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כו' אב ה'תש"פ
 16באוגוסט 2020

לכבוד
מר גדי ירקוני
ראש המועצה
א.נ,.
הנדון :דוח מבקר המועצה לשנת 2019

הנני מתכבד להגיש את דו"ח מבקר המועצה לשנת  , 2019זאת על פי צו המועצות
המקומיות ) מועצות אזוריות ( .
מטרותיה העיקריות של הביקורת הינן לגרום לשיפור תפקוד המערכת ושיפור איכות
השירותים המוענקים על ידי המועצה תוך שמירה על הוראות החוק  ,טוהר המידות,
עקרונות היעילות והחיסכון וכללי מנהל תקין.
מטרות אלו יושגו  ,בין היתר  ,על ידי שיתוף פעולה בין כל הגורמים הרלוונטיים במערכת
המועצה ותחושת אחריות הדדית  .וכן ע"י יישום המלצות הביקורת ותיקון הליקויים
המוצגים בדוח.
הדו"ח כולל ביקורות שנעשו בהתאם לתוכנית העבודה השנתית .נושאי הביקורת שנבדקו,
כדלקמן:
 ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע. מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום כוח אדם . הדברת זבובים ויתושים.ברצוני להודות לך ,כבוד ראש המועצה ,על תמיכתך בביקורת ועל התייחסותך העניינית
לממצאיה ולמסקנותיה .בנוסף תודתי למנכ"ל המועצה על שיתוף הפעולה והעזרה בעשיית
הביקורת.
עותק מהדו"ח הועבר כחוק לחברי וועדת הביקורת  ,אשר תפקידה לדון בדו"ח ובהערותיך
עליו ,ולהגיש את סיכומיה והמלצותיה למועצה.
בכבוד רב
יהודה זנטי
מבקר המועצה
וממונה על תלונות הציבור
העתקים:
מר מירב ברקאי  -יו"ר הוועדה לענייני ביקורת
מר ניר – מנכ"ל המועצה
חברי הוועדה לענייני ביקורת
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לשכת ראש המועצה
 | lishka@erc.org.il | 08-9929102פקס08-9982638 :
י"ז כסלו תשפ"א
 03דצמבר 2020

בס"ד
לכבוד
יהודה זנטי
מבקר המועצה
שלום רב,
הנדון :התייחסות לדו"ח מבקר המועצה לשנת 2019

בהמשך להעברת דו"ח מבקר המועצה לשנת  ,2019ראשית ,ברצוני להודות על דו"ח מקיף אשר ניכר כי
הוא תוצאה של עבודה מעמיקה .דו"ח הביקורת עוסק ב 3-נושאים ,ואתייחס לכל נושא בנפרד.
 .1ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע
דו"ח הביקורת מתאר את המצב בתחום זה ,ועומד על הפערים שבין המצוי לנדרש בתחום זה.
המועצה מודעת לחשיבות של הסדרת הנושא ופועלת בעניין .לאחרונה מונה "מנהל אבטחת מידע
מועצתי" שיעסוק בנושא ויפעל על בסיס הנחיות שתקבל המועצה מהגורמים הממונים ,ובראשם משרד
הפנים באמצעות מנהלת הסייבר.
 .2מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום כ"א
דו"ח הביקורת הנוכחי נקשר לדו"ח ביקורת שנערך על האגף לשירותים חברתיים בשנת .2018
הדו"ח מתמקד במיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום כ"א .יצויין כי קיימים גורמים נוספים המשפים
העסקת עובדים באגף השירותים החברתיים .כמו כן ,תקצוב לאגף מוזרם ישירות להעסקת עובדים ו/או
כתקציבי פעולה לנושאים שונים ,תוך שתקציבי הפעולה מממנים גם עלויות העסקה ,כך שיתכן מצב בו
אין קשר ישיר בין עלויות העסקה להכנסות האגף בתחום כ"א.
בתאום עם מנהלת האגף ,ייבדק לגופו כל נושא שעלה בדו"ח ,ויטופל כל נושא הדורש תיקון ,ככל שימצא
וידרש.
 .3הדברת זבובים ויתושים
דו"ח הביקורת עומד על נושאים הטעונים תיקון ושיפור ,בנהלי ובהתנהלות אגף איכות הסביבה.
הנהלת המועצה מייחסת חשיבות רבה לנושאי איכות הסביבה ,וביחד עם אגף איכות הסביבה ,דו"ח
הביקורת יילמד ,ולאורו תבנה תוכנית הכוללת שיפור נהלים וקביעת כללי עבודה לאגף ,במטרה לשפר
את איכות החיים של תושבי המועצה ,בכל הקשור לאיכות הסביבה.
לעניין קבלן ההדברה ,יצויין כי קיימים במועצה תחומים שאינם בשליטתם הבלעדית של מנהלי אגפים
ו/או של בעלי תפקיד אחרים .יש ומתקבלות החלטות ע"י גורמים אחרים או נוספים,
ועל אחת כמה וכמה כשנושאים מגיעים לוועדות רכש ,ועדת מכרזים ,חתימה על הסכמים וכד' ,כמו גם
בקשות לחו"ד הנדרשות מהיועמ"ש ו/או מיועצים אחרים .הנהלת המועצה טיפלה בעניין קבלן ההדברה
באופן מיידי ,ובו בזמן שהתבררה הבעיתיות בנושא.
סיכום – דו"ח מבקר המועצה לשנת  ,2019כפי שהועבר אלי מאושר.
בכבוד רב
גדי ירקוני
ראש המועצה
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הבסיס החוקי לפעולות מבקר המועצה
הביקורת הפנימית בעיריות ,במועצות המקומיות ובמועצות האזוריות )להלן
הרשויות המקומיות ( מושתתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות )נוסח חדש(
להלן פקודת העיריות או הפקודה( להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה ,ועל החובה
שנקבעה בפקודת המועצות המקומיות )נוסח חדש( להלן -פקודת המועצות להעסיק
בכל מועצה מקומית ומועצה אזורית מבקר פנימי לביצוע עבודת הביקורת .מבקר
הרשות המקומית נדרש לערוך ביקורת על פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה
ולוועדה לענייני ביקורת ) להלן  -ועדת הביקורת( את ממצאיו .תפקידיו וסמכויותיו
של מבקר הרשות המקומית נקבעו בחקיקה ,על פי פקודת העיריות סעיפים170 :א
)א( עד )ד(170 ,ב )א( עד )ה( ,פקודת העיריות יחולו לעניין מבקר מועצה מקומית,
ובכלל זה מועצות אזוריות.

תפקיד המבקר
תפקידי מבקר מועצה/עירייה נקבעו בסעיף  170א בפקודות העירייה כדלקמן:
170א).א( ואלה תפקידי המבקר:
) (1לבדוק אם פעולות העירייה ,לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה,
תשכ"ה ,1965 -נעשו כדין ,בידי המוסמך לעשותם ,תוך שמירת טוהר
המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
) (2לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
) (3לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה ,המבטיחים
קיום הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
) (4לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ,ולבדוק אם דרכי החזקת כספי
העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
)ב( הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום
העירייה ,וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל ,מוסד ,קרן או גוף אשר העירייה
משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או
משתתפת במינוי הנהלתם ,למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא
להלן "גוף עירוני מבוקר".
)ג( בכפוף לאמור בסעיף קטן )א( ,יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,
את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת –
) (1על פי שיקול דעתו של המבקר.
) (2על פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני.
) (3על פי דרישת הועדה לענייני ביקורת ,ובלבד שמספר הנושאים
לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת עבודה.
)ד( המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.
הכנת תכנית העבודה של מבקר המועצה מודרכת ע"י שני עקרונות יסוד:
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א .המועצה כמערכת ציבורית חייבת להתנהל ביעילות ובניקיון כפיים ,תוך מתן
אפשרות לציבור תושבי הרשות לדעת ולעקוב מקרוב על פעילותה.
ב  .קידום מעמדו ועצמאותו של מבקר המועצה ,על מנת לאפשר לו למלא
ביעילות את התפקידים שהטילו עליו על פי חוק.

המצאת מסמכים ומסירת מידע
המצאת מסמכים ומסירת מידע נקבעו בסעיף ) 170ב( בפקודות העירייה כדלקמן:
170ב).א( ראש העירייה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי העירייה ,ראש המועצה
הדתית וסגניו ,חברי המועצה הדתית ,עובדי המועצה הדתית ,וחברים
ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר ,ימציאו למבקר העירייה ,על פי
דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי
הביקורת ויתנו למבקר העירייה כל מידע או הסבר שיבקש בתוך
התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.
)ב( למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע
תפקידו ,לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל
תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירייה או של המשרתים את
העירייה או של גוף עירוני מבוקר.
)ג( לגבי מידע החסוי על-פי דין ,יחולו על מבקר העירייה ועל עובדים מטעמו
המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל באותו מידע.
)ד( עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה ,יחולו עליו ,לעניין עבודתו
האמורה ,כל איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר
העירייה.
)ה( לצורך ביצוע תפקידו ,יוזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל
ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה או כל ועדה מוועדותיו
של גוף עירוני מבוקר ,בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף
על ידי עובד מעובדיו.

תגובת המבוקרים
הביקורת היא כלי ניהולי אפקטיבי העומד לרשות הנהלת המועצה ועובדיה .על ידי
התייחסות לממצאי הביקורת והמלצותיה ,ניתן לקדם את המועצה לעבודה מועילה
יותר ,תוך הטמעת תקני עבודה של חיסכון ,יעילות ,אפקטיביות וטוהר מידות ,בקרב
כל עובדי המועצה וגורמיה.
תגובת המבוקרים במהלך הביקורת ,ואחריה הינו חלק בלתי נפרד מעבודת
הביקורת .מלאכת הביקורת אינה משימה קלה מעצם הגדרתה ,ולעיתים תוצאות
הביקורת אינה קלה למבוקרים .ראוי על כן שהכללים המנחים את עבודת הביקורת
בקביעת העובדות והמסקנות  ,יתקיימו בזהירות המרבית.
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סדר הדברים של מהלך הכנת דוח הביקורת ,נחלק לשני שלבים  :השלב הראשון
הוא בירור עובדתי עם המבוקר ,תוך מתן אפשרות למבוקר להמציא לביקורת את
הסבריו כשהם נתמכים בהתכתבויות ובמסמכים שונים .בשלב הבא ,מקבל המבוקר
טיוטת דו"ח ראשונית עליה הוא רשאי להגיב  ,אם רצונו בכך ,בין בכתב ובין בעל
פה.

הגשת דו"ח הביקורת השנתי
המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה ,דו"ח על ממצאי הביקורת שערך ,וכן
יעביר עותק מהדוח לחברי לוועדת הביקורת  .בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו
יפרט את הליקויים שמצא ,וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד.
בנוסף  ,רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולוועדת הביקורת דו"ח על ממצאי
ביקורת שערך ,בכל עת שיראה לו או כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת דרשו
ממנו לעשות כן.

לו"ז לעבודת הביקורת:
אחת לשנה לא יאוחר מ 1 -באפריל על המבקר להגיש דוח לראש המועצה ,ולוועדת
הביקורת .תוך  3חודשים ) כלומר עד  1ביולי ( מיום קבלת דו"ח המבקר ,יגיש ראש
המועצה למבקר ולוועדת הביקורת את הערותיו על הדו"ח ,וימציא לכל חברי המועצה
העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.
על וועדת הביקורת לדון בדוח המבקר והערות ראש המועצה בתוך חודשיים ,ולהגיש
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה ) עד  1בספטמבר ( .בטרם תשלים הועדה את
סיכומיה והצעותיה רשאית היא  ,אם ראתה צורך בכך  ,לזמן לדיוניה נושאי משרה
של המועצה או של גוף מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח .תוך חודשיים,
מהיום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה ,תקיים המועצה דיון
מיוחד בהם ,ותחליט בדבר אישור ההצעות.
לא הגיש ראש המועצה את הערותיו על הדו"ח עד תום התקופה האמורה  ,תדון
הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה ,עד תום חמישה
חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר המועצה לוועדה .לא הגישה הוועדה את
סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה האמורה ,או לא המציא ראש
המועצה 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 המועצה .
לאחר הדיון במליאת המועצה ,נמסר עותק מדו"ח המבקר ,למשרד הפנים ולמבקר
המדינה .ממועד זה  -הדוח גלוי לעיון הציבור.
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ועדת ביקורת
בעקבות התיקון לפקודת המועצות המקומיות ,החל גם על המועצות האזוריות,
מחויבות כל הרשויות לסוגיהן להקים ועדה מיוחדת לענייני ביקורת .הוועדה נקראת
בשם זה ,שכן מבקר המועצה הוא המבצע הלכה למעשה את הביקורת ,והוועדה דנה
בדוחות הביקורת שלו ובדוחות ביקורת אחרים.
הוועדה לענייני ביקורת תדון ותטפל בדוחות הבאים ובמשתמע מהם:
 .1כל דוח של מבקר המועצה.
 .2כל דוח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור ,על פעילות הרשות מקומית.
 .3כל דוח ביקורת של משרד הפנים על המועצה.
 .4כל דוח ביקורת אחר על הרשות ,שהוגש לפי כל דין.
 .5מעקב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת.
ראוי שוב להדגיש ,כי הוועדה לענייני ביקורת אינה רשאית לערוך ביקורת בעצמה
כפי שהמועצה אינה רשאית .מאידך ,הוועדה לענייני ביקורת חושפת את ממצאי
דוחות הביקורת בפני מליאת המועצה ,והיא ממליצה על הפעולות המתבקשות
בעקבות הביקורת .הוועדה רשאית לכלול עד שני נושאים לבדיקה במסגרת תכנית
העבודה של מבקר הרשות.

השתתפות מבקר בישיבות הוועדה
מבקר הרשות ישתתף ,במידת האפשר ,בכל ישיבות הוועדה לענייני ביקורת.
 .1מבקר הרשות ישתף פעולה עם הוועדה לענייני ביקורת ,ישיב לשאלות חברי
הוועדה ,ויסביר ככל שיתבקש את ממצאי הביקורת שערך ,במגמה לסייע בידי
הוועדה בגיבוש המלצותיה ברוח הביקורת וכמתחייב מממצאי דוחות הביקורת.
 .2מבקר הרשות ,ישקול בכובד ראש כל בקשה של הוועדה לענייני ביקורת לבצע
ביקורת בנושא מסוים .זאת ,עד שני נושאים בשנה.
במועד הגשת הדוח השנתי לראש הרשות לקבלת הערותיו ,ימסור המבקר העתק מן
הדוח לכל אחד מחברי הוועדה לענייני ביקורת .הוראה זו מתייחסת גם לדוח ביניים
שרשאי מבקר הרשות להגיש לראש הרשות.
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ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע
 .1כללי
במסגרת תכנית הביקורת השנתית של מבקר המועצה לשנת  ,2019בוצעה ביקורת
בנושא ניהול מאגרי מידע ואבטחת מידע ועמידת המועצה בדרישות חוק הגנת
הפרטיות תשמ"א . 1981 -
היות ומאגרי מידע מכילים פרטים אישיים ,ומסירת נתונים על אדם לזולת  ,עלולה
לפגוע בפרטיותו ,יש חובה לאבטח את המידע .ככל שאדם עלול להיפגע יותר מגילוי
המידע עליו ברבים ,עולה רמת רגישות המידע ועמה רמת האבטחה שיש לנקוט כדי
לשמור עליו .חוק הגנת הפרטיות מגדיר "אבטחת מידע" – כ "הגנה על שלמות
המידע ,או הגנה על המידע מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ,והכל ללא רשות כדין".
חוק הגנת הפרטיות קובע כי האחריות לאבטחת מידע מוטלת על :בעל מאגר המידע,
מנהל המאגר ,והמחזיקים במאגרי מידע .הגופים המוזכרים בחוק זה ,בין היתר
הרשויות המקומיות ,אשר על פי תקנות הגנת הפרטיות ) אבטחת מידע ( חייבים
למנות ממונה על אבטחת מידע ,הממונה יופקד על אבטחת המידע במאגרים
המוחזקים ברשות.
מאגר מידע מוגדר בחוק הגנת הפרטיות" :אוסף נתוני מידע ,המוחזק באמצעי מגנטי
או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב"" .מידע" מוגדר בחוק הגנת הפרטיות" :נתונים
על אישיותו של אדם ,מעמדו האישי ,צנעת אישיותו ,מצב בריאותו ,מצבו הכלכלי,
הכשרתו המקצועית ,דעותיו ואמונתו" .מאגר מידע המקיים את התנאים הקבועים
בחוק ,חייב רישום אצל רשם מאגרי המידע שבמשרד המשפטים .הרשם מנהל את
פנקס מאגרי מידע .
לרשות המועצה נמצאים מאגרי מידע החיוניים להבטחת תקינות פעילותה השוטפת
ומשמשים בסיס לעבודתה בעיתות רגיעה וחירום ,בתחומים הבאים :כספים ,תכנון
ובנייה ,חינוך ,רווחה ,כוח אדם ושכר ,תחבורה ,איכות הסביבה ועוד .החוק מחייב
את המועצה לנקוט באמצעים לאבטחת המידע :מפני פגיעה ,חשיפה ושינוי במזיד
או בשוגג .זאת ,באופן שישמרו הזמינות ,השלמות ,המהימנות ,הסודיות והשרידות
של המידע .
בתאריך  21.3.2017אושרו ,תקנות הגנת הפרטיות ) אבטחת מידע ( ,התשע"ז, 2017-
הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה תקנות הגנת הפרטיות )אבטחת
מידע ( אשר נכנסו לתוקף ב , 8/5/18-ויחולו על כל גורם במשק שמנהל מידע אישי.
התקנות מפרטות את אופן יישומה של חובת אבטחת המידע המוטלת בחוק הגנת
הפרטיות ,על כל גורם המנהל או מעבד מאגר מידע אישי ,קביעת מנגנונים ארגוניים
ודרישות מהותיות שמטרתם הפיכת אבטחת המידע לחלק משגרת ניהול הארגון
ואת אופן יישומם .
היות ומאגרי מידע מכילים פרטים אישיים רבים על התושבים ,וככל שהמועצה
מרבה להשתמש במאגרי מידע בפעילותה השוטפת גוברת הסכנה שהמידע ייחשף
ברבים ותיפגע פרטיותם של התושבים  .לכן על המועצה מוטלת החובה להגן על
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מידע זה ,ולהגביר את חסינותן הן בפני דליפת מידע והן לצורכי הגנה על רציפות
תפקודית לטובת השירות לציבור.
בעל מאגר מידע חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם במשרד המשפטים .הבקשה
לרישום המאגר תכלול פרטים כגון :זהות בעל המאגר ,המחזיק במאגר ומנהל
המאגר ,סוגי המידע שייכללו במאגר ,וכן מטרות הקמת המאגר והמטרות להן נועד
המידע .כמו כן ,הותקנו לחוק תקנות והנחיות נוספות כגון :בשנים האחרונות ,לאור
ההתפתחות הטכנולוגית בתחום ,ניתן דגש לשמירה על חוק הגנת הפרטיות בכלל,
והטיפול במאגרי מידע בפרט .בשנת  2006הוקמה הרשות למשפט טכנולוגיה ומידע
במשרד המשפטים ) להלן  -הרמ"ט ( ,כרשות להגנת מידע אישי בישראל ושמירה
על חוק הגנת הפרטיות .מטרות הרשות הינן לחזק את ההגנה על המידע האישי
ולהגביר את האכיפה על עבירות של פגיעה בפרטיות.
המקרה המפורסם של עבירה חמורה על חוק הגנת הפרטיות  ,התרחשה כאשר עובד
קבלן ,שעבד במשרד הרווחה הדליף את מרשם האוכלוסין של ישראל ברשת
האינטרנט .מאגר המידע של מרשם האוכלוסין היה על תוכנה בשם "אגרון",
התוכנה הכילה נתונים מסווגים על כלל אזרחי ותושבי ישראל .מאגר זה נגנב על ידי
עובד הקבלן ,אשר שמר את המידע בביתו ,והפיץ אותו ברשת.
לצורך הבדיקה ביצע המבקר מיפוי מאגרי מידע הנמצאים במועצה ,מהבדיקה
נמצאו כ 20 -מאגרי מידע במגוון תחומים ,כגון :ארנונה ,כספים,שכר ,מנגנון ,
רווחה ,הנדסה ,חינוך ,רישוי עסקים ועוד ,אשר לא רשומים אצל רשם מאגרי מידע
במשרד המשפטים.

 .2מטרות הביקורת
במסגרת הביקורת ,נבדק אופן הציות להוראות חוק הגנת הפרטיות על ידי הגורמים
האחראים לנושא זה במועצה ,ובפרט לאופן ההגנה והטיפול במאגרי מידע במועצה.
הביקורת כללה ,בין היתר ,את הנושאים כדלהלן:
רשימת מאגרי המידע במועצה ,מיפויים ורישומם בפנקס הרשם. מינוי מנהלי מאגרים ומחזיקי מאגרי מידע במועצה. הרשאות למשתמשים ,והפרדת תפקידים בגישה למידע במערכות מחשב. אבטחת מידע ,ומינוי ממונה על אבטחת המידע כדרישת החוק.לצורך עשיית הביקורת ,המבקר נפגש עם מנהל מערכות מחשוב במועצה וכן פנה
למנהלי אגפים ומחלקות במועצה שמשתמשים במערכות מחשב  ,להעביר לרשות
המבקר :את שמות מאגרי מידע  ,שמות מנהלי מאגרי מידע  ,שמות העובדים שיש
להם הרשאת גישה למידע ,שמות ספקים חיצוניים הנותנים למועצה שירותים
ממוחשבים ומחזיקים במידע וכן שמות תוכנות מחשב.
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 .3רישום מאגרי מידע
על פי הוראות חוק הגנת הפרטיות ) סעיף  8לחוק ( ,בעל מאגר מידע של גוף ציבורי )
רשות מקומית בכלל זה ( חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם במשרד המשפטים.
הבקשה לרישום המאגר תכלול פרטים כגון :זהות בעל המאגר ,המחזיק במאגר
ומנהל המאגר,סוגי המידע שייכללו במאגר ,וכן מטרות הקמת המאגר והמטרות להן
נועד המידע.
בחוק הגנת הפרטיות הוגדרו" :מאגר מידע"  -אוסף נתוני מידע ,המוחזק באמצעי
מגנטי או אופטי והמיועד לעיבוד ממוחשב"" ,מידע"  " -נתונים על אישיותו של
אדם ,מעמדו האישי ,מצב בריאותו ,מצבו הכלכלי ,הכשרתו המקצועית ,דעותיו
ואמונתו ".
היות שמאגרי המידע מכילים פרטים אישיים ,ומסירת נתונים על אדם לזולת עלולה
לפגוע בפרטיותו ,נדרש על פי חוק לאבטח את המידע .ככל שאדם עלול להיפגע יותר
מגילוי המידע עליו ברבים ,עולה רמת רגישות המידע ועמה רמת האבטחה שיש
לנקוט כדי לשמור עליו .חוק הגנת הפרטיות מגדיר "אבטחת מידע" כהגנה על
שלמות המידע ,או הגנה על המידע מפני חשיפה ,שימוש או העתקה ,והכל ללא רשות
כדין".
מהבדיקה נמצא ,שהמועצה מחזיקה בכ 20 -מאגרי מידע ממוחשבים בתחומים
שונים החייבים רישום בפנקס הרשם במשרד המשפטים כגון :משאבי אנוש ושכר,
רווחה ,חינוך ,רישוי עסקים ,ארנונה וגבייה ,הנהלת חשבונות ,הנדסה  ,רכש וביטוח
 ,איכות הסביבה  ,השרות הפסיכולוגי ,אסטרטגיה ועוד .בנוסף חיוב הרישום בפנקס
הרשם כולל  12ישובים במועצה  ,וזאת מהסיבה שהישובים הנ"ל מחייבים וגובים
בעצמם ארנונת וועד מקומי ,ועל פי החוק חייבים ברישום מאגרי מידע .
הביקורת מציינת ,כי מטרת רישום המאגר היא להבטיח את ההגנה על הפרטיות
במאגרי מידע ,ולתת כלים ,הן בידי רשם מאגרי המידע ,והן בידי הציבור שמידע
עליו מנוהל במאגרי המידע  ,לאכוף את הזכויות והחובות המוטלות בחוק הגנת
הפרטיות על בעלי מאגרים .מבדיקת הביקורת עולה כי כל מאגרי המידע הקיימים
במועצה לא נרשמו בפנקס רשם מאגרי מידע במשרד המשפטים .המבקר מוצא
שעל המועצה להגיש בקשה לרישום המאגרים בהתאם להוראות סעיף  9לחוק
הגנת הפרטיות.
סעיף  17לחוק הגנת הפרטיות ,להלן ציטוט " :בעל מאגר מידע ,מחזיק במאגר
מידע או מנהל מאגר מידע ,כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר
המידע".
"בעל מאגר" -הוא הגוף שלצרכיו ולמטרות פעילותו נאסף המידע )קרי המועצה (,
ובידיו היכולת המשפטית להחליט ,בכפוף להוראות החוק ,לאלו מטרות ישמש
המידע ומה ייעשה בו לפי החוק .בעל המאגר הוא הנושא העיקרי באחריות לעניין
איסוף המידע וניהול המאגר ובחובות כלפי האדם שהמידע נוגע אליו )להלן" :נושא
המידע"( .כך ,למשל ,בעל המאגר הוא שחייב ברישום מאגר המידע בפנקס מאגרי
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מידע ,והוא הנושא בחובה הראשונית לאפשר לנושא המידע לעיין במידע ולתקן
אותו.
מחזיק במאגר  -לעניין מאגר מידע ,מוגדר בסעיף  3לחוק  ,כמי שמצוי ברשותו מאגר
מידע דרך קבע ,והוא רשאי לעשות בו שימוש .לדוגמא ,קבלן ) ספק חיצוני ( שנותן
למועצה שירותי תוכנה ו/או עיבוד מידע  ,ושומר את המידע או מעבד אותו עבור בעל
המאגר ) המועצה ( ,ולפי הוראותיו.
מנהל מאגר ,סעיף  7לחוק ,על מנהל המאגר להיות עובד בכיר ) התייחסות למנכ"ל
הרשות ( של בעל מאגר המידע ,אשר יש ביכולתו לפעול באופן עצמאי על מנת לקיים
את חובותיו כמנהל המאגר.
החובות החלים על בעל מאגר מידע ,עפ"י חוק הגנת הפרטיות:
-

חובת רישום מאגר המידע.
חובת אבטחת המידע .
חובת הסודיות  ,המנהל ומחזיק מאגר המידע וכן עובדיהם מחויבים בשמירת
סודיות המידע אליו נחשפו אגב ביצוע עבודתם.
פיקוח ובקרה על מחזיק ) חברות וקבלנים הנותנים שירותים למועצה (  ,בעל
מאגר אחראי על פעולות הקבלן החיצוני ונדרש לפקח עליו ולבצע בקרה על
עמידתו בהוראות החוק.

"מחזיק מאגר מידע"  ,מוגדר בסעיף  3לחוק  ,כמי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך
קבע ,והוא רשאי לעשות בו שימוש או שמדובר בקבלן ששומר את המידע או מעבד
אותו עבור בעל המאגר ) המועצה ( ,ולפי הוראותיו.
מאגרי מידע במועצה משמשים בסיס לעבודה בעתות רגיעה וחירום ,בין היתר
בתחומים האלה :גזברות ,גבייה ,חינוך ,רווחה ,כוח אדם ושכר ,רישוי עסקים,
תחבורה ותברואה.
סעיף  8לחוק הגנת הפרטיות ,להלן ציטוט  " ,לא ינהל אדם ולא יחזיק מאגר מידע
החייב ברישום לפי סעיף זה ,אלא אם כן התקיים אחד מאלה:
) (1המאגר נרשם בפנקס.
) ( 2הוגשה בקשה לרישום המאגר והתקיימו הוראות סעיף  10לחוק.
) ( 3המאגר חייב ברישום לפי סעיף קטן )ה ( והוראת הרשם כללה הרשאה לניהול
והחזקה של המאגר עד רישומו ".
בעל מאגר מידע חייב ברישום המאגר בפנקס הרשם  ,אם הוא של גוף ציבורי
כהגדרתו בסעיף  ) 23רשות מקומית (.
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בספטמבר  2006הוקמה במשרד המשפטים רמו"ט ) הרשות למשפט טכנולוגיה
ומידע ( כרשות להגנת מידע אישי בישראל  .חוק הגנת הפרטיות קובע שכל בעל מאגר
מידע המקיים את אחד מתנאי החוק  -ובהם רשות מקומית  -חייב לרושמו אצל
רשם מאגרי המידע ברמו"ט.
לצורך עמידה בדרישות החוק ורישום המאגרים המצויים במועצה.נאסף מידע על
מאגרי מידע המשמשים את יחידות המועצה ,המבקר פנה למנהלי אגפים ומחלקות
להעביר במסמך את :שמות מאגרי המידע ,שם מנהל מאגר מידע ,מחזיק מאגר מידע
רשות או ספק חיצוני ,שמות המשתמשים והרשאה למאגר מידע .מאיסוף המידע
נמצא ,שבמועצה ישנם כ 20 -מאגרי מידע  ,כדלהלן:
להלן פירוט מאגרי המידע:

מס'

מחלקה

מנהל מאגר
במועצה

שמות המאגרים-
וחברה מחזיקה

מיקום המאגר
ושמות הגופים
שהחיבור
נעשה דרך
האינטרנט/

מס'
משתמשים
במועצה

1

מחלקת גנים
ובתי ספר

מנהל אגף חינוך

רישום תלמידים לבתי
ספר וגנים  -חברת EPR

שרת המועצה

2

2

חינוך -גבייה

מנהלת מחלקת
הגבייה

גביית תשלומים
מהורים  -חברת EPR

שרת המועצה

1

3

חינוך  -גיל
הרך

מנהל אגף
החינוך

חברת  –EPRמערכת
רכש

שרת המועצה

1

3

תחנה
פסיכולוגית

מנהלת התחנה

משרד חינוך.
אתר כללית.
אתר מכבי.

4

4

רווחה

מנהלת אגף
רווחה

ניהולי תיקי מטופלים
חברת EPR

שרת המועצה

21

מערכת מס"ר

משרד הרווחה

5

שרת המועצה

2

5

הנדסה

מהנדס המועצה

-

מערכת פיננסית-חברת
EPR

תוכנת דקל

-

2

ניהול פרויקטים -
תוכנת אקספונט

-

5

6

רכש והנהלת
חשבונות

גזברית המועצה

מערכת רכש פיננסית
חברת EPR

שרת המועצה

99

7

גבייה

מנהלת מחלקת
גבייה

מערכת גבייה -חברת

שרת המועצה

5

8

אסטרטגיה

מנהלת האגף

9

ורכש וביטוח

מנהלת רכש
וביטוח

EPR

ספר ספקים -תוכנת
אקסל
מערכת רכש – חברת
EPR

-

-

-

1

שרת המועצה

1
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10

תחבורה

גזברות

11

מנגנון ושכר

מזכיר המועצה

12

מנהלת איכות
הסביבה

מנהלת האגף

13

מרכז קהילתי

14

קיבוצים
ומושבים

מערכת רכש  -חברת
EPR

שרת המועצה

מערכת שכר – חברת
חילן.

שרתי ענן

4

נוכחות עובדים  -תוכנת
אסופית חברת רנ -עד

שרתי ענן

4

תיקים אישיים של
עובדים  -תוכנת הוט
פייל

שרת מועצה

5

שרת מועצה

5

תוכנה להצגת דוחות
ותלושי שכר  -תוכנת
הוט דוק
רישום כלבים  -תוכנת
רמה
רישוי עסקים – תוכנת
רמה

אירועי תרבות

תוכנת smarticket

מדור ילדים
ונוער

תוכנת חשבשבת

ספק חיצוני
-

1

1
1
2
2

ספורט ופנאי

תוכנת דיאלוג

חברת
מתנס"ים

3

שכר עובדים

תוכנת שכר הר – גל

ספק חיצוני

1

ספק חיצוני

2

כוח אדם – דיווח תוכנת נוכחות עובדים
נוכחות
חברת רנ  -עד
קיבוצים

סה"כ

 12יישובים הגובים
ארנונה וועד מקומי

-

0

180

שם
מנתוני הטבלה עולה :
 כי במועצה יש כ 20 -מאגרי מידע ,שעל פי חוק הגנת הפרטיות המועצה מחויבתברישומם אצל רשם מאגרי מידע במשרד המשפטים ,בנוסף  12יישובים הגובים
ארנונה וועד מקומי בעצמם ,חייבים ברישום המאגרים אצל הרשם.
 מבקר המדינה בדוח ביקורת שנתי  ,(2012) 62העיר למועצה האזורית הגלילהתחתון ,כדלהלן":כי ל 14 -הוועדים במועצה האזורית גליל תחתון ,המועצה
מנהלת את החיוב והגבייה של ארנונת הוועד המקומי ,עבור שמונה מהם ,ואילו
ששת היישובים האחרים הוועדים מחייבים וגובים בעצמם את ארנונת הוועד
המקומי .נמצא כי מאגרי המידע של ששת הוועדים המקומיים האמורים ,לא
רשומים אצל רשם מאגרי המידע ברמו"ט " .משרד מבקר המדינה העיר למועצה
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האזורית גליל תחתון כי משאישרה המועצה לוועדים מקומיים בתחום שיפוטה
להטיל ולגבות ארנונת ועד מקומי ,ראוי היה כי תביא לידיעתם שמחובתם לבצע
רישום של מאגרי המידע שלהם אצל הרשם בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
מבדיקת הביקורת נמצא ,כי מתוך  32הישובים בתחום שיפוטה של המועצה20 :
ישובים המועצה מנהלת את החיוב והגבייה של ארנונת הוועד המקומי ולכן
נכללים במאגר המידע של המועצה ופטורים מרישום המאגר ,יתר  12הישובים
להלן שמות הישובים  :אורים ,בארי ,גבולות  ,חולית  ,כרם שלום ,מגן ,ניר
יצחק ,ניר עוז ,נירים ,עין השלושה ,צאלים ,רעים .נמצא שהישובים מחייבים
וגובים בעצמם את ארנונת הוועד המקומי ,היות והוועד המקומי גוף ציבורי ,חלה
עליו החובה לרשום את המאגר אצל רשם מאגרי המידע .מהאמור על המועצה
להביא לידיעת הישובים את החובה לרשום את מאגרי המידע אצל רשם מאגרי
מידע .

 . 4ניהול הרשאות גישה לעובדים
במסגרת מיפוי מאגרי מידע במועצה נעשתה פנייה  :למנהלי האגפים והמחלקות,
למסור למבקר את שמות מאגרי המידע ותוכנות מחשב המצויים ברשותם
ומתופעלים לצורך עבודתם ,וכן את מספר המשתמשים והרשאות גישה למערכות
מאגרי מידע .מהמידע שנמסר למבקר ההתרשמות שישנם עובדים עם הרשאות
חורגות.
אחד העקרונות החשובים ביותר בבקרה פנימית נאותה בארגון ,הינו יישום מערך
הרשאות ועיקרון הפרדת תפקידים במערכות המידע .מערך הרשאות במערכות
מידע בארגון ,נדרש שיעמוד בעקרון "הצורך לדעת" והגבלת גישה למידע לבעלי
התפקידים הזקוקים לו בלבד ,וכן עמידה בעיקרון הפרדת תפקידים .עקרון זה קובע
הפרדה בין הגורמים השונים האחראים לביצוען של פעולות בארגון ,כגון הפרדה בין
גורם מבצע ,מאשר ומבקר .המטרות העיקריות ביישום של מערך הרשאות נאות
ועיקרון הפרדת התפקידים בארגון ,הינה מניעת טעויות ומעשי מרמה וכן הימנעות
מיצירת תלות בפונקציה עיקרית אחת ושליטת גורם יחיד על תהליך שלם.
דוגמאות לכשלים במערך ההרשאות ,ויישום עיקרון הפרדת התפקידים ,ניתן
למנות את המקרים הבאים:
 מטבע הדברים ,עובדים עוברים מספר תפקידים במהלך העסקתם בארגון .ארגוןאשר אינו מנהל את מערך ההרשאות בצורה נכונה ומעניק לעובד הרשאות נוספות
על תפקידו ,ללא שלילת הרשאות קיימות בעת המעבר ,במצב זה עובד יכול לגשת
ולבצע במערכת המידע גם פעולות אשר היו מנת חלקו של התפקיד הקודם.
 לעובד בעל הרשאה לשינוי פרטי חשבון הבנק של ספקים ,יכול לבצע שינוי בפרטיחשבונות בנק לחשבונו הפרטי לפני ביצוע תשלום לספק ומיד לאחר מכן החזרת
המצב לקדמותו .לעובד בעל הרשאה ליצירת ספק ,והזנת חשבונית ואישורה
לתשלום יאפשר ליצור ספק פיקטיבי ,להזין עבורו חשבוניות פיקטיביות ולבצע
תשלומים במרמה.
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 לעובד בעל הרשאת גישה למערכת שכר "חילן" ,ובנוסף נתנה לעובד הרשאהלהקים עובד חדש ,ולהזין למערכת השכר את תנאי העסקתו ורכיבי שכר שונים,
ולהזין את חשבון הבנק ולהפיק לעובד תלוש שכר .לעובד הנ"ל לא הוגדרו
במערכת הגבלות גישה ,במצב זה ,קיימת אפשרות פוטנציאלית להקים עובד
פיקטיבי במערכת השכר ולהעביר לו שכר.

