דוח ביקורת על מוקד 106
לפניות הציבור

רקע כללי
הפניה למוקד מהווה את הדרך המהירה ביותר לדווח על מפגעים ולטפל בהסרתם .מלבד
ההשפעה על איכות החיים ותודעת השירות לתושבים ,לטיפול בתלונות היבטים כספיים
הנובעים מחובת המועצה למנוע מפגעים שעלולים לגרום לנזק ברכוש או נזקי גוף.
להלן התפלגות חודשית של הפניות במהלך שנת : 2014

(*) כ 18%-מהפניות הן בנושאי מים וביוב השייכות לתאגיד משאבי מים.
מערכת המידע בה קולטים את הפניות נקראת  Simply Logוהיא מהווה פלטפורמה
אינטרנטית המאפשרת גישה מאובטחת מכל מחשב או טלפון סלולארי .המערכת מאפשרת
לנהל את האירו עים על ידי רישום שלבי הטיפול ,העברת הטיפול לגורמים שונים בהתאם
לנוהל מוגדר ,מתן התרעות ,ניהול מערכת תזכורות וקריאות שירות.
באמצעות התוכנה ניתן לעקוב אחרי הפעולות שננקטו ולתעד את הטיפול באירוע .להלן
תיאור השלבים העיקריים בתהליך:
סגירת
הפניה

עדכון בתכנת
המוקד

טיפול  /הפניה
לגורם מוסמך

העברה
למחלקה

קבלת הפניה
במוקד

מטרות הביקורת
.1

לבדוק את אפקטיביות תהליך הטיפול בתלונות הציבור.

.2

לבדוק את נאותות הבקרות בתהליכי העבודה.
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היקף הביקורת
הביקורת הקיפה את הטיפול בתלונות במהלך שנת  .2014הממצאים מתבססים על המידע
שהתקבל מבעלי התפקידים ומתיעוד הטיפול בתלונות במערכת המידע של המוקד .הביקורת
מציינת כי זכתה לכל שיתוף הפעולה שנזקקה לו כדי למלא את תפקידה.
ממצאים
ממצאים תקינים מודגשים בקוו
ליקויים רשומים במרווח רחב
.1

מדיניות
להלן תרשים המתאר את מכלול ההיבטים במדיניות הטיפול בפניות:

בהעדר ההחלטות המתעדות את המדיניות ניתן להסיק מההתנהלות כי מדיניות הטיפול
בפניות מתמקדת בציפייה מהמחלקות להגיב במהירות האפשרית על מנת לסלק מפגעים
ולתת מענה נאות לנושאים המדווחים.

א.

אין מסמך המגדיר אחריות בעלי התפקידים וחסרים נהלים
ה מ ת י י ח ס י ם ל מ כ ל ו ל ה ה י ב ט י ם ש ל פ נ י ו ת ה צ י ב ו ר  .העדרו מתבטא
בין היתר בתחומים הבאים:
()1

לא נקבע מי אחראי למעקב אחר משך הטיפול ואיכותו לאחר שהפניה הועברה
לגורם המקצועי והצעדים שעליו לנקוט כשנמצאות חריגות.
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()2

לא נקבעה מדיניות לגבי עדכון התושבים שדווחו על מפגעים על לוחות הזמנים
ואופן הטיפול ולקבל משוב שהתלונה טופלה באופן נאות.

()3

לא מפיקים ולא מנתחים נתוני פניות מחלקתיים כדי למדוד זמני תגובה
ושכיחות של תלונות.

()4

לא מפרסמים לציבור סטטיסטיקה על הפניות שטופלו והתועלת ממעורבות
הציבור באיתור מפגעים.

.2

מבנה ארגוני
הגדרות התפקידים והקבלה בין הסמכות והאחריות מהווים את הבסיס לקיום תהליך עקבי
ושלם במכלול ההיבטים של הטיפול בפניות.

הטיפול בפניות הנו מערכתי וחוצה ארגון :מביצוע העבודה במחלקה הרלוונטית,
המשך במעקב ובקרה על התהליך וכלה בהפקת לקחים מערכתיים.
תפקידה של רכזת פניות מוקד לנתב את הפניות למחלקות הרלוונטיות ,לעקוב אחר
הטיפול בהן ולערוך בקרה אחר סגירת הפניות.
א.

רכזת פניות המוקד כפופה למ חלקת ביטחון למרות שאין קשר
ע נ י י נ י ב י ן מ א פ י י נ י ה ת פ ק י ד ל ב י ן ת ח ו ם ה ב י ט ח ו ן .כפיפות זו אינה
מיטבית לשימוש בסמכות הנדרשת כדי לתקן תהליכי עבודה ולדווח על אי עמידה
בתקני הזמן במתן מענה לפניות.

ב.

