5/19שע יי ו אספקת
מערכות ממוחשבות ל יהול והפעלת מערך
הח יה והשמירה על חוקי העזר העירו יים
חתם בתאריך  24.2.2020ו דרש לממשו
בהקדם.

בוצע
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מומלץ לכתוב ולאשר והל עבודה לעובדי
עירייה המאשרים זכאות לקבלת תווי ח יה
לתושב.
הביקורת ממליצה להטיל על מחלקה
אחת/גורם אחד את ה ושא של אישור זכאות
לקבלת תווי ח ייה לתושבים .מ כ"ל העירייה
יבחן וימליץ על ה"אכס יה" ל יהול ה ושא.

הועבר לאחריות פיקוח עירו י

הביקורת ממליצה לבחון מחדש את
ההרשאות ש ית ו לעובדי העירייה ב ושא
אישור זכאות לתווי ח יה לתושב .מתוך
הכוו ה שיש לבטל את ההרשאות למתן אישור
לעובדי העירייה שאי ם רלוו טים ל ושא.

הוקמו הרשאות חדשות במערכת החדשה

המערכת עדיין בהקמה
הביקורת ממליצה על בקרה תקופתית לע יין
תושבים שאי ם רשומים במאגר משרד הפ ים לא יתן לבטל באופן גורף מפ י שיש רכבים
שאי ם רשומים על תושב מודיעין
כתושבי העיר .תושבים שאי ם רשומים
במערכת משרד הפ ים כתושבי מודיעין מכבים לדוגמא :רכבי ליסי ג
רעות תישלל זכאותם לתו ח ייה לתושב.
בהמשך לסעיף  ,4.20הייתה החלטה שלא
להקים מ ג ון ,ול הל את ה ושא על ידי מערך
א ושי ופיזי קיים .הביקורת סוברת כי קביעת
אזורי ח יה בצורה מדודה ובאזורי ביקוש ,יחד
עם הטלת
ביצוע הפיקוח והאכיפה ב ושא ,ח ייה
מוסדרת ,על הפקחים העירו יים ,היא
המדי יות ה כו ה והיעילה ביותר.
מומלץ שכל שי וי במערכת ההרשאות ידרוש
אישור של מ הל המחלקה הרלוו טית ושל
גורם בכיר החיצו י למחלקה הרלוו טית

יש והל להקצאת הרשאות במערכות מידע

סגן הגזבר יתעדף ויפעל לשליחת תווי הח יה
לתושבים .התושבים יודעים שאושר להם תו
ח יה ועיכוב בשליחת התווים לתושבים פוגע
באמון ובשירות לציבור.
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דוח ש תי 2021
מעקב תיקון ליקויים

דוח מס'  – 3מח' תברואה
המב ה הארגו י ,הכפיפות ו יהול יחידת
הבקרה והאכיפה יבחן על ידי מ כ"ל העירייה
ויומלץ על ידו המב ה הארגו י ה כון ל יהול
ה ושא.

התקיימו מס' דיו ים והתקבלה החלטה
להכפיף את יחידת הבקרה והאכיפה למ הל
שפ"ע .

העירייה תפעל לשיפור הבקרות וטיוב
הפעילות של גורמי המקצוע ב ושא פי וי
אשפה וגזם ,טיאוט ו יקיון ו יכוש עשבייה
והדברה של שטחי בור.

בוצעה פעילות ע פה בתחום הטכ ולוגי,
הותק ו צי'פים ס סוריים ,מצלמות על
משאיות האשפה והמ ופים ,הותק ו מערכות
איתוראן ,כמו כן הותק ו טלוויזיות ובוצעו
הדרכות ב ושא.

גורמי המקצוע יפעלו על פי הוראות החוזים
בתחומים המפורטים בדוח .החל מאכיפת
"גיל" הרכבים דרך הצגת אישור תקי ות של
רו"ח לגבי ת אי העבודה של עובדי הקבלן
וכלה ב יהול הק סות.

יצא ו למכרז אשפה חדש ,הקבלן החליף את
רוב הרכבים לרכבים חדשים ) רכשו רכבים
וספים ע"פ עדכון ש מסר בדיון ברשות
המש ה למ כ"ל (

המפגע התברואי הקיים באתר
ההתארג ות/עבודה של קבלן הטיאוט ,הסמוך
לדרך יאיר פרג ,יטופל לאלתר.

רו"ח לגבי ת אי העבודה  -באחריות הגזברות
טופל – בשלב מסוים הבעלות חזרה לבעלי
הקרקע .האתר לא בבעלות הרשות

שעות העבודה של עובדי הטיאוט היד י,
התחלת עבודתם בשעה  05:00בבוקר ,צריכה
להיבחן ע"י גורמי המקצוע .הביקורת ממליצה
לבחון את המשך העסקה של כ –  70פועלים
בטיאוט יד י כאשר בחלק מהרשויות והגים
לבצע טיאוט מדרכות על ידי טיאוט מכ י,
באופן יעיל יותר לכאורה.

טופל – שעות העבודה החל מהשעה 06:00
בלבד.

ב ושא יכוש עשבייה והדברת שטחי בור,
בתקופה בה לא מת הלים פרוייקטים ,מומלץ
לפקח על עבודת הקבלן .פיקוח על אופן
עבודתו וכח האדם המבצע את העבודה ,מעבר
לאי דיקציה ש בח ת על ידי המח' שפ יות
הציבור מטופלות ו סגרות במע' הפ יות.

ההערה בח ה ,ו רשמה תוכ ית עבודה חוזרת
שמבהירה את התהליך בין הפרויקטים ,

מ הל אגף מיחשוב יבדוק וי הל את הכלים
הטכ ולוגים ,תוכ ת השקילה וכד' ,בהם
משתמשים במח' התברואה וביחידת האכיפה

מבוצעים פיקוח ובקרה וספת.

טופל – באחריות מ הל אגף המחשוב
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