ממצאים
 .1מהמידע שמסר מזכיר המועצה למבקר  ,ואשר מפורט בטבלה לעיל ,אנו רואים
כי לכל העובדים במחלקת משאבי אנוש במועצה ,וכן לעובדי חברת בר ניר
המספקת למועצה שירות חשבות שכר ,ניתנה לעובדים הרשאה לכל המערכות
המתופעלות במזכירות המועצה ,כדלהלן :חברת "חילן" בע"מ תוכנת שכר
ופנסיה והפקת תלושי שכר .תוכנת איסופית המנהלת נוכחות עובדים של חברת
"רנ-עד" .תוכנת הוט פייל מנהלת תיקים אישיים של עובדים ) התוכנה נמצאת
על שרת המועצה ( .תוכנת הוט דוק תוכנה להצגת דוחות ותלושי שכר ) התוכנה
נמצאת על שרת המועצה ( .תוכנת הוט פייל ותוכנת הוט דוק הותקנו בשרת
המועצה ומתופעלים על ידי חברת קופל ראם .
המבקר מציין ,שלכל העובדים במחלקת משאבי אנוש כולל עובדי חברת בר ניר
יש גישה למערכות הנ"ל  ,לא נבדק על ידי המבקר היקף הרשאות הגישה האם
לצפייה או לשינוי ועדכון .
הפרדת תפקידים והרשאות למשתמשים במחלקת כוח אדם ושכר -מהאמור
לעיל ,המבקר מציין ,כי עקרון הפרדת תפקידים מונע מעובד בודד את האפשרות
לבצע תהליך מתחילתו ועד סופו ללא בקרה של גורם נוסף ,וכן מהווה כלי בקרה
ניהולי חשוב .אפשרות שעובד עם סמכויות או בעלי תפקידים המבצעים תהליך
אחד מתמשך מתחילתו ועד סופו מסכן את המערכת .תהליך תשלום השכר
מתחיל בקליטת העובד לארגון והקמתו במערכת הממוחשבת ומסתיים בהעברת
השכר לחשבון הבנק שלו .הפרדת תפקידים במערך תשלומי השכר הינה הכרחית
ובסיסית .קיום הפרדת תפקידים נאותה במסגרת תהליך תשלום השכר מהווה
בקרה קריטית למניעת מעילות והונאות בשכר וכן לאיתור טעויות אנוש .לשם
קיום הפרדת תפקידים נאותה ,נהוג לבצע הפרדה בין הגורמים השונים הלוקחים
חלק בתהליך ניהול העובדים וביצוע תשלומי השכר ,באופן שיאפשר בקרה של כל
גורם בתהליך על הפעולות שביצע הגורם הקודם לו .על בסיס עקרון זה נהוג לבצע
הפרדה ,בין היתר ,בין הגורם המקים את העובדים במערכת השכר לבין הגורם
שעורך את תלוש השכר לעובד.
המבקר מוצא ,שיש לבדוק ולבחון את מערך הרשאות הגישה לעובדים במחלקת
משאבי אנוש ושכר ,להגביל את הגישה לעובדים ולקיים את כלל הפרדת
תפקידים במערך תשלומי השכר .קיום הפרדת תפקידים נאותה במסגרת
תהליך תשלום השכר מהווה בקרה קריטית למניעת מעילות והונאות בשכר וכן
לאיתור טעויות אנוש.
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 .2הפרדת תפקידים והרשאות משתמשים בגזברות  -מנהלת המאגר בגזברות
מסרה למבקר ,טבלת אקסל של  99שמות עובדים/משתמשים שיש להם הרשאות
למערכת רכש פיננסית  ,EPRמעיון בסוגי הרשאות שניתנו לעובדים ,נמצא
שלמרבית המשתמשים יש הרשאה להזמנות בלבד  ,ליתר המשתמשים ,נמצא,
כדלהלן:
מהבדיקה נמצא ,ל 3 -משתמשים מחברת  ,EPRיש הרשאה גורפת למערכת רכש
פיננסית ,להלן היקף ההרשאה :אישור לקבלת הצעות מחיר מספקים ,אישור
וביטול הזמנות ,הרשאה לשינוי תנאי תשלום ,הרשאה לשינוי פרטי הזמנה,
הרשאה לתיקון תעודות מלאי ,הרשאה לשלם לספק ,הרשאה למסך תשלומים,
הרשאה לפתיחת כרטיס ספק ,הרשאה למסך תקציב.
לאור הממצאים ,המבקר מוצא  ,כי ל 3 -משתמשי חברת  EPRישנה הרשאה
המסכנת את המערכת ,ונוגדת את כלל הפרדת תפקידים  ,הגורם המקים את
חשבון הספק לא יוכל לבצע שינוי בכרטיס הספק ,ומקים כרטיס ספק לא יוכל
לקבל הרשאה למסך תשלומים .בנוסף נמסר שאחד מ 3 -משתמשי מחברת EPR
) נמסר למבקר על ידי מנהל המאגר שנפטר ,מהבדיקה נמצא שלא נגרע
מרשימת המשתמשים (.
בנוסף ל 2 -עובדות בגזברות ,יש הרשאת גישה למערכת ,כדלהלן :הרשאה
לשלם ,הרשאה למסך תשלומים ,הרשאה לפתיחת כרטיס ספק ,הרשאה לביטול
הזמנות .המבקר מוצא שלעובדת הגזברות א.א .יש לבטל הרשאה להקמת
כרטיס ספק .לעובדת השנייה בגזברות ד.ש .יש הרשאה להקמת כרטיס ספק וגם
הרשאה למסך תשלומים .המבקר מציין שגם לעובדת הנ"ל ,הופר כלל הפרדת
תפקידים ,יש לבטל הרשאה או לכרטיס ספק או למסך תשלומים .
הפרדת תפקידים הינה אחת הבקרות החשובות למניעת טעויות ואיתור מעילות
מצב בו קיימות לעובדים הרשאות גורפות או עודפות ,חושף את הארגון לתרמית,
בשל העובדה שהעובדים הינם בעלי הרשאות מעבר להגדרת התפקיד שלהם או
הרשאות היוצרות פגיעה בעיקרון הפרדת התפקידים .למשל עובד-בעל הרשאות
למעגל ספקים שלם יוכל לבצע את כל הפעילות מול הספק :החל משלב הגדרת
הספק ,דרך ביצוע הזמנת רכש ,הזנת חשבונית ספק ועד שלב התשלום לספק.
במצב זה ,עובד אשר ירצה להקים ספק פיקטיבי ולהעביר לו תשלומים
פיקטיביים יוכל לבצע זאת בנקל.
המבקר סבור ,שמאחר וחברת  EPRנותנת שירותי תמיכה לתוכנה  ,מתן הרשאות
ביצוע כפי שתואר לעיל מסכן את המערכת .המבקר ממליץ למנהלת מאגר מידע
ומתן הרשאות למשתמשים באגף הגזברות לבדוק ולבחון ביטול הרשאות שניתנו
למשתמשי חברת .EPR
 .3הרשאות למשתמשים במערכת רווחה  - EPRמנהלת אגף רווחה ,מסרה למבקר,
רשימה של  21משתמשים ) עובדים סוציאליים ועובדי זכאות ( שיש להם הרשאה
וגישה למערכת  EPRרווחה ,כדלהלן 19 :משתמשים הינם עובדים סוציאליים ו-
 2משתמשים נוספים הינן עובדת זכאות ומזכירת אגף .אגף הרווחה משתמש
בשירותי גוף חיצוני ) להלן -חברת  ( EPRלתפעול מערכת תוכנת רווחה .מאגר
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מידע רווחה  ,מכיל נתונים אישיים של מטופלים כולל נתונים רפואיים הן של
מטופלים שטופלו על ידי המחלקה בעבר והן מטופלים בהווה.
בעניין נתונים אישיים וכלכליים של עובדים או תושבים  -חוק הגנת הפרטיות
אינו משחרר את בעל המאגר ) להלן -המועצה ( ומנהלת המאגר ) להלן -מנהלת
אגף רווחה ( מאחריות לאבטחת המידע ושמירתו ,אף במקרה שהוא נמצא בידי
מורשה גישה או מחזיק המאגר ) להלן -חברת  ,( EPRאחריות המועצה כוללת
חובת פיקוח ולוודא שגורמים חיצוניים המורשים או המחזיקים במאגר המידע
עומדים בחובותיהם ביחס לאבטחת המידע .חובת הפיקוח הופכת למוגברת ככל
שמדובר במידע רגיש יותר ,שחלה עליו חובת חיסיון בחוק.
הרשאות למערכת מס"ר משרד הרווחה  -למבקר נמסר ,כי ל 4 -עובדים באגף
הרווחה יש הרשאת כניסה למערכת מס"ר של משרד הרווחה באמצעות כרטיס
חכם ,כדלהלן :מנהלת האגף ,עובדת זכאות  ,וראש צוות עו"ס ,ועו"ס שירות
לזקן .מסירת הרשאת כניסה לעובדים נבחרים ומצומצם נועד להגן על מאגר
המידע שנמצא במערכת ,הקבצים במערכת מכילים מידע שחל עליהם חוק
החיסיון ,כגון :נתונים אישיים ורפואיים שלכלל המטופלים ,תיקי מטופלים
פעילים והן תיקי מטופלים גנוזים/לא פעילים.
בסעיף  8בתקנות הגנת הפרטיות ) אבטחת מידע ( ,תשע"ז , 2017-ניהול הרשאות
גישה ,נרשם כדלקמן:
" )א ( בעל מאגר מידע יקבע הרשאות גישה של בעלי הרשאות למאגר המידע
ולמערכות המאגר  ,בהתאם להגדרות תפקיד ,הרשאת הגישה לכל תפקיד
תהיה במידה הנדרשת לביצוע התפקיד בלבד.
)ב ( בעל מאגר מידע ינהל רישום מעודכן של תפקידים ,הרשאות הגישה שניתנו
להם ,ושל בעלי ההרשאות הממלאים תפקידים אלה ) להלן  -רשימת
ההרשאות התקפות ( " .
לאור הממצאים ,המבקר מוצא ,שעל בעל מאגר מידע לבצע מיפוי מדויק של
סוגי ההרשאות הנדרשות לכל תפקיד ולבדוק את ההרשאות הגישה שניתנו לכל
משתמש/עובד למאגר המידע ולמסכי העבודה הנדרש לביצוע עבודתו .יש
לצמצם את ההרשאה למשתמשים ולהעמידה רק לתחום העיסוק של העובד.
בנוסף לבדוק הרשאות גישה שניתנו למשתמשי ספק חיצוני הנותן שירותי
מחישוב למועצה ,האם ההרשאה נחוצה לביצוע עבודתו .לבצע בקרה תקופתית
אחר פעולות משתמשי העל ,גם משום שלמשתמשים אלו יש סמכויות רחבות
יותר משאר המשתמשים .
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 .5מנהל מאגרי מידע
מכוח חוק הגנת הפרטיות ,הותקנו תקנות הגנת הפרטיות תנאי החזקת מידע
שמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים .תקנות אלו מפרטות בין השאר
הוראות לניהול מאגרי מידע ,והפעולות הנדרשות ממנהל מאגר מידע על פי התקנות.
מנהל מאגר מידע חייב באחריות אישית לאבטחת המידע במאגר ,ביחד ולחוד עם
בעל המאגר או המחזיק בו ,סעיף  17לחוק הגנת הפרטיות .סעיף )17ב( לחוק מוסיף
ומטיל אחריות אישית לאבטחת המידע גם על הממונה על אבטחת המידע.
על פי התקנות ,מנהל מאגר ,אחראי לאבטחת המידע במאגר המידע שעליו הוא
מופקד ,ובכלל זה בתחומים אלה:
 .1קיום הגנה פיסית על מערכת עיבוד הנתונים האוטומטית ועל תשתית לרבות
מבנה ,אמצעי תקשורת ,מסופים ותשתית חשמלית מפני סיכונים סביבתיים
ופגיעות.
 .2קביעת סדרי ניהול של מאגר מידע ,והוראות ,לאיסוף ,לסימון ,לאימות ,לעיבוד
ולהפצה של המידע ,הכל בהתאם להוראות החוק והתקנות ,סדרים וכללים אלו
יחולו גם על נותן שירותים חיצוני לגוף שבבעלותו מאגר המידע.
 .3מתן הרשאת גישה למאגרי המידע והטלת הגבלות על מורשי הגישה.
 .4קיום הוראות תפעול של המערכת תוך אבטחת המידע ושמירה על שלמות המידע.
 .5עריכת רשימה מעודכנת של מורשי הגישה למאגר המידע לפי הרשאות הכניסה
השונות.
 .6החתמת מורשי הגישה על התחייבות לשמירה על סודיות.
 .7נקיטת אמצעי אבטחה סבירים ,בהתאם לרמת רגישות המידע ,שימנעו חדירה
מכוונת או מקרית למערכת ,אל מעבר לתחומי המידע שאושרו למשתמש.
 .8קביעת סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים.
כפי שניתן לראות לעיל ,בהוראות ניהול מאגרי מידע בתקנות לחוק הגנת הפרטיות.
ניהול מאגר מידע דורש ידע טכני רב ,והתמצאות בניהול אבטחת מידע ,מידור מידע
ועוד .מהבדיקה ,המבקר מתרשם כי למנהלי המחלקות והאגפים במועצה
הממונים כמנהלי מאגרי מידע ,אין את הידע הנדרש על מנת לבצע את הבקרות
הנדרשות ממנהל מאגר ,על פי תקנות לחוק הפרטיות ,וזאת בין השאר מהסיבות,
כדלהלן:
א .למנהלי המאגרים אין את הידע הטכני הנדרש על מנת לבצע את בקרות אבטחת
המידע הנדרשות מתוקף תקנות חוק הגנת הפרטיות .
ב .מהבדיקה ,המבקר מתרשם כי מנהלי מאגרי המידע ועובדי המועצה לא עברו
בשנים האחרונות הדרכה אודות נושאי שמירה על חיסיון המידע.
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מנהל המאגר ,לא יכול לשמש גם כממונה על אבטחת המידע שבמאגר .ממונה על
אבטחת מידע יהיה כפוף ישירות למנהל מאגר המידע או לנושא משרה בכיר אחר
הכפוף ישירות למנהל המאגר.
המבקר ממליץ לרכז את האחריות לניהול מאגרי המידע במועצה תחת גורם יחיד,
בעל ידע טכני ,והתמצאות בניהול אבטחת מידע שיבצע את כל הבקרות הנדרשות
ממנהל מאגר ,על פי התקנות בחוק הגנת הפרטיות .על פי עיקרון הצורך לדעת
ולעשות ) במידע ובמערכי המידע ,השליטה והבקרה ( על מנהל המאגר או אחראי
על מתן הרשאות למדר את המידע ומערכות המידע ,למורשים להשתמש ,ויעניק
הרשאות גישה רק לפרטי מידע ומערכות מידע לצורך ביצוע התפקיד .המידור
ייעשה עלי די חלוקת המשתמשים לקבוצות שייכות או נושא כשבכל הרשאה יוגדר
גם מהמותר לעובד לעשות ) מידע /נתונים קריאה ,כתיבה מחיקה( עקרונות
המידור יעשו ביחד עם אחראי על אבטחת המידע במועצה.
מזכיר המועצה מסר למבקר ,כי כל העובדים חתומים על תצהיר סודיות עם
קליטתם לעבודה.
המבקר מציין ,כי יש לצרף לטופס קליטת עובד ותצהיר סודיות יש להוסיף טבלה
מפורטת של הרשאות פר מאגר מידע תוך אפשרות לבחירה מדויקת של סוגי
ההרשאות.
העדר קיום נוהל לנושא ניהול מאגרי מידע  -נמצא ,כי לא קיים במועצה נוהל עבודה
אשר מנחה את העובדים בנושא דרישות חוק הגנת הפרטיות .הנוהל יכלול נושאים
כגון :פעילויות של רישום מאגר ,גריעת מאגר ,עדכון נתונים אצל רשם המאגרים,
ניהול אבטחת מידע באשר למאגרים ,מינוי מחזיקי מאגר וכו'.
העדר מינוי גורם אחראי לניהול מאגרי המידע במועצה -נמצא ,כי לא מונה כל גורם
או בעל תפקיד במועצה שהוסמך לטפל בנושא ניהול מאגרי המידע .לאורך השנים
טיפלו בנושא זה מנהלי אגפים שונים ,אך ללא מתן אחריות קבועה לעובד לניהול
המלא של מאגרי המידע במועצה.
המבקר ממליץ ,למנות עובד אשר יהיה אחראי על כל נושא ניהול מאגרי המידע
במועצה ובכלל זה :עדכון מאגרים חדשים ,גריעת מאגרים ישנים ,עדכון ומינוי
מנהלי מאגרים ,רישום מאגרי המידע בפנקס הרשם ותשלום אגרה שנתית לרשם
במשרד המשפטים ועוד.

שמירת סודיות המידע ,הדרכת משתמשים וגיבוש נהלי עבודה
חוק הגנת הפרטיות מגדיר את חובת שמירת סודיות המידע כדלהלן:
" לא יגלה אדם מידע שהגיע אליו בתוקף תפקיד :כעובד ,כמנהל או כמחזיק של
מאגר מידע ,אלא לצורך ביצוע עבודתו או לביצוע חוק זה או על פי צו בית משפט
בקשר להליך משפטי ,אם הוגשה הבקשה לפני תחילתה הליך תידון הבקשה בבית
משפט השלום .המפר הוראות סעיף זה ,דינו  -מאסר  5שנים ".
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עובדי המועצה חשופים למידע כזה בתחומים רבים .מעצם העובדה כי המידע
השמור במאגרי המידע של הרשות הינו רגיש ,קיימת חשיבות לקיומן של הדרכות
שמטרתן העלאת המודעות והסברת הפן החוקי .ההדרכות צריכות לכלול נושאים
כגון :שמירה על חיסיון מידע ,הפרדת תפקידים ,מידור מידע  ,פירוט סוגי המידע
הניתן לשליפה והדרכים בהם ניתן לשלוף מידע מהמערכות ומאגרי המידע .כמו כן
נדרשת העברת הדרכות למנהלי המאגרים אשר יפרטו את מהות אחריות המנהלים
מתוקף תפקידם כמנהלי מאגר מידע.

 .6ממונה אבטחת מידע
בחוק הגנת הפרטיות סעיף ) 17א( לחוק ,קובע כי "בעל מאגר מידע ,מחזיק במאגר
מידע או מנהל מאגר מידע ,כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע".
סעיף 17ב)א( לחוק מחייב את הרשות במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה
ממונה על אבטחת מידע.
מבדיקת המבקר נמצא ,שהמועצה לא מינתה ממונה על אבטחת מידע  ,כמתחייב
מהוראת סעיף  17ב )א( לחוק לפיו:
" הגופים המפורטים להלן חייבים במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה
ממונה על אבטחת מידע ) להלן-הממונה(:
 .1מחזיק בחמישה מאגרי מידע החייבים ברישום.
 .2גוף ציבורי כהגדרתו בסעיף  ) 23רשויות מקומיות (.
 .3בנק ,חברת ביטוח ,חברה העוסקת בדירוג או בהערכה של אשראי ".
על פי תקנות אבטחת מידע  :הממונה יהיה אחראי לאבטחת המידע במועצה ,ויהיה
כפוף ישירות למנהל מאגר המידע ) קרי למנכ"ל המועצה ( או למנהל של בעל המאגר.
ניתן למנות ממונה אבטחת מידע חיצוני ,שאינו עובד הארגון .בעת המינוי יש לוודא
כי הממונה מבין כי הינו חב באחריות אישית לאבטחת המידע במאגר כפי שמוגדר
בסעיף 17ב)ב( לחוק הגנת הפרטיות.
ממונה אבטחת מידע לא יכול להיות כפוף למנהל מערכות מידע ברשות ,סעיף (4)3
לתקנות קובע כי הממונה לא ימלא תפקיד נוסף שעלול להעמידו בחשש לניגוד
עניינים במילוי תפקידו.
תקנה )19א( -חוק הגנת הפרטיות מטיל אחריות לאבטחת המידע במאגר על בעל
המאגר ,המנהל והמחזיק .בהתאם לכך ,קובעת תקנה )19א( ,כי החובות החלות על
בעל מאגר המידע תחולנה גם על מנהל המאגר וגם על מחזיק המאגר ,בשינויים
המחויבים ולפי העניין ,למעט החובות הקבועות בתקנות  2ו)15-א( )מסמך הגדרות
המאגר ומיקור חוץ(.
האגף לכוח אדם ושכר במשרד הפנים ,פרסם מסמך לאיוש משרת מנהל אבטחת
מידע ,ואת החובה של כל גוף ציבור לרבות רשויות מקומיות למנות ממונה על
אבטחת מידע והכל בהתאם לסעיף  17ב' לחוק הגנת הפרטיות.
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להלן ציטוט ממסמך משרד הפנים ,תחומי אחריות ממונה אבטחת מידע:
 תכנון מדיניות אבטחת המידע ובקרה על יישומה. תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע. ניהול הרשאות ודרכי הגישה למשתמשים. תכנון ויישום תוכנית התאוששות –.DRP ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשרות.הדרכת משתמשים ,אחריות להחתמת עובדים חדשים על מסמך שמירת סודיות.
ניהול בקרות גישה במערכות מידע במועצה ,תוך מידור מתאים של הרשאות לגורמים
חיצונים ) כגון :ספקים חיצונים הנותנים שירות למועצה (.
להלן מטלות נוספות ,בתחום אחריות ממונה אבטחת מידע:
סקרי אבטחת מידע  -על מנת לשמור על רמת אבטחת מידע נאותה במערכות
ומאגרי המידע ברשות ,נדרשת המועצה לבצע באופן תקופתי בדיקות וסקרי אבטחת
מידע על מנת לוודא כי הכלים והמערכות בהם נעשה שימוש במועצה הינם אמינים
וחסינים ברמה נאותה.
ביקורת ספק חיצוני  -לבצע בדיקות וביקורות על ספקים חיצוניים המספקים
למועצה שירותים בתחום מערכות המידע ומאגרי המידע ,בכדי לוודא כי ספקים אלו
שומרים על רמת אבטחת מידע נאותה במערכות שתחת אחריותם.
בקרות אבטחת מידע  -על מנת להגן על המידע הנמצא במערכות המועצה ,נדרש
להשתמש בכלים ובקרות ממוחשבות להגנה מפני פעולות כגון :התחברות לאמור
שיתל מערכות המועצה,שליפת מידע ממערכות המועצה באמצעות מדיה נתיקה,
העברת מידע חסוי ממערכות המועצה באמצעות רשת הדוא"ל.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי לא בוצעו סקרי אבטחת מידע למערכות המידע במועצה
בין אם זה סקרי אבטחת מידע תשתיתיים ,בין אם זה סקרי חדירה או סקרי
הפרדת תפקידים ,על ידי גורם חיצוני בלתי תלוי .המבקר ממליץ לבצע בדיקות
אלו ,אשר יבחנו את רמת אבטחת המידע במערכות המועצה ,ויוודאו כי הכלים
והשיטות בהם פועלת הרשות הינם אמינים וחסינים ,וכי המידע הינו מוגן באופן
נאות.

 .7התקשרות המועצה עם חברות פרטיות המחזיקות במאגרי מידע
בחוק הגנת הפרטיות נקבע ,כי "מחזיק לעניין מאגר מידע"  ,הוא "מי שמצוי ברשותו
מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות בו שימוש" .עוד נקבע בחוק כי "בעל מאגר
מידע ,מחזיק במאגר מידע או מנהל מאגר מידע ,כל אחד מהם אחראי לאבטחת
המידע שבמאגר המידע" .המועצה התקשרה עם חברות פרטיות לקבלת שירותים
שונים ,כגון :תוכנת נוכחות עובדים של חברת רנ-עד ,תוכנת שכר "חילן" ,גביית
ארנונה וכספים ותוכנת רווחה עם חברת  EPRועוד .לצורך קבלת שירותים אלו
מוקנית לחברות הפרטיות גישה למאגרי המידע של המועצה ו/או מחזיקות במאגרי
מידע כגיבוי למקרה חירום.
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תקנה )15א ( לתקנות הגנת הפרטיות ) אבטחת מידע (  -בעל מאגר המתקשר עם
גורם חיצוני לצורך קבלת שירות ,הכרוך במתן גישה למאגר המידע ,יבחן לפני ביצוע
ההתקשרות עם הגורם החיצוני המסוים כאמור ,את סיכוני אבטחת המידע
הכרוכים בהתקשרות ולקבוע במפורש בהסכם את כל אלה ,בשים לב לסיכוני
אבטחת המידע כדלהלן:
 .1מהו המידע שהגורם החיצוני רשאי לעבד ולאלה מטרות.
 .2לאלו מערכות הוא רשאי לגשת.
 .3מהו סוג העיבוד שאותו הוא רשאי לבצע.
 .4מהו משך ההתקשרות ומה יהיה אופן השבת המידע לידי הבעלים בסיום
ההתקשרות.
 .5אופן יישום הוראות תקנות אבטחת מידע.
 .6חובתו של הגורם בחיצוני להחתים את בעלי ההרשאות שלו על התחייבות לשמור
על סודיות המידע.
 .7אם בעל המאגר התיר לגורם החיצוני לתת את השירות באמצעות גורם נוסף
חובתו של הגורם החיצוני לכלול בהסכם עם הגורם הנוסף את כל הנושאים
המפורטים בתקנה זו ) תקנה .( 15
 .8חובתו של הגורם החיצוני לדווח ,אחת לשנה לפחות ,לבעל מאגר המידע על אודות
אופן ביצוע חובותיו לפי תקנות אלה וההסכם ,ולהודיע לבעל המאגר במקרה של
אירוע אבטחה.
מהבדיקה עולה ,כי המועצה אינה מבצעת ביקורות על הספקים החיצוניים
הנותנים שירות למועצה ,בכדי לבדוק את עמידת הספקים החיצוניים במדיניות
אבטחת המידע.

מינוי מחזיקי מאגרים חיצוניים
מחזיק ,לעניין מאגר מידע  -מוגדר בסעיף  3לחוק ,כמי שמצוי ברשותו מאגר מידע
דרך קבע ,והוא רשאי לעשות בו שימוש .מדובר בקבלן ששומר את המידע או מעבד
אותו עבור בעל המאגר.
המועצה משתמשת בשירותי חברות מחשוב של גופים חיצוניים לביצוע ותפעול
משימות שונות ,לדוגמא :נתוני שכר ומשכורות ,המידע מנוהל בחברה חיצונית
המספקת את השירותים – חילן בע"מ ,נתוני כוח אדם )משאבי אנוש( :המידע מעובד
בתוכנת הוט פייל והוט דוק של חברת קופל ראם ,לתפעול מערכות :הכספים ,הגביה
והרווחה משתמשת המועצה בתוכנות שמתופעלות על ידי חברת  ,EPRועוד תוכנות
של ספקים חיצוניים כמפורט בטבלה לעיל .לכן חלק ממאגרי המידע של המועצה,
מועבר ומוחזק ע"י גורם חיצוני ,כתוצאה מכך המידע עלול להיחשף לגורמים בלתי
מורשים .חוק הגנת הפרטיות אינו משחרר את בעל המאגר ומנהל המאגר מאחריות
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לאבטחת המידע ,אף במקרה שהוא נמצא בידי מורשה הגישה או מחזיק המאגר.
מאחריות זו נגזרת חובת פיקוח לוודא שהגורמים החיצוניים ) המורשים או
המחזיקים במאגר ( עומדים בחובותיהם ביחס לאבטחת המידע.
דו"ח הביקורת ,נמסר למנהל מערכות מידע במועצה מר נ.ש לתגובה והתייחסות,
להלן תגובתו לממצאי הדו"ח :
 .1הדו"ח מקצועי ,ונשען על תקנות החוק לממונה אבטחת המידע ברשות ,החוק
להגנת הפרטיות וניהול מאגרי מידע.
 .2יש פער אל מול תקנות החוק שאומר במפורש כי יש למנות ממונה אבטחת מידע
שיישם את תקנות החוק.
 .3עובד זה יהיה אמון על אופן הגיבוי ,יכולת שחזור המידע מאסון ,הרשאות
משתמשים ,ריכוז מאגרי המידע וניהולם.
 .4מציע לפנות לגוף חיצוני שיערוך מיפוי מאגרי המידע ,אופן ההרשאה ,ביצוע סקר
אתר ובדיקת חדירות אל מול הנוזקות וחופש הפעולה של המשתמש.
 .5ממונה אבטחת המידע לפי החוק אינו יכול להיות המנמ"ר.
 .6הממונה יכנס לרזולוציות הפונות לא רק לארגון אלא גם לספקים המחזיקים
מידע של המועצה וארגוני חוץ ,כגון :יישובים המחזיקים אף הם מידע אודות
התושב.
 .7ברשויות אחרות הנושא הינו 'חם' ויש ליישם את תקנות החוק.
 .8אני היום מתפקד כאיש אחד ,האחראי על כל היבט טכנולוגי במועצה .בפועל אני
עם כלל הכובעים :מנהל מערכות מידע רשותי ,איש אבטחת המידע של הרשות,
טכנאי המחשוב הרשותי ,רכז המחשוב במועצה .וקורס תחת העומס היום יומי
אל מול הגידול של אגפים ,מחלקות חדשות ,גידול המשתמשים ,המערכות,
מבנים ועוד הדורשים התייחסות ועבודה בנישה זה.
 .9מציע על במה זו ,מינוי גם לתקן איש אבטחת מידע שיעסוק בהיבט השוטף של
תפעול המערכת באופן יום יומי כיד ימינו של המנמ"ר או תחתיו.
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סיכום הממצאים והמלצות
 .1מבדיקת המבקר נמצא ,שהמועצה מחזיקה בכ 20 -מאגרי מידע ממוחשבים
בתחומים שונים ,החייבים רישום בפנקס הרשם במשרד המשפטים כגון :משאבי
אנוש ושכר ,רווחה ,חינוך ,רישוי עסקים ,ארנונה וגבייה ,הנהלת חשבונות ,הנדסה ,
רכש וביטוח  ,תברואה  ,השרות הפסיכולוגי ,אסטרטגיה ועוד .בנוסף על המועצה
לפנות ל 12 -הישובים המוזכרים בדוח ,לחייבם לרשום את מאגרי המידע של
הארנונה שהם גובים בעצמם  ,אצל הרשם כנדרש על פי חוק.
מבדיקת הביקורת עולה ,כי כל מאגרי המידע הקיימים במועצה לא נרשמו בפנקס
רשם מאגרי המידע במשרד המשפטים .המבקר מוצא ,שעל המועצה להגיש בקשה
לרישום המאגרים ,בהתאם להוראות סעיף  9לחוק הגנת הפרטיות .ולהביא לידיעת
הוועדים המקומיים הגובים את הארנונה מתושבים שמחובתם לבצע רישום של
מאגרי המידע אצל הרשם ,בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
 .2לפי סעיף  7לחוק ,על מנהל המאגר להיות עובד בכיר ) התייחסות למנכ"ל הרשות (
של בעל מאגר המידע ,אשר יש ביכולתו לפעול באופן עצמאי על מנת לקיים את
חובותיו כמנהל המאגר .החובות החלים על בעל מאגר מידע ,עפ"י חוק הגנת
הפרטיות :חובת רישום מאגר המידע ,חובת אבטחת המידע  ,חובת הסודיות ,
המנהל ומחזיק מאגר המידע וכן עובדיהם מחויבים בשמירת סודיות המידע אליו
נחשפו אגב ביצוע עבודתם .בעל המאגר ,אחראי על פעולות הקבלן החיצוני ) מחזיק
מאגר מידע (  ,ונדרש לפקח עליו ולבצע בקרה על עמידתו בהוראות החוק.
 .3אחד העקרונות החשובים בארגון ,הינו יישום מערך הרשאות ועיקרון הפרדת
תפקידים במערכות מידע .נדרש שיעמוד בעקרון "הצורך לדעת " והגבלת גישה
למידע לבעלי התפקידים הזקוקים לו בלבד ,עקרון זה קובע הפרדה בין הגורמים
השונים האחראים לביצוען של פעולות בארגון ,כגון הפרדה בין גורם מבצע ,מאשר
ומבקר .במטרה למנוע טעויות ומעשי מרמה .
מבדיקת המבקר ,נושא הרשאות גישה של עובדי מועצה ועובדי קבלן חיצוני
למאגרי מידע ,נמצא שבמערכת הפיננסית ) עובדי גזברות ( נמצאו עובדים ועובדי
קבלן עם הרשאות גישה חורגות ,כדלהלן :ל 2 -עובדות בגזברות יש הרשאת גישה
לשלם לספק ונותן שירותים למועצה ,הרשאה למסך תשלומים ,הרשאה לפתיחת
כרטיס ספק ,הרשאה לביטול הזמנות .בנוסף נמצא שלעובדת הגזברות א.א .יש
הרשאה להקמת כרטיס ספק .לעובדת השנייה מהגזברות ד.ש .יש הרשאה להקמת
כרטיס ספק וגם הרשאה למסך תשלומים .ל 3 -משתמשים מחברת  ,EPRיש הרשאה
גורפת למערכת הרכש והפיננסית .המבקר סבור ,שמאחר וחברת  EPRנותנת שירותי
תמיכה לתוכנה  ,מתן הרשאות ביצוע כפי שתואר בדו"ח הביקורת מסכן את
המערכת .המבקר ממליץ למנהלת מאגר מידע באגף הגזברות לבדוק ולבחון ביטול
הרשאות שניתנו למשתמשי חברת .EPR
מהמפורט לעיל  ,המבקר מוצא שעל מנהל מאגר מידע בגזברות לצמצם את
ההרשאה והגישה של העובדים ,כך שלא יגרם נזק למערכת .עובד שמקים ספק
לא יכול גם שתהיה לו הרשאה למסך תשלומים.
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 .4מהמידע שמסר מזכיר המועצה למבקר ,נמצא שלכל העובדים במחלקת משאבי
אנוש ושכר כולל עובדי חברת בר ניר ,יש הרשאת כניסה לכל המערכות המופעלות
במחלקה ,כדלהלן :תוכנת שכר ופנסיה והפקת תלושי שכר ,תוכנת נוכחות
המשמשת לניהול ורישום עובדים .תוכנת הוט פייל קליטת עובדים וניהול תיקים
אישיים של עובדים  ,תוכנה להצגת דוחות ותלושי שכר .מהאמור לעיל ,המבקר
מתרשם ,שלא מקוים כלל הפרדת תפקידים ,ויתכן שישנם עובדים שיש להם
הרשאה לביצוע תהליך אחד מתמשך מתחילתו ועד סופו ,ללא בקרה של גורם נוסף,
מציאות זו מסכנת את המערכת ועשויה להביא לטעויות בשכר.
המבקר מוצא ,שיש לבדוק ולבחון את מערך הרשאות הגישה לעובדים במחלקת
משאבי אנוש ושכר ,להגביל את הגישה לעובדים ולקיים את כלל הפרדת תפקידים
במערך תשלומי השכר וכוח אדם  .קיום הפרדת תפקידים נאותה במסגרת תהליך
תשלום השכר מהווה בקרה קריטית למניעת מעילות והונאות בשכר וכן לאיתור
טעויות אנוש.
 .5מהממצאים המפורטים לעיל ,המבקר מוצא ,שעל בעל מאגר מידע לבצע מיפוי
מדויק של סוגי ההרשאות הנדרשות לכל תפקיד ,ולבדוק את הרשאות הגישה שניתנו
לכל משתמש/עובד למאגר המידע ולמסכי העבודה הנדרש לביצוע עבודתו .יש
לצמצם את ההרשאה למשתמשים ,ולהעמידה רק לתחום העיסוק של העובד.
בנוסף לבדוק הרשאות גישה שניתנו למשתמשי ספק חיצוני הנותן שירותי
מחישוב למועצה ,האם ההרשאה נחוצה לביצוע עבודתו .לבצע בקרה תקופתית
אחר פעולות משתמשי העל ,גם משום שלמשתמשים אלו יש סמכויות רחבות יותר
משאר המשתמשים .
 .6סעיף ) 17א( לחוק הגנת הפרטיות  ,קובע כי "בעל מאגר מידע ,מחזיק במאגר מידע
או מנהל מאגר מידע ,כל אחד מהם אחראי לאבטחת המידע שבמאגר המידע ".סעיף
17ב)א( לחוק ,מחייב את הרשות במינוי אדם בעל הכשרה מתאימה שיהיה ממונה
על אבטחת מידע .מבדיקת המבקר נמצא ,שהמועצה לא מינתה ממונה על אבטחת
מידע  ,כמתחייב בחוק .הממונה יהיה אחראי לאבטחת המידע במועצה ,ויהיה כפוף
ישירות למנהל מאגר המידע ) קרי למנכ"ל המועצה ( .ממונה אבטחת מידע לא יכול
להיות כפוף למנהל מערכות מידע ברשות ,סעיף  (4)3לתקנות קובע ,כי הממונה לא
ימלא תפקיד נוסף שעלול להעמידו בחשש לניגוד עניינים במילוי תפקידו.
 .7המועצה התקשרה עם חברות פרטיות לקבלת שירותים שונים ,כגון :תוכנת נוכחות
עובדים של חברת רנ-עד ,תוכנת שכר "חילן" ,גביית ארנונה וכספים ותוכנת רווחה
עם חברת  EPRועוד .לצורך קבלת שירותים אלו מוקנית לחברות הפרטיות גישה
למאגרי המידע של המועצה או מחזיקות במאגרי מידע כגיבוי למקרה חירום.
מהבדיקה עולה ,כי המועצה אינה מבצעת ביקורות על הספקים החיצוניים
הנותנים שירות למועצה ,בכדי לבדוק את עמידת הספקים החיצוניים במדיניות
אבטחה מידע.