הגדרת התפקיד של רכזת פניות המוקד אינה תואמת להגדרת
ה ת פ ק י ד ש ל מ ש ר ד ה פ נ י ם ל ג ב י מ נ ה ל י מ ו ק ד ע י ר ו נ י .לרכזת הפניות
לא הוגדרו סמכויות ואחריות בתחומים הבאים:

ג.

()1

גיבוש תכנית עבודה שנתית וגיבוש נהלים וקביעת תקני זמן לטיפול בפניות.

()2

הגשת דוח תמונת מצב רוחבית העולה מניתוח המידע המתקבל במוקד.

()3

בקרה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות.

()4

מתן הנחיות לצוות נציגי השירות ובקרה על תפקודו.

רכזת הפניות מעורבת בטיפול בפניות שגרתיות במקום בטיפול
ב פ נ י ו ת ה ח ר י ג ו ת ו ב ב ק ר ה ע ל ה ת ה ל י ך .דוח סטטיסטי על זהות המדווחים
במערכת מצביע כי רכזת הפניות קולטת מעל  15%מהפניות.
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ד.

לא הוגדרה חלוקת האחריות בין רכזת פניות המוקד לבין
מנהלי

המחלקות

ואמצעים

שבהם

עליה

לנקוט

כאשר

יש

ל י ק ו י י ם ב ט י פ ו ל ם ב פ נ י ו ת .כתוצאה מכך יש אי בהירות לגבי אחריות על
איכות המידע הנרשם בתוכנת המוקד (רישום מפורט מה בוצע) ושל האחריות לבדוק
את איכות הטיפול בפניה.

ה.

לא הוגדר תהליך שיטתי של העברת מידע מהמחלקות לרכזת
הפניות על מנת לעדכן את עובדי המוקד על נושאים שעליהם
ל ה י ו ת מ ו ד ע י ם ל ה ם כ ד י ל ע נ ו ת ל פ נ י ו ת ת ו ש ב י ם .לדוגמא מידע על
עבודות יזומות שגורמות למפגעים ,דרכי התקשרות עם בעלי התפקידים ופעילויות
מתוכננות.

ו.

לרכזת

פניות

המוקד

אין

ממלא

מקום

ובהעדרה

נושאים

ש ב ט י פ ו ל ה א י נ ם מ ב ו צ ע י ם  .לדוגמא ב 28-בדצמבר בשעות הבוקר התקבלה
הפניה הבאה באמצעות אתר האינטרנט" :בבית הספר ממלכתי כרכור יש מפגע
חומרים מסוכנים .יש לפנות את החומרים בהקדם האפשרי ,עקב ריח חריף וסכנה
מיידית" אולם עד ל 1-בינואר הפניה לא טופלה.

ז.

החל מאימוץ תוכנת המוקד לא נערכה הדרכה למרכזת הפניות
להכרת כל

אפשרויות

תפעול

התוכנה והפקת

ד ו ח ו ת .במהלך

הביקורת נערכה פגישה עם מנכ"ל בית התוכנה לקבלת הסברים על אפשרויות
המערכת ונקבע נוהל העבודה לממשק מול החברה שפיתחה את תוכנת המוקד.
.3

רכישת שירותי מוקד

המועצה התקשרה (בשנת  )2013עם חברת גלבוע און-ליין בע"מ להספקת שירותים
שכוללים:
 מענה טלפוני  24שעות ביממה ותיעוד הפניות (פרטי הפונה ,סוג הפניה).
 הפעלת תוכנת מוקד מבוססת אינטרנט שבאמצעותה המועצה תעקוב אחר
הפניות.
 ניתוב הפניות לגורם המטפל שיוגדר על ידי המועצה.
בשנת  2014נציגי השירות של גלבוע קיימו בממוצע  6,334דקות שיחה מידי חודש .עלות
השירות החודשית מסתכמת ב ₪ 9,440-וכוללים את עלות תוכנת המוקד.
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להלן פירוט העלויות הישירות של המוקד ושכר העבודה בשנת :2014
סוג ההוצאה

סכום בש"ח

פירוט

שכר עבודה

317,890

רכזת פניות ופקידה

גלבוע און ליין

113,280

שונות

11,755

סך הכל

433,485

השתתפות משאבי מים

()30,000

א.

בחוזה לא נקבעו מדדי

תקשורת ,משרדיות

איכות

 26%מעלות גלבוע
השירות ולא

חובת העברת

ד י ו ו ח י ם כ ד י ל א פ ש ר ב ק ר ה ע ל י ה ם .קיים דף בו חברת גלבוע מצהירה על
מדדים לפעילות המוקד ובו רשום כי זמן ההמתנה הממוצע לפניה הוא עד  40שניות
וכי אחוז השיחות הננטשות עומד על  1.2%אולם לא קיימת התחייבות לקיים יעדי
שירות אלו.

ב.

ל א ע ו ר כ י ם ב ק ר ה ש ו ט פ ת ע ל ז מ נ י ה ה מ ת נ ה .זמן ההמתנה הממוצע
במהלך שנת  2014היה  81שניות ומידי חודש שננטשו  314שיחות בממוצע .נתונים
אלו מצביעים על בעיה באיכות השירות ועל העדר נקיטת פעולות מתקנות.

ג.

ל א מ ב צ ע י ם ב ק ר ה א ח ר א י כ ו ת ה מ ע נ ה ל ת ו ש ב י ם .לא נוקטים באמצעים
כגון האזנה מדגמית להקלטות שיחה ,ביצוע שיחות יזומות ובדיקת בקיאותם של נציגי
השירות במידע עדכני.

ד.

לא נערכו מפגשים או הדרכות עם מנהלת המוקד ונציגי
השירות כדי ל שפר את היכרותם עם בעלי התפקידים ואופי
ה י ש ו ב  .העדר הכירות אישית עם בעלי התפקידים במועצה ושל תהליכי
העבודה מקטינה את אפקטיביות קליטת וניתוב הפניות.

ה.

ההתקשרות עם חברת גלבוע מוגבלת לקבלת פניות ואינה
כוללת שירותים כגון עדכון פונים על סטאטוס הטיפול וקבלת
משוב על איכות הטיפול עליו דיווחו.

ו.

אין קשר ישיר עם חברת התוכנה שפיתחה את תוכנת המוקד
א ל א ד ר ך ח ב ר ת ג ל ב ו ע .לשיטה זו מספר חסרונות ביחס להתקשרות ישירה:
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()1

לחברת גלבוע אין עניין בהכנסת תכונות שישפרו את תהליכי העבודה במועצה
שכן תפקידם מתמצא בקבלת התלונות במוקד.

()2

לא מנצלים את הידע הקיים בחברת התוכנה לקידום פתרונות שישפרו את
שיטות העבודה.

.4

מעקב טיפול בפניות
להלן התפלגות הפניות בשנת  2014לפי מחלקות:

א.

לא נעשה שימוש ברשימת דיווח המבטיחה כי המוקדנית
ת ד ו ו ח ע ל ה פ נ י ה ל ב ע ל י ה ת פ ק י ד י ם ה ר ל ו ו נ ט י י ם .המוקדנית
מתבססת על ניסיונה ועל הרשום בהערות על מנת לדעת למי לנתב את הפניה
בעוד שהגדרת רשימת דיווח (זו פונקציה המובנית בתוכנה) תחייב דיווח לבעלי
התפקידים שהוגדרו מראש.

ב.

הפניות מסווגות לקטגוריות שונות על מנת לאפשר את ייחוסן למחלקה
ספציפית וכדי שניתן יהיה לקבל נתונים על פניות לפי תחום .י ש נ ן ת ת י
קטגו ריות שלא ברור מה ההבדלים ביניהן וכתוצאה מכך
נ ו צ ר ת כ פ י ל ו ת כמתואר בדוגמא הבאה" :פנס תאורה" ו"פנס תאורה לא
דולק או מהבהב עמוד נמוך" ו" -עמוד נמוך" מבלי שישנן הנחיות ברורות לגבי
ההבדלים ביניהן ומבלי שיש צורך תפעולי בריבוי סיווגים דומים.
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ג.

מוגדרות
המסרבלות

תתי
את

קטגוריות
קליטת

שנעשה

הפניות

בהם

והפקת

שימוש

מזערי

ה ד ו ח ו ת .לדוגמא,

קטגוריות ריקות כגון "מנהלים" .כיום לא מפיקים מידע ניהולי המבוסס על תתי
הקטגוריות ולכן אין הצדקה לרמת פירוט כה גבוהה.
ד.

הפניות אינן מנותבות על ידי המוקדניות ישירות לבעל
התפקיד הרלוונטי וכתוצאה מכך פעולה זו מתבצעת ידנית
ו א י נ ה י ע י ל ה .לא עושים שימוש מיטבי בפונקציה הקיימת בתוכנה להגדיר
בעלי תפקידים ולנתב את הפניות ישירות אליהם .יש לציין כי אלפון בעלי
התפקידים בתכנה אינו מעודכן ולכן אינו שימושי.

ה.

מזכירות אגפי השפ"ע והתפעול ועובדת מזכירות רושמות
את הפעולות שבוצעו על ידי הגורם המטפל ,במקום שהעובד
ש ב י צ ע א ת ה ע ב ו ד ה י ר ש ו ם ז א ת ב ע צ מ ו .לשיטה זו החסרונות
הבאים:
()1

משתמשים אחרים אינם יכולים לדעת מה בוצע בשל פרק הזמן שבין
מועד הטיפול לבין התיעוד במערכת.

()2

העובדים תלויים בהפקת דפי אירועים על ידי המזכירות ואינם מקבלים
בזמן אמת את ההודעה על אירועים שבטיפולם.

ו.