- 23 -

מיצוי הכנסות ממשרד הרווחה בתחום כוח אדם
 .1כללי
בהתאם להוראות החוק ,מעסיקתם של עובדי מחלקות לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות ,הינה הרשות המקומית .שכרם משולם על ידי הרשויות
המקומיות ,כאשר משרד הרווחה מעביר את השתתפותו לרשויות מקומיות בשיעור
של  ) 75%לרבות עובדים מנהליים ( מתשלומי שכר ,תנאים נלווים ותנאים
סוציאליים ,בכפוף למבנה הארגוני המאושר על ידי המשרד ,מספר המשרות שהוקצו
על ידי המשרד ,הסכמי שכר כפי שנחתמו על ידי הממשלה עם ארגוני העובדים.
ההתחשבנות עם המשרד ,מתנהלת על בסיס התקינה שאישר משרד הרווחה לרשות
המקומית ,על פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה האמורה .התקנים
שאישר משרד הרווחה למועצה ,ושבעלויות שכרם המשרד משתתף יכונו להלן :
" תקנים ייעודיים " .התקנים במימון עירוני מלא ,שהמשרד אינו מכיר בהם ואינו
משתתף במימונם ,יכונו להלן " :תקנים עירוניים ".
המשרד מקצה משרות על פי אמות מידה המפורסמות בהוראת תע"ס מספר 16.2
להקצאת כוח אדם למחלקה לשירותים חברתיים עו"ס ומינהל  ,משרד הרווחה
משתמש בנוסחה הכוללת משתנים  ,כגון :מספר התיקים בטיפול )  , ( 20%רמה
סוציו -אקונומית ביישוב ,שכר ממוצע  ,הכנסה לנפש ,שיעור האבטלה ,שיעור
האוכלוסייה הצעירה והזקנה ביחס לכלל האוכלוסייה ) .( 80%

 .2מטרת הביקורת
בחינת מיצוי ההכנסות ממשרד הרווחה בתחום עלויות העסקת כוח אדם  ,ובחינת
תהליכי הבקרה והטיפול בתחום זה על ידי אגף הרווחה .נבדקו סעיפי התקציב
המוקצים לכוח אדם במחלקת הרווחה ,הנחיות משרד הרווחה והוראות תע"ס ,כמו
כן ,ערכה הביקורת ניתוחים של דוחות משרד הרווחה ושל דוחות עירוניים אודות
התקנים במחלקת הרווחה ,מצבת עובדיו ורכיבי שכרם.
הביקורת בחנה את הנושאים הבאים:
א .התקנים בהם מכיר משרד הרווחה.
ב .רכיבי השכר השונים והסכומים המוכרים על ידי משרד הרווחה.
ג .מצבת כוח אדם באגף לשירותים חברתיים.
ד .תשלומי המועצה בגין כוח אדם במחלקה לשירותים החברתיים.
ה .תקינות הסכומים המוכרים על ידי משרד הרווחה.
ו .השוואה בין הוצאות המועצה בגין שכר עובדי מחלקת רווחה המאיישים
תקנים ייעודיים המוכרים על ידי המשרד ,לבין העלויות המוכרות על ידי
המשרד בגין אותם תקנים ) סעיף  4לדו"ח  -אי הכרה במלוא עלויות השכר
של התקנים הייעודיים (.
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בדיקת המבקר ,מסתמכת על קבצים ומסמכים והוראות תע"ס ,כדלהלן :דוחות
שכר של משרד הרווחה ,דוחות מצבת עובדים של המשרד ,דוחות תקצוב
והתחשבנותו של משרד הרווחה ,קובץ נתוני שכר דו"ח  66ממערכת שכר חילן,
תלושי שכר של עובדי האגף לחודש  ,12/2018חוברת הנחיות של איגוד העובדים
הסוציאליים מדריך תנאי שכר ועבודה לעובדים סוציאליים לשנים . 2017 - 2016
תקנון עבודה סוציאלית ובמיוחד קיימת חשיבות להוראות הבאות בתע"ס:
הוראה מספר " 1.2השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי המחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות " ,הוראה מספר  " 2.4תיאורי משרות במחלקות
לשירותים חברתיים ,הוראה מספר " 2.7העסקת עובדים במחלקות לשירותים
חברתיים " .הוראה מספר  " 16.2תקצוב רשויות מקומיות בשירותי רווחה אמות
מידה ".
דו"ח הביקורת נערך במהלך השנים . 2019 - 2020

 .3שכר עובדי רווחה
סעיף  2.7להוראת תע"ס מספר  " 1.2מעסיקתם של עובדי מחלקות לשירותים
חברתיים ברשויות המקומיות הינה הרשות המקומית ,שכרם משולם על ידי
הרשויות המקומיות ,כאשר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מעביר את
השתתפותו לרשויות מקומיות בשיעור  75%מתשלומי שכר ,כולל תנאים נלווים
ותנאים סוציאליים ,וזאת כפוף למבנה הארגוני המאושר על ידי המשרד ,מספר
המשרות שהוקצו על ידי המשרד .כפוף להסכמי שכר כפי שנחתמו על ידי הממשלה
עם ארגוני העובדים ".
מהנחיה זו עולה כי ,משרד הרווחה משתתף בשיעור של  75%משכר עובדי הרווחה
ברשות המקומית .ההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על בסיס התקינה שאישר
משרד הרווחה לרשות המקומית ,ועל פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה
האמורה ,ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל תפקיד.
התקנים שאישר משרד הרווחה למועצה ,ושבעלויות שכרם הוא משתתף יכונו להלן:
"תקנים יעודיים" .בנוסף המועצה מעסיקה עובדי רווחה נוספים שהמשרד אינו
מכיר בהם ואינו משתתף בעלות שכרם ,ושכרם משולם במימון מלא של המועצה,
להלן יכונו" :תקנים עירוניים" .תנאי ההעסקה של כלל העובדים הסוציאליים
זהים :הן לעובדים בתקן ייעודי והן לעובדים ששכרם משולם בתקנים עירוניים.
מדי חודש מתקבל ממשרד הרווחה דוח מצבת עובדים ,המשקף את מספר העובדים
בפועל שהמשרד מאשר בגינם החזר מעלויות השכר .במקביל מתקבל דוח עלות
השכר ,המתרגם למונחים כספיים את עלות השכר של העובדים שהעסקתם אושרה,
ואת חלקו של המשרד בעלות שכרם ) . ( 75%
במגמה למקסם את ההכנסות ממשרד הרווחה נדרשת עובדת מנהל זכאות באגף
הרווחה לבצע ,מדי חודש ,השוואה בין כמות התקנים שאושרו ע"י המשרד ,לבין
כמות התקנים שבגינם משתתף המשרד בפועל בעלויות השכר ,ולוודא כי לא קיים
פער בין הנתונים .בנוסף ,עליה לדווח באופן שוטף למשרד הרווחה נתונים
עדכניים ,שהינם בעלי השפעה על רכיבי השכר של העובדים המדווחים לצורכי
החזר ,כגון :גמולי השתלמות ,תארים ,שעות כוננויות של פקידי סעד ועוד.
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מספר התקנים המשמש בסיס להתחשבנות
הוראת תע"ס מספר  - 16.2הקצאת תקני כוח אדם שמשרד הרווחה משתתף
במימונם למחלקות הרווחה ברשויות המקומיות ,נעשית על פי נוסחה המבוססת על
פרמטרים חברתיים וכלכליים ) שכר ממוצע ,הכנסה לנפש ,שיעור אוכלוסיית
הילדים ואוכלוסיית הקשישים ביישוב ועוד (  ,וכן על פרמטרים הקשורים במקום
גיאוגרפי ובגודל האוכלוסייה ועל מספר התיקים שבטיפול מחלקת הרווחה  ,ומידת
האינטנסיביות של הטיפול בתיקי הרווחה .תקנים של עובדים מעבר לתקנים
שהקצה משרד הרווחה ממונים על ידי הרשות במלואם.
תיאורי המשרות המוכרות ,על ידי משרד הרווחה מצויים בהוראת תע"ס מספר
 2.4תיאורי משרות במחלקות לשירותים חברתיים ,המונה  52סוגי משרות  .כמו
כן ,מוצגים תיאורי וקודי משרות לדיווח בחוברת ההנחיות של משרד הרווחה,
מדריך למדווחי כ"א במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות.
השתתפת המשרד בשכר העובדים הינה ,עפ"י רוב בשיעור של  75%מעלות השכר,
והיא מחושבת על בסיס התקינה והמבנה הארגוני שאישר המשרד למועצה ,עפ"י
מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה האמורה ,ובהתאמה לתנאי השכר
שנקבעו בהסכמי העבודה הנוגעים לכל תפקיד ,כמן כן ,השתתפות בשכר העובדים
וההוצאות הנלוות מועברת בהתאם לחלקיות משרתו של העובד בפועל  ,ומותנית
בדיווח חודשי של המחלקה למשרד הרווחה ,שינויים בהעסקה לגבי כל אחד
מהעובדים המאיישים תקנים ייעודיים ) בהם משתתף המשרד ( ,ולגבי כל רכיב
מרכיבי השכר המשולם לעובדים אלה .נתונים אלה אודות מצבת העובדים בתקנים
ייעודיים מדווחים למשרד באופן חודשי באמצעות מילוי טפסים ידניים ,על ידי
עובדת זכאות במחלקת הרווחה .המשרד אינו מזכה את המועצה בתשלומי
השתתפות עבור עובדים או תנאי העסקה שלא נקלטו ברישומיו מכל מיני סיבות.
עבור תקנים שאוישו במועצה ללא אישור המשרד ,לא יועברו תשלומי השתתפות
המשרד .בעלויות תקנים בלתי מוכרים אלו על ידי המשרד ,תישא המועצה לבדה
באופן מלא.
בטבלה שלהלן ,מוצגים נתונים להיקף התקינה ואיוש המשרות שאושרו על ידי
המשרד ,כפי שרישומים בדוחות מצבת עובדים ) לא כולל עובדים הרשומים במצבת
עובדים והם על חשבון הרשות ( של המשרד לשנים  , 2019 - 2016כמו כן מוצגים
נתונים אודות סך התקנים המאוישים במועצה כפי שרישומים בדוחות שכר  66של
המועצה ) דוח שכר  66מופק ממערכת שכר חילן  -הדוח מפרט :שמות העובדים ,
סעיף תקציב לחיוב ,סך התשלומים ששולמו לעובדים וכן את מרכיבי שכר ששולמו
לפי פירוט שנתי /חודשי ,חלקיות משרה באחוזים  ,ועלות מעביד ( הדוח נמסר מדי
חודש לגזברות ,לרישום בספרי הנהלת חשבונות.
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להלן הטבלה
כוח אדם משרד הרווחה
שנה

סך תקנים
מאוישים
במועצה

מספר
תקנים
יעודים
מאושרים

מספר
תקנים
יעודים
מאוישים

הפרש
תקנים
יעודים
לא
מאויש

הפרש תקנים
מספר
עובדים מאוישים
דוח שכר במועצה במימון
המועצה בלבד
66

2016

15.01

11.39

11.39

0

23

3.62

2017

16.98

12.97

12.47

0.50

21

4.51

2018

19.93

14.47

13.87

0.60

27

6.06

2019

21.00

15.60

15.10

0.50

33

5.90

מהנתונים המוצגים בטבלה עולה ,כי:
 מהנתונים עולה  ,כי בשנת  2016שיעור התקנים המאוישים המוכרים על ידיהמשרד ) לא כולל תקנים מאוישים הרשומים בדו"ח מצבת עובדים של המשרד
אך עלויות שכרם על חשבון המועצה ( היה כ 76%-מכלל המשרות המאוישות
במחלקה )  , ( 11.39 / 15.01ובשנת  2019נתון זה ירד לכ.( 15.10 /21.00 ) 72% -
הירידה בשיעור השתתפות המשרד בתקנים המאוישים בשנת  ,2019מוסברת
בגידול מספר התקנים הלא מוכרים על ידי המשרד במימון מלא של המועצה.
 בשנת  2019סך תקנים המאוישים במועצה כ  21-משרות ) לפי נתוני דוח שכר 66( ,מתוך זה מספר תקנים ייעודים מאושרים ומאוישים על ידי המשרד 14.80
משרות ) לא כולל משרות מאוישות ,הרשומים בדוח מצבת עובדים של המשרד
וזאת מהסיבה שהם על חשבון המועצה ומשולמים מתקציבי פעולה ( ,המשרד
מכיר ב 15.10 -משרות ייעודים מאוישים ,כלומר קיים פער לטובת המועצה של
 0.30משרות  ,בניגוד לשנת  2018שמספר תקנים ייעודים מאושרים ומאוישים
היה  14.19משרות והמשרד הכיר ב 13.87 -משרות כלומר כ 0.5 -משרות היה
במימון מלא של המועצה .יתכן שהפער לטובת המועצה בשנת  2019מוסבר
בחוסר דיווח ועדכון משרד הרווחה בשינוים אצל העובדים.
מנתוני הטבלה עולה ,כי כ 6 -משרות של תקנים מאוישים בשנת  ,2019הם
במימון מלא של המועצה מתקציבי פעולה ,עלויות שכרם נאמד בכ1,000,000 -
 . ₪יש לציין ,שמבדיקת דוחות תקצוב והתחשבנות של משרד הרווחה ,נמצא
שהמשרד מתקצב פרויקטי פעילות כפי שיפורטו בטבלה שלהלן ,השתתפות
כספית של המשרד בפעילויות אלו מתקבלת בסכומים גלובליים ,ולכן לא נתן
לפרק סכומים אלה ,ולהצביע מה הסכום שמעביר המשרד לטובת השתתפות
בתשלומי שכר ,ומה הסכום להשתתפות בתשלומי פעילות.
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ממצאי הטבלה ,נמסרו למנהלת האגף לתגובה והתייחסות ,מנהלת האגף מסרה
למבקר טבלאות דו"ח משרות לשנת  2019ובהם פירוט :אחוז משרות על חשבון
הרשות ,אחוז משרות על חשבון המשרד  ,ואחוז משרות על חשבון תקציבי פעולה,
וכן סה"כ אחוזי משרות .הדוחות שנמסרו למבקר ע"י מנהלת האגף ,אמורים
להוכיח כי מספר המשרות על חשבון תקציבי פעולה הוא נמוך מהמצוין בטבלה.
להלן נתוני טבלת האגף לחודש  :9/2019על חשבון הרשות בתקנים ייעודים 1.26
משרות )  , ( 126%ע"ח המשרד בתקנים ייעודים  16.2משרות ,על חשבון תקציבי
פעולה  4.44משרות  ,סה"כ משרות כולל תקנים ייעודים ותקציבי פעולה 21.9
משרות.
לאור תגובת מנהלת האגף ,המבקר בדק שוב את נתוני המשרות לשנת , 2019
להלן הערות המבקר :על חשבון המועצה בתקנים ייעודיים  1.26ובנוסף 4.44
משרות על חשבון תקציבי פעולה  ,סה"כ במימון המועצה כ 6 -משרות  .ולכן אין
מחלוקת לגבי היקף המשרות במימון המועצה .נתוני הטבלאות המפורטים לעיל
בדוח ,מסתמכים על נתוני דוחות מצבת עובדים של משרד הרווחה ) תקנים
ייעודיים מאושרים ומאוישים על ידי המשרד כפי שרשומים בטבלה לעיל לשנת
 2019בסך  15.10משרות לא כוללים תקנים ייעודיים מאוישים על חשבון הרשות
בסך  2.12משרות .הסיבה לכך שבדוח שכר  66הם משולמים מסעיפי תקציבי
פעולה ( ,וכן על נתוני דו"ח שכר  .66מהאמור נתוני הטבלאות בדוח משקפים את
המצב בפועל ואת אחוזי המשרה ואת התשלומים ששולמו לעובדים ,וכן את
סעיפי החיוב כפי שרשומים בספרי המועצה.
להלן התפלגות תיאור תפקידי עובדים ,היקפי משרה ,חיוב סעיף תקציבי פעולה
כפי שרשומים בדוח שכר  66לשנת :2019
סך אחוז
משרה

סעיף תקציבי

תיאור תפקיד

1842401

טיפול בפרט ומשפחה  -סדנאות

544

1843500

ילד בקהילה נתיבים
להב"ה ) למען הנוער במצב סיכון
במרחב הכפרי (
סל"ב– סל לניצול בביתו

481

581

1844420

פרויקטור גיל ה3 -

300

1844500

מועדון מופת צוחר

770

1846700

תוכניות ילדים חריגים

431

1846800

שקום נכים בקהילה

1847100

בית חם

527

1847110

יתד -תוכנית לאומית נוער וצעיר

600

1848300

פעילות התנדבות בקהילה

600

1849000

עובדי שכונה

600

1843800
1844410

סה"כ

הערות

505

1,334

7,273

 3עובדות

 1.3משרות ל 3 -עובדים
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מנתוני הטבלה ,אנו רואים שכ 6-משרות משולמים מתקציבי פעולה ) 7,273/1200
=  6משרות (  .מרבית תיאורי התפקיד הרשומים בטבלה לעיל ,עונים על תיאורי
המשרות הרשומים בהוראת תע"ס מספר  2.4ומוכרות על ידי המשרד ,לדוגמא:
עובדי שקום נכים בקהילה ,עובדי שכונה ,אחראית מועדון קהילתי ,מרכז מתנדבים,
אחראי לתכנית לזקן בקהילה ועוד .מהאמור המבקר ממליץ למחלקת הרווחה,
לפנות למשרד הרווחה ולבדוק כיצד חלק מהתפקידים יוכרו על ידי המשרד.
המבקר מציין ,שלאורך השנים יש גידול במשרות שהמועצה לוקחת על עצמה
ועלויות שכרם משולם מתקציבי פעולה .
 בנוסף ,הטבלה מציגה נתונים ,אודות התפתחות התקנים הייעודיים והעירונייםבמשך  4שנים החל משנת  2016עד  , 2019לאורך השנים הנ"ל מספר התקנים
המאוישים במועצה גדל בכ 6 -משרות ,לעומת גידול של כ 4 -משרות בתקנים
ייעודיים מאוישים המוכרים על ידי משרד הרווחה ובעלותם משרד הרווחה
משתתף .למרות הגידול בתקנים יעודים מאושרים ומוכרים על ידי המשרד,
הגידול לא מכסה את כלל הגידול בתקנים המאוישים במועצה  ,והמועצה ממנת
מתקציבה את תוספת המשרות המאוישות שבהם לא מכיר המשרד .נכון ל2019 -
סך עלויות שכר עובדים שהמשרד לא מכיר ולא משתתף עלה לכ.₪ 1,000,000 -
סעיף  3להוראת תע"ס מספר  2.9קובע כי" :פניה לשינוי תקן במחלקה תוגש על
ידי הרשות המקומית למחוז שבתחום שיפוטו היא נמצאת ,על גבי טפסים
המיועדים לכך...הטופס יוגש בשלושה העתקים...פנייה כנ"ל תוגש למחוז
בהתאם לצרכי המחלקה .".
המבקר מציין ,שלאור נתוני הגידול בכמות המשרות במימון המועצה  ,על אגף
הרווחה לממש את הזכות המוקנית לו לפי הוראת תע"ס מספר  2.9ולפנות
למשרד בכתב בבקשה להגדלת תקנים.
 בשנת  2019המשרד הכיר ב 15.10 -משרות תקנים ייעודיים מאוישים ,ובגינםהשתתף המשרד בשכר כספי של כ ) ₪ 2,996,000 -סה"כ הוצאה בתקן ייעודי
 , ( 100%וסה"כ השתתפות המשרד בעלות עובדים בתקן ייעודי בפועל )( 75%
.₪ 2,247,000
 מנתוני הטבלה ,נמצא שלאורך  3שנים המועצה לא איישה  0.5משרה תקןמאושרת על ידי המשרד ,לטובת טיפול באזרחים ותיקים  .ממוצע עלות משרה
בתקן כ , ₪ 200,000 -כלומר אומדן הפסד הכנסה למועצה כ. ₪ 100,000 -
 בשנת  , 2018משרד הרווחה הגדיל את מספר התקנים המאושרים בהיקף של 1.50משרות בתקן ,וזה מוסבר בכך :גידול של היקף משרה אחת לטובת עוטף עזה,
וגידול  0.50משרה לטובת אזרח וותיק מניעת התעללות  .בפועל נמצא שהמחלקה
הגדילה את איוש משרה עוטף עזה  100%ב 0.55 -במקום ב ,1 -סה"כ איוש משרה
 1.55במקום  2משרות בתקן .טיפול באזרחים וותיקים איוש  0.85במקום 1
משרה בתקן.
מהאמור לעיל ,המבקר מציין שעל המחלקה להקפיד לאייש את התקנים
הייעודים המאושרים על ידי המשרד ובכך להקטין את עלויות המועצה.
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עלויות שכר
הוראה תע"ס מספר  ,1.2השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי המחלקות
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשירותי הרווחה ,בתקנים הייעודיים
המוכרים על ידי המשרד ,מותנית בדיווח חודשי של המחלקה למשרד על קליטת
עובדים בתקנים אלו ועל שינויים בתנאי העסקתם.
סעיף  3.2להוראת תע"ס מספר  ,1.2מפרטת את רכיבי השכר הנכללים בהשתתפות
המשרד ,ואשר מוזנים למערכת הממוחשבת של המשרד בלא צורך בדיווח על ידי
המועצה .כאמור המשרד משתתף בשכר העובדים הסוציאליים במועצה  ,כשחלק
מהשתתפות הינה אוטומטית ואינה תלויה במשולם על ידי הרשות .להלן רשימת
רכיבי שכר ,המשולמים מדי חודש אוטומטית ללא דיווח של המחלקה:
א 15 .שעות נוספות לעובד סוציאלי לפי משרה מלאה.
ב 1270 .ק"מ  , ₪ 1.40 Xלעו"ס לפי משרה מלאה.
ג 250 .ק"מ  , ₪ 1.40 Xלעובדת זכאות לפי  100%תקן.
ד 4.3% .תוספת פיצול לעו"ס.
ה .בגוד  +הבראה משולמים מדי חודש.
ו .קצובת נסיעות  ₪ 213לכל תקן מלא.
ז .מסלול נמרץ א' – לעו"ס  2 + 5% :שנות וותק.
ח 17 .שנות וותק לעו"ס.
ט 19 .שנות וותק לעו"ס שירותים על מסלול נמרץ ב'.
י .נסיעות עוטף עזה.
יא .שעות כוננות חירום עוטף 3 ,כונניות לחודש לעו"ס ועובדי זכאות.
על פי הנחיות משרד הרווחה ) שבחוברת ההנחיות "מדריך למדווחי כ"א במחלקות
לשירותים חברתיים"( ,על הרשויות המקומיות לדווח למשרד הרווחה על השינויים
במצבת כוח האדם ובתנאי ההעסקה באמצעות טפסים ידניים ,שאליהם יש לצרף
את כל האסמכתאות הנדרשות .לאחר העברת הדיווחים למשרד ,על עובדת הזכאות
במחלקה להפיק ממערכת מסר של המשרד ,דוחות הכוללים את השינויים כפי
שנקלטו במערכת  :דוח מצבת עובדים ,ודוח שכר מפורט לעובדים.
השתתפותו של משרד הרווחה בשכר העובדים הינה ,בשיעור של  75%מעלות השכר.
מבדיקת הוצאות השכר כנגד ההכנסות ממשרד הרווחה בתקופה המבוקרת עולה,
כי שיעור ההשתתפות של משרד הרווחה בעלויות השכר לעיתים נמוכה מ75% -
ולעיתים גבוהה מ. 75% -
בטבלה שלהלן ,מוצגים :נתוני עלויות השכר של עובדי המחלקה לשירותים
חברתיים לרבות עובדים ששכרם משולם מתקציבי פעולה ) קרי מימון מלא של
המועצה ( לשנים 2018 , 2017 ,2016 :ו 2019 -מבוסס על רישומי תנועות ממוחשב
מהמערכת הפיננסית .סך תשלומי שכר מועצה ) מבוסס על דוחות שכר  66מערכת
חילן ( לעובדים בתקן ייעודי כולל עובדים שהמשרד משתתף בעלות שכרם וכולל
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עובדים ששכרם משולם מתקציבי פעולה ) עובדים שהמשרד לא משתתף בעלות
שכרם והמועצה משלמת את מלוא עלות שכרם ( ,סה"כ תשלומי שכר לעובדים
ששכרם משולמים מתקציב פעולה ,סך עלויות שכר למועצה של כלל העובדים
במחלקה  .סה"כ עלות שכר לעובדים בתקן ייעודי שמשרד הרווחה משתתף בעלותם
)  ,( 100%סה"כ ההשתתפות משרד הרווחה בפועל )  ( 75%מתבסס על נתונים
מדוחות שכר עובדים משרד הרווחה ,הפרש בין סך עלויות שכר למועצה בפועל לבין
סך השתתפות משרד הרווחה בפועל )  .( 75%נבדק ונמצא שקיימת התאמה מלאה
בין הרישום בהנהלת חשבונות לבין הנתונים בדוחות שכר . 66
להלן נתוני הטבלה:
עלויות שכר במחלקה -דוח שכר 66

עלות שכר משרד הרווחה
דוחות משרד הרווחה

ההפרש בין
סך עלויות
שכר למועצה
בפועל לבין
השתתפות
משרד הרווחה

סה"כ
תשלומי שכר
לעובדי
מועצה
מתקציב
פעולה

סך עלויות
שכר מועצה

סה"כ
עלות
לעובדים
בתקן
ייעודי
) ( 100%

סה"כ
השתתפות
משרד
הרווחה
בעלות עובדים
בתקן ייעודי
בפועל )( 75%

2,572,000 2016

358,000

2,930,000

2,177,000

1,588,000

1,342,000

2,714,000 2017

644,000

3,358,000

2,215,000

1,727,000

1,631,000

2,954,000 2018

822,000

3,773,000

2,642,000

2,112,000

1,661,000

3,097,000 2019

980,000

4,077,000

2,247,000 2,996,000

1,830,000

שנה

סה"כ
תשלומי
שכר
לעובדים
בתקן ייעודי

ממצאי נתוני הטבלה עולה:
 בשנת  2016הסתכמו סך עלויות שכר מועצה כולל תשלומי שכר לעובדים מתקציביפעולה בכ ,₪ 2,930,000 -ובשנת  2019עלויות השכר עלו והסתכמו בכ4,077,000 -
 , ₪עלייה של כ 39% -בהוצאות שכר ביחס ל.2016 -
הסיבה לגידול של כ 39% -בהוצאות שכר עובדים ,תוך  4שנים  ,מוסברת :
בגידול של  274%בהוצאות שכר המשולמים מתקציבי פעולה ) המועצה לוקחת
על עצמה להעסיק יותר עובדים סוציאליים מדי שנה על חשבונה בלבד (  ,הוצאות
שכר מתקציבי פעולה עלו מ ₪ 358,000 -בשנת  2016ל ₪ 1,000,000 -בשנת 2019
 ההוצאה על שכר עובדים בתקן ייעודי מאויש שהמשרד מכיר הסתכם בשנת 2019בכ , ( 100% ) ₪ 2,996,000 -ושיעור השתתפות המשרד כ,(75%) ₪ 2,247,000 -
מאידך הוצאות המועצה בגין עובדים בתקן ייעודי הסתכמה בכ. ₪ 3,097,000 -
 בשנת  2016המועצה שלמה בגין עובדים בתקן ייעודי מאויש שהמשרד מכירומשתתף בשכרם סך של  , ₪ 2,572,000מאידך באותה שנה המשרד הכיר
והשתתף רק ב , ₪ 2,177,000 -כלומר פער של כ , ₪ 395,000 -בשנת  2019הפער
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קטן ל .₪ 100,000 -הפער מוסבר בתוספות שכר חריגות שהמועצה משלמת
לעובדים והמשרד לא משתתף כגון :תשלום שעות עודפות ,תשלום שעות כוננות
ועוד .
 בשנת  , 2017הסתכמו עלויות השכר לעובדים בתקן ייעודי בכ–  ₪ 2,714,000וסךהשתתפות משרד הרווחה בגין עלויות אלה הסתכם ב ₪ 1,727,000 -דהיינו שיעור
ההשתתפות של משרד הרווחה כ– .64%
שיעור השתתפות המשרד פחות מ , 75% -מוסבר בדרך כלל בחוסר מעקב אחר
דוחות שכר עובדים של המשרד מאיתור טעויות ודיווח למשרד.

 .4אי הכרה במלוא עלויות השכר של התקנים הייעודיים
בפרק להלן ,יידונו רכיבי ותוספות שכר של התקנים הייעודיים בלבד ,המוכרים על
ידי המשרד ,ומשרד הרווחה משתתף בעלויות שכרם  ,השתתפות המשרד מותנית
בדיווח חודשי של עובדת זכאות למשרד הרווחה ,על קליטה ושינויים בהעסקה לגבי
כל אחד מהעובדים המאיישים תקנים ייעודיים בהם משתתף המשרד ולגבי כל רכיב
מרכיבי השכר המשולם לעובדים אלה .נתונים אלה אודות מצבת העובדים בתקנים
ייעודיים מדווחים למשרד באופן חודשי באמצעות מילוי טפסים ידניים ,על ידי
עובדת זכאות ומנהל ,במחלקה לשירותים חברתיים.
בקרה על קליטת העדכונים המדווחים למשרד ,נערכים מדי חודש על ידי עובדת
זכאות  ,באמצעות השוואה בין טפסי העדכון שנשלחו על ידי העובדת לבין נתוני
דוחות משרד.
על פי סעיף  3.2להוראת תע"ס מספר  " :1.2השתתפות בשכר העובדים מועברת אחת
לחודש על פי דיווח המתקבל מהמחלקה לשירותים חברתיים" .כלומר ,לצורך
קבלת דמי השתתפות מהמשרד עבור תקנים אלו ,נתוני העסקת העובדים צריכים
להיות מדויקים וזהים לנתונים שנקלטו ברישומי משרד הרווחה.
המשרד אינו מזכה את המועצה בתשלומי השתתפות עבור עובדים או תנאי העסקה
שלא נקלטו ברישומיו מכל מיני סיבות.
הוראה תע"ס מספר " ,1.2השתתפות הממשלה במימון שכר עובדי המחלקות
לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות בשירותי הרווחה" ונספחיה ,מפרטים את
תעריפי ההחזרים של המשרד בגין סמלי השכר של עובדי הרווחה ,והם מתעדכנים
מעת לעת .רכיבי השכר כגון :מועד קידום בדרגות .תוספת מעונות ,מענק יובל.
רכיבים אלו מעודכנים ומשולמים באופן אוטומטי על ידי משרד הרווחה על פי
הוראות תע"ס ,והסכמי שכר ארציים.
הביקורת ערכה השוואה ,בין תשלום רכיבי שכר ששולמו לעובדים היעודים
במחלקת הרווחה על ידי המועצה ,כפי שרשומים בתלושי שכר של העובדים לחודש
 ,12/2018ובין דו"ח שכר עובדים לחודש  12/2018כפי שרשומים בדוחות המשרד.
וזאת ,במטרה להצביע על פערים ותשלומים עודפים ששילמה המועצה מעבר לכללי
הזכאות של המשרד בגין רכיבי שכר אלה .לעתים מעידים תשלומים עודפים אלה על
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העסקה המנוגדת לנוהלי המשרד ,לדוגמה :המועצה הקצתה ושילמה לעובדים שעות
כוננות מעבר לשעות המאושרים על ידי המשרד.
להלן רכיבי השכר שנבדקו  :דרגות לעובדים ,תוספת גמול השתלמות ,תוספת
תואר אקדמי ,תוספת נסיעות ,תוספת שעות נוספות ,תוספת שעות כוננות ,תוספת
מעונות ,תוספת אחזקת רכב .להלן ממצאי הבדיקה:

דרגות עובדים
בהתאם להוראת תע"ס מספר  " 2.4תיאורי משרות במחלקות לשירותים חברתיים
" ,על פי תואר המשרה והתפקיד ,נקבע הדירוג ומתח דרגות לעובד .קיים לוח תפקוד
בהוראת תע"ס ,הקובע את הדרגה התחילית והמכסימלית של העובדת בהתאם
לתפקיד אותו ממלאת .לכל מתח דרגות ,מוגדר משך שהיה ברמה דרגה תחילית רמה
אמצעית עד הקידום לדרגת השיא של התפקיד .השכר המשולב שהמשרד ישלם
לעובדת יקבע בהתאם :לתפקיד ,לדרגה ,וסך שנות הוותק .
לדוגמא :עו"ס מרחבי מתח דרגות לתפקיד י' – ח' ) לפי דו"ח מצבת עובדים משרד,
זה מתאים למתח דרגות  .( 4 – 2בנוסף ,מהבדיקה נמצאו עובדים הממלאים או
עובדים ב 2 -נושאי תפקיד או יותר ,בתפקיד אחד העובדת  ,עובדת בחלקיות משרה
ובמתח דרגות התואם לנושא התפקיד ,ובתפקיד השני בחלקיות משרה בתפקיד אחר
ובמתח דרגות אחר התואם לנושא התפקיד .לדוגמא  :עובדת יכולה לעבוד כמרכזת
ועדת חוק ביטוח סיעוד ,ובתפקיד השני כעו"ס לזקן.
הביקורת בדקה את הפערים בין הדרגה המשולמת על ידי המשרד ובין הדרגה
המשולמת על ידי המועצה ,לפערי הדרגות יש השלכות כספיות על גובה השכר
המשולב המשולם לעובד ,ועל תוספות שכר המשולמים לעובדים הנגזרים מגובה
השכר המשולב כגון  :גמול השתלמות .לצורך הבדיקה נבדק דו"ח מצבת עובדים
משרד הרווחה לחודש  ,12/2018בהשוואה לדרגות המשולמים לעובדים במחלקת
רווחה על ידי המועצה ,כפי שרשומים בתלושי שכר של העובדים לחודש .12/18
ממצאי בדיקת דרגות עובדים ,מוצגים בטבלה כדלהלן:
ת"ז
עובד

מתח
דרגות
משרד

מקסימום
דרגה
מאושר על
ידי משרד

תוצאת הבדיקה
הדרגה
הדרגה
המדווחת המעודכנת ) דרגה במועצה
תואמת /לא
למשרד
במועצה
תואמת לדרגה (

629

8 -6

8

6

7

לא תואם

021

4- 2

4

4

4

תואם

994

6 -4

6

5

4

לא תואם

955

7– 5

7

5

5

תואם

550

1 -3

3

1

1

תואם

176

6- 4

6

4

4

תואם

הערות

מועצה לא עדכנה את
דרגת העובדת .
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166

4– 2

4

3

4

לא תואם

148

3 -1

3

3

3

תואם

548

4 -2

4

4

3

לא תואם

031

39 - 37

39

38

38

תואם

097

9 -7

9

+9

10

לא תואם

980

7- 5

7

6

5

לא תואם

608

4- 2

4

5

5

תואם

595

4 -2

4

5

5

תואם

077

4 -2

4

4

3

לא תואם

359

4 -2

4

3

2

לא תואם

838

4 -2

4

5

5

תואם

977

8 -5

8

8

8

תואם

556

9 -7

9

6

6

תואם

766

9- 7

9

38

38

תואם

לבדוק תפקיד עו"ס
לזקן.