לא מקפידים לעדכן במערכת את זמן סיום הטיפול ולכן לא
ניתן להעריך את סבירות משך הטיפול באירוע וגם לא
להפיק דוחות על משך הזמן שהושקעה באירועים מסוגים
ש ו נ י ם.

ז.

לא מוגדרים מדדי זמן לטיפול בתלונות וכתוצאה מכך קשה
ל ב ק ר א ת ס ב י ר ו ת ה ט י פ ו ל ש ל ה ג ו ר ם ה מ ק צ ו ע י והדבר מתבטא
בתחומים הבאים:
()1

הבקרה על משך הטיפול מבוססת על ידע של רכזת הפניות ולא על מדד
אובייקטיבי.
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()2

לא ניתן להפיק דוחות על פניות שעברו את המועד המשוער לסיום
הטיפול בהן .כתוצאה מכך לא ניתן לזהות מגמות בשינוי באיכות
הביצועים של המחלקות הרלוונטיות.

ח.

ל א ר ו ש מ י ם ב ת ו כ נ ה א ת ה מ ו ע ד ה צ פ ו י ל ס י ו ם ה ט י פ ו ל .חסרונו
של מידע זה משליך על התחומים הבאים:
()1

לא ניתן לדעת האם התלונה מטופלת במסגרת לוח זמנים מתוכנן או
שיש צורך לפנות לבדוק מול הגורם המטפל ולזהות אם קיימת בעיה
שדורשת התערבות ניהולית.

()2

ט.

לא ניתן להודיע למתלונן על המועד הצפוי לסיום הטיפול באירוע.

ל א מ ו ד י ע י ם ל פ ו נ ה ע ל ה מ ו ע ד ה צ פ ו י ל ט י פ ו ל ב ת ל ו נ ת ו .ישנם
אירועים בהם הטיפול יתמשך מספר ימים או שמעורבים גורמי חוץ ולכן הפונה
נותר בחוסר וודאות האם פנייתו אכן זוכה להתייחסות הראויה.

.5

סגירת פניות
בתוכנה ניתן לשנות את סטאטוס הפניה לסגורה ובכך לסנן את הפניות שכבר טופלו.
מרבית הפניות עוסקות באירועים פשוטים שהטיפול בהם מסתיים בשלב יחיד ,אולם
ישנן פניות בהן נדרשת בקרה ניהולית בטרם תסווג כסגורה .לדוגמא דיווח על מפגע
תעבורתי או בטיחותי המחייב בדיקה ,שקילת חלופות וטיפול בהסרה או דיווח לפונה
כי אין הצדקה לנקיטת פעולה.
להלן תרשים המראה את מספר הפניות הפתוחות בסוף שנת :2014
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א.

א י ן נ ו ה ל ה מ ג ד י ר א ת ק ר י ט ר י ו נ י ם ל ס ג י ר ת פ נ י ו ת .לא ברור אילו
פעולות לנקוט ולכן ישנן פניות שנסגרו מבלי שרשמו בהן מה בוצע ,מי המבצע
ואין אישור מנהל מחלקה שהטיפול משביע רצון.

ב.

ס ג י ר ת ה פ נ י ו ת א י נ ה נ ע ש י ת ת ו ך פ ר ק ז מ ן ס ב י ר .כ37% -
מהפניות נסגרו לאחר יותר מ 30 -יום .ככל שעובר הזמן מיום פתיחת הפניה
ועד לבדיקה כי הטיפול הושלם ,קטנה אפקטיביות הבדיקה ונפגע הסינון של
פניות שאינן דורשות עוד טיפול.

ג.

לא מבררים עם הפונה האם הבעיה שדווחה על ידו אכן
ט ו פ ל ה כ ר א ו י .העדר בדיקה חושפת למצבים בהם ייתכן שסוגרים פניה
למרות שהטיפול התייחס לפניה אחרת.

ד.

לא מקבלים משוב על איכות הטיפול על מנת לזהות מקרים
ב ה ם ה ט י פ ו ל ה י ה ל ק ו י .ישנם סוגי אירועים כגון בעיות ניקוז ,בורות
בכביש או במפגעי בטיחות בהם ייתכן והפתרון הנבחר לא היה מיטבי ומשוב
מהמדווח יועיל לאיתור טיפול לקוי.

ה.

בסגירת פניה חוזרת (התקבלה פניה אחרת עבור אותו
א י ר ו ע ) ל א ר ו ש מ י ם א ת מ ס פ ר ה פ נ י ה ה ר א ש ו נ י ת .נוהג זה מקשה
על שיוך כל הפניות המתייחסות לאותו האירוע.
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ו.

נוהגים לתייק את טפסי הפניה של מחלקת התפעול למרות
שאין ערך מוסף לתיוק ניירת כאשר כל המידע הרשום בה
נ מ צ א ב ת ו כ נ ת ה מ ו ק ד ו נ י ת ן ל ש ח ז ו ר ב ק ל ו ת.

.6

בקרה ניהולית
החלק הארי של הפניות מטופלות ללא עיכוב והינן בנושאים שגרתיים שאינם
מחייבים בקרה ,אולם ישנם אירועים שטיפול לקוי או פגמים בתיעוד עלולים להשליך
על יכולת המועצה להוכיח כי ננקטו כל האמצעים הדרושים לטיפול במפגע תוך פרק
זמן סביר .הבקרה אחר הטיפול באירועים אלו מחייב תהליך שיטתי ועקבי לזיהויים,
למעקב ונהלי עבודה להבטיח כי חריגות מהמדיניות מטופלות.
א.

לא בודקים מהן הסיבות להיווצרות אירועים מהותיים
ואילו שינו יים בנהלי העבודה היו מקטינים את סבירות
ה ת ר ח ש ו ת ם .ישנם אירועים חוזרים כגון אי פינוי גזם או אשפה ,עיכובים
בטיפול בתקלות תאורה ובעיות ניקוז ,בהם הפקת לקחים תאפשר ליישם
מדיניות של תחזוקה מונעת.

ב.

לא

ננקטות

פעולות

מתקנות

לזיהוי

הסיבות

ומניעת

ה ת ו פ ע ו ת ה ב א ו ת:

ג.

()1

עיכוב ברישום הפעולות שבוצעו לטיפול בפניות.

()2

פניות בהם נרשם "טופל" ללא פירוט מה בוצע.

()3

בירור הסיבות לפניות שנותרות פתוחות מעבר לפרק זמן סביר.

לא מתכנס פורום ניהולי שמטרתו לעקוב אחר סטאטוס
הטיפול

בתלונות

ולהסיר

מכשולים

שמקשים

על

קיום

ה ח ל ט ו ת .יש לציין כי בעבר התקיימו ישיבות בראשות ראש המועצה אולם
הן הופסקו.
ד.

לא נעשה שימוש במערכת המוקד לאיסוף מידע ניהולי על
מ ח ל ק ו ת ה ת פ ע ו ל ו ש פ " ע .לא מכינים דוחות על סוגי אירועים ומדדים
השוואתיים לתקופות קודמות המפרטים את הנתונים הבאים:
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()1

מספר פניות מכל סוג בהתפלגות חודשית.

()2

התפלגות משך הזמן לטיפול בסוגי אירועים שונים.

()3

מספר אירועים שלא טופלו במסגרת הזמן התקני.

()4

סך משך הזמן המוקדש לטיפול בסוגי אירועים שונים.
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המלצות
.1

מדיניות

א.

מומלץ לקבוע מדיניות הקובעת את אחריות מנהלי המחלקות לטפל במכלול הפעולות
הנדרשות לטיפול בפניות עד לסגירתן.

ב.

מומלץ להכין נוהל שיגדיר את הגורם המטפל והפעולות שעליו לנקוט בשלבים השונים
מקבלת הפניה ועד לסגירתה.

.2

מבנה ארגוני

א.

מומלץ כי מנהלת המוקד תהיה כפופה למזכיר.

ב.

מומלץ להטמיע את הגדרות התפקיד כפי שנוסחו על ידי משרד הפנים בתוכנית
העבודה של מנהלת המוקד.

ג.

מומלץ שמנהלת המוקד לא תהיה מעורבת בטיפול בפניות אלא תתמקד בבקרה על
הטיפול בתלונות במחלקות (מהירות תגובה ,נאותות טיפול ,תיעוד נאות של הפעולות
שבוצעו).

ד.

מומלץ שמנהלי המחלקות ידווחו למנהלת המוקד על נושאים בהם יש לעדכן את
המוקדניות כגון על עבודות יזומות ומידע אחר שרלוונטי למתן מענה לפניות תושבים.

.3

ה.

מומלץ כי מנהלת המוקד תשתתף בישיבות מנהלי מחלקות.

ו.

מומלץ למנות ממלא/ת מקום למנהלת המוקד ולהגדיר את תהליך ההכשרה הנדרש.

רכישת שירותי מוקד

א.

מומלץ לסכם בכתב עם חברת גלבוע מדדי איכות שירות ונהלי דיווח תקופתיים.

ב.

מומלץ לקיים בקרה על זמני ההמתנה ,לתעד את תוצאות הבדיקות התקופתיות ולנתח
את הסיבות לשינויים באחוזי השיחות הננטשות.

ג.

מומלץ לקיים הדרכות תקופתיות לעובדי המוקד בתחומי המועצה על מנת שיכירו את
בעלי התפקידים ואת התשתיות במושבה.

ד.

מומלץ לקבל הדרכה תקופתית מבית התוכנה במטרה לוודא כי ניתן מענה לצרכים
תפעוליים שמתעוררים וכי משתמשים ביכולות חדשות כשמעדכנים גרסה.
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.4

מעקב טיפול בפניות

א.