דרגה לא תואמת
למתח דרגות
לתפקיד.
דרגה לא תואמת
למתח דרגות
לתפקיד.
מועצה לא עדכנה את
דרגת העובדת
מועצה לא עדכנה את
דרגת העובדת.
דרגה לא תואמת
למתח דרגות
לתפקיד.
מתח דרגות לעובדי
מינהל וזכאות תואם
אך דרגת התחלתית
לעובדת אמורה
להיות  7ולא .6

מנתוני הטבלה עולה כי:
 מתוך  20עובדים שנבדקו  ,נמצאו  8עובדים עם דרגות לא תואם. עובדת מספר זהות  , 629נמצאת במתח דרגות משרד  ) 8 – 6כלומר לפי ו' – ד'( ,הדרגה המדווחת למשרד דרגה  ,6בפועל נמצא ,שהמועצה משלמת לעובדת לפי
דרגה  . 7הפער בדרגות בין המועצה למשרד מגדיל את הוצאות המועצה  .בנוסף
נמצא מהבדיקה ,שמדובר במנהלת המחלקה ועל פי חוברת מקבץ מודלי שכר של
משרד הרווחה תחום ארגון מינהל וכ"א ברשויות מקומיות להלן ציטוט" :
מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים שבה  11-29משרות מלאות " מתח דרוג
ודרגה יהיה ה' – ג' )  .( 9 – 7בפועל נמצא שהמשרד משלם למועצה לפי מתח
דרגות נמוך לפי מנהלת מחלקה הממונה על  10 – 6משרות מלאות לפי דרוג עו"ס
) ו' – ד' ( ,כאשר ידוע שבמחלקה מועסקים עובדים ב 13.87 -משרות מלאות.
בנוסף נמצא מהבדיקה ,שמנהלת המחלקה הקודמת ת .א .א הועסקה במתח
דרגות ה' – ג'  .לביקורת לא ידוע מה הסיבה שהמנהלת הנוכחית מועסקת במתח
דרגות נמוך למרות שאושר למנהלת הקודמת מתח דרגות התואם להנחיות
המשרד.
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המבקר מוצא ,שעל פי הנחיות המשרד ,מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים
הממונה על  29 - 11משרות מלאות ,אמורה להיות בדירוג ע"ס ) ה'  -ג' ( ,יש
לבדוק ולדווח למשרד.
 עובדת מס' זהות  , 166ממלאת  2תפקידים :עו"ס לזקן  ,ומרכזת ועדה חוק בטוחסיעוד .נמצא שמתח הדרגות תואם לכל תפקיד ,בנוסף נמצא שבתפקיד עו"ס
לזקן המשרד משלם למועצה לפי דרגה  3והמועצה משלמת לעובדת לפי דרגה 4
מחודש . 9/2017
 עובדת מס' זהות  , 608נמצא חוסר התאמה במתח הדרגות לתפקיד  ,המשרדמשלם למועצה לפי מתח דרגות  4 – 2תפקיד עו"ס מרחבי  ,מאידך במועצה היא
נמצאת לפי מתח דרגות ז' – ה' )  ( 7 – 5תפקיד מרכזת וועדת חוק ביטוח סיעוד.
 עובדת מס' זהות  , 556מתח דרגות תואם לתפקיד אך דרגה התחלתית לא תואםלמתח הדרגות.
בתגובה לממצאים ,האגף תיקן ל 8 -העובדים את הדרגה או את מתח הדרגות .

תוספת גמול השתלמות
חוברת ההנחיות "מדריך תנאי שכר ועבודה לעובדים סוציאליים לשנים 2017 - 2016
של איגוד העובדים הסוציאליים " ,מציין כי :גמול השתלמות הינה תוספת שכר,
שמטרתה לתגמל את העובדים הסוציאליים בגין הרחבה והעשרה של השכלתם
בהשתלמויות שהן בתחום הרחב של העבודה הסוציאלית  .על מנת להיות זכאים
לגמול השתלמות ,על העובדת להגיש בקשה להכרה בקורסים והשתלמויות שבהם
השתתפה ,לימודים המוכרים כגמול השתלמות ,מזכים את העובדת בתוספת
אחוזית לשכר ,שיעור התוספת נגזר מגובה השכר המשולב.
לפי הוראה תע"ס מספר " ,1.2המשרד מעביר השתתפותו בתשלום גמול השתלמות
לעובדים בדירוגים שונים .לצורך קבלת ההשתתפות יש להעביר אישורי זכאות
לגמול השתלמות מטעם הגורם המוסמך לאשר גמולי השתלמות ,בכל אחד
מהדירוגים הבאים :עו"ס ,מח"ר ,אחיד ,הוראה.".
משרד הרווחה משלם גמול השתלמות לעובדים הזכאים  ,התשלום מבוצע רק לאחר
שעובדת הזכאות דווחה למשרד הרווחה ,על גמולי השתלמות בצירוף כל התעודות
המזכות בגמול .מהשוואת סכומי התוספות בגין גמולי השתלמות ששילמה המועצה
לעובדים במחלקת הרווחה בחודש דצמבר  ,2018לבין סכום כספי ששולם לעובד,
לפי נתוני דוח שכר לחודש  12/18משרד הרווחה.
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הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
מס'

עובד

אחוז
חלקיות
משרה
מועצה

1

א.ס

83

46

2

א.ל

100

615

100

3

ע.ל

85

559

85

279

4

ש.ז

80

64

80

40

24

5

ג.כ

76

249

76

250

-1

6

ז.ג

95

624

95

529

95

7

ח.א

90

169

90

175

-6

1,823

503

סה"כ

סכום כספי
ששולם
לעובד מועצה

אחוז חלקיות
משרה משרד

סכום כספי
ששולם
לעובד משרד

83

39

7

511

104
280

2,326

הפרש
בש"ח
לחודש

מנתוני הטבלה עולה ,כי בגין  7עובדים קיים פער של  ₪ 503לחודש  ,בין מה
שהמועצה משלמת ובין מה שהמשרד מחזיר למועצה .המועצה משלמת לעובדים
הנ"ל ביתר בגין גמולי השתלמות .לשנה ההפרש מסתכם בכ . ₪ 6,036 -הפסד כספי
למועצה בגין סעיף זה. ₪ 4,527 = 6,036 * 75% :
בתגובה לממצאים מנהלת האגף הגיבה ,כי נושא תוספות גמול השתלמות יבחן
מחדש במדור שכר במועצה.

תוספת תואר אקדמי
מחוברת הנחיות ,מקבץ מודלי שכר להשתתפות משרד הרווחה והשירותים
החברתיים בשכר העובדים במחלקות לשירותים חברתיים ברשויות מקומיות,
להלן " ,עו"ס בעלי תואר מ.א .זכאים לתוספת  7%על שכרם המשולב .עובדים בעלי
תואר ד"ר זכאים לתוספת  10%על שכרם המשולב".
בנוסף ,בחוברת ההנחיות "מדריך תנאי שכר ועבודה לעובדים סוציאליים לשנים
 2017 – 2016של איגוד העובדים הסוציאליים" מציין ,כי " :עובדת סוציאלית בעלת
תואר שני בעבודת סוציאלית או באחד מן המקצועות המאושרים על ידי משרד
האוצר ברשימה מוסכמת  ,תקבל תוספת של  7%מהשכר המשולב." .
משרד הרווחה משלם ,בגין תוספת שכר לעובדים הזכאים לגמול תואר אקדמי
מתקדם ,לפי תעודות המאשרות זאת .אי הכרה בתואר האקדמי על ידי המשרד,
תביא לפער בין השכר המשולם במועצה לבין השכר המוכר ומשולם על ידי המשרד.
מבדיקת המבקר ,תלושי שכר של כלל העובדים במחלקה לשירותיים חברתיים
לחודש דצמבר  , 2018ובהשוואה לרשימת העובדים הרשומים בדוח מצבת עובדים
משרד לחודש הנ"ל  .נמצא ש 17 -העובדים הרשומים בדוח המשרד ,התואר
המשולם להם על ידי המשרד תואם לזה המשולם להם במועצה .
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תוספת קצובת נסיעות
משרד הרווחה ,משלם בעבור כל אחד מהעובדים שבתקניהם הוא מכיר ) לאו דווקא
עו"ס או עו"ז( קצובה נסיעות בסך  ₪ 213לחודש ,לעובד המאייש משרה מלאה כפי
שנקבע בהוראת תע"ס מספר  1.2נכון לשנת  .2017הקצובה משולמת באמצעות
המערכת הממוחשבת של המשרד בלא צורך בדיווח של עובדת הזכאות.
מאידך ,המועצה מחויבת בתשלום קצובת נסיעות לעובדים ,על פי אוגדן שירות
רשויות מקומיות ,אשר מנחה את הרשויות לשלם קצובת נסיעות על פי מקום מגוריו
של העובד  ,היקף משרתו ומספר ימי עבודה בשבוע .משרד הרווחה איננו המעסיק
הישיר של העובד ,אלא משפה את המעסיק בסכום גלובלי חודשי לכל עובד  ,לפיכך
לא חלה על משרד הרווחה ,חובת תשלום קצובת נסיעה עפ"י מקום מגוריו של
העובד.
מבדיקת תשלום תוספת נסיעות לעובדים במועצה ,לעומת החזר תשלום מהמשרד.
להלן ההפרשים או הפערים ,בין תשלום המועצה לחודש  12/18בהשוואה לדו"ח
שכר עובדים לחודש  12/18משרד הרווחה.
הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
מס'

שם
העובד

היקף
משרה
במועצה

קצובת
נסיעות
במועצה

היקף
משרה
במשרד

קצובת
נסיעות
משרד

הפרש

1

מ.ד

100%

283

100%

214

69

2

א.ס

83%

297

83%

177

120

3

א.ל

100%

0

100%

213

-213

4

ל.א

100%

0

100%

213

-213

5

ס.ש

60%

270

53%

113

157

6

ע.ל

100%

324

85%

181

143

7

ק.א.י

50%

136

50%

107

29

8

ק.ע

50%

136

50%

107

29

9

ר.ה

75%

256

75%

160

96

10

ש.א

80%

297

20%

43

254

11

ש.ז

80%

297

80%

171

126

12

א.ס.ה

90%

414

90%

192

222

13

א.מ

100%

136

30%

64

72

14

ג.כ

100%

283

76%

162

-162

15

ג.ל

80%

283

15%

32

251
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16

ה.ה.ד

55%

136

15%

32

251

17

ז.ג

100%

243

95%

202

41

18

ח.א

100%

200

90%

192

8

19

כ.ש

80%

136

80%

171

-35

2,746

1,381

4,127

סה"כ

מנתוני הטבלה עולה כי :
  19עובדי המחלקה  ,נמצאו פערים בין מה שהמועצה משלמת לעובדים וביןהשתתפות המשרד .המועצה משלמת ביתר בגין קצובת נסיעות ,סך כ –₪ 1,381
לחודש ,ולשנה כ.₪ 16,572-
 מהבדיקה ,נמצאו  2עובדות שהמועצה מקבלת עבורם החזר הוצאות נסיעהמהמשרד  ,ומאידך המועצה לא משלמת להם הוצאות נסיעה.

תוספת שעות נוספות
משרד הרווחה משתתף בתשלום שעות נוספות לעובדים סוציאליים בלבד ) לא כולל
עובד זכאות ומינהל ( ,במשרות ייעודיות בגובה  15שעות לעו"ס מידי חודש במשרה
מלאה ללא הבחנה בתפקיד ,וללא צורך בדיווח מיוחד של המחלקה למשרד על ביצוע
השעות הנוספות בפועל .התשלום הכספי כפוף לחלקיות המשרה של העובד .במידה
והמועצה משלמת לעובד מעבר לכך  ,המועצה תשא לבדה בפער הכספי .ממצאי
הבדיקה בגין תשלום שעות נוספות מרוכזים בטבלה כדלהלן  ,והם כוללים עובדי
עו"ס ועובדי מינהל וזכאות  ,תשלום המועצה שעות נוספות לחודש  ,12/18בהשוואה
להחזרי תשלום משרד ,כפי שמפורט בדו"ח שכר עובדים לחודש .12/18
הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
ת"ז
עובד

מועצה -
ש.נ100% .

מועצה -
ש.נ125% .

מועצה -
ש.נ150% .

595

0

165

110

תשלום
משרד
הרווחה
975

199

0

203

337

810

083

0

235

0

878

159

0

140

185

927

854

0

701

779

195

214

1,647

81

0

732

598

785

428

298

878

260

921

0

0

781

055

0

366

195

0

016

0

0

0

487

עובד מנהל וזכאות ,לא
זכאי.
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902

0

1,133

1,062

975

497

265

0

0

0

662

0

1,313

574

975

709

0

444

0

0

935

0

0

304

781

003

0

153

0

146

007

708

0

0

146

017

0

0

0

517

255

0

209

86

488

703

0

512

333

0

6,083

4,263

10,691

סה"כ 4,326

עובד מנהל וזכאות ,לא
זכאי.
עובד מנהל וזכאות ,לא
זכאי.

עובד מנהל לא זכאי.

מממצאי נתוני הטבלה עולה כי :
 מבדיקת כלל העובדים הייעודיים במחלקה לשירותים חברתיים להם שולמהתוספת שעות נוספות בחודש דצמבר  ,2018נמצא ,כי המועצה שילמה בחודש
דצמבר עבור שעות נוספות סך של  ,₪ 10,346והמשרד השתתף ב.₪ 10,691-ל2 -
עובדים :מס' זהות  662ו 902 -נמצאו חריגות בתשלומי המועצה בגין שעות
נוספות לעומת ההחזר מהמשרד .
 מנתוני הטבלה ,נמצאו  4עובדים שהמועצה משלמת להם שעות נוספות ,לפיהוראות תע"ס ,העובדים לא זכאים לתשלום עבור שעות נוספות מהמשרד ,ולכן
בגינם המועצה לא מקבלת החזר כספי מהמשרד.
 בנוסף נמצא ,כי המועצה משלמת לכ 5 -עובדים ,תשלום עבור שעות עודפות ) סמלשכר  . ( 120המשרד לא מכיר בתשלום הנ"ל ולכן אין השתתפות כספית של
המשרד  ,סך התשלום החודשי כ ₪ 4,326 -לשנה כ. ₪ 51,912 -
להלן תגובת האגף לממצאים  ,המשרד משלם  ₪ 10,691לחודש עבור שעות נוספות,
אני סבורה כי כל עת שאין חריגה מעלות זו החלוקה הפנימית של השעות היא
תקינה .לעניין ה"שעות העודפות" ,שעות עודפות הן שעות שמחוץ לשעות העבודה
המוגדרות של עובד שאינו עובד במשרה מלאה .לדוגמא  -עובד שמוגדר לו יום עבודה
בין השעות  8:00-16:00אך התחיל את עבודתו באותו יום ב  10:00 -וסיים ב -
 ,18:00ישולמו לו שש שעות עבודה רגילות בתוספת תשלום שעתיים עודפות לפי
 100%ורק מהשעה השלישית יקבל שעות נוספות ועל כן מדובר רק בתרגיל מתמטי
ובתשלום שבכל מקרה המועצה צריכה לשלם לעובד .אצל העובדת  214נמצא כי
המשרה הוגדרה בטעות במערכת ב  ,50% -בעוד העובדת עובדת בפועל  ,75%טעות
זו תוקנה.
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תוספת שעות כוננות
משרד הרווחה משלם לרשויות המקומיות סל שעות כוננות וקריאות פתע ,לפי
דיווחים של הרשויות .לפי הנחיות המשרד ,כוננות אחת שקולה ל  8 -שעות עבודה,
ומשולמת לפי ערך של  ( 66% ) 2/3שעה לכל שעת כוננות .המשרד קבע כי השתתפותו
בהוצאות כוננויות של פקידי הסעד חוק סדרי דין ,חוק הגנה על חוסים ,טיפול
במפגרים תהיה עד  4כוננות בחודש ,ובסה"כ עד  32שעות חודשיות ,ואילו
השתתפותו בהוצאות כוננות פקידי סעד ) חוק נוער ( תהיה עד  12כוננויות בחודש,
דהיינו עד  96שעות חודשיות ) נספח א' להוראה  1.2לתע"ס ( .שעות אלו משולמות
רק על סמך דיווח פרטני של המינהל .בנוסף ,המשרד משלם מדי חודש לכל עו"ס
ועובד מנהל וזכאות  3 ,שעות כוננויות חירום עוטף עזה .
הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
ת"ז
עובד

תשלום
מועצה שעות
כוננות בש"ח

כמות
שעות
כוננות
מועצה

תשלום
משרד שעות
כוננות בש"ח

כמות
שעות
כוננות
משרד

595

937

4

0

0

199

691

3

696

3

083

3,012

96

2,709

96

159

1,063

32

1,021

32

854

665

3

637

3

214

725

3

689

3

598

1,425

6

746

3

260

962

32

960

32

055

725

3

404

3

016

689

3

636

3

902

685

3

634

3

497

617

3

511

3

662

1,748

4

767

3

709

659

3

522

3

הערות

לא דווח למשרד.

למרות כמות שעות כוננות
זהות המשולמות לעובדת
תשלום המועצה גבוה בכ –
 ₪ 300לכל חודש.

המועצה משלמת מדי חודש
לעובדת  3כונניות ביתר
מהמשרד.
תשלום במועצה לפי 100%
עבור שעת כוננות ,במקום לפי
 66%לשעת כוננות .

תשלום במועצה לפי 100%
עבור שעת כוננות ,במקום לפי
 66%לשעת כוננות  .התשלום
יוצר פער של כ ₪ 1,000 -מדי
חודש .מנוגד להנחיות האוצר.

- 40 -

935

659

3

607

3

003

674

3

559

3

007

667

3

634

3

017

672

3

660

3

255

616

3

616

3

703

316

2

452

3

סה"כ

18,207

215

14,460

208

ממצאי הטבלה עולה כי:
 ממצאי נתוני הטבלה ,נמצאו  2עובדות מס' זהות  ,662ו ,055 -שהמועצה משלמתלהם מדי חודש שעות כוננות לפי  100%בניגוד למקובל ,ומאידך המשרד משלם
למועצה לפי ערך  66%לכל שעת כוננות.
האגף מסר בתגובה  ,דווח למדור שכר לבדוק את הנושא.
המבקר מעיר ,שתשלום שעת כוננות לפי  ,100%מנוגד להנחיות האוצר ולדיני
עבודה ברשויות מקומיות.
 מהבדיקה נמצא ,שעובדת מס' זהות  , 595המועצה משלמת לעובדת  4כוננותשהם  32שעות ,ללא החזר כספי מהמשרד.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,טעות האגף ,דווח למשרד ותוקן.
 לעובדת מס' זהות  , 598המועצה משלמת לעובדת  6כוננות שהם  48שעות ,ומאידךהמשרד משלם למועצה עבור  3כוננות שהם  24שעות  .ולעובדת מס' זהות 662
המועצה משלמת  4כוננות שהם  32שעות ,והמשרד משלם למועצה לפי  3כוננות
שהם  24שעות.
לממצאים מנהלת האגף מסרה בתגובה ,החלטת הרשות להוסיף  3כוננויות
למדרצי"ת .וכן החלטת הרשות לשלם  4כוננויות למנהלת האגף.
 עבור תשלום שעות כוננות לעובדות מחלקת רווחה ,המועצה משלמת ביתר מדיחודש כ ,₪ 3,747 -ובשנה כ.₪ 45,000 -

תוספת מעונות
נספח ג' להוראת תע"ס מספר  ,1.2מפרט סכומים מרביים ,גלובליים  ,לפי נושאים
כפי שהם בתוקף לשנת  , 2017כדלהלן " ,השתתפות עבור  2ילדים עד גיל  5הינה
כדלקמן :עבור ילד אחד  ₪ 313 -לחודש  ,עבור ילד שני  .₪ 210 -עובדים בדירוג
העו"ס אשר להם ילד שמלאו לו  5שנים ועד גיל  12שנים זכאים לסכום חודשי נוסף
בסך  ." ₪ 36.98הסכומים מעודכנים אוטומטית לפי הסכמי השכר ומשולמים לכל
עובד/ת המאייש/ת משרה של עו"ס ברשות המקומית והוא אב/אם לילד.
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על פי התקשי"ר ) תקנון שירות המדינה (  ,תוספת מעונות תשולם בגין השתתפות
חלקית בהוצאות אחזקת הילד במעון או בהשגחה אחרת לילד שטרם מלאו לו חמש
שנים .התוספת תשולם לכל היותר עבור שני ילדים  .עובדים במשרה חלקית
מקבלים תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות משרתם.
ביום  17.1.2019פרסם הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר חוזר בנושא
תוספת מעונות ) זכויות הוריות ( ,סכום תוספת מעונות עד גיל  5מעודכן החל מיום
 : 1/1/1019בעד ילד ראשון  , ₪ 315 -בעד ילד שני .₪ 213 -
להלן טבלת ממצאי הבדיקה  -תשלום המועצה לעובדים בגין תוספת מעונות לעומת
החזר מהמשרד לחודש  .12/2018הבדיקה מתייחסת רק לעובדים ייעודים שיש
בגינם השתתפות המשרד .
הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
ת"ז
עובד

תשלום
מועצה

תשלום
משרד

אחוז משרה
מועצה

אחוז משרה
משרד

902

352

349

100%

100%

017

211

184

60%

55%

016

14

18

50%

50%

214

29

27

75%

75%

260

31

29

80%

80%

007

229

53

80%

15%

083

39

33

100%

90%

003

310

84

55%

15%

854

0

0

100%

20%

935

281

447

80%

80%

סה"כ

1,496

1,224

הערות
תקין  ,המשרד לא משלם
לעובדת  ₪ 36.98עבור ילד
מעל גיל .5
תקין ,המשרד לא משלם
לעובדת  ₪ 36.98עבור ילד
מעל גיל . 5
תקין.
תקין.
אין תשלום עבור ילד בגיל 1-5
לא מועצה ולא משרד.
המשרד לא משלם לעובדת
36.98ש"ח עבור ילד מעל גיל
.5
תקין.
תקין ,המשרד לא משלם
לעובדת  ₪ 36.98עבור ילד
מעל גיל .5
המשרד לא משלם לעובדת
 ₪ 36.98עבור ילד מעל גיל .5

ממצאי הטבלה ,עולה כי:
 נמצאו  5עובדים הזכאים לתשלום בסך  ,₪ 36.98וזאת על פי הנחיות המשרד,להלן ציטוט " :עובדים בדירוג עו"ס אשר להם ילד שמלאו לו  5שנים ועד גיל 12
שנים ,זכאים לסכום חודשי נוסף בסך ." ₪ 36.98

 עובדת מספר זהות  ,260זכאי לתשלום מעונות עבור ילד עד גיל  . 5בפועלנמצא מהבדיקה שהמשרד והמועצה לא משלמים לעובדת את התוספת.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,מבדיקה מול העובדת ,נמצא שאין לה ילדים מתחת
לגיל .5
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תוספת אחזקת רכב
לפי הוראת תע"ס מספר  , 1.2משרד הרווחה משלם מידי חודש תוספת אחזקת רכב
לעובדים המאיישים משרות עובדים סוציאליים ועובדי זכאות .מכסת הק"מ
המוקצית לעובדים הזכאים במועצות אזוריות ,מחולקת ל 5 -רמות ,מועצה אזורית
אשכול נמצאת רמה ג' ,לעובדים סוציאליים  1,270ק"מ לחודש כפול  ₪ 1.40לכל
ק"מ  ,כלומר כ ₪ 1,778 -לחודש ,ו 250 -ק"מ לעובד זכאות כפול  ₪ 1.40לכל ק"מ,
לפי  100%משרה .ממצאי הטבלה המפורטים להלן מתייחסים לדו"ח שכר משרד
הרווחה לחודש .12/2018
הממצאים מוצגים בטבלה ,כדלהלן:
ת"ז
עובד

הסכום
שהמשרד מכיר

497

175

תשלום
המשרד
בפועל
0

50%

703

889

0

50%

055

105

0

30%

סה"כ

1,169

0

אחוז משרה
משרד

הערות

 מנתוני ממצאי הטבלה  ,נמצא שהמועצה משלמת ל 3 -העובדות הנ"ל אחזקת רכבוהמשרד לא משתתף בתשלום ,למרות שהמשרד מכיר במשרה כתקן ייעודי.
 בבדיקת שאר העובדים הרלוונטיים ) עובדים סוציאליים ועובדי זכאות (הרשומים בדו"ח שכר עובדים משרד לחודש  , 12/2018נמצא שהמשרד משלם
לעובדי עו"ס ועובדי זכאות אחזקת רכב בהתאם להוראת התע"ס .בנוסף נמצא
שסך החזר כספי שנתי מהמשרד  ,תואם להוצאות המועצה בגין סעיף זה .
בנוסף מבדיקת תלושי שכר של העובדים לחודש  , 12/2018נמצאו  4עובדים
שהמועצה משלמת להם אחזקת רכב בניגוד להוראות התקשיר ,ובניגוד לכללים
לתשלום אחזקת רכב המפורטים בחוזר תכ"מ מספר  13.4.1החשב הכללי משרד
האוצר.
תשלום אחזקת רכב מורכב משלשה רכיבים :החזר הוצאות קבועות ברוטו ,החזר
הוצאות קבועות נטו ) המשולם בנטו ומגולם לעובד ( והחזר הוצאות משתנות נטו )
המשולם בנטו ומגולם לעובד (  .סכום החזר עבור הוצאות קבועות הם בהתאם
לרמת הניידות שאושר לעובד .החזר הוצאות משתנות נטו נעשה לפי מספר הק"מ
שאושרו לעובד כפול  ₪ 0.68לכל ק"מ.
לדוגמא  :עובד שאושר לו החזר לפי רמת ניידות ב' ) מכסת הק"מ השנתית ,( 6,000
לעובד ישולם מדי חודש בתלוש השכר ,כדלהלן :
א .החזר הוצאות קבועות ברוטו – .₪ 444
ב .החזר הוצאות קבועות נטו –  ) ₪ 238הסכום מגולם לעובד (.
ג .החזר הוצאות משתנות נטו 500 -ק"מ כפול  ,₪ 0.68סך תשלום  .₪ 340סכום זה
יגולם לעובד.
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הממצאים מרוכזים בטבלה ,כדלהלן:
עובד

מכסת ק"מ
חודשית

סכום תשלום
סכום תשלום
הוצאות קבועות הוצאות
משתנות נטו
ברוטו
נטו
לחודש

הערות

ר.ה

374

119

222

523

לפי מכסת הק"מ החודשי
תשלום המועצה עבור הוצאות
משתנות נטו היה אמור להיות
 , ₪ 254במקום זאת המועצה
משלמת לעובד לפי תעריף 1.40
לכל ק"מ ,בניגוד לאוגדן שירות
ובניגוד להנחיות האוצר.

ע.ל

 300ק"מ +
 500ק"מ

184
0

232
0

204
700

המועצה משלמת לעובדת 300
ק"מ לפי תעריף  ₪ 0.68לכל
ק"מ ,ובנוסף משולם לעובדת 500
ק"מ נוספים לפי תעריף ₪ 1.40
לכל ק"מ .בניגוד להנחיות אוצר.

ק.א

1,054

119

222

1,475

תלוש עובד חודש  .1/19תשלום
מכסת ק"מ לפי  1,054ק"מ כפול
 ₪ 1.40לק"מ .בניגוד לתקשיר
והנחיות האוצר שיש לשלם לפי
 ₪ 0.68לכל ק"מ.

ס.ש

712

143

266

997

תשלום מכסת הק"מ לפי 712
ק"מ כפול  ₪ 1.40לק"מ .בניגוד
לתקשיר והנחיות האוצר שיש
לשלם לפי  ₪ 0.68לכל ק"מ.

ממצאי נתוני הטבלה עולה:
 תשלומי המועצה ל 4 -העובדים בגין הוצאות משתנות לפי  ₪ 1.40לכל ק"מ ,מנוגדלתקשיר ולהנחיות האוצר ,על המועצה היה לשלם לעובדים לפי הוצאות משתנות
נטו לפי  0.68ש"ח לכל ק"מ ,כפי שהיא משלמת ליתר העובדים במועצה.
 על פי הנחיות האוצר ,תשלום לפי  ₪ 1.40לכל ק"מ ,מיועד למרצים ולנותנישירותים שונים למועצה ,ואשר משתמשים במכוניתם לנסיעות הקשורות במתן
השירות.
המבקר מציין ,שהמועצה מחויבת לשלם לעובדים אחזקת רכב לפי  ₪ 0.68לכל
ק"מ ,תשלום לעובד לפי  ₪ 1.40לכל ק"מ ,מנוגד להנחיות האוצר.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,נושא תשלום אחזקת רכב יועבר לבחינה מדוקדקת
של מדור שכר ומשאבי אנוש.
לאור התגובה ,המבקר מעיר למדור שכר ומשאבי אנוש ,שיש לתקן את הטעון
תיקון בהתאם לממצאים.
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להלן ,תגובת מנהלת האגף לממצאי הביקורת:
האגף מברך על הביקורת ,עם זאת מבקש לחדד ולהסביר מספר דברים ,כמו גם לציין
פעולות שבהן נקט האגף על מנת לתקן הממצאים שעלו בדו"ח הביקורת ודרשו
תיקון מהאגף.
עמוד  - 24בדוח מבחין בין " תקנים ייעודיים" ל "תקנים עירוניים" .
"תקנים ייעודיים"  -תקנים שהמשרד מממן ) (75%ונמצאים על פלט כ"א של משרד
הרווחה" .תקנים עירוניים" -יש להבחין בין תקנים עירוניים במימון מלא של
הרשות לבין "תקני פעולה " עבורם משלם משרד הרווחה כחלק מתוכנית כוללת
שיש לה מרכיבים נוספים ) שכר עו"ס ,אם בית ,טיפול ,פעילויות וכו .(...עבור
המשרות בתקני פעולה המשרד משלם סכום גלובלי ואינו מזכה בתוספות -שעות
כוננות ,שעות נוספות ,עוטף עזה וכו...תנאי ההעסקה של כלל העוסי"ם זהים.
המשמעות היא שהמועצה משלימה לעובדים "בתקני פעולה" את כל התוספות.
בנוסף חשוב להבין שרוב העובדים עובדים בחלקיות משרה "בתקנים ייעודיים"
ובחלקיות משרה נוספת בתקני פעולה .האגף עושה מאמץ להעלות על פלט משרד
הרווחה את כל העובדים אפילו בחלקיות משרה קטנה ,ע"מ לאפשר מיצוי הכנסות
ברכיבים שאינם משולמים ביחס לאחוזי המשרה על הפלט ,כגון :כוננות חירום
עוטף עזה ,נסיעות עוטף עזה וכו...לדוגמא -עו"ס להבה יושבת על  50%תקציב פעולה
מסעיף עם הפנים לקהילה ועוד  15%עו"ס מרחבית על הפלט של משרד הרווחה.
עמוד  26טבלה " -הפרש תקנים מאוישים במועצה בלבד" עמודה זו כוללת בתוכה
גם "תקני פעולה" שמשולמים לרשות בסעיפי תקציב של התוכניות הייעודיות ,ועל
כן התמונה הכללית העולה ממנה היא שגויה ובפועל קטנה בהרבה ,ולא יותר מ2
תקנים ע"ח הרשות .גם הפסקה האחרונה בעמוד  3אודות הפער הכספי הנגזר
מהנתונים המובאים הוא בהכרח שגוי .לשם הבהרה נכון לספטמבר  2019יש לנו
 16.2תקנים ייעודיים ע"ח המשרד 1.26 ,תקנים עירוניים ע"ח הרשות ו  4.44תקני
פעולה.
עמוד  27טבלה  -תפקידי עובדים והיקפי משרה מתקציבי פעולה -
סעיף
תקציבי

תיאור תפקיד

היקף
משרה
ממוצע

1842400

טיפול בפרט ומשפחה -
סדנאות

54.4%

1843500

ילד בקהילה נתיבים

48%

1843800

להב"ה ) למען הנוער
במצב סיכון במרחב
הכפרי (

50%

תקציב פעולה עו"ס להבה

1844410

סל"ב – סל לניצול בביתו

58%

רכז תוכנית סל"ב במימון
הג'ויינט

הערות

תקציב פעולה מרכז תוכנית
נתיבים להורות
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התפקיד אושר ע"י מליאת
המועצה ,כרגע זמנית מתבצע
במימון משרד הרווחה )על
הפלט(.
תקציב פעולה רכזת מופת
צוחר ואם בית

1844420

פרויקטור גיל ה3 -

30%

1844500

מועדון מופת צוחר

77%

1846700

תוכניות ילדים חריגים

43%

1846800

שיקום נכים בקהילה

133%

1847100

בית חם

53%

1847110

יתד -תוכנית לאומית נוער
וצעיר

60%

עו"ס יתד

1848300

פעילות התנדבות בקהילה

60%

שכרה של רכזת התנדבות,
בטעות נרשם בסעיף זה ,יצא
מכתב למדור שכר),(27.2.20
משולם ע"י מ .הרווחה
בתקציב שכר עובדים.

1849000

עובדי שכונה

60%

משולם ע"י משרד הרווחה.

סה"כ

 2עובדים

 3עובדים

תקציב פעולה רכזת קהילה
תומכת נכים
מדובר בתקציב שר .המועצה
ייעד לחונכות ,תקצוב משרות
אלו בשלבי מעבר לתקציב
מחלקת חינוך 17% .משרת
עו"ס רכזת צרכים מיוחדים.
תקציב פעולה רכזת בית חם
אם בית ועו"ס בית חם 25%

726.4%

ילדים בקהילה נתיבים-מרכז תוכנית נתיבים להורות ,להב"ה -עו"ס להב"ה ,סל"ב-
רכז סל"ב – תוכנית במימון הג'ויינט ,פרויקטור גיל שלישי -תוכנית ע"ח המועצה,
מופ"ת -רכזות מופת ואימהות בית מופת צוחר ,תוכניות ילדים חריגים -רכזת קהילה
תומכת נכים ,שיקום נכים בקהילה -מדובר בטעות שתתוקן בקרוב חונכים
שמועסקים ע"י מחלקת חינוך ו 17%מרכזת נושא מוגבלויות ,בית חם -עו"ס בית חם
נערה ,יתד -עו"ס יתד ,פעילות התנדבות בקהילה -מדובר בתקן של רכזת מתנדבים
אשר בטעות חויב בסעיף התקציבי של פעילות התנדבות בקהילה )טעות זו תוקנה(,
עובדי שכונה -עובדת שכונתית.
" המבקר מציין ,שעל המחלקה לפנות למשרד הרווחה ולבדוק כיצד חלק
מהתפקידים המפורטים בטבלה יוכרו על ידי המשרד  ,על המועצה לבדוק ולבחון
כיצד עוצרים ומקטינים את הגידול במספר התקנים והמשרות המשולמות מתקציב
המועצה ללא השתתפות המשרד" .
אנו מבהירים כי תקציבי הפעולה הינם תקציבי משרד הרווחה שבחר מסיבותיו
לתקצבם בדרך זו ,משרות אלו אינן "משרות ייעודיות" אבל משולמות ע"י המשרד
ולכן אין טעם לפנות בגינן למשרד הרווחה .האגף מבהיר כי הוא עושה כל מאמץ
לשמור על מינימום תקנים ע"ח המועצה.

- 46 -

חשוב להבהיר שוב כי תקציב פעולה הינו שכר לכל דבר ועניין ,מתקציב פעולה
מועסקים עוסי"ם ושאינם עוסי"ם .וכי השתתפות המועצה בשכר מתקציבי פעולה
הינו ביחס זהה לתקנים הייעודיים .75%-25%
עמוד  - 28האגף מנצל תקנים ייעודיים בכל האמצעים העומדים לרשותו ע"מ לצמצם
בעלויות מועצה .עם זאת לעיתים אין הדבר מסתייע ,לדוגמא :בתקן למניעת
התעללות בזקן  ,50200תקן זה אויש ב 35%מאחר והעובדת עבדה בהיקף משרה של
 50%ולא רצתה להעלות אחוזי משרה 15% ,נוספים במשרתה היו בתקן חוק סיעוד.
האגף פנה למשרד הרווחה לבקש לפצל את התקן  50200ולשים את  15%הנותרים
על עובדת אחרת אך המשרד לא אישר את פיצול התקן.
דוגמא נוספת :תקן החירום החדש שקבלנו ב 1.11.18 -נוצל חלקי בין -1.11.18
 ,1.3.19ומ 1.3.19 -נוצל באופן מלא .שתי סיבות גרמו לאי ניצול מלא החל מ1.11.18 -
א .לא היו משרות על חשבון הרשות שיכולנו להמיר ב .לקח כמה חודשים עד שקלטנו
עובדת חדשה.
עמוד  - 30חשוב לציין שהטבלה איננה מביאה בחשבון את הכנסות השכר של
העובדים בתקני פעולה שמתוקצבים דרך סעיפי התוכניות .המבקר עשה חלוקה בין
עובדים הרשומים בסעיף שכר עובדי המחלקה לבין עובדים שרשומים בסעיפים
אחרים .החלוקה הזו חסרת משמעות מבחינת תקציב משרד הרווחה ,שהרי ישנם
עובדים שמשרד הרווחה אינו מתקצב ורשומים בשכר עובדי המחלקה ,ולעומת זאת
העובדים שרשומים בתקציבי פעולה שכרם מתוקצב בסעיפי התוכניות.
אני מבקשת לציין שהיחס בין תקנים ייעודיים לבין תקציבי פעולה נשאר כמעט זהה
ב  2016 -וב  74% .2019 -תקנים ייעודיים ו 26% -תקני פעולה ב  ,2016 -ו 73.5% -
תקני פעולה ו  26.5% -תקני פעולה ב .2019 -כמו כן נכנסו מספר תוכניות חדשות
במהלך השנים כגון :מופ"ת צוחר ,להב"ה ,יתד.
עמוד  -32דרגות עובדים

ת"ז
עובד

מתח
דרגות
משרד

629

8- 6

מקסימו
ם דרגה
מאושר
על ידי
משרד

הדרגה
המדווח
למשרד

הדרגה
המעודכנת
במועצה

8

6

7

תוצאת
הבדיקה
) דרגה
במועצה
תואמת/
לא
תואמת
לדרגה (

לא
תואם

הערות

קוד סיווג מקצועי = 12
מנהלת מחלקה לשירותים
חברתיים הממונה על  11עד
 29משרות מלאות .מתח
הדרגות  . 6-8 :נמצאת
בדרגה  .7מ .8/18-פז"מ של
 3שנים ,ב 8/21-תקבל דרגה
 . 8מדווח למשרד דרגה .7
מנהלת האגף הקודמת
הועסקה בשכר בכירים
)חוזה אישי(.

- 47 -

021

4- 2

4

4

4

תואם

994

6-4

6

5

4

לא
תואם

955

7– 5

7

5

5

תואם

550

1- 3

3

1

1

תואם

176

6- 4

6

4

4

תואם

166

4- 2

4

3

4

לא
תואם

148

3- 1

3

3

3

תואם

548

4- 2

4

4

3

לא
תואם

031

- 37
39

39

38

38

תואם

097

9- 7

9

+9

10

לא
תואם

המועצה אישרה לעובדת דרגה
גבוהה לפני כ  15 -שנה  .החל
מ  1.3.20 -ידווח למשרד
וימומן על ידו בהתאם להוראה
חדשה.

980

7– 5

7

6

5

לא
תואם

מבדיקה במדור שכר מעודכן

608

4– 2

4

5

5

תואם

לא עודכנה
דרגת
העובדת .

לנ"ל שני מינויים .תואם.

עבדה כמרכזת חוק ביטוח
סיעוד .במשרה של 15%
וחלק עו"ס לזקן .ב-
 1/6/2019הועבר הטיפול
בנושא חוק סיעוד  ,אל
המוסד לביטוח לאומי.
ובנוסף הופחת מהתקן 12%
 .ונותרו  . 3%עפי הודעת מ.
לבדוק
מחוז  ,מר בודיק " ,עובדים
תפקיד
אשר איישו תקני מ .חוק
עו"ס לזקן.
ביטוח סיעוד ,וישובצו
בתקנים אחרים תחום
הזקנה ,מ .הרווחה ימשיך
להשתתף בשכרם לפי
הדרגה בה שהו טרם
ההפחתה" ב 19.2.2020 -
יצא מכתב למדור שכר
לתקן את הדרגה ל .6 -

מבדיקה במדור שכר הנ"ל
מעודכנת במועצה דרגה ) 4ח'(

דרגה לא
תואמת
למתח
הדרגות
לתפקיד

לעובדת  2מינויים במינוי אחד
הינה פקידת סעד .ועל כן מתח
דרגות גבוה.
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595

4– 2

4

5

5

תואם

דרגה לא
תואמת
למתח
הדרגות
לתפקיד

077

4– 2

4

4

3

לא
תואם

מועצה לא
עדכנה את
דרגת
העובדת

מבדיקה במדור שכר מעודכן

359

4– 2

4

3

2

לא
תואם

מועצה לא
עדכנה את
דרגת
העובדת

מבדיקה במדור שכר מעודכן

838

4– 2

4

5

5

תואם

דרגה לא
תואמת
למתח
הדרגות
לתפקיד

977

8– 5

8

8

8

תואם

556

9– 7

9

6

6

תואם

766

9– 7

9

38

38

תואם

דרגת
התחלתית
לעובדת
אמורה
להיות 7
ולא .6

היות ולא עברה קורס
לעובדי זכאות  ,היא
מדורגת כמזכירה .כשמתח
הדרגות  6-8פז"ם של 2
שנים  ,תקבל דרגה 7

עמוד  36ועמוד  - 37קצובת נסיעה
מנתוני הטבלה נמצא :
מבדיקת  19עובדי מחלקה  ,נמצאו פערים בין מה שהמועצה משלמת לעובדים ובין
השתתפות המשרד .בגין קצובת נסיעות המועצה משלמת ביתר סך כ – ₪ 1,381
לחודש ,ולשנה כ.₪ 16,572 -
תשובת האגף על הממצא:
ההפרש נובע מכך שלעיתים העובד יושב בפלט משרד הרווחה באחוז משרה יותר
נמוך ממה שהוא עובד בפועל ,משרד הרווחה משפה לפי אחוזי המשרה על הפלט
והמועצה משלמת לעובד ) קצובת נסיעה ( לפי אחוזי המשרה בפועל ומרחק הנסיעה
מביתו.
עמוד  38ועמוד  - 39שעות נוספות
המשרד משלם  ₪ 10,691לחודש עבור שעות נוספות ,אני סבורה כי כל עת שאין
חריגה מעלות זו החלוקה הפנימית של השעות היא תקינה .לעניין ה"שעות
העודפות" ,שעות עודפות הן שעות שמחוץ לשעות העבודה המוגדרות של עובד שאינו
עובד במשרה מלאה .לדוגמא  -עובד שמוגדר לו יום עבודה בין השעות 8:00-16:00
אך התחיל את עבודתו באותו יום ב  10:00 -וסיים ב  ,18:00 -ישולמו לו שש שעות
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עבודה רגילות בתוספת תשלום שעתיים עודפות לפי  100%ורק מהשעה השלישית
יקבל שעות נוספות ועל כן מדובר רק בתרגיל מתמטי ובתשלום שבכל מקרה המועצה
צריכה לשלם לעובד .אצל העובדת  214נמצא כי המשרה הוגדרה בטעות במערכת ב
  ,50%בעוד העובדת עובדת בפועל  ,75%טעות זו תוקנה.עמוד  39ועמוד  - 40שעות כוננות
ת"ז
עובד

מועצה
כוננות
בש"ח

מועצה
כוננות
בשעות

משרד
כוננות
בש"ח

משרד
כוננות
בשעות

הערות
לא דווח למשרד.

טעות ,דווח
למשרד ותוקן.

595

937

4

0

0

199

691

3

696

3

083

3,012

96

2,709

96

159

1,063

32

1,021

32

854

665

3

637

3

214

725

3

689

3

598

1,425

6

746

3

החלטת הרשות
להוסיף  3כוננויות
למדרצי"ת

260

962

32

960

32

פק"ס

055

725

3

404

3

016

689

3

636

3

902

685

3

634

3

497

617

3

511

3

662

1,748

4

767

3

709

659

3

522

3

935

659

3

607

3

003

674

3

559

3

007

667

3

634

3

017

672

3

660

3

255

616

3

616

3

פק"ס לחוק נוער
 10%+ 90%ע"ח
הרשות

תשלום במועצה
לפי  100%עבור
שעת כוננות,
במקום לפי 66%
לשעת כוננות .

תשלום במועצה
לפי  100%עבור
שעת כוננות,
במקום לפי 66%
לשעת כוננות .

דווח למדור שכר
לבדוק את הנושא.

החלטת הרשות
לשלם  4כוננויות
למנהלת האגף.
בבדיקה בתלוש
שכר העובדת
משולם לפי 66%
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703

316

2

452

3

סה"כ

18,207

215

14,460

208

בבדיקה מול
הרשות מקבלת 3
כוננויות כמו כל
העובדות.

עמוד  41ועמוד  -42תוספת מעונות-
מספר זהות  , 260לפי נתוני תלוש שכר לחודש  ,12/2018זכאי לתשלום מעונות עבור
ילד עד גיל  . 5בפועל נמצא מהבדיקה שהמשרד והמועצה לא משלמים לעובדת את
התוספת .מבדיקה עם העובדת אין לה ילדים מתחת לגיל .5
עמוד  42ועמוד  -43תוספת אחזקת רכב
ת"ז
עובד

הסכום
שהמשרד
מכיר

תשלום
המשרד
בפועל

אחוז משרה
משרד

הערות

497

175

0

50%

703

889

0

50%

הנ"ל עו"ש ,המשרד לא משלם
א .רכב
הנ"ל איננה עו"ס

055

105

0

30%

הנ"ל מזכירה ואיננה עו"ז

סה"כ

1,169

0

לפי הוראה מס'  1.2לתע"ס ,משרד הרווחה משלם מידי חודש תוספת אחזקת רכב
"לעובדים המאיישים משרות עו"ס ועו"ז ) עובדים סוציאליים ועובדי זכאות ( .
נמצא שהרשומים בטבלה אינם עו"ס או עו"ז.
נושא תוספת גמול השתלמות ואחזקת רכב מציעה שני נושאים אלו להעביר
לבחינה מדוקדקת של מדור שכר ומשאבי אנוש.
אני מבקשת להודות למבקר המועצה על עבודתו ,ולציין שמכל דו"ח בקורת למדנו,
זיהינו ליקויים ותיקנו.
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סיכום הממצאים וההמלצות
 .1משרד הרווחה משתתף בשיעור של  75%משכר עובדי הרווחה ברשויות
המקומיות .ההתחשבנות עם המשרד מתנהלת על בסיס התקינה שאישר משרד
הרווחה לרשות המקומית ,ועל פי מספר העובדים המועסקים בפועל בתקינה
האמורה ,ובהתאמה להסכמי השכר שנקבעו לכל תפקיד .סה"כ תקנים
מאוישים במועצה כולל תקנים עירוניים ) קרי תקנים המשולמים מתקציבי
פעולה ובשכרם המשרד לא משתתף (  ,בשנת  2016היה כ 15.10 -משרות ובשנת
 2019זה עלה ל 21 -משרות .תקנים מאוישים במימון המועצה בלבד בשנת 2016
היה כ 3.62 -ובשנת  2019זה עלה לכ 5.90 -משרות .בשנת  2016השתתפות
המשרד מכלל המשרות המאוישות היה כ 76% -ובשנת  2019השתתפות המשרד
ירדה לכ72% -
מהממצאים בדוח ,המבקר מציין ,שהמועצה לוקחת על עצמה יותר תקנים
במימון עצמי ,ללא השתתפות המשרד .המבקר ממליץ ,שלאור נתוני הגידול
בכמות המשרות במימון המועצה  ,על אגף הרווחה לממש את הזכות המוקנית
לו על פי הוראת תע"ס מספר  ,2.9ולפנות למשרד הרווחה להגדלת תקנים.
 .2מהבדיקה נמצא ,שתיאורי התפקידים של כ 6 -תקני משרות של עוס"ים ששכרם
משולם מתקציבי פעולה ,עונים על תיאורי המשרות כפי שרשומים בהוראת
תע"ס מספר  2.4ומוכרות על ידי המשרד.
המבקר מציין ,שעל המחלקה לשירותיים חברתיים לפנות למשרד הרווחה
ולבדוק ,כיצד חלק מהתפקידים יוכרו על ידי המשרד.
 .3מהבדיקה נמצא ,שבמשך  3שנים המועצה לא איישה  0.5משרה תקן ייעודי
מאושר על ידי המשרד ,לטובת טיפול באזרחים ותיקים  .ממוצע עלות משרה
בתקן כ. ₪ 200,000 -
 .4בשנת  2016הסתכמו סך עלויות שכר מועצה כולל תשלומי שכר לעובדים
מתקציבי פעולה בכ ,₪ 2,930,000 -ובשנת  2019עלויות השכר עלו והסתכמו בכ-
 , ₪ 4,077,000עלייה של כ 39% -בהוצאות שכר ביחס ל.2016 -
הסיבה לגידול של כ 39% -בהוצאות שכר עובדים ,תוך  4שנים  ,מוסברת :
בגידול של  274%בהוצאות שכר המשולמים מתקציבי פעולה ) המועצה לוקחת
על עצמה להעסיק יותר עובדים סוציאליים מדי שנה על חשבונה בלבד ( ,
הוצאות שכר מתקציבי פעולה עלו מ ₪ 358,000 -בשנת  2016לכ₪ 1,000,000 -
בשנת 2019
 .5מבדיקת רכיבי שכר שמשולמים לעובדים :דרגות לעובדים ,תוספת גמול
השתלמות ,תוספת תואר אקדמי ,תוספת נסיעות ,תוספת שעות נוספות ,תוספת
שעות כוננות ,תוספת מעונות ,תוספת אחזקת רכב.
להלן ממצאי הבדיקה :
 דרגות לעובדים ,מבדיקת הפערים בין הדרגה המשולמת על ידי המשרד וביןהדרגה המשולמת על ידי המועצה ,נבדקו  20עובדים  ,ונמצאו  8עובדים עם
דרגות שלא תואם לדרגות המדווח למשרד .לפערי דרגות יש השלכות כספיות
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על גובה השכר המשולב המשולם לעובד ,ועל תוספות שכר המשולמים
לעובדים הנגזרים מגובה השכר המשולב.
אגף הרווחה מסר בתגובה ,כי ל 8 -העובדים תוקנו הדרגות ומתח הדרגות,
והם נמצאים כיום לפי מתח דרגות של המשרד.
 תוספת גמול השתלמות  ,מבדיקת תשלום גמול השתלמות לכלל העובדים ,נמצאו  7עובדים עם פערי תשלום ,סה"כ הפרש כספי בגין  7עובדים כ₪ 503 -
לחודש ,שהמועצה משלמת לעובדים ביתר .ההפרש לשנה מסתכם בכ6,036 -
.₪
אגף הרווחה מסר בתגובה ,כי הנושא יטופל מול מדור שכר.
 תוספת תואר אקדמי  ,מבדיקת תלושי שכר של כלל העובדים במחלקת רווחהלחודש דצמבר  , 2018בהשוואה מול רשימת העובדים הרשומים בדוח מצבת
עובדים משרד לחודש הנ"ל  .נמצא ש 17 -העובדים הרשומים בדוח המשרד,
התואר המשולם להם על ידי המשרד ,תואם לזה המשולם להם על ידי
המועצה.
 תוספת קצובת נסיעות  ,המועצה מחויבת בתשלום קצובת נסיעות לעובדים,על פי אוגדן שירות רשויות מקומיות ,לעובד משולמת קצובת נסיעות על פי
מקום המורים .משרד הרווחה איננו המעסיק הישיר של העובד ,אלא משפה
את המעסיק בסכום גלובלי חודשי לכל עובד  ,לפיכך לא חלה על המשרד חובת
תשלום קצובת נסיעה עפ"י מקום מגוריו של העובד.
מבדיקת  19עובדי המחלקה ,נמצאו פערים בין מה שהמועצה משלמת לעובדים
ובין השתתפות המשרד .בגין קצובת נסיעות המועצה משלמת ביתר סך כ –
 ₪ 1,381לחודש ,ולשנה כ.₪ 16,572-
האגף מסר בתגובה ,ההפרש נובע מכך שלעיתים העובד יושב בפלט משרד
הרווחה באחוז משרה יותר נמוך ממה שהוא עובד בפועל ,משרד הרווחה
משפה לפי אחוזי המשרה על הפלט והמועצה משלמת לעובד ) קצובת נסיעה (
לפי אחוזי המשרה בפועל ומרחק הנסיעה מביתו.
 תוספת שעות נוספות ,מבדיקת כלל העובדים הייעודיים במחלקה לשירותיםחברתיים להם שולמה תוספת שעות נוספות בחודש דצמבר  ,2018נמצא ,כי
סה"כ תשלום המועצה תואם להחזר המשרד .למעט  2עובדים :מס' זהות 662
ו 902 -נמצאו חריגות בתשלומי המועצה בגין שעות נוספות לעומת ההחזר
מהמשרד .
 תוספת שעות כוננות ,מבדיקת  20עובדים להם שולמו שעות כוננות ,נמצאמהבדיקה 2 :עובדות מס' זהות  ,662ו ,055 -המועצה משלמת להם מדי חודש
שעות כוננות לפי  100%לשעת כוננות  ,בניגוד להנחיות האוצר ,ומאידך נמצא,
שהמשרד משלם למועצה לפי ערך  66%לכל שעת כוננות .עובדת מס' זהות
 , 595המועצה משלמת לעובדת  4כוננות שהם  32שעות ללא החזר כספי
מהמשרד .לעובדת מס' זהות  ,598המועצה משלמת לעובדת  6כוננות שהם 48
שעות ,ומאידך המשרד משלם למועצה עבור  3כוננות שהם  24שעות .ולעובדת
מס' זהות  662המועצה משלמת  4כוננות שהם  32שעות ,והמשרד משלם
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למועצה לפי  3כוננות שהם  24שעות .מהבדיקה נמצא ,שהמועצה משלמת
ביתר מדי חודש כ ,₪ 3,747 -ובשנה כ.₪ 45,000 -
האגף מסר בתגובה ,עובדת מס'  595לא דווח למשרד ,תוקן .לעובדת מס' 598
החלטת הרשות להוסיף  3כוננויות למדרצי"ת .לעובדת מס'  055תשלום
המועצה לפי  100%עבור שעת כוננות ,במקום לפי  66%לשעת כוננות ,דווח
למדור שכר לבדוק את הנושא .לעובדת מס'  662החלטת הרשות לשלם 4
כוננויות למנהלת האגף.
המבקר מעיר ,שתשלום מדור שכר לעובדים ,שעות כוננות לפי  100%ולא לפי
 66%מנוגד להנחיות האוצר .על מדור שכר לתקן את האמור ,ולשלם לעובדים
לפי  66%לכל שעת כוננות.
 תוספת מעונות ,ילדים עד גיל  5זכאים להשתתפות מעונות ,בנוסף עובדיםבדירוג העו"ס אשר להם ילד שמלאו לו  5שנים ועד גיל  12שנים זכאים לסכום
חודשי נוסף בסך  .₪ 36.98מבדיקת כלל העובדים במחלקת הרווחה  ,נמצאו 5
עובדים הזכאים לתשלום חודשי נוסף בסך  ,₪ 36.98אך בפועל לא שולם להם.
אגף הרווחה לא התייחס בתגובתו ,לממצאים הנ"ל .
 תוספת אחזקת רכב ,מהבדיקה ,נמצא שהמועצה משלמת ל 3 -עובדות אחזקתרכב והמשרד לא משתתף בתשלום ,וזאת למרות שהמשרד מכיר במשרה כתקן
ייעודי.
בבדיקת שאר העובדים הרלוונטיים ) עובדים סוציאליים ועובדי זכאות (
הרשומים בדו"ח שכר עובדים משרד לחודש  , 12/2018נמצא שהמשרד משלם
לעובדי עו"ס ועובדי זכאות אחזקת רכב בהתאם להוראות התע"ס .בנוסף
נמצא שסך החזר כספי שנתי מהמשרד  ,תואם להוצאות המועצה בגין סעיף זה
מבדיקת תלושי שכר של העובדים לחודש  , 12/2018נמצאו  4עובדים
שהמועצה משלמת להם אחזקת רכב בניגוד להוראות התקשיר ובניגוד
לכללים לתשלום אחזקת רכב המפורטים בחוזר תכ"מ מספר  13.4.1החשב
הכללי משרד האוצר.
תשלום אחזקת רכב ,מורכב משלשה רכיבים :החזר הוצאות קבועות  ,החזר
הוצאות קבועות נטו ) המשולם בנטו ומגולם לעובד ( והחזר הוצאות משתנות
נטו ) המשולם בנטו ומגולם לעובד (  .סכום החזר עבור הוצאות קבועות הם
בהתאם לרמת הניידות שאושרה לעובד .החזר הוצאות משתנות נטו נעשה לפי
מספר הק"מ המאושרים לעובד כפול  ₪ 0.68לכל ק"מ.
מהבדיקה נמצא שהמועצה משלמת ל 4 -עובדים רכיב הוצאות משתנות נטו
לפי  ₪ 1.40לכל ק"מ ,ולא לפי  ₪ 0.68לכל ק"מ .תשלום לפי  ₪ 1.40לכל
ק"מ מנוגד לתקשיר ולהנחיות האוצר ,על המועצה לשלם לעובדים לפי
הוצאות משתנות נטו לפי  0.68ש"ח לכל ק"מ.
מנהלת אגף הרווחה מסרה בתגובה ,נושא תוספת גמול השתלמות ,ואחזקת
רכב מציעה ששני הנושאים ,להעבירם לבחינה מדוקדקת של מדור שכר
ומש"א.
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הדברת זבובים ויתושים
 .1כללי
יו"ר וועדת איכות הסביבה וחברי מליאה ,פנו למבקר ,בבקשה לבחון ולבדוק את
נושא מפגע הזבובים והיתושים ביישובי המועצה ,הפוגע באיכות החיים של
התושבים מידי קיץ .הבדיקה נערכה בחודשים פברואר  -יולי . 2020
מזיקים הם בעלי חיים ,העלולים להוות מטרד ישיר בלתי נסבל לאדם ואף להעביר
אליו מחלות .על פי פקודת בריאות העם  ,1940האחראי לטיפול במפגעי המזיקים
הוא בעל השטח שבתחומו נמצאים המזיקים.
מזיק תברואי ,כגון :יתוש ,נמלה ,זבוב ,תיקן ומכרסם ,עלול לגרום מחלות או פגיעות
גופניות .הטיפול במזיקים תברואיים ,שבכללו ביצוע פעולות למניעת רבייתם
והתפשטותם וביצוע פעולות להדברתם ,היא חובה מוניציפלית המוטלת על הרשויות
המקומיות מכוח הדין .אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים שבמשרד להגנת הסביבה,
מפקח על הרשויות המקומיות בנושא הטיפול במזיקים תברואיים ומנחה אותן מן
הבחינה המקצועית.
פסולת חקלאית ,היא הפסולת הנוצרת בפעילות חקלאית .סוגי הפסולת החקלאית:
פסולת פרש בעלי חיים מתקבלת מגידול בעלי חיים – רפתות ,ופסולת מלולים.
פסולת צמחית היא פסולת המתקבלת בענפי הצומח בחקלאות ,שאריות מגידול
ירקות בשטחים פתוחים ,אשר נותרים בשדה והופכות לפסולת הדורשת טיפול,
כאשר הן נצברות בשטח ועלולות לגרום למפגעים סביבתיים .שריפה של פסולת
צמחית ,לעתים חקלאיים בוחרים לסלק מצבורים של גזם ממטעים או מחממות על
ידי שריפתם ,מאחר וזו הדרך המהירה והקלה להיפטר מכמויות פסולת גדולות.
שריפה של פסולת צמחית מחממות או ממטעים גורמת למפגעי ריח ,עשן ולזיהום
אוויר .פסולת צמחית ,מכילה לרוב שאריות של חומרי הדברה ,שריפתם של
השאריות הללו ,גורמת לפליטה של חומרים רעילים ומסרטנים.

 .2מטרות הבדיקה
בדיקת התנהלות האגף בנושא מפגעי זבובים ויתושים מול מייצרי הזבובים :אתרי
קומפוסט ,רפתות ,פסולת חקלאית מבתי אריזה וחממות ,לולי עופות .בדיקת
התקשרות המועצה עם קבלן הדברת זבובים ביישובי המועצה ,ובנוסף התקשרות
המועצה בהדברת יתושים בנחל הבשור .בדיקת הסכמים מסמכים ותשלומים
לקבלן .בדיקת ניגוד עניינים בהעסקת הקבלן .מידת הציות של האגף לחוקים
ולתקנות בנושא הדברת מזיקים .בדיקת תלונות תושבים בנושא זבובים ויתושים.
לצורך ביצוע הביקורת ,התקיימו מספר פגישות וסיורים בשטח עם מפקחי האגף:
באתרי הקומפוסט  ,רפתות  ,בתי אריזה  ,מפח"קים  ,לולי עופות.

- 55 -

 .3התרבות מזיקים והתפשטותם
פסולת רפתות ולולים ,טומנת בחובה פוטנציאל לנזקים תברואתיים וסביבתיים
קשים .המשרד להגנת הסביבה פרסם הנחיות בדבר האופן שבו יש לפעול לסילוק
הפסולת ואופן הטיפול בה .על פי הגדרות החוק ,פסולת זו צריכה להיות מפונה
למתקנים שאושרו והוכשרו לכך וכוללים את התשתיות הנדרשות ,במטרה למנוע
את מפגעי הריח הקשים ואת הפגיעה בסביבה .מחוות דעת פנימית של המשרד
להגנת הסביבה עולה ,כי לטיפול לא נכון בזבל פרות יש השלכות חמורות על
הסביבה ובהן זיהום מקורות המים ,סירחון ,מטרדי זבובים.
היכולת של זבובי בית ליצור ,תוך פרק זמן קצר אוכלוסיות שלא יאפשרו חיים
תקינים באזור נגוע .שלשה גורמים אחראים ליכולת הזו :יכולתה של הנקבה להטיל
למעלה מ 500-ביצים בתקופת חיים של כ 30-יום ,שתיים מהירות התפתחות דור )
מביצה ועד הבוגר( כ 7-8 -ימים ,היא כנראה המהירה ביותר בעולם החרקים,
הזבובים מעמידים בתקופת הקיץ כשלושה דורות בחודש .הפעילויות הנדרשות
לבקרה הכרחית ויעילה של זבובי הבית ,שלוש אתרי הדגירה בתדירות ומקורות
המזון של הבוגרים קיימים ללא הגבלה ,בעיקר באזורים שבהם חיים ופעילים בני
אדם .ולכן ,יש לזהות את אתרי הדגירה ,לבצע פעולות ניטור של מינימום פעמיים
בשבוע ולכל אורך השנה.
הגדרת "מניעה"  -הטיפול במזיקים מתחיל במקור ,דהיינו ,בבית הגידול" .מניעה"
היא שימוש באמצעים מכניים וטכניים המקטינים או מסלקים את האפשרות
להתפתחות אוכלוסיות מזיקים במקום .כך למשל ,על מנת למנוע התפתחות זבובים,
יש להשתמש באמצעיים מכניים לפינוי הפסולת מרפתות למאצרות ,להפוך ולייבש
את ערימות הפסולת בכדי למנוע את התפתחות הזבובים .הדברים אמורים ,גם לגבי
אתרי קומפוסט  .על מנת למנוע התפתחות יתושים בבריכת חימצון ,יש לסלק את
הצמחייה הגדלה במים ובסמוך להם.
מחלקת יחידת תברואה והדברה  -יחידת התברואה באגף לאיכות הסביבה מונה
כיום 4 ,עובדים ,כדלהל :עובד אחד הינו עובד מועצה במשרה מלאה ,לאחרונה
בינואר  2020קיבל תעודת הסמכה כמדביר ,ומשמש כאחראי על :ניטור יתושים בנחל
הבשור ,טיפול במים עומדים בישובים ו/או עקב פיצוצי מים ,מפקח על קבלנים
בהדברת זבובים ויתושים ,מבצע דגימות מים ,מטפל בקריאות בנושא :הדברת
נמלים ומכרסמים בגני ילדים ובתי ספר  3 .עובדים נוספים באגף 2 :עובדים הינם
עובדי מועצה במשרה מלאה ,ומשמשים כמפקחים  ,נמסר למבקר שרק לעובד אחד
יש את הסמכות להטיל קנסות  .עובד נוסף ) עובד על פי הסכם ומגיש חשבונית
למועצה .ההסכם הינו לעשרה חודשים בשנה ,יומיים וחצי בשבוע ( תחום העיסוק
העיקרי של מפקחי האגף :ביקורים פיקוח ומעקב וביצוע פעולות ניטור ,והטלת
קנסות על אי עמידה בדרישות החוק  :באתרי קומפוסט "גוד-פוסט בע"מ" בקיבוץ
נירים ,ואתר קומפוסט נוסף בעצמונה .ברפתות בקיבוצים :ביצוע פיקוח ומעקב
ופעולות ניטור בכ 8 -רפתות .בלולים :מעקב ופיקוח ופעולות ניטור והצבת מלכודות
זבובים מסביב ללולים  ,נמסר שבכל הקיבוצים וחלק מהמושבים :גוש צוחר ,עין
הבשור ,עמי עוז ,כרם שלום יש לולים.
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פסולת חקלאית  :איתור פסולת חקלאית שנזרקת בערמות מסביב לחממות
ולישובים ובתי אריזה  ,בתחום הנ"ל קיים קושי לאתר את החקלאים ואת הפסולת
שנזרקת ,מהסיבה שלעיתים היא נקברת בתוך האדמה  .מפח"קים  :מעקב אחרי
מפח"קים וחממות  ,לאיתור שריפות פלסטיק וניילון גזם צנרת וחומרי הדברה ,
הצבת מלכודות ניטור זבובים :בעין הבשור ,שדה ניצן ,מבטחים .מעקב ופיקוח
באתר הטמנת אשפה דיה.
בדו"ח משנת  2013מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות ,בנושא טיפול במזיקים
תברואיים שהטיפול במזיקים תברואיים ,שבכללו ביצוע פעולות למניעת רבייתם
והתפשטותם וביצוע פעולות להדברתם ,הוא חובה שלטונית.
האגף לכוח אדם ושכר ברשויות המקומיות מינהל השלטון המקומי משרד הפנים
קובץ תיאורי התפקידים  ,בין יתר תחומי האחריות של תברואן רשות  ,אבחון צרכי
הדברה בתחומי הרשות .ביצוע או וידוא ביצוע של פעולות הדברה של זבובים
ויתושים  ,מכרסמים ,תיקנים  ,פרעושים ושאר חרקים ,לרבות בעשבים ,ברפתות
בלולים  ,בפחי אשפה ובחדרי אוכל .הנחיה ופיקוח של עובדי ההדברה.
ניטור מזיקים  -ניטור מזיקים ,נעשה לפני פעילות ההדברה וגם לאחריה .המשרד
להגנת הסביבה רואה בניטור את אחד הכלים החשובים בטיפול במזיקים ,ומהווה
כלי בקרה הכרחי לבחינת יעילות הפעולות שננקטו ,וכן לביצוע פעולות תיקון לפני
שנגרם נזק לאדם .למשל ,ניטור זחלי יתושים וזבובים מאפשר לעמוד על מידת
המפגע ולאתר את מוקדיו .ניטור חוזר ,לאחר הטיפול במפגע ,הוא הכרחי ומשמש
מדד להצלחת פעולת ההדברה .כלל יסוד בתחום ההדברה הוא שיש להפריד בין
הגורם המדביר לגורם המנטר ,והדבר חשוב בייחוד לגבי הדברה שמבצע קבלן פרטי.
הדברה כזאת מחייבת ניטור של עובדי הרשות המקומית עצמה או של גוף אחר שאת
שירותיו היא יכולה לשכור.
בנושא מפגעי זבובים באתרים שמייצרים זבובים  ,מפקחי המועצה מסרו למבקר ,
שמנהלת האגף ,מוסרת להם מדי שבוע תוכנית עבודה שבועית ,ומקפידים לבקר
בכל המוקדים ,כדלהלן :אתרי קומפוסט ,רפתות  ,לולי עופות ,איתור פסולת
חקלאית ואיתור שריפות ,ביקור במפקחים  ,לבצע פעולות ניטור במוקדים
המפורטים לעיל ,על ידי חפירה ומציאת זחלים רמות וגלמים  .לשאלת המבקר
לנושא ,כתיבת דוחות ניטור ,המפקח מסר ,שמדי יום רושמים ביומן האישי את
המוקדים שביקרו בהם ורישום ממצאי הבדיקה  .בנושא הדברת יתושים ,מדביר
המועצה מסר למבקר  ,כי מתבצע ניטור שוטף בנחל הבשור  ,וכן במוקדי מים
עומדים במחצבה וביקור במקורות מים עומדים עקב פיצוצי מים  ,פעולות הניטור
מתועדות ביומנו האישי.
תכנית עבודה שנתית לטיפול במזיקים  -לבקשת המבקר ,מסרה מנהלת האגף
למבקר תוכנית עבודה שנתית ל ,2020 -להלן התוכנית :תוכנית הדברה וניטור-
יתושים ניטור שבועי במוקדי מים עומדים ,בריכות חמצון  ,נחל הבשור ועוד .זבובים
ניטור רציף על ידי פקחי המועצה  ,פיקוח מדי שבוע לפחות על מקורות עיקריים:
מפעלי קומפוסט  ,רפתות ,מפח"קים ,לולים  ,ערמות קומפוסט בשדות חקלאיים.
התוכנית מפרטת עוד טיפול בצרעות ,דבורים ,נמלת האש הקטנה ,מכרסמים.
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המבקר מעיר ,כי תוכנית העבודה שנמסרה ,מציגה נושאים של הפעולות שצריך
לבצע  ,אין בתוכנית  :לוחות זמנים לביצוע ,אין מדדי הצלחה וכישלון ועוד.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,אכן התוכנית אינה קובעת לוחות זמנים לביצוע,
מדדים וכו' .ככל שיש לקבוע נושאים .אלו מקומם במפרט שרות ולא בתוכנית.
מוקדים שיש בהם מפגעי/מייצרי זבובים
-

אתרי קומפוסט  -במועצה ישנם  2אתרי קומפוסט :גוד -פוסט בע"מ ,שמפועל
על ידי קבלן פרטי ,האתר ממוקם באזור נירים  ,אתר נוסף בעצמונה  .תברואן
המועצה התריע לא אחת ,כי אתרי הקומפוסט לא מטופלים ולמועצה ולאגף
אין כלים חזקים לטפל באתרי הקומפוסט.
מסיור המבקר ,יחד עם מפקחי המועצה :באתר קומפוסט גוד  -פוסט ,נמצאו
ערימות זבל פרות ,שקיים קושי שהטרקטור יכנס ויהפוך את הערימות ,לא נראו
באזור מלכודות לניטור זבובים  ,הרושם המתקבל שהאתר לא מטופל לפי
דרישות חוק רישוי עסקים בכדי למנוע התפרצות זבובים .באתר קומפוסט
בעצמונה ,נמצא ,זבל מרפתות עבר טיפול ,הערמות היו יבשות  ,בנוסף מבדיקת
המפקח ,לא נמצאו רימות וזחלים בזבל.
המבקר ממליץ למועצה ,לבחון לחייב את מפעילי האתרים להציב מסביב לאתר,
עשרות חביות ולצבוע אותם בחומר הדברה בצבע צהוב אחת לשבוע ) כנהוג
ברפת בניר יצחק  ,החומר הצהוב הינו חומר הדברה מסוג אמריליו והוא נצבע
מסביב לחבית אחת לשבוע (  .לדברי מפקחי המועצה ,פיזור החביות מסביב
לאתרים יפחית את כמות הזבובים.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,מצורף מכתב הנחיות שנשלח לאתרי הקומפוסט
לתפעול שוטף למניעת מפגעי זבובים ויתושים.