מומלץ להשלים את עדכון ההערות בכל תתי הקטגוריות בהסברים תמציתיים כדי
שעובדי המוקד ידעו כיצד עליהם לטפל בכל אחד מסוגי האירועים.

ב.

מומלץ לבחון את צרכי המידע של המשתמשים על מנת לזהות תתי קטגוריות שאינן
נחוצות.

ג.

מומלץ לעדכן את פרטי הקשר של בעלי התפקידים ולהנחות את עובדות המוקד
להפנות את הפניות ישירות לבעלי התפקידים הרלוונטיים.

ד.

מומלץ כי בעלי התפקידים יתקינו אפליקציה בטלפון הסלולארי באמצעותה יקבלו את
הפניות שיועדו להם ויעדכנו את הפעולות שביצעו מיד לאחר סיומן.

ה.

מומלץ לרשום במערכת בזמן אמת וברמת פירוט המתאימה לאופי האירוע את פרטי
הטיפול.

ו.

מומלץ להגדיר מדדי זמן לטיפול בתלונות ,ככלי עזר לאיתור פניות שמסיבה כלשהי
אינן מטופלות.

ז.

מומלץ לרשום בכל פניה את המועד הצפוי לסיום הטיפול על מנת לניתן יהיה לענות
למתלונן בעת פניה חוזרת ובמקרים חריגים בהם המועד הצפוי לסיום הטיפול אינו
מידי ,להודיע על כך לפונה באמצעות הודעת .SMS

ח.

מומלץ לבחון דרך לאפשר לתושבים לצפות בסטאטוס הטיפול בפניה (למשל על ידי
הזנת מספר פניה באפליקציה או האתר אינטרנט שיציג את הפעולות שבוצעו).

.5

סגירת פניות

א.

מומלץ שמזכירות המחלקות תסגור מידי שבוע את הפניות על מנת לוודא כי ניתן מענה
נאות וכי מולאו דרישות התיעוד.

ב.

מומלץ כי עובדי המוקד יקיימו שיחות (באופן מדגמי) משוב עם תושבים עבור פניות
שנסגרו ,יתעדו את תוצאותיו וידווחו למנהלת המוקד כאשר היו ממצאים חריגים.

ג.

מומלץ כי לאתר פניות כפולות ולקשרן לפניה הראשונה כדי שפניות באותו נושא לא
יטופלו ויספרו בנפרד.
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.6

בקרה ניהולית

א.

מומלץ להכין דיווח מידי רבעון על הפניות ועל שינויים בנהלי עבודה שנבעו ממסקנות
שהוסקו מאירועים אלו .להלן סוגי מידע שרצוי לכלול בדיווח:

ב.

()1

התפלגות הפניות לפי תתי קטגוריה

()2

התפלגות משך הזמן לטיפול בסוגי אירועים שונים.

()3

מספר האירועים בהם הייתה חריגה מזמן התקן.

()4

משך הזמן שנדרש לטיפול בכל קטגוריה.

מומלץ שמנהלת המוקד בשיתוף עם מנהלי המחלקות תבדוק את הסיבות לאירועים
שדווחו על מנת לזהות אילו פעולות ניתן לנקוט כדי להקטין את הסבירות להישנותם
בעתיד.

ג.

מומלץ שמנהלת המוקד תכין דוח תקופתי על חריגות מהנהלים ויתקיימו ישיבות עם
מנהלי המחלקות לעקוב אחר נושאים שחוזרים.
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רקע כללי

צי הרכב מנוהל על ידי קצין בטיחות בתעבורה המועסק כנותן שירות ועובדי מועצה
המטפלים בהיבטים המנהליים כגון רכש ותשלום על הוצאות האחזקה והביטוח.
במועצה כלי רכב מהסוגים הבאים:
רכבים מחלקתיים – רכבים המשמשים לפעילות שוטפת בתחום הניקיון ,התחזוקה,
האכיפה ולעריכת סיורים ברחבי הישוב .הרכבים אינם צמודים לרוב לעובד ספציפי וחל
איסור לשימוש פרטי ברכבים אלו .לאחר שעות העבודה כלי הרכב חונים במתחמים
השייכים למועצה.
רכבים צמודים – רכבים שנתנו לעובדים כחלק מתנאי שכרם .לעובדים אלו נזקף שווי
שימוש בשכר המגלם את ההטבה ( 21כלי רכב בשנת .)2014
משאיות /טרקטורים  /אופנועים – כלים המשמשים לפעילות שוטפת.
בשנת  2014היו ברשות המועצה כלי רכב בהתאם להתפלגות הבאה:
2014