 זבל מרפתות -זבל פרות מרפתות ,מהווה את אחד המוקדים העיקרייםלהתפרצות מפגעי הזבובים ביישובי המועצה  .במועצה מצויים כ 8 -רפתות 2 ,
רפתות הינם רפתות שיתופים הליך העבודה הקיים ברפת  -הזבל מהרפת מופנה
למאצרות בכדי לייבשו ולמנוע התפתחות זחלים ורימות .המפקח מסר למבקר,
שבוצה רטובה בנונית במאצרות מאפשרת התפתחות זבובים ,ולכן הרפתות
אמורות להשקיע מאמצים ומשאבים בפינוי הזבל ויבושו באמצעות קש וחול
במאצרת ,ופינוי הזבל לאתרי הקומפוסט .זבל יבש מקטין את התפתחות
הזבובים ,ובוצה רטובה מדי לא מאפשרת התפתחות זבובים.
מסיור המבקר ביחד עם המפקחים  :ברפת חולית  ,רפת ניר יצחק  ,רפת הנגב
בגבולות .נמצא ,שמסביב לרפת ניר יצחק מנהל הרפת פיזר עשרות חביות
צהובות ופעם בשבוע צובע את החבית בחומר בצבע צהוב ) מלכודת דבק
המושכת אליה חרקים על ידי שימוש בצבע הצהוב שהוא חומר הדברה מסוג
אמירליו ( בכדי למנוע את התפשטות הזבובים לאזורי מגורים .הרושם שהתקבל
מהביקור ברפת ,שהרפת משקיעה מאמצים ומשאבים בהקטנת מפגעי הזבובים.
ברפת הנגב גבולות ,מאוגדים  3רפתות :בארי ,מגן ,וגבולות ,מהבדיקה נמצא,
שטרקטור מטפל באופן שוטף ורציף בהוצאת הזבל מהרפת למאצרות  ,וכן
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טיפול בזבל במאצרות על ידי שימוש בקש וחול ,לאחר מכן הזבל מפונה לאתרי
הקומפוסט  .מבדיקת המפקח ברפת  ,לא נמצאו מוקדי זבובים ,בנוסף נמצא,
שמסביב לרפת פזורים מלכודות זבובים לצורך ניטור ובדיקת התפתחות מוקדי
זבובים .מנהל הרפת מסר למבקר ,שלמרות שפינוי הזבל לאתרי הקומפוסט
מצריך הוצאה כספית ,הם מחויבים על פי חוק לפנותו לאתר בזמן .נמצאו
במקום חביות צהובות בודדות.
מביקור ברפת בחולית ,מבדיקת מפקח המועצה ,נמצאו זחלים ורימות בזבל ,
המאצרת מלאה בזבל רטוב ,מסביב לרפת נמצאו מלכודות זבובים בודדות  ,לא
נמצאו במקום חביות צהובות למניעת התפשטות הזבובים  ,הרושם המתקבל
שהרפת לא משקיעה מספיק מאמצים ומשאבים בטיפול בזבל ,מבדיקת פנקסי
קנסות של מפקחי המועצה לשנים  2018ו 2019 -נמצא שרפת חולית ,קבלה את
מספר הקנסות הגבוה בין כל הרפתות.
בעיה נוספת בהתפתחות זבובים מרפתות יכול להיווצר ,כאשר אתרי הקומפוסט
מגבילים את הכניסה של משאיות זבל ,מכיוון שהאתר מלא ,וכן משפיכת זבל
רפתות ישירות לשדות חקלאיים .
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,מצורפים מכתבי הנחיות שנשלחו למנהלי הרפת
לשנים  2019ו .2020 -בנוסף ,מנהלת האגף מסרה ,שמנהלי ובעלי הרפת זומנו
לשימוע אצל ראש המועצה ,בנושא מפגעי זבובים שחוזרים על עצמם .
 זבל מלולים של עופות  -לולי עופות פזורים ביישובי המועצה :אוהד ,עין הבשור)  5מגדלי עופות הודו (  ,פתחת שלום :יתד ,שדה אברהם יבול ,אבשלום ,חוות
בוארון ועוד .המפקח מסר למבקר  ,שלול עופות פעיל לא מהווה מקור
להתפתחות מוקדי זבובים .עיקר הבעיה בהתפתחות מוקדי זבובים בלולים,
היא כאשר הלול ריק ושוכחים לסגור את המים לשוקת .בעיה נוספת השלכת
פגרי עופות.
מסיור המבקר יחד המפקחים  -באתרי לולים ריקים בעין הבשור ,ובחוות
בוארון ,לא נמצאו מוקדים להתפתחות זבובים ,בנוסף מסביב ללולים נמצאו
חביות לניטור זבובים .
 פסולת חקלאית  -גידולי חקלאות שנזרקים מחממות ובתי אריזה ונצבריםבערימות ,מהווים מקור להתפתחות זבובים  .מפקח המועצה מסר למבקר ,יש
קושי רב לאתר את משליכי הפסולת חקלאית.
מסיור המבקר יחד עם המפקח  -בבית אריזה בבני נצרים ובחממות בנווה .בית
האריזה בבני נצרים מופעל על ידי חברה פרטית בשם עצמונה ,שמחזיקה
ומתפעלת בתי אריזה נוספים ביישובי המועצה  ,בסיור במקום לא נמצאה פסולת
חקלאית  .נמסר שהמקום נמצא תחת מעקב של מפקחי המועצה .מבדיקת פנקסי
הקנסות ,נמצא לא אחת בית האריזה קבל קנסות .מסביב לחממות בנווה נמצאו
ערימות גזם ,לא מפסולת חקלאית.
מפח"ק  -המפח"ק ) מרכז פסולת חקלאית ( הוא אתר מעבר השייך למושב
והמועצה מפקחת על האתר ,לכל ישוב יש מפח"ק ,לדוגמא  :בדקל ותלמי יוסף
יש מפח"ק משותף וגובים כספים ממכניסי הפסולת לאתר ,ומנגד בעין הבשור יש
אתר שלא גובה כסף ממכניסי הפסולת .המפח"ק במושבים הם אתרי מעבר השייך
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למושב ,והמועצה מפקחת על האתרים אתרי המפח"ק נמצאים בסידור העבודה
של מפקח המועצה ונמצאים תחת מעקב ,אבל בפועל למפקח אין שניים ) לא
מטיל קנסות ( ולא אוכף את פינוי הפסולת .בדרך כלל המפח"ק ,הוא לא אתר
שמייצר זבובים ,אבל הוא מוקד לצבירת אשפה ושריפות.
מסיור המבקר יחד מפקח המועצה במפח"ק בעין הבשור ,בתאריך , 27/5/20
נמצאו במקום ערימות גדולות של פסולת  :קרטונים ,פלסטיק ,ניילון ,גזם ,פסולת
גידולי חממות ,ללא הפרדה של הפסולת .המפקח מסר ,שלאתר ,יש אחראי מטעם
המושב ,אבל בפועל מזה זמן רב לא מפנים מהאתר את הפסולת  ,הסיבה לכך,
שזה דורש התקשרות ופנייה למספר קבלנים לדוגמא :פסולת מחממות יש לפנות
לאתר דיה אשר דורש תמורה כספית עבור הפינוי .עבור פינוי קרטונים ,ניילון
ופלסטיק ,יש לפנות לקבלן נגב אקולוגיה ,אשר דורש כספים עבור הפינוי .המבקר
מתרשם ,שהאתר הוא מקום של מפגע סביבתי ,אשר דורש את התערבות
המועצה במציאת פתרון.
המבקר מציין ,שיש לא מעט יישוביים במועצה ,שאין בהם מפח"ק ,לדוגמא:
ליתד ויבול יש מפח"ק והוא סגור.
המצב הקיים כיום ,באתרים שיש בהם מפגעי זבובים  -מפקחי המועצה מסרו
למבקר :באתר קומפוסט גוד פוסט בנירים ,קיימת בעיה של אכיפה וזלזול מצד
מפעיל האתר ,גובה הקנס לא מרתיע את הקבלן ,מעדיף לקבל קנסות ולא להשקיע
משאבים במניעת מפגעי זבובים  .באתר הקומפוסט בעצמונה הייתה בעיה של מכת
זבובים בשנת  .2019ברפתות בקיבוצים המצב סביר ,הרפתות הבעתיות :הרפת
בחולית ,והרפת בכיסופים ,הזבל שנאגר במאצרות לא מופנה בזמן לאתרי
הקומפוסט ,ואז נוצרת בעיה של רימות וגלמים של זבובים .לולים של עופות
בקיבוצים המצב סביר ,בחלק מהמשקים בעין הבשור הייתה בעיה של זבובים
בשנים  2018ו ,2019 -לבעלי הלולים ניתנו קנסות ,ולאחרונה חל שיפור .הלולים בגוש
צוחר ,קיימת בעיה קשה של זבובים ,ניתנו קנסות על בעלי הלולים ,לאחר מכן בעל
לולים איים על מפקח המועצה ,והאגף העביר את הטיפול מול בעל הלולים למשרד
להגנת הסביבה .מפגע נוסף של זבובים ,מגיע מלולים הנמצאים בעמי עוז ובכרם
שלום.
בעיית הטרדות ומפגעי זבובים ויתושים ביישובי המועצה ,הובא לדיון לאורך
השנים הן בדיון המליאה והן בוועדה לאיכות הסביבה  ,מעיון בפרוטוקולים של
הוועדה לאיכות הסביבה במועצה ,החל משנת  2015ועד  ,2020להלן ציטוטים
מדיוני הוועדה:
פליקס חבר וועדה  -לא אופטימי .יש טיפול אבל חלקי ,הקבלן בא וממהר ועושה
מה שעושה ללא ליווי מהשטח של נציג מן הישוב .לא מרגיש שיש שינוי משמעותי
ביחס לשנים עברו.
רן גרין חבר וועדה  -צריך פיקוח מתמיד על הקבלן ואולי אפילו ליווי של הקבלן
והדרכתו לגבי מיקום המלכודות ,ובדיקת איכות העבודה והספקים של העבודה
בטיפול במוקדי הזבובים ,מישהו מהישוב צריך להסתובב עם הקבלן.
בשמת מנהלת האגף  -אחראים על הלכידה ,אופיר ועמרם ולא הקבלן.
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מנהל יחידת תברואה והדברה במועצה ע.א - .מסר לחברי הוועדה ,יש כמה דברים
שמחמירים את תופעת הזבובים  :אתרי קומפוסט לא מטופלים  ,למועצה ולאגף אין
כלים חזקים לטפל באתרי הקומפוסט ,הקנסות המוטלים על ידי הפקחים של האגף,
הם בסכומים מזעריים .המשרד להגנת הסביבה לא נותן מענה .בכדי להקטין את
התרבות הזבובים יש להפוך את ערמות הקומפוסט  3פעמים ,להגביל את הכמות
הנכנסת לאתר הקומפוסט ,במקרה ונכנסת לאתר כמות גדולה ,היא לא מאפשרת
למפעיל להפוך את הערמות שלוש פעמים ,וכך נוצר כר להטלת ביצים של זבובים.
שנת  2018הייתה שנה יוצאת דופן מבחינת מכת זבובים.
ליטו  -אני נציג הזבובים בישוב .השבועיים האחרונים היו שיא השיאים במתקפת
הזבובים ,גם המלכודות נאספו גם הן ,המצב הוא בלתי נסבל.
שחר  -בעלי הרפתות לא מטפלים כראוי בערימות הזבל או בבוצה .צריך להצניע את
הבוצה מיידית בקרקע ) חוסכים כסף!!(  .מיצוק בוצה עולה כסף ישנם פתרונות
העלות גבוהה.
דני  -קבלתי פניה אישית מסילביה חסרת אונים ,לא מפנים זבל מהרפת .הרפת
חתומה עם נגב אקולוגיה לפינוי וטיפול.
רותם בוקסבאום  -תושבי המועצה סובלים מאיכות חיים ירודה בעיקר בגלל נושא
הזבובים והשריפות.
אברהם הברון  -מכת הזבובים ,רובה מגיעה מחקלאות  ,ואתרי קומפוסט ,רפתות,
לולים ופסולת אורגנית מהחקלאים ,ומיעוטה מהאזרחים והכלבים .זבובים
בנובמבר אינו עניין חדש .יש להמשיך את העונה לטיפול בזבובים גם לחודש נובמבר
ולהתחיל את העונה במרץ.
אמיר פלג  -יש פה בעיה מועצתית קשה מאוד שממררת את חיי התושבים .הבעיה
היא כפולה :הזבובים שלא מאפשרים לצאת החוצה או לפתוח דלת וחלון במשך כל
חודשי הקיץ ,השריפות  -ריחות חזקים של פלסטיק שרוף .אי אפשר לצאת החוצה
בשעות הערב .בעיה בריאותית .איכות החיים של התושבים נפגעת קשות.
פליקס  -לא אופטימי .יש טיפול אבל חלקי ,הקבלן בא וממהר ועושה מה שעושה
ללא ליווי מהשטח של נציג מן הישוב .לא מרגיש שיש שינוי משמעותי ביחס לשנים
עברו.
מנהלת האגף  -יתושים ישנה החמרה יש לייבש מקורות מים ,זו הדרך למנוע
יתושים ,כמו כן מתבצע טיפול מניעה במקורות מועדים ,מבקשת להתלונן מול
מזכירות האגף ,נחל הבשור יש מכת יתושים בשמורה של באר אסנת מתבצעת
הדברה אינטנסיבית .נושאי הזבובים ושריפות הפלסטיק והגזם צריכים להיות
בראש סדר העדיפויות של המועצה ושל העומד בראשה .יש לבדוק כיצד מקדמים
חקיקת חוקי עזר לפתרון נושאים אלו ,אתרי הקומפוסט הם מהגורמים העיקריים
לבעיית זבובים .בנוסף מהווים הלולים והרפתות מקומות דגירה לזבובים .האכיפה
בנושא זה אינה משמעותית ואינה בעלת "שיניים" מכיוון שעלות הקנסות נמוכה
באופן ניכר מעלות הטיפול במפגעים הסביבתיים ) נושא זה תקף גם בנושא השריפות
החקלאיות ( .גורם מרכזי למפגע הוא ערמות הזבל אשר נפרקות בשדות ומחכות
מספר ימים עד להטמעתן באדמה .במהלך הימים האלו הופכות הערמות למדגרות
ענק לזבובים .יש צורך בכוחות נוספים בשטח על מנת לאתר ולנטר ערמות אלו.
הועלתה אפשרות ליזום פיקוח ומעקב אחרי ערמות אלו ומפגעי הזבובים בכלל על
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ידי רחפן .לצד זאת ברור לוועדה שבזמן מכות זבובים חזקות אין למערך ההדברה
הפנים יישובי ) מלכודות ,ריסוסים ( יכולת להתמודד עם כמויות הזבובים .הוועדה
תבדוק את אפשרות העלאת מדרג הקנסות בנושא הזבובים במועצה האזורית
אשכול מתוך הבנה שהקנס הנוכחי אינו מרתיע את יצרני הזבובים.
תברואן המועצה  -לגבי המקורות של הזבובים ,אין לנו שוט מספיק ארוך וחזק כדי
לטפל באתרי הקומפוסט .הקנס של הפקחים שלנו הוא מזערי  . ₪ 680המשרד
להגנת הסביבה לא נותן מענה.
נאמני ניקיון  -עלתה הצעה למנות נאמני ניקיון ואיכות סביבה ביישובים ,ניסיונות
עבר לעשות זאת כשלו .יש לשקול לחזור ולנסות לקיים מערך נאמנים כזה .הגעתו
העתידית של רכז חינוך לאיכות סביבה וקיימות למועצה יכולה להיות קרקע לחידוש
הפרויקט.
חינוך סביבתי  -הוועדה רואה בחינוך הסביבתי דבר בעל חשיבות גבוהה ביותר.
הוועדה תפעל בכלים הקיימים ברשותה לכך שימונה במועצה האזורית אשכול רכז
לחינוך סביבתי ולחינוך לקיימות אשר יפעל הן במערכת החינוך והן מול הקהילות
והישובים.
ראש המועצה גדי ירקוני  -נושא הזבובים – מפריע לכולם .זו עבודה משולבת של
היישובים והמועצה .המטרה היא הארכת זמן הטיפול לעשרה חודשים בשנה של
טיפול בזבובים .יש לטפל בנושא המלכודות ,לשפר את הפיקוח ולשלב את האחריות
היישובית לצד טיפול במוקדים מחוץ לישובים .ישוב חייב שיהיה בו משהו שהוא
נאמן איכות סביבה .מועצה לא יכולה לעשות הכל .זו אחריות ביישובים.
להלן מספר ציטוטים ,מפרוטוקול וועדת איכות הסביבה מתאריך - 22/6/2020
רשות טבע וגנים הקצה פקחית שעובדת באזור אשכול ובנוסף אחראית על הנגב
המערבי – מב"ש מערבה כולל רהט והמועצות השכנות .מטרת היחידה היא לעבוד
בשיתוף פעולה עם המועצה .מה שנעשה עד כה במועצה הוא מיפוי כולל של מפגעי
הפסולת במועצה עם דגש על מפגעים עם סיכוי גדולה להפוך למוקד בערה )שריפה(.
לשאלת בשמת ענה עדן כי ממיפוי הנתונים עולה שהמועצה האזורית אשכול היא
מהמועצות המלוכלכות במדינה .ידוע שזו המועצה החקלאית הגדולה ביותר אך
עדיין יש כאן בעיה .הייצור החקלאי יוצר מפגעים חקלאיים .בתקופה הקצרה
שהיחידה עובדת באשכול השריפות יורדות ואנחנו מתחילים להרגיש שינוי שעיקרו
הוא עבודה בשיתוף פעולה עם הפיקוח של המועצה .לשאלת הוועדה לגבי מה פירוש
האמירה שהמועצה מלוכלכת ,כיצד ניתן לטפל בבעיה? השיב עדן כי משרד הגנת
הסביבה החל בהוצאת צווי ניקוי למקומות שונים כגון דרך השדות ,והמפחקים של
ישע ושדה ניצן .לצד זאת ציין עדן ,כי מסקר שעשתה היחידה רשות טבע וגנים,
רואים שהאזור של מושבי צוחר ,ושל מרכז המועצה הוא אחד המלוכלכים בארץ.
בקרוב תתחיל אכיפה על ערמות פסולת שמערבות גזם ופסולת נוספת כגון ניילונים
וכדומה .הדגש הראשוני של היחידה ,היה השריפות וניתן לראות שיש ירידה במספר
השריפות .גם המפחקים לא באמת קיימים מכיוון שברובם הגדול אין הפרדה בין
סוגי הפסולת .חשוב שגם המועצה תבצע אכיפה ותטיל קנסות ,כי קנסות שמטילה
המועצה הולכים חזרה לתוך תקציב המועצה ,וקנסות שיחידת רט"ג מטילה הולכים
לקרן הניקיון של המדינה .פקחית היחידה באזור אשכול השיבה לשאלה ,האם
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המועצה משתמשת בצווים מנהליים בדומה למועצה אזורית שדות נגב .לדבריה זהו
כלי יעיל ,במועצות שכנות משתמשים בצווים כאלו לנקות מפגעים דומים לאלו שיש
באשכול .לדברי מנהלת האגף ,היא מכירה את הכלי הזה ,אך מלבד פעם אחת לא
נעשה בו שימוש ,זה דבר שצריך להגיע כהנחיות מראש המועצה וסגנו .לפי עדן
מרט"ג ישנו דפוס שהתגלה לאחרונה בעיקר בפתחת שלום והוא של קבירת תוצרת
חקלאית עודפת באדמה .לדבריו זה בהחלט יכול לייצר מפגעי זבובים קשים .לדברי
הוועדה זהו בהחלט יכול להיות הסבר לבעיית הזבובים בדרום המועצה .הוועדה
העלתה שאלות בהקשר להתנהלות פקחי האגף אל מול תופעות של השלכת פסולת
חקלאית וקבורתה .לא התקבלו תשובות ברורות בנושא התנהלות האגף והפיקוח
במקרה כזה.

הדברת יתושים
נחל הבשור מהווה מוקד לדגירת יתושים  ,מקורו של הנחל בשפכים שמגיעים מנחל
חברון וחוצים את נחל הבשור ,וזורמים לרצועת עזה ומשם לים התיכון .דגירת
היתושים ,נובעת ממוקדים של מים עומדים לאורך הנחל ) כגון  :אזור המחצבה (.
מדביר המועצה י.א .מסר למבקר  ,שאזור הנחל ואזור המחצבה ,נמצאים במעקב
שוטף ,בכדי למנוע התפתחות מוקדי דגירה של יתושים  ,באופן שוטף נערכים דגימות
מים למציאת זחלים של יתושים ,ומבוצעים ריסוסים אחת לשבוע.
בנוסף נמסר ,שלצורך פיקוח על עבודת הקבלן בריסוס והדברה בנחל ,דרוש תעודת
רישיון מדביר .לאחרונה עברתי הכשרה והסמכה להדברה על ידי המשרד לאיכות
הסביבה וניתן לי רישיון הדברה מ.1/2020 -
מסיור שערך המבקר ,ביחד עם המדביר בערוץ הנחל בתאריך  , 14/6/20נלקחו
דגימות מים בערוץ הנחל ובאזור המחצבה ,למציאת זחלי יתושים .נמצא  ,שבאזור
המחצבה יש מספר מוקדים של מים עומדים ,המקום מוגדר כאזור בעייתי
להתפתחות יתושים ,והוא מטופל באופן שוטף וקבוע הן של לקיחת דגימות מים והן
של פעולות ריסוס והדברה שמבוצעים אחת לשבוע

 .4אכיפה והטלת קנסות
המועצה מופקדת מכוח החוק ,לפעול בכדי להבטיח את בריאות ושלום הציבור
בקשת רחבה של תחומים ובהם :תברואה ,בעלי-חיים ,רישוי עסקים ,פיקוח וטרינרי
על עסקי מזון ועוד .לצורך כך נדרשת המועצה להפעיל קשת של חוקים ,ובהם חוקי
עזר ,להטיל מכוחם קנסות בכדי להגביר את ההרתעה ,ולפעול לגביית הקנסות.
מפקחי יחידת התברואה במועצה ,הוכשרו על ידי המשרד לאיכות הסביבה והוסמכו
על ידי ראש המועצה ,להטיל קנסות כספיים על מפגעים תברואיים בהסתמך על חוק
עזר אשכול סילוק מפגעים תשל"ב  .1972בגין עבירה על חוק עזר עירוני ,נקבע
שהנאשם ישלם קנס מסוג "ברירת קנס" בסך  , ₪ 660את הקנס יש לשלם תוך 15
יום ,באם הקנס לא ישולם במועד ,המועצה מחויבת להגיש ולזמן את העבריין
להתייצב בבית המשפט כדי להישפט על העבירה .מעיון בפרוטוקולים של וועדת
איכות הסביבה ,החברים בוועדה התריעו שגובה הקנס ,לא מרתיע ,והוחלט בוועדה
לפני שנים ,לשנות את חוק העזר ולהכפיל את גובה הקנס .בפועל ,נמצא מהבדיקה
שלא נעשה דבר .בנוסף נמסר ,על ידי מפקחי המועצה ,שהקנסות המוטלים לא
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מרתיעים את עברייני הסביבה  ,וזה מוסבר בגובה הקנס הנמוך ביחס להוצאה
הכספית הכרוכה בסילוק המפגע התברואי.
אחד הכלים העומדים לרשות המועצה ,להרתיע ולהפחית את המפגעים הסביבתיים,
הוא :מספר הקנסות ,גובה הקנסות ,ואכיפת הקנסות .כאשר מטרת הקנסות היא
להביא את מבצעי המפגעים התברואיים ,להשקיע משאבים ולצמצם את המפגעים
והמניעות מהישנות המפגע.
גביית קנסות  -מפקחי המועצה מסרו למבקר פנקסי ברירת קנס לשנים  2018ו-
 ,2019מעיון בפנקסים ,נמצא שהוטלו קנסות בגין מפגע תברואי :ברפתות  ,בלולים
מפח"ק ושריפות  ,פסולת חקלאית מבתי אריזה וחממות ,אתרי קומפוסט.
בפניית המבקר למחלקת הגבייה ,הופקו דוחות גבייה לשנים  2018ו ,2019 -וזאת
במטרה לאמוד את היקף הלא משלמים  ,והאם ננקטו תהליכי אכיפה כנגד הלא
משלמים.
להלן ,טבלת התפלגות קנסות שניתנו על ידי  2פקחי מועצה:
שנה

2018

מקום העבירה

מספר
קנסות

שולם

לא שולם

פסולת מרפת

9

3

6

33%

מפח"ק -שריפת פסולת

4

1

3

25%

אתר קומפוסט גוד פוסט

1

0

1

0%

14

4

10

29%

פסולת מרפת

8

0

8

0%

פסולת מלולי עופות

2

1

1

50%

מפח"ק שריפת פסולת

11

4

7

36%

אתר גוד פוסט

3

2

1

67%

פסולת חקלאית

7

4

3

57%

קומפוסט בשטח חקלאי

1

0

1

0%

32

11

21

34%

סה"כ

2019

סטטוס תשלום

הגבייה
באחוזים

סה"כ

ממצאי נתוני הטבלה עולה:
 בשנת  2018מפקחי המועצה ,נתנו כ 14-קנסות על מפגעים תברואיים וסביבתייםושולמו רק  4קנסות .בשנת  2019ניתנו כ 32 -קנסות ,ושולמו  11קנסות .מהנתונים
עולה  ,שאחוז הקנסות ששולמו נמוך מאוד :בשנת  2018רק  29%שולמו  ,ובשנת
 2019כ 34% -מהקנסות שולמו.
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 לאור כמות פניות ותלונות תושבים המתקבלים במועצה מדי שנה בגין הטרדותומפגעי זבובים ושריפות בישובי המועצה ,הרושם המתקבל מנתוני הטבלה,
שכמות הקנסות הניתנים על ידי מפקחי המועצה נמוך .
 רפת חולית – הרפת נקנסה על ידי מפקחי המועצה ,בגין הפרת חוק עזר והמצאותזחלים וגלמים של זבובים במאצרות  ,כדלהלן :בשנת  2018ניתנו לרפת בגין מפגע
תברואי  7קנסות ,מתוך  9קנסות שניתנו לכלל הרפתות במועצה ,מתוך  7קנסות
שניתנו לרפת ,הרפת שילמה בפועל קנס אחד בלבד .בשנת  2019ניתנו לרפת 6
קנסות ,מתוך זה הרפת שילמה  0קנסות .למרות שלמועצה ולאגף ,יש סמכות
בחוק העזר להגיש את ברירות הקנס לבית המשפט או לחלופין להטיל צוו
מינהלי .נמצא שהאגף לא נקט בהליך אכיפת התשלום או פנייה לבית המשפט
או הוצאת צוו מינהלי לרפת .
 מנתוני הטבלה לשנת  ,2019בנושא עבירות בגין מפח"ק ושריפת פסולת  ,מהנתוניםנמצא ,שקיימים  2מוקדים שבהם מתרחשים שריפות :במושב עמי עוז ניתנו 4
קנסות מתוך  11קנסות ,בנוסף נמצא שרק קנס אחד שולם על ידי המושב היתר
לא שולמו  .למרות שהקנסות לא שולמו ,האגף לא נקט בהליך אכיפת הגבייה או
פנייה לבית המשפט .וכן מפח"ק בשדי ניצן ניתנו  2קנסות ושניהם לא שולמו ,
לא נעשה דבר לאכיפת התשלום .
 לאתר קומפוסט גוד  -פוסט  ,ניתנו בשנת  3 ,2019קנסות והקבלן שילם רק , 2המפקח מסר למבקר  ,שהקבלן מעדיף לשלם את הקנס ) משתלם לו כלכלית (
ולא להשקיע משאבים בטיפול בזבל.
 ממצאי נתוני הטבלה ,ומהעבירות החוזרות על ידי אותם מבצעי העבירה  ,מתקבלהרושם ,שמתן קנסות לא מרתיע אותם  ,וזה מוסבר :שסכום הקנס נמוך  ,הקנס
לא נאכף על ידי האגף ,ברצון מבצע העבירה משלם וברצונו לא משלם ,מבצעי
העבירה לא מוגשים לבתי משפט או ומוצאים נגדם צווים מינהלים .רפת חולית
ואתר קומפוסט גוד – פוסט בע"מ  ,ממחישים את חוסר האונים של מפקחי
המועצה ,מול מייצרי מפגעים תברואיים.
 מנתוני הטבלה עולה ,שאחוז הגביה נמוך מאוד  ,כמות הקנסות הלא משולמותהוא גבוה  ,העבירות חוזרות על עצמם על ידי אותו גורם מפגע סביבתי  .מבצעי
העבירה אינם נרתעים .במציאות הקיימת מתן קנסות של מפקחי המועצה אינם
יעילים :סכום הקנס נמוך מאוד  ,האגף לא מבצע פעולות אכיפת כנגד אלה שלא
משלמים ,אי תשלום מצד מבצע העבירה אמור להיות מועבר לבתי משפט בפועל
לא נעשה דבר .מהאמור ,עבודת פקחי המועצה לא משיגה את המטרה הרצויה.
בנוסף העלויות הכספיות הכרוכות בביצוע עבודות :פינוי וטיפול בפסולת הרפת,
פינוי פסולת חקלאית רקובה ,ופעולות טיפול בפסולת באתרי קומפוסט .ומנגד
גובה הקנס הכספי הקיים בסך  ₪ 660על עבירות סביבתיות כפי שמתוארים בדוח,
ואי הכפלת הקנס על עבירה חוזרת ,וכן אי אכיפת תשלומו על ידי האגף ,מעודדת
אי ציות לחוק ,והמשך ביצוע העבירות .בפועל לא זו בלבד שמפגע סביבתי אינו
משלם ,אלא למעשה משתלם לו מאוד מבחינה כלכלית לבצע עבירות סביבתיות.
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המבקר מתרשם ,שמפקחי האגף משקיעים מאמצים ,עורכים סיורים לאיתור
מפגעים תברואיים נוקטים בפעולות ניטור ,מטילים קנסות על מפרי החוק ,אך
בפועל עבודת המפקחים לא משיגה את התוצאה הרצויה להפחתת בעיית הזבובים.
על המועצה לבחון את חיזוק מערך הפיקוח בכלים נוספים ,כגון :הגדלת סכום
הקנס ,פעולות אכיפה כנגד לא משלמים  ,הכפלת סכום קנסות בגין עבירות
חוזרות ,ביקורים תכופים יותר באתרים שמפירים את החוק במודע מתוך שיקול
כלכלי ,הגשת תביעות משפטיות ובחינה של הוצאת צווים מינהלים .בנוסף על
המועצה ,לבחון חיוב הרפתות בהצבת עשרות חביות עם מלכודת בחומר הדברה
בצבע צהוב מסביב לרפתות ,וצביעת החביות בחומר אחת לשבוע .וזאת במטרה
להפחית את כמות הזבובים ולשפר את איכות חיי התושבים.
לממצאים מנהלת האגף מסרה בתגובה ,שינוי חוק העזר לרבות קביעת גובה
הקנסות ,האגף הכין חומר רקע לחוק עזר ,ויועץ המשפטי של המועצה ניסח את
החוק החדש ) פינוי פסולת חקלאית ( .בסוף אוקטובר  2020חוק העזר הובא לדיון
בהנהלת המועצה .גבית קנסות שלא שולמו ,נפעל לגביה מנהלית של הקנסות שלא
שולמו.

 .5תלונות תושבים
ריבוי של תלונות חוזרות באזורים מסוימים ובמועדים שונים במשך שנה אחת עשוי
ללמד על כשל בטיפול המונע או על היעדרו של טיפול כזה .בכדי לעמוד על היקף
כמות תלונות תושבים בנושא מטרדי זבובים ויתושים ,המבקר פנה למוקד המועצה
ולמזכירות האגף  ,לקבל דוחות תלונות תושבים לשנים  2018ו.2019 -
מוקד המועצה מסר למבקר ,כי המוקד נפתח ב ,1/8/2019 -ולכן המוקד לא יכול
לספק דוח פניות תושבים לשנים  2018ו 2019 -בגין מפגעי זבובים ויתושים לפי
ישובים .בנוסף  ,המוקד מסר למבקר דוח פניות תושבים מ 8/2019 -ועד ,11/2019
נמצא שבתקופה הנ"ל התקבלו  28תלונות  .מתוך  28התלונות ,התקבלו  8תלונות
מתושבים ממושב יבול .המבקר מעיר ,שהדוח שהעביר מוקד המועצה ,לא מצוין
מועדי סיום הטיפול בתלונות .יש חשיבות לרישום סיום הטיפול בתלונות.
בנוסף ,המבקר פנה למזכירות אגף איכות הסביבה ,לעיין ברישום תלונות תושבים
שהתקבלו באופן ישיר באגף ,ולא דרך המוקד  ,בגין מפגעי זבובים ויתושים לשנים
 2018ו –  .2019מזכירת האגף ,מסרה למבקר שהתלונות/פניות מתושבים מטופלות
טלפונית ולא נרשמות ביומן .
מנהלת האגף הגיבה לממצאים  ,צירפה דף סרוק של רישום תלונות תושבים לשנת
 . 2020התגובה לא תואמת לשנים שנבדקו.
המבקר מציין ,שאי רישום תלונות תושבים בנושא מפגעי זבובים ויתושים על ידי
האגף  ,פוגע אחר אופן הטיפול שניתן לתושב ומועד סיום הטיפול בתלונה .רישום
כזה משמש בסיס למידע ואמצעי חשוב לקבלת משוב מהציבור על השירות שניתן,
וכן מהווה כלי בסיסי לבקרה על איכותו ,ומשמש כלי ניהולי חשוב למנהלת האגף
ולמועצה ,במטרה למקד ולמפות את הישובים שיש בהם תלונות חוזרות רבות ,של
פגיעה והטרדות זבובים ושריפות בהיקפים גדולים ,ולהקדיש יותר משאבי ניטור
והדברה לאותם מקומות ,ובכך לשפר את איכות החיים של התושב.
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המצב הקיים  -התנהלות האגף בגין אי רישום תלונות לשנים  2018ו ,2019 -גרם
לפגיעה בשירות לתושב ,בכך ,שאין אפשרות לקבל מידע :על מספר התלונות
שהתקבלו ,נושא התלונה ,ישוב שהתלונן ,מועד קבלת התלונה ,מועד סיום התלונה.
ריבוי של תלונות חוזרות באזורים מסוימים ובמועדים שונים במשך שנה אחת ,עשוי
היה ללמד על כשל בטיפול המונע או על היעדרו של טיפול כזה.
המבקר מציין ,את החשיבות של רישום תלונות מסודר וממוחשב ,בניגוד למצב
כיום ,שהרישום במזכירות האגף בכל תחום שירות שהאגף נותן לתושב ,נעשה ידני
מסורבל וחסר בפרטים .רישום מסודר נועד בין היתר ,על שקיפות ועל סדרי מנהל
תקינים ,וכן למעקב ,פיקוח ובקרה נאותים ,והפקת דוחות לבעלי תפקידים במועצה.
המבקר מוצא ,שעל האגף לאיכות הסביבה לנהל רישום ממוחשב של קבלת תלונות
מתושבים הן תלונות שמועברות מהמוקד והן תלונות תושבים שמתקבלים ישירות
במזכירות האגף ,לקבוע פרקי זמן מרביים לטיפול בתלונות כאלה ולהקפיד לעמוד
בהם .תגובה איטית ,בטיפול בתלונות תושבים בנוגע למזיקים ,עלולה לסכן את
בריאותם של התושבים ,שכן היא מאפשרת בכך את התרבותם והתפשטותם של
המזיקים.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,חלק מהפניות נענות מיידית עם קבלתן "טיפול
טלפוני" ,פניות המגיעות למוקד מנוהלות בתוכנת המוקד .בכל מקרה חוזר עובד
האגף  :מזכירה ,מדביר  ,פקח ,לפונה ומעדכן במצב הטיפול  .משך זמן הטיפול :יש
להבחין בין מענה ראשון לסיום טיפול .ככלל אנו חוזרים לפונה ביום הפניה או למחרת.
הפניה נסגרת עם השלמת הטיפול .בנוסף לרישום הפניות קיים רישום מוקדי מזיקים
למתן מענה כולל והערכות למניעת הישנות המפגע .אין מקום לרישום נוסף  ,ממוחשב,
של הפניות.

 .6היתרים ,פנקסים ורישיונות
היתר רעלים
חוק החומרים המסוכנים קובע ,כי חומרי הדברה הם חומרים מסוכנים ,וכי כל
העוסק בחומרים מסוכנים ,לענייננו המדביר ,חייב להחזיק בהיתר רעלים.
לבקשת המבקר ,מנהלת האגף מסרה למבקר ,מסמך היתר רעלים ממשרד להגנת
הסביבה .היתר רעלים נתן עבור מחסן חומרי הדברה הממוקם במועצה ,ההיתר
מפרט את רשימת הרעלים המותרים לשימוש ,מעיון במסמך נמצא :שתוקף ההיתר
מ 10/2017-עד  ,10/2020אחראי רעלים במועצה תברואן המועצה א.ע ..מהבדיקה
נמצא עוד  ,שתברואן ומדביר המועצה פרש לפנסיה בדצמבר  .2019במקומו נתמנה
במועצה מדביר אחר שהוא עובד מועצה.
ההיתר שניתן למועצה על ידי המשרד לאיכות הסביבה  ,כפוף לכך שכל שינוי בפרטי
ההיתר ,יש להודיע לממונה במשרד איכות הסביבה.
המבקר מציין ,שעל מנהלת האגף להודיע לממונה במשרד להגנת הסביבה על
פרישת אחראי רעלים במועצה ,ולשנות את ההיתר בהתאם לחוק.
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מנהלת האגף מסרה בתגובה ,היתר רעלים נדרש ע"פ חומרים וכמויות .השנה נכנס
מדביר חדש לתפקיד ,ממשק הטיפול במזיקים לרבות חומרי ההדברה עובר שינוי.

פנקס רעלים
חוק החומרים המסוכנים) 1993 ,סעיף  ( 5קובע:
" בעל היתר רעלים ,ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת השלישית ובהם יירשמו
כל קנייה ומכירה של רעלים .בפנקס יפורטו תאריכה של כל קנייה ,החומרים שנקנו,
כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו .בפנקס המכירות יפורטו תאריך של
מכירה ,תיאורו של הרעל שנמסר וכמותו ,השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של
הקונה ".
מדביר המועצה מסר למבקר ,שחשבוניות רכישת רעלים נמסרים למנהלת האגף
ומתויקים באגף .מנהלת האגף מסרה למבקר ,לא מספקים חומרי הדברה לאחרים
ופרטי החומרים שמשתמשים בהם מופיעים ביומן ההדברה.
המבקר מוצא ,שעל המדביר לנהל פנקס רעלים על פי החוק כפי שרשום בתוספת
השלישית ולא להסתפק רק בתיוק חשבוניות .

ניהול פנקס הדברה
תקנות רישוי עסקים ) הדברת מזיקים ( ,תשל"ה) 1975 -סעיף ( 41
" ) א ( מדביר ינהל פנקס רישום של פעולות הדברה.
) ב ( לכל דף בפנקס יהיה העתק ועל המקור וההעתק של כל דף יהיו
מודפסים שמו ומענו של המדביר.
) ג ( המדביר ירשום בפנקס ,לפני כל פעולת הדברה ,פרטים אלה:
) (1מקום הפעולה.
) (2תאריך הפעולה.
) (3ציון המזיקים של הדברתם מכוונת הפעולה.
) (4הכינוי הבינלאומי המקובל של קוטל מזיקים שהמדביר עומד
להשתמש בו לצורך פעולת ההדברה ,ריכוזו ,שם היצרן וסדרת הייצור.
) ד ( מדביר ימסור למזמין פעולת ההדברה העתק של הרישום בפנקס ,שעליו
יופיעו המלים "נא לשמור לצרכי מעקב".
מטרות ניהול פנקס הדברה ,בין היתר לתעד את פעולות ההדברה  -ובכלל זה לרשום
את המקום שבו בוצעה ההדברה ,ואת החומרים המסוכנים שהיו בשימוש בעת
הביצוע ,התיעוד מאפשר פיקוח של גורמי מקצוע על תקינות פעולותיו של המדביר
ועל מקצועיותו.
המבקר פנה למנהלת האגף ,לקבל העתק רישום מפנקס פעולות הדברה שמסר
הקבלן ע.א לאגף לשנים  2018ו .2019 -מנהלת האגף מסרה בתגובה ,שאין
ברשותה עותקים מרישום הקבלן ,על פעולות הדברה שביצע הקבלן עבור המועצה.
המבקר מציין ,כי לאורך שנות עבודת הקבלן ע.א .לא ניהל פנקס הדברה  ,ובכך לא
התאפשר למפקחים לבדוק אם ההדברה בוצעה ולפקח על טיבה.
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מדביר המועצה הנוכחי י.א .מסר למבקר ,כי בעת ביצוע פעולות ההדברה ,בין
שההדברה יזומה ובין שבוצעה בעקבות פניות ציבור למוקד ,ובין שהתקבלה ישירות
ממזכירות האגף ,הרישום יעשה במסמך יומן "ביצוע פעולות הדברה"  ,ותיעוד
פעילות ההדברה בפנקס הדברה ,בהתאם לדרישות החוק.
המבקר מוצא ,שיש להקפיד ולדרוש מקבלן ההדברה העתקים מפנקסי ההדברה,
ולשמור את פנקסי ההדברה במשך תקופה שלא תפחת משלוש שנים .אי קבלת
עותקים מפנקס ההדברה של הקבלן ,היא הפרה של דרישות החוק וליקוי בבקרה
על פעולות ההדברה ,וחשיפה המועצה לתביעות משפטיות  .על האגף לפעול על פי
תקנות המדבירים ולתעד את כל פעולות ההדברה הן של מדביר המועצה והן של
הקבלן.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,העתק מרישום בפנקס הדברה ,אכן חסר .וחומר
ההדברה שמשתמש הקבלן ללכידת זבובים באמצעות מלכודות זבובים הפזורים
בישובים ,אינו חומר הדברה.
לאור תגובת מנהלת האגף ,המבקר בדק אם חומר ההדברה שמשתמש הקבלן
ללכידת זבובים וריסוסים בפחי אשפה הוא חומר הדברה .מבדיקת חשבוניות
הקבלן נמצא שהקבל מציין בחשבוניות שמסר למועצה ,כי הוא משתמש בחומר מסוג
דינופליי ) אבקה מסיסה למדבירים בלבד ( .מבדיקת מאגר תכשירי הדברה באתר
המשרד להגנת הסביבה  ,נמצא שחומר מסוג דינופליי  " ,אין למכור את התכשיר
למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדביר בתוקף מאת המשרד להגנת
הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק למחזקים ברישיון מדביר
בתוקף  .אחסון  ,יש לאחסן את התכשיר במקום נעול המיועד לחומרי הדברה.
החומר מזיק לאדם ולסביבה  ,רעיל ליצורים החיים במים ולדבורים ".בהסתמך על
האמור המשרד מגדיר את החומר שמשתמש הקבלן ,כחומר הדברה רעיל ליצורים
חיים ומזיק לאדם ולסביבה.

החסנת חומרים
לפי תקנות המדבירים ,לא יאוחסנו קוטלי מזיקים בעסק אלא במחסן ,שלגביו נקבע
כי בחלונות ,המיועדים לאוורורו היעיל של המחסן ,יותקנו רשתות קבועות ,שימנעו
את כניסת המכרסמים ,העלולים בין השאר לפזר חומרים מסוכנים במחסן ,ואולי
אף להוציאם ממנו ,במחסן או סמוך לו יימצא כיור עם מים זורמים וסבון ,על הדלת
החיצונית של המחסן יימצא שלט אזהרה כדין ,ובמחסן יימצא שלט האוסר עישון.
חוק החומרים המסוכנים מוסיף כי יש לשמור רעלים ,ובהם חומרי הדברה ,מאחורי
מנעול ובריח ובנפרד מחומרים שאינם רעילים.
נמצא שאגף לאיכות הסביבה ,מנהל במועצה מחסן שבו מאוחסנים חומרי ההדברה
מדביר המועצה מסר למבקר ,שחומרי ההדברה שפג תוקפם הוציאו מהמחסן.
מביקור המבקר ,במחסן חומרי הדברה של המועצה נמצא :למחסן יש חלונות
נגדיים לאוורור המחסן ,בחלונות מותקנים רשתות אך הרשתות לא צפופים דיים.
דלתות המחסן נעולים במנעול ובריח ,על דלתות המחסן קיים שילוט כנדרש
בתקנות.
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 .7התקשרות עם קבלן הדברת זבובים ויתושים
המועצה התקשרה עם הקבלן ע.א , .החל משנת  . 2006נמצא שלאורך השנים הקבלן
נתן למועצה שירותי הדברה וריסוסים :בבתי ספר ,הצבת מלכודות זבובים
בישובים ,ריסוסים בפחי אשפה ,ריסוסים וטיפולים נגד יתושים בנחל הבשור ,טיפול
במכרסמים וצרעות .מבדיקת מסמכי הקבלן נמצא ,שלקבלן יש תעודת תברואן
מוסמך החל מתאריך  4/2011היתר רעלים משנת  , 2013ותעודת רישיון היתר
הדברה .
מבדיקת תנועות כספיות במערכת הנהלת חשבונות ,נמצא שהמועצה שילמה לקבלן
עבור השירותים שנתן למועצה ,כדלהלן :בשנת  ₪ 26,000 -2006ובשנת  2019זה עלה
ל .₪ 523,000 -ההתקשרות עם הקבלן בשנים הראשונות הייתה באמצעות הצעות
מחיר והזמנת עבודה ,ובשנים מאוחרות ההתקשרות הייתה באמצעות מכרז זוטא
או מכרז פומבי .מהבדיקה נמצא שלא כל הישובים מקבלים שירות הצבת מלכודות
ללכידת זבובים ,נמצא שישובים שמקבלים שירות מהקבלן ,חו"ז הישוב בהנהלת
חשבונות מחויב בעלות החודשית לפי מספר מלכודות הפזורים בישוב  ,ישוב שלקח
על עצמו את הטיפול במפגעי זבובים כרטיס חו"ז ישוב מזוכה בהתאם.
מהבדיקה נמצא ,שהקבלן נותן למועצה :שירות טיפול מטרדי זבובים באמצעות
הצבת מלכודות זבובים בסמוך לבתי מגורים וריסוסים בפחי אשפה ,ושירות נוסף
בהסכם נפרד ניתן עבור טיפול וריסוסים נגד יתושים בנחל הבשור .נמצא ,שהמועצה
חתמה עם הקבלן  2הסכמים נפרדים עבור כל שירות.

התקשרות בטיפול במפגעי זבובים
התקשרות המועצה עם קבלן ע.א , .בטיפול במפגעי זבובים בישובים באמצעות פיזור
מלכודות בשכונות מגורים ,משמעות הטיפול הוא החלפה ו/או הוספה של חומר
ההדברה במלכודות ו/או ריקון המלכודות מזבובים ,וריסוסים בפחי אשפה.
מהבדיקה נמצא ,שבשנים הראשונות הקבלן נתן שירות למספר ישובים בודדים 3
עד  6ישובים בחלוצה ובני נצרים ,ובשנת  2017מספר הישובים גדל והגיע ל22 -
ישובים ,למעט  10ישובים שטיפלו בכוחות עצמם במפגעי זבובים.
להלן ,טבלת התפלגות ההוצאה הכספית ,עבור טיפול במפגעי זבובים ביישובי
המועצה החל משנת  2006ועד : 2019
שנה
2006
2007
2008
2009
2010

תיאור העבודה
מלכודות זבובים
מלכודות זבובים ריסוסים
מלכודות זבובים ריסוסים
הדברות בישובים וב"ס
ריסוס בבית ספר

סוג התקשרות
הצעות מחיר
או מכרז

סכום
ההוצאה
בש"ח

הצעות מחיר

26,000

הצעות מחיר

49,000

הצעות מחיר

35,000

הצעות מחיר

18,000

הצעות מחיר

8,000

הערות
הצבת מלכודות ב 2 -יישובים
נצרים וחלוצה
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2011
2012

ריסוס בבית ספר
ריסוס בבית ספר

הצעות מחיר

3,500

הצעות מחיר

3,500

-

-

2013
2014

טיפול מלכודות וריסוס בפחי
אשפה

הצעות מחיר

77,000

2015

טיפול בזבובים בישובים
וריסוס בפחי אשפה

הצעות מחיר

276,000

מכרז זוטא

433,000

2016
2017
2018
2019

טיפול בזבובים בישובים
וריסוס בפחי אשפה
טיפול בזבובים בישובים
וריסוס בפחי אשפה
טיפול זבובים בישובים
וריסוס בפחי אשפה
טיפול זבובים בישובים
וריסוס בפחי אשפה

מכרז פומבי

הקבלן לא עבד בהדברת
זבובים

המועצה פעלה בניגוד לתקנות
מכרזים ,סכום ההוצאה
השנתי מחייב מכרז זוטא ולא
הצעות מחיר

438,000

מכרז פומבי 3/2017

-

475,000

המשך התקשרות מכרז 3/17

-

492,000

המשך התקשרות מכרז 3/17

ממצאי נתוני הטבלה עולה :
 .1לאורך תקופה של  13שנים  ,הקבלן נתן למועצה שירות באמצעות פיזור והצבת
מלכודות זבובים בישובי המועצה ,טיפול במפגעי זבובים נעשה על ידי החלפה
ו/או הוספת חומר הדברה  ,וכן ריסוסים בפחי אשפה .ריסוסים בבתי ספר.
 .2הסכם עם הקבלן ע.א .בשנת  - 2015ההסכם עם הקבלן  ,נערך על בסיס הצעות
מחיר שהתקבלו מנותני שירות ,והובאו לדיון והחלטה בוועדת הרכש .ממצאי
הטבלה אנו רואים שסך ההוצאה השנתית הסתכם בכ ,₪ 276,000 -מעל ל-
 ) ₪ 141,000הוצאה שנתית המחייבת יציאה למכרז זוטא ( .המבקר מציין
שוועדת הרכש של המועצה ,פעלה בניגוד לתקנה )8א( לתקנות המכרזים,
המחייב הוצאת מכרז זוטא ,כאשר ערכו עולה מעל  ,₪ 141,000הדורש את
התכנסות וועדת מכרזים.
הקבלן התחייב להציב מלכודות זבובים ,ב 24 -יישובים סך מלכודות שפוזרו
בישובים כ 766 -מלכודות .מועדי הטיפול בכל מלכודות הזבובים הפזורים
ביישובים ,יעשב אחת לשבוע .מבדיקת תנועות כספיות בכרטיס הנהלת חשבונות
נמצא ששולם לקבלן בהתאם להצעות המחיר.
 .3הסכם עם הקבלן ע.א בשנת  - 2016בהתאם לזכייתו במכרז זוטא מספר 11/2016
ומספר  ,12/2016הצבת מלכודות זבובים טיפול במפגעי זבובים על ידי החלפה
ו/או הוספת חומר הדברה וכן ריסוסים בפחי אשפה בישובים :גוש צוחר ופתחת
שלום וחלוציות .לפניית המבקר ,למנהלת האגף ,לקבל העתק הסכם מול הקבלן,
נמסר למבקר ,הסכם לא חתום  ,ללא ציון התמורה הכספית המגיעה לקבלן.
מבדיקת תנועות כספיות בכרטיס הנהלת חשבונות ,נמצא שהמועצה שילמה
לקבלן בהתאם להצעות המחיר שהקבלן הגיש במכרז זוטא.
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 .4הסכם עם הקבלן ע.א .בשנת  - 2017המועצה פרסמה מכרז פומבי מספר ,4/2017
להצבת מלכודות זבובים וטיפול במפגעי זבובים על ידי החלפה ו/או הוספת חומר
הדברה בכ 22 -ישובים  ,מספר המלכודות לכל ישוב נעשה לפי גודל הישוב .סה"כ
מלכודות שיפוזרו ביישוביים  ,972טיפול בכל המלכודות אחת לשבוע .וכן אחת
לשבוע זילוף ו/או ריסוס עמדות כל מיכלי כלי פחי האשפה הנמצאים בשטח
המגורים ובסמוך למבני ציבור .העבודות יתבצעו בחודשים מרץ עד סוף חודש
נובמבר לכל שנה .מעיון במסמכי המכרז ופרוטוקול המכרזים ,אומדן המכרז 45
 ₪למלכודת לחודש לא כולל מע"מ.
למכרז הוגשו  4הצעות ,להלן ההצעות:
 ח.ב.מ .הציע  ₪ 59,800לחודש )  ₪ 61.50למלכודת לחודש (. ט.ה ₪ 44.44 .למלכודת לחודש. ע.ה  ₪ 70.47 ) ₪ 68,500 .למלכודת לחודש (. א.ע ₪ 30.70 .למלכודת לחודש.וועדת המכרזים התכנסה בתאריך  , 26/2/2017בוועדה השתתפו :יו"ר הוועדה
מזכיר המועצה ,גזברית המועצה ,היועץ המשפטי למועצה ,מנהלת האגף  ,וחברי
מליאה.
החלטת הוועדה  -ההצעות יבדקו  .ככל והצעת א .ע .עומדת בדרישות  ,מנהלת
האגף תקיים ל -א.ע .שימוע  ,על מנת לוודא את יכולתו לקיים את הדרישות ,נוכח
הפער בין האומדן להצעה  .דו"ח מסכם יובא לדיון לועדת המכרזים.
בתאריך  ,27/2/2017נערך שימוע לקבלן ,בהשתתפות  3משתתפים ,בראשם
מנהלת האגף  .השימוע נערך משום הפער החריג בין האומדן למחיר המוצע על ידי
הקבלן .המציע ע.א מסר הסברים לוועדה ,כדלהלן " ,מעוניין להמשיך לעבוד עם
המועצה  ,יש לי  1,000מלכודות מתאימות  ,מכין את החומר בעצמי  ,יש לי צוות
שחשוב לי להמשיך ולהעסיקו ,אני גר סמוך למועצה באופקים  ,מודע לכך
שהמחיר ללא רווח קבלני כמעט ,אבל חשוב לי לשמור על המערכת ולהישאר
כנותן שירות באזור ".
ועדת המכרזים התכנסה בתאריך  , 5/3/2017ונמסר לה ,מסמך סיכום של ניתוח
ההצעות שנעשה על ידי מנהלת האגף וכן השימוע שקוים למציע הזול ) קרי הצעת
א .ע . ( .מהאמור הוועדה מחליטה ,להכריז על הצעת א.ע .כהצעה הזוכה בסך
 ₪ 30.70למלכודת לחודש.
עיקר תפקידה של ועדת המכרזים :לבחון הצעות מחירים ,אשר הוגשו למועצה
במסגרת המכרז ,לברור מתוכן ההצעות העומדות בתנאי הסף ,ולהמליץ בפני
ראש המועצה על ההצעה הכשרה והזולה ביותר.
עם הקבלן נחתם הסכם לתקופה של  9חודשים מחודש מרץ עד חודש נובמבר
 , 2017למועצה נתנה זכות להאריך את ההסכם ב 12 -חודשים נוספים .סך תקופת
ההסכם כולל הארכת הסכם  21חודש .
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תמורת ביצוע מלוא התחייבויות הקבלן ,כאמור בהסכם  ,המועצה תשלם לקבלן
סך  ₪ 30.70לא כולל מע"מ עבור כל מלכודת המוצבת בישובים ,התמורה כוללת
הצבה וטיפול שבועי בכל המלכודות הפזורים ביישובי המועצה ,זילוף ו/או
ריסוס עמדות כל פחי האשפה הנמצאים בשטח המגורים ומבני ציבור.
מבדיקת תנועות כספיות בהנהלת חשבונות ותשלומים לקבלן ,נמצא ,שהקבלן
עבד עם המועצה על פי הסכם זה ,החל מ 3/17 -עד  12/19סה"כ  27חודשים.
המועצה חרגה מתקופת ההסכם ב 6 -חודשים .
תוכנית עבודה עפ"י ההסכם  -הצבת מלכודות זבובים ב 22 -ישובים  ,סך
המלכודות בישובים כ . 972 -הקבלן התחייב בהסכם לטפל בכל המלכודות אחת
לשבוע .טיפול משמעו החלפה או הוספה של חומר הדברה במלכודות וריקון
המלכודות מזבובים ,וכן כל פעולה הנדרשת לצורך המשך הדברה תקינה של
הזבובים .אחת לשבוע ריסוס עמדות כל מיכל פחי האשפה הנמצאים בשטח
המגורים ובסמוך למבני הציבור.
מבדיקת חשבוניות הקבלן  -לאורך תקופת ההתקשרות  ,נמצא :חשבונית ) 3/17
תחילת ההסכם ( סך מלכודות לחיוב  966תואם להסכם  .בחשבונית  5/17סך
מלכודות לחיוב קפץ ל , 1,014 -ובחודש  3/18זה עלה  1,045ובחודש  7/18זה עלה
ל .1,060 -מבדיקת החשבונית ,לא צוין/נרשם מה סיבת הגידול במספר
המלכודות.
למבקר לא ברור ,מדוע ,המועצה שלמה לקבלן טיפול במלכודות זבובים עבור
חודש  ,12/2019כאשר ההסכם עם הקבלן מגביל את העבודה עד חודש נובמבר.
המבקר מציין  ,שעל פי תקנות רישוי עסקים ) הדברת מזיקים ( ,תשל"ה1975 -
)סעיף  41הקבלן מחויב לנהל פנקס רישום של פעולות הדברה  ,ימסור למזמין
פעולת ההדברה העתק של הרישום בפנקס ,שעליו יופיעו המלים "נא לשמור
לצרכי מעקב " .מהבדיקה נמצא ,שלרשות מנהלת האגף אין עותקים מפנקס
רישום פעולות הדברה שביצע הקבלן ע.א .לשנים  2018ו . 2019 -המבקר מציין,
שהתיעוד מאפשר פיקוח של גורמי מקצוע על תקינות פעולותיו של המדביר ועל
מקצועיותו.
המבקר מציין ,כי בהסתמך להנחיות ודרישות האגף לכוח אדם ושכר ברשויות
המקומיות מנהל השלטון המקומי משרד הפנים ,בין יתר תחומי אחריות תברואן
המועצה  ,אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה .ביצוע
או וידוא ביצוע של פעולות הדברה של זבובים ויתושים  ,מכרסמים ,תיקנים ,
פרעושים ושאר חרקים ,לרבות בעשבים ,ברפתות בלולים  ,בפחי אשפה ובחדרי
אוכל ,והנחיה ופיקוח של עובדי ההדברה .
ומאחר ולמועצה בשעת המכרז ,תברואן המועצה היה בעל ההסמכה היחיד לפקח
על עבודת הקבלן ) קרי אביו של הקבלן הזוכה ע.א .( .בנוסף ,למועצה ניתנה חוות
דעת משפטית של היועץ המשפטי של המועצה ,מתאריך  .24/6/2014חוות הדעת
נשלחה למזכיר המועצה במייל ,להלן ציטוט חוות הדעת המשפטית " :אין איסור
על כך שבן של עובד מועצה יתן שירות כקבלן עצמאי למועצה .עם זאת ,יש לקבל
תצהיר מעובד המועצה המאשר שאין לו כל נגיעה לשירות שהבן שלו יתן למועצה
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כמו כן  ,יש לוודא שהאבא עובד המועצה ,לא יהיה זה שאחראי על השירות שהבן
שלו יתן למועצה ".
לאור חוות דעת של היועץ המשפטי למועצה ,וכן מהאמור לעיל  ,תחומי האחריות
תברואן המועצה משרד הפנים  .מי שאמור להיות אחראי ולפקח על עבודת הבן
) קרי הקבלן ע.א ( מתוקף תפקידו במועצה הוא האבא .לכן נשאלת השאלה,
כיצד ,לא הובא לידיעת חברי וועדת המכרזים ניגוד העניינים שבו מצוי עובד
המועצה .וכיצד ,בוועדה לא היה דיון בנושא ניגוד העניינים המצוי האבא.
מעיון בהסכמים של הקבלן מול המועצה ,המפקח מטעם המועצה על ביצוע
עבודות ההדברה של הקבלן הן בהצבת מלכודות זבובים טיפול במפגעי זבובים על
ידי החלפה ו/או הוספת חומר הדברה וכן ריסוסים בפחי אשפה בישובים ומוסדות
ציבור והן בהדברת יתושים על ידי ריסוסים בנחל הבשור  ,הוא מי שהוסמך וקיבל
תעודת תברואן  ,ועובד במועצה כתברואן ומדביר  ,בהסתמך על תחומי האחריות
של התברואן לפי הנחיות משרד הפנים ,ומהבדיקה נמצא ,שעד  12/2019למועצה
היה תברואן ומדביר מוסמך אחד ,והוא תברואן ומדביר המועצה ע.א ..להלן
ציטוטים מההסכם עם הקבלן לשנת  :2017סעיף  " ,5.2רכישתם ואספקתם של
כל מלוא חומרי ההדברה ו/או המלכודות הדרושים לצורך ביצוע העבודות תיעשה
על ידי הקבלן ועל חשבונו בתיאום עם המפקח ) אביו של הקבלן ( .למען הסר ספק
סוגי המלכודות בהן יעשה שימוש הקבלן ללכידת הזבובים  ,וכן מספר המלכודות
ומיקומן כפי שאושרו על ידי המפקח "  .סעיף  9.2להסכם " קבע המפקח  ,כי מצב
ההדברה אינו לשביעות רצונו  ,יזהיר המפקח את הקבלן בכתב " .סעיף 10.4
להסכם " ,מובהר בזאת כי ללא אישור המפקח לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום
".
מהמפורט לעיל  ,המבקר מוצא ,שתברואן ומדביר המועצה ) אביו של הקבלן ( היה
מצוי בניגוד עניינים תוך פגיעה במנהל התקין .נושא ניגוד עניינים יורחב בהמשך
הדוח.

התקשרות בהדברת יתושים בנחל הבשור
הקבלן ע.א .נתן למועצה שירותי הדברה בנחל הבשור משנת  2013כולל  2020למעט
השנים  2015ו .2016 -השירות כולל ריסוסים בנחל הבשור מבאר אסנת עד גשר
החבלים .ההדברה תבוצע בימי שישי  ,לשם כך נדרש תאום שבועי מול המפקח.
לבקשת המבקר ,מנהלת האגף מסרה למבקר מסמכים והסכמים הנוגעים
להתקשרות המועצה עם הקבלן ע.א . .מעיון בהסכמים  ,נמצא :שבשנת 2017
ההתקשרות מול הקבלן נעשתה על פי הצעות מחיר ללא חתימה על הסכם.
ההתקשרות עם הקבלן בשנת  2018הייתה על בסיס הצעות מחיר  .נחתם הסכם עם
הקבלן לתקופה של  5.5חודשים החל מ 4/18 -עד  9/18למועצה עומדת זכות להאריך
את ההסכם ב 2 -חודשים נוספים .
מהבדיקה נמצא ,שלמנהלת האגף אין עותקים מפנקס רישום פעולות הדברה
שביצע הקבלן בנחל הבשור לשנים  2018ו. 2019 -
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מעיון בהסכמים עם הקבלן ,בנושא הדברת יתושים בנחל הבשור ,להלן ציטוטים
מההסכם לשנים  2018ו ,2019-סעיף  8להסכם" ,הקבלן מתחייב לבצע את עבודות
ההדברה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח " .סעיף  9להסכם אי ביצוע
העבודה כיאות להלן ציטוט " ,קבע המפקח כי פעולת הדברה לא בוצעה כראוי,
תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב ולבצע הדברה חוזרת ,הכל כפי שיורה לו
המפקח" .סעיף  10.5להסכם " מובהר בזאת כי ללא אישור המפקח לא יהא הקבלן
זכאי לכל תשלום " .סעיף  15להסכם אי הסבת הסכם ,להלן ציטוט " ,הקבלן
מתחייב לא להסב לאחר את זכיותיו או חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן
מתחייב הוא לא לשתף כל אדם או גוף אחר בביצוע עבודות ההדברה על פי הסכם
זה ,אלא אם קיבל את הסכמת המועצה בכתב ומראש".
מפקחי המועצה ,ומדביר המועצה האחראי כיום ,בן היתר על ערוץ נחל הבשור,
מסרו למבקר שביצוע הדברת יתושים בנחל הבשור  ,בשנים  2018ו 2019 -בוצעה
על ידי תברואן ומדביר המועצה ע.א ) .אבא של הקבלן ( בימי שישי .מהאמור לעיל,
נשאלת השאלה ,כיצד התאפשרה מציאות זו ,שמדביר המועצה מבצע בעצמו את
ההדברה בנחל הבשור ולא הקבלן? והאם מנהלת האגף הייתה מודעת למציאות זו.
העובד ע.א .תברואן ומדביר המועצה  ,מסר למועצה  2תצהירים  :בשנת  2015ו-
 2018להלן ציטוט מהתצהירים  " ,אני מצהיר בזאת  ,כי אין לי ולא יהיה לי כל
קשר לשירותים שיעניק הבן שלי למועצה  ,וכי אין לי ולא תצמח לי כל טובת הנאה
כתוצאה מהתקשרות כאמור בין הבן שלי למועצה .בנוסף ידוע לי ,כי במסגרת
עבודתי במועצה לא אוכל להיות אחראי ולא אוכל לפקח  ,על השירותים שיעניק
הבן שלי למועצה ".
מהממצאים המפורטים לעיל ,תברואן ומדביר המועצה ע.א .ביצע את עבודת
ההדברה בנחל הבשור בעצמו בשנים  2018ו 2019 -בניגוד להסכם עם הקבלן,
ופיקח על עצמו  .לפי סעיף  15להסכם ,הקבלן הסב את חובותיו לאביו עובד המועצה
וזאת בניגוד להסכם שלא ניתן להסב ,ביצוע העבודה על ידי תברואן מועצה נעשתה
ללא אישור המועצה .בנוסף עבודת תברואן ומדביר המועצה בנחל  ,פגעה פגיעה
חמורה במנהל התקין .
על פי דרישות והנחיות משרד הפנים  ,תחומי אחריות מנהל אגף איכות הסביבה,
בין היתר לעקוב ולפקח על עבודת הקבלנים.
בשנים  2018ו , 2019 -המועצה מסרה את פעולות ריסוס הדברה בנחל הבשור ,לידי
הקבלן ע.א ) .בן של תברואן ומדביר המועצה ( ,על פי הנחיות משרד הפנים ,רק
תברואן יכול לבצע פיקוח על קבלן ההדברה .מפקחי המועצה והן מדביר המועצה
מסרו למבקר ,שפעולות ריסוס הדברה בנחל הבשור בשנים  2018ו ,2019 -בוצע על
ידי תברואן ומדביר המועצה בימי שישי .המציאות הזו ,שעובד מועצה מבצע את
פעולות ההדברה בנחל הבשור בעצמו  ,מעלה מספר שאלות שהאגף היה אמור
להיות ער להם :אם עובד המועצה ביצע את ההדברה בנחל ,מי מפקח מטעם
המועצה על פעולות ההדברה בנחל .מי ביצע את פעולות הניטור בנחל לפני ביצוע
הדברה .ביצוע הדברה בנחל הבשור על ידי תברואן ומדביר המועצה ,הייתה מנוגדת
למנהל תקין ומנוגדת לתצהירים שמסר העובד למועצה.
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מהבדיקה במערכת הפיננסית נמצא:
 הקבלן נתן למועצה שירותי הדברת יתושים בשנת  ,2013עבור חודשים  6/13עד 10/13סך ההוצאה להסכם כ.₪ 64,000 -
 בשנת  2014נתן שרותי הדברה יתושים בנחל הבשור  ,החל מחודש  4/14ועד 10/14סך הוצאה להסכם כ.₪ 40,000 -
 בשנת  ,2017הקבלן נתן שרותי הדברת יתושים בנחל הבשור ,החל מחודש 5/17ועד  , 10/17סך ההוצאה להסכם .₪ 54,000
 בשנת  ,2018הקבלן נתן למועצה שירותי הדברת יתושים בנחל הבשור ,על פיהצעות מחיר ,ההתקשרות עם הקבלן עוגנה בהסכם ,תקופת ההסכם החל
מחודש  4/18עד  9/18עם אופציה להארכה  2חודשים נוספים  .סך ההוצאה
להסכם כ.₪ 53,000 -
 בשנת  2019הקבלן עבד עם המועצה ,בהסתמך על מכתב ששלחה מנהלת האגףלקבלן במאי  ,2019ובו בקשה להמשך עבודה בנחל על בסיס הסכם .2018
מהבדיקה נמצא שהקבלן נתן למועצה שירותי ריסוס בנחל החל מחודש  5/19עד
.11/19
מבדיקת חשבוניות הקבלן נמצא ,שהתשלומים שולמו לקבלן בהתאם להסכם
ולהצעות המחיר.