2015

מחלקה
בטחון

פרטי

3

3

הנדסה

פרטי

3

3

פיקוח

אופנוע

3

3

פרטי ותפעולי

5

4

משא

2

3

פרטי  /דו שימושי

8

6

טרקטורים

2

3

פרטי/דו שימושי

15

13

הנהלה

פרטי

1

1

מים

פרטי

-

3

וועדה מקומית

פרטי

-

2

42

43

שפ"ע

תפעול

סך הכול
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ישנם גם  6כלי רכב חשמליים ו 15-נגררים .במרבית כלי הרכב מותקנת מערכת "פוינטר"
לאיתור מיקומם והמתעדת את מסלול נסיעתם.
להלן סיכום עלויות כלי הרכב בשנת  2014לפי קטגוריות:
סעיף

סכום

דלקים

953,198

תיקונים ומבחנים שנתיים

397,369

ביטוחים

265,462

קצין רכב

127,440

שטיפה ואביזרים

51,225

פוינטר

40,697

רישיונות

47,747

סך הכל

1,883,138

מטרות הביקורת

לבדוק את קיום החוקים הרלוונטיים לניהול צי רכב.
לבדוק האם התחום מנוהל בהתאם לעקרונות היעילות והחיסכון.
היקף הביקורת
הביקורת הקיפה את היבטי ניהול צי הרכב בשנת  .2014הממצאים מתבססים על המידע שהתקבל
מבעלי התפקידים ומדוחות שהופקו ממערכות המידע הרלוונטיות .הביקורת מציינת כי זכתה לכל
שיתוף הפעולה שנזקקה לו כדי למלא את תפקידה.
ממצאים
ממצאים תקינים מודגשים בקוו
ליקויים רשומים במרווח רחב
.1

מדיניות
רכב צמוד ניתן לעובדים (כולל למועסקים באמצעות חברת ההנדסה "בר טכנולוגיות") כחלק
מתנאי השכר בעוד שאר העובדים מקבלים תוספת על נסיעות בהתאם לרמת הניידות.
העובדים חותמים על מסמך המגדיר את כללי השימוש ברכב.
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א.

לא

הוגדרה

מגבלת

קילומטרים

חודשית

לתפקיד

בהתאם

ו ל מ ר ח ק י ם ש ה ע ו ב ד נ ו ס ע ל מ ק ו ם ה ע ב ו ד ה .ישנם עובדים שנסעו מעל
 35,000ק"מ בשנה וכתוצאה מכך נגרמות הוצאות דלק גבוהות וגידול בעלויות
הטיפולים וירידה בשווי המכירה של כלי הרכב.

ב.

לא מחייבים עובד בהשתתפות עצמית במידה ואחראי לנזק
ש ג ר ם ב ת א ו נ ת ד ר כ י ם .גם כאשר אין לרשות עלות כספית לתיקון הרכב שנפגע
הרי שאין הצדקה שהרשות תישא בעלויות של ירידת ערך והגידול הפרמיה לאורך זמן
בשל שימוש בלתי אחראי ברכב שהועמד לרשות העובד ובעיקר כאשר הנזק נגרם שלא
בתפקיד או כשנהג בן משפחה.

ג.

לא נקבעו מגבלות לגבי שימוש ברכב שהועמד לרשות העובד
ע ל י ד י נ ה ג י ם צ ע י ר י ם .לעיתים שימוש ברכב על ידי נהגים צעירים כרוך
בסיכונים כגון בלאי מואץ ונהיגה בלתי זהירה וההשתתפות העצמית כפולה מהתעריף
הרגיל.

ד.

ישנם כלי רכב בהם לא מותקן מכשיר פוינטר דבר המהווה חוסר
עקביות

בבקרה

על

דפוסי

השימוש

ברכש

על

בעלי

ידי

ה ת פ ק י ד י ם.
.2

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה

תקנת תעבורה  579מחייבת כל מוסד המפעיל  40כלי רכב להעסיק קצין בטיחות
מוסמך שיש לו רישיון נהיגה לסוגי הרכב המופעלים במפעל.
תפקידי קצין הבטיחות הם:


לפקח על כך שהנהגים ימלאו אחר הוראות דיני התעבורה.



לפקח על כך שמצב בריאותם של הנהגים יהיה תואם את דרישות התעבורה.



להדריך את הנהגים בענייני נהיגה ,טעינה ,פריקה ,טיפול ברכב ודיני התעבורה.



לנהל רישומים לגבי כלי הרכב והנהגים על פי הפרטים שהורתה הרשות.

תקנה  580קובעת כי קצין הבטיחות יעמוד לרשות המפעל בלבד ולא יעסוק בו בכל תפקיד
זולת תפקידו כקצין בטיחות ,אלא באישור המוסמך מטעם משרד התחבורה.

א.

ל א נ מ צ א ה ה ס כ ם ע ם ק צ י ן ה ב ט י ח ו ת ה ר כ ב .בהעדר הסכם תכולת
תפקידו אינה מוגדרת בכתב ואין תיעוד לסיכומים שהיו בתחילת ההתקשרות .במהלך
התקופה גם לא הוגדרו בכתב המשימות שנדרשות ממנו לניהול צי הרכב.
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ב.