 .8ניגוד עניינים של תברואן ומדביר המועצה
מהממצאים המפורטים בדוח ,הקבלן ע.א ) .בנו של תברואן ומדביר המועצה ( נתן
למועצה שירותים :טיפול במפגעי זבובים באמצעות הצבת מלכודות זבובים וטיפול
במפגעי זבובים על ידי החלפה ו/או הוספת חומר הדברה בישובים בסמוך לבתי
מגורים וריסוסים בפחי אשפה ,הדברה וריסוסים בבתי ספר ,טיפול במכרסמים
וצרעות ,ריסוסים וטיפולים נגד יתושים בנחל הבשור .תחומי אחריות תברואן
המועצה בהסתמך על דרישות והנחיות אגף כוח אדם ושכר שלטון מקומי משרד
הפנים ,הפיקוח על פעולות הדברה יעשה על ידי תברואן המועצה .בהתאם לאמור,
וכן מהממצאים המפורטים בדוח ,האחראי והמוסמך מטעם המועצה על פעולות
הדברה ופיקוח על הקבלן ,הוא תברואן ומדביר המועצה ע.א ) .אביו של הקבלן (.
ניגוד עניינים הוא מצב שבו אדם ממלא תפקיד מסוים ,ובמקביל יש לו אינטרס נוסף,
אשר עלול להשפיע על החלטותיו .ההנחה העומדת בבסיס המושג "ניגוד עניינים"
היא שאדם יתקשה למלא את תפקידו הציבורי ,אם יש לו גם עניין אישי בתוצאות
פעולותיו .לדוגמא ,קשרי משפחה ,קשרי חברות או קשרים עסקיים ,עלולים להשפיע
על ההחלטות שמקבלים נושאי משרה בשירות הציבורי .חמור מכך קיומם של
עניינים אישיים מטיל צל כבד על האמון שהציבור רוחש למקבלי החלטות אלה.
הכלל היסודי בנושא ניגוד עניינים קובע ,כי חל איסור על נבחר ציבור או עובד ציבור
המפעיל את סמכויותיו בנושא מסוים ,להימצא במצב של ניגוד עניינים ,בשל עניין
אחר או בשל תפקיד אחר שהוא ממלא.
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להלן ציטוט ) מבג"צ מדינת ישראל נגד שבס (  " ,אין חשיבות לשאלה המעשית ,
האם בפועל הפעיל עובד הציבור שיקול דעת פסול ,כתוצאה מהימצאותו בניגוד
עניינים .הכלל קובע שעובד הציבור לא ימצא אף לא בחשד לניגוד עניינים .זהו כלל
הצופה פני עתיד ומבקש למנוע את העלול להתרחש".
לפני שנבחן ,את שאלת קיום ניגוד העניינים בין תברואן ומדביר המועצה ובין קבלן
ההדברה ע.א ..נדגיש כי ישנם היבטים נוספים של ניגוד עניינים הנוגעים לנבחרי
ציבור ועובדים ברשויות מקומיות  ,ראה דיני מועצות אזוריות פרק ו' ניגוד עניינים
של נבחרי ציבור ,וכן חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  , 3/2011הדן בהעסקת קרובי
משפחה ברשויות מקומיות .חוזר מנכ"ל משרד הפנים מספר  " 2/2011נוהל לבדיקה
ומניעת ניגוד עניינים עובדי הרשויות המקומיות" ,להלן ציטוט ":עובד ציבור )
הביטוי "עובד ציבור" הוא ביטוי בעל משמעות רחבה .הוא כולל עובדים ,נבחרים ,
וחברי מועצה ( ,עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית,
כאשר עניין שעליו הוא מופקד בתפקידו הציבורי עלול להתנגש בעניין אחר שלו ,או
בתפקיד אחר שהוא ממלא".
בנוסף ,הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות ,הנחיות
היועץ הממשלתי משרד המשפטים ,להלן מספר ציטוטים  " :הדין הישראלי אוסר
על עובד הציבור להימצא במצב בו קיימת אפשרות שיהיה נתון בניגוד עניינים.
במילים אחרות ,אסור שיהיה לעובד הציבור ,המפעיל את סמכותו לגבי נושא מסוים
עניין אחר ,אישי או מוסדי ,באותו נושא .הסיבה לכך נעוצה בחשש ,שהעניין האחר
שיש לאותו עובד ציבור ישפיע על דרך פעולתו או על שיקול הדעת שלו.
כאשר מדובר בעניין אישי ,החשש הוא שעובד הציבור לא יוכל להתעלם מעניינו
האישי ) מעניינו של אדם אחר הקרוב אליו ( .הוא עלול להעדיף את עניינו האישי
על פני מילוי תפקידו בצורה הטובה ביותר ,על פני חובתו לדאוג אך ורק לענייניו של
הציבור אותו הוא אמור לשרת במסגרת תפקידו.
בידי עובדי הציבור הופקד כוח ,שנועד לקדם את עניינו של כלל הציבור .לפיכך ,כאשר
עובד הציבור ממלא את תפקידו ,אסור לו לקחת בחשבון את ענייניו האישיים או כל
עניין אחר ,שאינו קשור לתפקיד .בנוסף ,כאמור ,יש לייחס חשיבות גם לכך שהציבור,
שעובדי הציבור מופקדים על ניהול ענייניו ,ירגיש כי הוא יכול לתת בהם אמון מבלי
לחשוש ,שלמעשה הם פועלים לקידום ענייניהם האישיים או לקידום אינטרסים
ציבוריים אחרים ,במקום למלא את תפקידם על הצד הטוב ביותר.
בית המשפט חזר וקבע לא פעם ,כי המבחן לקיומו של ניגוד עניינים הוא מבחן
אובייקטיבי .די בכך שמבחינת הנתונים האובייקטיביים ועל סמך שיקולים
המבוססים על ניסיון החיים והשכל הישר ,עלול להיווצר מצב של ניגוד עניינים.
בפסק הדין ,בעניין בג"צ סיעת הליכוד הסביר כב' השופט ברק " :האיסור אינו רק
על שיקול הדעת עצמו בביצוע הפעולה או התפקיד .האיסור הוא על הימצאות במצב
בו עלול להיות ניגוד עניינים .מטרת הכלל היא למנוע את הרע בטרם יארע .הכלל
צופה פני העתיד .אין זה מעלה ואין זה מוריד אם בפועל שיקול הדעת הוא ראוי.
מטרת הכלל היא למנוע פיתוי מאדם ישר והגון ,בחינת אל תביאונו לידי ניסיון .על
כן ,אין צורך להוכיח בפועל קיומו של ניגוד עניינים .די בכך שקיימת אפשרות
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ממשית של ניגוד עניינים ,אפשרות ממשית זו ,נמדדת באמות מידה אובייקטיביות,
ולא על פי חששותיו הסובייקטיביים של צד זה או אחר ".
מינהל תקין ) ראה בג"צ  ( 595/89מחייב ,מחד גיסא ,שממלא התפקיד יעמיד לנגד
עיניו את טובת התפקיד ולא טובה אחרת כלשהי .מצב של ניגוד עניינים עשוי להביא,
בסופו של דבר ,למצב של העדפת עניינים זרים לתפקיד ופגיעה בו .מאידך גיסא ,מצב
ניגוד עניינים פוגע באמון הציבור במערכת השלטונית .הציבור עשוי לחשוב
ששיקולים זרים לתפקיד הציבורי מניעים את נושאי התפקיד.
המצב הקיים  -כמפורט בדוח לעיל ,הקבלן ע.א .נתן למועצה שירותי טיפול במפגעי
זבוב הבית ביישובי המועצה ,על ידי הצבת מלכודות ללכידת זבובים לרבות הוספת
חומר הדברה ,וריקון מלכודות זבובים ,וריסוסים בפחי אשפה הנמצאים בשטח
המגורים ובסמוך למבני ציבור ,במשך שנים החל משנת  2006ועד ל .2019 -על פי
ההסכמים עם הקבלן להלן ציטוטים מההסכמים " :רכישתם ואספקתם של חומרי
ההדברה והמלכודות הדרושים לביצוע העבודה תיעשה על חשבונו בתיאום עם
המפקח ,המפקח יבדוק טיב החומרים והציוד שמשתמש בהם הקבלן ,קבע המפקח
כי פעולה הדברה לא בוצעה כראוי תהא קביעתו סופית ,ועל הקבלן לשוב ולבצע
הדברה חוזרת .ללא אישור המפקח לא יהא הקבלן זכאי לכל תשלום .בנוסף הקבלן
נתן למועצה שירות הדברת יתושים בנחל הבשור החל משנת  ) 2013למעט השנים
 2015ו ( 2016 -כולל שנת .2020
תחומי אחריות תברואן המועצה בין היתר ,הנחיה ופיקוח על פעולות עובדי הדברה.
מהאמור ,רק תברואן ומדביר עם רישיון הדברה יכול לפקח על עבודת הקבלן .נמצא
שעובד המועצה ע.א .הועסק במועצה במשך שנים כתברואן ומדביר המועצה ,ובסוף
שנת  2019פרש לפנסיה .
 בתאריך  , 24/6/2014נשלח למזכיר המועצה מ.ב  .מכתב מהיועץ המשפטי שלהמועצה ,להלן ציטוט המכתב" ,אין איסור על כך שבן של עובד מועצה יתן שירות
כקבלן עצמאי למועצה .עם זאת ,יש לקבל תצהיר מעובד המועצה המאשר שאין
לו כל נגיעה לשירות שהבן שלו יתן למועצה .כמו כן ,יש לוודא שהאבא עובד
המועצה ,לא יהיה זה שאחראי על השירות שהבן שלו יתן למועצה ".
 העובד ע.א .תברואן ומדביר המועצה  ,מסר למועצה  2תצהירים  :בשנת  2015ו- 2018להלן ציטוט מהתצהירים  " ,אני מצהיר בזאת  ,כי אין לי ולא יהיה לי כל
קשר לשירותים שיעניק הבן שלי למועצה  ,וכי אין לי ולא תצמח לי כל טובת הנאה
כתוצאה מהתקשרות כאמור בין הבן שלי למועצה .בנוסף ידוע לי ,כי במסגרת
עבודתי במועצה לא אוכל להיות אחראי ולא אוכל לפקח  ,על השירותים שיעניק
הבן שלי למועצה ".
על פי דרישות והנחיות משרד הפנים ,בדבר תפקידו ועיסוקו והסמכות המוקנית
והאחריות המוטלת על תברואן ומדביר המועצה ,לפקח ולהנחיות את קבלן ההדברה
ע.א ) .בנו של התברואן ומדביר המועצה ( על פעולות הדברה שמבצע עבור המועצה.
מהממצאים המפורטים בדוח נמצא ,שהקבלן ע.א ) .בנו של תברואן ומדביר
המועצה ( נתן למועצה שירותי הדברה במשך שנים :ביישובי המועצה ,במוסדות
ציבוריים ,בבתי הספר וכן שירותי הדברה וריסוס בנחל הבשור .מהאמור לעיל,
המבקר מוצא שתברואן ומדביר המועצה ,היה מצוי בניגוד עניינים אישי במשך
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שנים ,תוך אי ציות לתצהירים שמסר למועצה  ,ולחוות דעת היועץ המשפטי
למועצה.
לממצאים בדבר ניגוד עניינים של תברואן ומדביר המועצה  ,מנהלת האגף הגיבה
כדלהלן :בתי הספר :קבלו שרות בדיקת תברואן המועצה ולא פיקוח על פעולות
ההדברה .תושבי ויישובי המועצה :לא מבוצע פיקוח על עבודות ההדברה  .הדברת
זבובים :פיקוח ביצוע ע"י פקחי המועצה .הדברת יתושים :פיקוח ביצוע על ידי פקח
המועצה והיחידה הסביבתית .
לממצאי הביקורת ,מנהלת האגף מסרה בתגובה ,כדלהלן:
הדברת זבובים ויתושים  -מענה לבדיקת המבקר
ראשית אציין כי מענה זה אינו מתייחס לכלל התיאור והפרשנות כפי שמובאים ע"י
המבקר אלא רק להערותיו בדבר עבודת האגף לנושא שבנדון .
מחלקת תברואה וניטור מזיקים :
תפקיד האגף בנושאי מזיקים הינו ניטור מקורות אפשריים ומתן מענה למניעה או
הדברה ע"פ העניין ,פעילות זו מבוצעת בשילוב כלל עובדי האגף .מחלקת תברואה
אינה מונה ארבעה עובדים .ב  2019 -היו תברואן שהינו גם מדביר ושני עובדים.
בנוסף פקח איכות סביבה במשרה מלאה ופקח כמשרה חלקית ( שאינו עובד מועצה),
בסוף השנה הצטרף עובד נוסף לנושא ניטור מפגעים .השנה מחלקת תברואה מונה
שני עובדים :מדביר ועובד במשרה חלקית .ניטור מפגעים :פקח איכות סביבה ,רכז
איכות סביבה ופקח כמשרה חלקית ) שאינו עובד מועצה( בנוסף יש לציין כי היחידה
הסביבתית נגב מערבי הינה חלק ממערך הניטור והפיקוח המופעל ע"י האגף ,
במיוחד בנושאים מורכבים.
תוכנית עבודה:
אכן התוכנית אינה קובעת לוחות זמנים לביצוע ,מדדים וכו' .ככל שיש לקבוע
נושאים אלו מקומם במפרט שרות ולא בתוכנית.
הנחיות לאתרי קומפוסט:
הנחיות לאתרים נקבעות בתנאי רישוי עסקים .בשנים האחרונות הונחו המפעילים
לנקיטת האמצעים הנדרשים ) מצורפים( .
הנחיות לרפתות:
הנחיות לרפתות נקבעות בתנאי רישוי עסקים .בשנים האחרונות הונחו מנהלי
הרפתות לנקיטת האמצעים הנדרשים ) מצורפים(.
חיזוק מערך הפיקוח:
שינוי חוק העזר לרבות קביעת גובה הקנסות :האגף הציג את הנושא בפני ראש
המועצה וסגנו .בימים אלה מקודמת הצעה לחוק עזר חדש אשר תובא לדיון בפני
הגופים המתאימים .גבית קנסות שלא שולמו :נפעל לגביה מנהלית של הקנסות שלא
שולמו .
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פניות תושבים:
באגף רישום של הפניות במחברת במזכירות ) דף סרוק לדוגמא מצורף ,שוב ( ונערך
מעקב האם טופלו .חלק מהפניות נענות מיידית עם קבלתן ) "טיפול טלפוני"( פניות
המגיעות למוקד מנוהלות בתוכנת המוקד .בכל מקרה חוזר עובד האגף – מזכירה,
מדביר  ,פקח – לפונה ומעדכן במצב טיפול  .משך זמן הטיפול :יש להבחין בין מענה
ראשון לסיום טיפול .ככלל אנו חוזרים לפונה ביום הפניה או למחרת .הפניה נסגרת
עם השלמת הטיפול .יש מקרים בהם לא מוצאים את המקור במשך מספר ימים.
במקרים אחרים ,גם אחרי איתור המקור ,הטיפול הינו מורכב ונמשך מספר ימים .
בנוסף לרישום הפניות קיים רישום מוקדי מזיקים למתן מענה כולל והערכות
למניעת הישנות המפגע .אין מקום לרישום נוסף  ,ממוחשב ,של הפניות.
היתר רעלים :
היתר רעלים נדרש ע"פ חומרים וכמויות .השנה נכנס מדביר חדש לתפקיד ,ממשק
הטיפול במזיקים לרבות חומרי ההדברה עובר שינוי .אנו בבחינה ועדכון רשימת
החומרים וכמויות ,בקשה להיתר חדש מותאם לעבודת המדביר דהיום ,נערכת
בימים אלו ותוגש למשרד להגנת הסביבה .ההיתר הקיים מסתיים באוקטובר . 2020
חומרי הדברה פגי תוקף הועברו לטיפול כחוק כחומרים מסוכנים בתחילת השנה .
הדברת זבובים  -ע.א הדברות:
כל ההסכמים החתומים במועצה שמורים במשרד סגן ראש המועצה .שינוי במספר
המלכודות ומשך התקופה :ההסכמים מאפשרים תוספות אלו .המימוש לכך הינו
ע"פ התנאים המשתנים ,למשל התארכות הימים החמים או הצטרפות של ישוב
לקבלת שרות ע"י המועצה במהלך השנה .רישום פנקס הדברה :אכן חסר .פיקוח על
עבודת המדביר :נעשה ע"י פקחי המועצה.
הדברת יתושים בנחל הבשור  -ע.א הדברות:
ניטור בשטח ובדיקת תוצאות העבודה בוצעו ע"י פקח המועצה והיחידה הסביבתית.
יודגש כי הנחל חוצה גבולות מוניציפאליים ולכן מעורבות היחידה הסביבתית
נדרשת .חשוב לציין כי מאז  2014לא התקבלו כל תלונות מהישובים הסמוכים לנחל,
בעיקר צאלים ,על מפגע יתושים.
ניגוד עניינים של תברואן ומדביר המועצה :
בתי הספר :קבלו שרות בדיקת תברואן המועצה ולא פיקוח על פעולות ההדברה.
תושבי וישובי המועצה :לא מבוצע פיקוח על עבודות ההדברה .הדברת זבובים:
פיקוח ביצוע ע"י פקחי המועצה .הדברת יתושים :פיקוח ביצוע ע"י פקח המועצה
והיחידה הסביבתית.
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סיכום הממצאים וההמלצות
 .1מפקחי המועצה עורכים ביקורים מדי שבוע לפי תוכנית עבודה שבועית ,שמוסרת
להם מנהלת האגף ,ומקפידים לבקר בכל המוקדים המייצרים מפגעי זבובים,
כדלהלן :אתרי קומפוסט ,רפתות  ,לולי עופות ,איתור פסולת חקלאית ואיתור
שריפות ,פסולת רפתות ולולים .במועצה מצויים כ 8 -רפתות  ,נמסר שזבל פרות
מרפתות ,מהווה את אחד המוקדים העיקריים להתפרצות מפגעי הזבובים
ביישובי המועצה ,מסיור המבקר ברפתות  :ניר יצחק ,גבולות ,וחולית .נמצא
שרפתות ניר יצחק וגבולות משקיעים משאבים לטיפול ופינוי הזבל לאתרי
קומפוסט ,הרפת בחולית נמצאו זחלים ורימות בזבל  ,המאצרת מלאה בזבל
רטוב ,מסביב לרפת נמצאו מלכודות זבובים בודדות ,הרושם המתקבל שהרפת
לא משקיעה מספיק מאמצים ומשאבים בטיפול בזבל ,מבדיקת פנקסי קנסות
של מפקחי המועצה לשנים  2018ו , 2019 -נמצא שרפת חולית קבלה את מספר
הקנסות הגבוה בין כל הרפתות .מעיון בדוחות קנמסות לשנים  2018ו2019-
נמצא ,שהרפתות הבעתיות ,הם :הרפת בחולית ,והרפת בכיסופים ,הזבל שנאגר
במאצרות לא מופנה בזמן לאתרי הקומפוסט ,ואז נוצרת בעיה של רימות וגלמים
של זבובים.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,מצורפים מכתבי הנחיות שנשלחו למנהלי הרפת
לשנים  2019ו .2020 -בנוסף ,מנהלת האגף מסרה ,שמנהלי ובעלי הרפת זומנו
לשימוע אצל ראש המועצה בתאריך  ,17/7/2019בנושא מפגעי הזבובים שחוזרים
על עצמם .
אתרי קומפוסט  -מפקחי המועצה מסרו למבקר :שאתר קומפוסט גוד פוסט
בנירים ,קיימת בעיה של אכיפה וזלזול מצד הקבלן שמפעיל את האתר ,גובה
הקנס לא מרתיע את הקבלן ,מעדיף לקבל קנסות ולא להשקיע משאבים במניעת
מפגעי זבובים .מסיור באתר נמצא ,שמפעיל האתר לא מקפיד על פיזור והפיכת
ערימות הזבל ,בכדי להקטין את התרבות הזבובים יש להפוך את ערמות
הקומפוסט  3פעמים.
המבקר ממליץ למועצה ,לבחון לחייב את מפעילי האתרים להציב מסביב לאתר,
עשרות חביות ולצבוע אותם בחומר הדברה בצבע צהוב אחת לשבוע ) כנהוג ברפת
בניר יצחק  ,החומר הצהוב הינו חומר הדברה מסוג אמריליו והוא נצבע מסביב
לחבית אחת לשבוע (  .לדברי מפקחי המועצה ,פיזור החביות מסביב לרפתות
ואתרי קומפוסט יפחית את כמות הזבובים.
פסולת מלולים  -הלולים בגוש צוחר ,קיימת בעיה קשה של זבובים ,מפגע נוסף
של זבובים ,מגיע מלולים הנמצאים בעמי עוז ובכרם שלום .מפקחי המועצה מסרו
שמפגעי זבובים תוצאה של השלכת פגרי עופות ופסולת מלולים .למרות תופעת
של השלכת פגרי עופות ויצירת מפגעי זבובים  .נמצא מהבדיקה שמספר הקנסות
שניתנו לבעלי לולים על ידי מפקחי המועצה הוא נמוך מאוד .לדוגמא  ,בשנת
 2018לא ניתנו קנסות ,ובשנת  2019ניתנו  2קנסות.
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פסולת חקלאית  -גידולי חקלאות שנזרקים מחממות ובתי אריזה ונצברים
בערימות ,מהווים מקור להתפתחות זבובים  .מפקחי המועצה מסרו למבקר ,שיש
קושי רב לאתר את משליכי פסולת חקלאית ,יש מעקב אחרי חקלאים שקוברים
את הפסולת .מבדיקת פנקסי קנסות של מפקחי המועצה לשנים  2018ו,2019 -
נמצא שלא אחת בתי אריזה קבלו קנסות על פסולת חקלאית.
אתרי המפח"ק  -נמצאים בסידור העבודה השבועי  ,של מפקחי המועצה ונמצאים
תחת מעקב ,אבל בפועל נמסר שלמפקחי המועצה אין שניים ) לא מטיל קנסות (
ולא אוכפים את פינוי הפסולת .מפח"ק ,הוא מוקד לצבירת אשפה ושריפות .יש
לא מעט ישובים שאין בהם מפח"ק .מסיור במפח"ק בעין הבשור נמצא ,שלא
קיימת הפרדה בין סוגי הפסולת .המבקר מתרשם ,שאי טיפול ופינוי הפסולת
מאתרי המפח"ק ,מהווה מפגע סביבתי ושריפות  .המבקר ממליץ שהמועצה
תתערב ותמצא פתרונות  .מבדיקת נתוני הקנסות שניתנו למפח"קים בגין שריפת
פסולת  ,נמצאו  2מוקדים שבהם מתרחשים שריפות  :מושב עמי עוז ושדי ניצן.
במציאות הקיימת ,מתן קנסות וגובה הקנס ,לא מרתיעים את מייצרי המפגעים
הסביבתיים ,מעדיפים לקבל קנסות ולא להשקיע משאבים במניעת מפגעי
זבובים .מהאמור ,מפקחי המועצה אינם משיגים את המטרה הרצויה של הפחתת
מפגעי הזבובים .וזאת מהסיבות  ,כדלהלן :סכום הקנס נמוך מאוד  ,האגף לא
מבצע פעולות אכיפת כנגד אלה שלא משלמים ,אי תשלום מצד מבצע העבירה
אמור להיות מועבר לבתי משפט בפועל לא נעשה דבר ,המצב הקיים מעודד אי
ציות לחוק והמשך ביצוע העבירות ,מספר הקנסות הניתנים נמוך מאוד .לא זו
בלבד ,שמפגע סביבתי אינו משלם ,אלא למעשה משתלם לו מאוד מבחינה
כלכלית לבצע עבירות סביבתיות .כמו כן  ,האגף לא נוקט פעולה של הוצאת צווים
מנהליים כנגד אלה שמבצעים עבירות חוזרות ,לדוגמא :רפת חולית ,מושב עמי עוז,
בית אריזה בנצרים ,לולי עופות בגוש צוחר ועוד .בנוסף התקיים דיון בוועדת איכות
הסביבה לפני מספר שנים לקדם את שינוי חוק העזר ,ולהעלות את גובה הקנס
הכספי הקיים בסך  ,₪ 660בפועל לא נעשה דבר.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,האגף הכין חומר רקע לחוק עזר ,ויועץ המשפטי של
המועצה ניסח את החוק החדש ) פינוי פסולת חקלאית ( .בסוף אוקטובר  2020חוק
העזר הובא לדיון בהנהלת המועצה.
 .2בשנת  2018מפקחי המועצה ,נתנו כ 14-קנסות על מפגעים תברואיים וסביבתיים
ושולמו רק  4קנסות .בשנת  2019ניתנו כ 32 -קנסות ,ושולמו  11קנסות .מהנתונים
עולה ,שאחוז הקנסות ששולמו נמוך מאוד :בשנת  2018רק  29%שולמו  ,ובשנת
 2019כ 34% -מהקנסות שולמו .למרות שלמועצה ולאגף ,יש סמכות בחוק העזר,
להגיש את ברירות הקנס שלא שולמו לבית המשפט או לחלופין להטיל צוו
מינהלי  .נמצא שהאגף לא נקט בהליך אכיפת התשלום.
גבית קנסות שלא שולמו ,נפעל לגביה מנהלית של הקנסות שלא שולמו.
 .3התנהלות האגף בגין אי רישום תלונות תושבים לשנים  2018ו ,2019 -גרם לפגיעה
בשירות לתושב ,בכך ,שאי אפשר לקבל מידע :על מספר התלונות שהתקבלו ,נושא
התלונה ,ישוב שהתלונן  ,מועד קבלת התלונה ,מועד סיום התלונה .ריבוי של
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תלונות חוזרות באזורים מסוימים ובמועדים שונים במשך שנה אחת עשוי היה
ללמד על כשל בטיפול המונע או על היעדרו של טיפול כזה.
המבקר ממליץ לאגף ,לעבור לרישום תלונות מסודר וממוחשב ,בניגוד למצב כיום
שהרישום במזכירות האגף בכל תחום שירות שהאגף נותן לתושב ,הרישום נעשה
ידני מסורבל וחסר בפרטים.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,חלק מהפניות נענות מיידית עם קבלתן "טיפול
טלפוני" ,פניות המגיעות למוקד מנוהלות בתוכנת המוקד .בכל מקרה חוזר עובד
האגף – מזכירה ,מדביר  ,פקח – לפונה ומעדכן במצב טיפול  .משך זמן הטיפול :יש
להבחין בין מענה ראשון לסיום טיפול .ככלל אנו חוזרים לפונה ביום הפניה או
למחרת .הפניה נסגרת עם השלמת הטיפול .בנוסף לרישום הפניות קיים רישום
מוקדי מזיקים למתן מענה כולל והערכות למניעת הישנות המפגע .אין מקום
לרישום נוסף  ,ממוחשב ,של הפניות.
 .4המבקר מוצא שעל מדביר המועצה לנהל פנקס רעלים על פי החוק  ,רישום הקניה
והשימוש בו .על מנהלת האגף להודיע לממונה במשרד להגנת הסביבה על פרישת
אחראי רעלים במועצה ,ולשנות את ההיתר בהתאם לחוק .המצב הקיים שהאגף
לא דורש מהקבלן תיעוד מפעולות הדברה שביצע מנוגד לחוק ,על האגף להקפיד
ולדרוש מקבלן ההדברה העתקים מפנקסי ההדברה ,ולשמור את הפנקס במשך
תקופה שלא תפחת משלוש שנים .אי קבלת עותקים מפנקס ההדברה של הקבלן,
היא הפרה של דרישות החוק וליקוי בבקרה על פעולות ההדברה ,וחשיפה
לתביעות משפטיות כנגד המועצה .על האגף לפעול על פי תקנות המדבירים ולתעד
את כל פעולות ההדברה  ,הן של מדביר המועצה והן של הקבלן.
המבקר מציין ,כי לאורך שנות עבודת הקבלן ע.א .לא נוהל פנקס הדברה  ,וכך אין
למפקחים אפשרות לבדוק ,אם ההדברה בוצעה ולפקח על טיבה.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,החומר שמשתמש הקבלן ללכידת זבובים
באמצעות מלכודות זבובים הפזורים בישובים ,אינו חומר הדברה.
לאור תגובת מנהלת האגף ,המבקר בדק  ,אם חומר ההדברה שמשתמש הקבלן
ללכידת זבובים וריסוס פחי אשפה הוא חומר הדברה .מבדיקת חשבוניות הקבלן
נמצא שהקבל מציין בחשבוניות שמסר למועצה ,כי הוא משתמש בחומר מסוג
דינופליי ) אבקה מסיסה למדבירים בלבד ( .מבדיקת מאגר תכשירי הדברה באתר
המשרד להגנת הסביבה  ,חיפוש חומר מסוג דינופליי נמצא  ,שאין למכור את
התכשיר למי שאיננו בעל היתר רעלים או מחזיק ברישיון מדביר בתוקף מאת
המשרד להגנת הסביבה .השימוש והיישום של התכשיר מותרים אך ורק
למחזקים ברישיון מדביר בתוקף  .אחסון  ,יש לאחסן את התכשיר במקום נעול
המיועד לחומרי הדברה .החומר מזיק לאדם ולסביבה  ,רעיל ליצורים החיים
במים ולדבורים .מהאמור לעיל ,המשרד מגדיר את החומר שמשתמש הקבלן
ללכידת זבובים וריסוסים בפחי אשפה  ,כחומר הדברה רעיל לאדם ומזיק
לסביבה.
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 .5לאורך תקופה של  13שנים ,המועצה התקשרה עם קבלן ע.א , .בטיפול במפגעי
זבובים בישובים באמצעות פיזור מלכודות בשכונות מגורים ,משמעות הטיפול
הוא החלפה ו/או הוספה של חומר ההדברה במלכודות ו/או ריקון המלכודות
מזבובים ,וריסוסים בפחי אשפה .מהבדיקה נמצא ,שבשנים הראשונות הקבלן
נתן שירות למספר ישובים בודדים  3עד  6ישובים בחלוצה ובני נצרים ,ובשנת
 2017מספר הישובים גדל והגיע ל 22 -ישובים למעט  10ישובים שטיפלו בכוחות
עצמם במפגעי זבובים ,בנוסף הקבלן ע.א .נתן למועצה שירותי ריסוס והדברה
בנחל הבשור .מעיון בהסכמים של הקבלן מול המועצה ,להלן ציטוט מספר סעיפי
הסכם לגבי הפיקוח על הקבלן  " ,קבע המפקח כי פעולת הדברה לא בוצעה
כראוי ,תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב ולבצע הדברה חוזרת ,הכל כפי
שיורה לו המפקח " " ,מובהר בזאת כי ללא אישור המפקח לא יהא הקבלן זכאי
לכל תשלום " " ,הקבלן מתחייב לבצע את עבודות ההדברה בתיאום ובשיתוף
פעולה מלא עם המפקח " .תחומי אחריות תברואן ומדביר המועצה כפי שפרסם
משרד הפנים ואגף לכוח אדם ושכר ברשויות מקומיות ,אבחון צרכי הדברה
בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה יעשה על ידי מדביר  .מהאמור לעיל,
המבקר מוצא ,שתברואן ומדביר המועצה ע.א ) .אביו של הקבלן ע.א ( .היה מצוי
בניגוד עניינים תוך פגיעה במנהל תקין במשך שנים.
מנהלת האגף מסרה בתגובה ,חומר ההדברה שמשתמש הקבלן ללכידת זבובים
אינו צריך פיקוח של מדביר.
לאור תגובת מנהלת האגף  ,המבקר מעיר כי מבדיקת חומר ההדברה שהשתמש
הקבלן ללכידת זבובים וריסוסים בפחי אשפה בשכונות מגורים בישובים,
ובהסתמך על דרישות משרד להגנת הסביבה ,חומר ההדברה מצריך היתר רעלים
והיישום של ההדברה מצריך מדביר עם רישיון הדברה ,וחומר ההדברה מחייב
שמירה והגנה כמתחייב בחוק החומרים המסוכנים  .1993תחומי אחריות תברואן
ומדביר המועצה לפי הנחות משרד הפנים ואגף לכוח אדם ושכר ברשויות
מקומיות ,פיקוח על פעולות הדברה יעשה על ידי מדביר
 .6מעיון בהסכמים עם הקבלן ע.א ,.בנושא הדברת יתושים בנחל הבשור ,להלן
ציטוטים מההסכם לשנים  2018ו " ,2019-הקבלן מתחייב לבצע את עבודות
ההדברה בתיאום ובשיתוף פעולה מלא עם המפקח " " .קבע המפקח כי פעולת
הדברה לא בוצעה כראוי ,תהא קביעתו סופית ועל הקבלן לשוב ולבצע הדברה
חוזרת ,הכל כפי שיורה לו המפקח " " .מובהר בזאת כי ללא אישור המפקח לא
יהא הקבלן זכאי לכל תשלום " " ,הקבלן מתחייב לא להסב לאחר את זכיותיו או
חובותיו לפי הסכם זה ,כולן או מקצתן ,וכן מתחייב הוא לא לשתף כל אדם או גוף
אחר בביצוע עבודות ההדברה על פי הסכם זה " .מפקחי המועצה ,ומדביר
המועצה האחראי כיום על ערוץ נחל הבשור ,מסרו למבקר שביצוע הדברת
יתושים בנחל הבשור ,בשנים  2018ו 2019 -בוצעה על ידי תברואן ומדביר
המועצה ע.א ) .אבא של הקבלן ע.א ( .בימי שישי.
מהממצאים המפורטים לעיל ,תברואן ומדביר המועצה ע.א .ביצע את עבודת
ההדברה בנחל הבשור בעצמו  ,פיקח על עצמו  ,לכאורה יש לראות את ביצוע
העבודה על ידי מדביר המועצה בנחל  ,כהסבת ההסכם מהקבלן לעובד המועצה
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) תברואן המועצה ללא אישור המועצה ( שביצע את ההדברה בנחל הבשור
בשנים  2018ו 2019 -בניגוד להסכם .עבודת תברואן ומדביר המועצה בנחל ,
פגעה פגיעה חמורה במנהל התקין  .על פי דרישות והנחיות משרד הפנים ,
תחומי אחריות מנהל אגף איכות הסביבה ,בין היתר לעקוב ולפקח על עבודת
הקבלנים.
תברואן ומדביר המועצה מסר למועצה  2תצהירים  :בשנים  2015ו 2018 -להלן
ציטוט מהתצהירים " ,אני מצהיר בזאת  ,כי אין לי ולא יהיה לי כל קשר
לשירותים שיעניק הבן שלי למועצה  ,וכי אין לי ולא תצמח לי כל טובת הנאה
כתוצאה מהתקשרות כאמור בין הבן שלי למועצה .בנוסף ידוע לי ,כי במסגרת
עבודתי במועצה לא אוכל להיות אחראי ולא אוכל לפקח  ,על השירותים שיעניק
הבן שלי למועצה".
מהאמור לעיל ,עובד המועצה ביצע את עבודת הבן ) הקבלן ( ,ובכך יש הפרה של
התצהירים שמסר העובד למועצה .התנהלות האגף בנושא הריסוסים בנחל הבשור
מעלה שאלות ותמיהות לא מעטות ,כיצד התאפשרה התנהלות זו ,והאם מנהלת
האגף הייתה מודעת למציאות זו.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,הפיקוח בנחל הבשור נעשה על ידי עובדי האגף
בשיתוף היחידה הסביבתית נגב מערבי  ,וזאת מכיוון שהנחל חוצה רשויות יש
חשיבות לראייה כוללת של היחידה הסביבתית ולכן שיתוף הפעולה בין המועצה
ליחידה.
 .7ניגוד עניינים הוא מצב שבו אדם ממלא תפקיד מסוים ,ובמקביל יש לו אינטרס
נוסף ,אשר עלול להשפיע על החלטותיו .הדין הישראלי אוסר על עובד הציבור
להימצא במצב בו קיימת אפשרות שיהיה נתון בניגוד עניינים .במילים אחרות,
אסור שיהיה לעובד הציבור ,המפעיל את סמכותו לגבי נושא מסוים עניין אחר,
אישי או מוסדי ,באותו נושא .העובד יתקשה למלא את תפקידו הציבורי ,אם יש
לו גם עניין אישי.
בשנת  2014ניתנה חוות דעת משפטית על ידי היועץ המשפטי למועצה ,להלן
ציטוט " ,אין איסור על כך שבן של עובד מועצה יתן שירות כקבלן עצמאי למועצה.
עם זאת ,יש לקבל תצהיר מעובד המועצה המאשר שאין לו כל נגיעה לשירות שהבן
שלו יתן למועצה .כמו כן ,יש לוודא שהאבא עובד המועצה ,לא יהיה זה שאחראי
על השירות שהבן שלו יתן למועצה תברואן ומדביר המועצה ע.א .מסר למועצה
 2תצהירים בשנים  2015ו , 2018 -להלן ציטוט מהתצהירים " :כי אין לו ולא יהיה
לו כל קשר לשירותים שיעניק הבן למועצה  ,וכי לא תצמח לו כל טובת הנאה
כתוצאה מהתקשרות הבן " .בפועל נמצא שהמועצה והאגף ,לא עשו שימוש בחוות
דעת המשפטית והתצהירים שמסר העובד.
על פי דרישות והנחיות משרד הפנים ,בין יתר תחומי אחריות תברואן ומדביר
המועצה  ,אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה .ביצוע
או וידוא ביצוע של פעולות הדברה של זבובים ויתושים ,לפקח ולהנחיות את
קבלן ההדברה ע.א ) .בנו של התברואן ומדביר המועצה ( על פעולות הדברה
שמבצע עבור המועצה .מהממצאים המפורטים בדוח נמצא ,שהקבלן ע.א ) .בנו
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של תברואן ומדביר המועצה ( נתן למועצה שירותי הדברה במשך שנים :ביישובי
המועצה ,במוסדות ציבוריים ,בבתי הספר וכן שירותי הדברה וריסוס בנחל
הבשור .מהאמור לעיל ,המבקר מוצא שתברואן ומדביר המועצה ,היה מצוי
בניגוד עניינים אישי במשך שנים ,תוך אי ציות לתצהירים שמסר למועצה ,
ולחוות דעת היועץ המשפטי למועצה.
מנהלת האגף מסרה בתגובה  ,שהאגף לא קיבל תלונות מתושבים בגין יתושים
בנחל הבשור החל שנת  , 2015בנוסף העבודה האפקטיבית שנעשתה בנחל לאורך
השנים  ,הביאה לתוצאות טובות של אי התפרצות יתושים.