אין הקפדה שקצין בטיחות מוסמך יחתום על כל המסמכים
ה ד ר ו ש י ם כ ר א י ה ל פ ע י ל ו ת ה ב ט י ח ו ת .נותן השירות שמועסק בפועל לא
הוכשר כקצין בטיחות ואינו ממלא את כל דרישות הכשירות הנדרשות בתקנות
(כמוגדר בסעיף  581ובסעיף  580א ' ) :יחזיק ברישיון נהיגה לכל כלי הרכב שיש
ברשות (למשל למשאית) ,יהיה בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות בתחום התחבורה
ובידו תעודת סוג  2במכונאות רכב מאת משרד העבודה.

ג.

לא נמצא תיעוד עקבי להדרכות נהגים ולבדיקה תקופתית של
ב ט י ח ו ת ו ת ק י נ ו ת כ ל י ה ר כ ב .ליבת התפקיד של קצין בטיחות בתעבורה היא
לבצע את כל הפעולות שנועדו לשפר את בטיחות הנהיגה ולתעד את הראיות לכך.

ד.

לא נערך פיקוח על מערך ההיסעים המתבצע על ידי קבלני
ה מ ש נ ה .לא מתבצעות הפעולות הבאות:
()1

אפיון צרכי הבטיחות בהכנת מכרזים לבחירת קבלני משנה בתחום ההסעות.

( )2לא מתקבל אישור תקינות ובטיחות של כלי הרכב מקצין הבטיחות של קבלני
המשנה.
()3

ה.

לא נבדקת תקפות רשיונות כלי הרכב המופעלים על ידי קבלני המשנה.

אין גיבוי לנתונים שמנוהלים בתכנה בה משתמש קצין הבטיחות
לניהול צי הרכב ובמידה ומסתיימת ההתקשרות בהתרעה קצרה
יהיה קושי לשחזר את נתוני היסטוריית הטיפולים של כלי
ה ר כ ב.

.3

רכש
המכרז הציבורי מוגדר כהזמנה של רשות מנהלית לתחרות מאורגנת לקראת כריתתו של חוזה
כשמטרותיו הן  :הגנה על עיקרון השוויון ,שמירה על טוהר המידות ומניעת משוא פנים
ושחיתות ,בצד השאיפה לאפשר לרשות להתקשר בעסקה כלכלית מיטבית תוך התנהלות
יעילה החוסכת בכספי הציבור .מבין המטרות הנ"ל זוכה בדרך כלל עיקרון השוויון למעמד
בכורה גם במחיר ויתור על השגת תוצאה כלכלית מיטבית באותם המקרים שבהם נוצרת
התנגשות בין שתי תכליות אלה.
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א.

בשנים  2014ו 2015-נרכש דלק בסכום הקרוב למיליון  ₪ללא
ש נ ע ר ך מ כ ר ז .יחד עם זאת נערך מידי פעם משא ומתן להגדלת ההנחה הניתנת על
מחיר המחירון.

ב.

לא נמצא תיעוד לבדיקת שיעורי ההנחה שסוכמו עם חברות
ה ד ל ק .בהעדר מסמכים המאמתים את מחיר המחירון ואת שיעור ההנחה שסוכם לא
ניתן היה לוודא את תקינות הבדיקות בטרם אושרו החשבונות לתשלום.

ג.

לא נמצא תיעוד להצעות מחיר לרכישת שירותי מוסך ומרביתן
לוו

בהזמנות

עבודה

ב ד י ע ב ד .ההתקשרות מבוססת על הצעת מחיר

שהתקבלה בדצמבר  .2012ההסבר שניתן הוא שקיימת דחיפות באישור תיקוני שבר
וכי הצעות מחיר אינן משקפות בהכרח את הטיפול שיידרש .בהעדר הסכם מול מוסכים
המגדיר את מחיר שעת העבודה וההנחה על מחירי החלפים ,אין בקרה אפקטיבית על
החשבונות שקצין הבטיחות מאשר לתשלום.

ד.

רכש

שירותי

מוסכים

נקבע

ללא

הליך

מובנה

להתחשבות

ב ש י ק ו ל י א י כ ו ת ו ב ע ל ו י ו ת ה ר כ ב ה ח ל י פ י .השיקול המרכזי בבחירת
המוסכים הנו המחיר והמלצת קצין הבטיחות .לרוב תיקונים וטיפולים נעשים במוסכים
שאינם מורשים מטעם יבואן בשל העדפת שיקולי מחיר .לדוגמא ,בחשבוניות של "א.מ.
שירותי רכב חדרה" לא נרשם את קריאת מד האוץ בעת כניסת הרכב לטיפול .עובדה
זו מצביעה על הרמה המקצועית כמו גם על חוסר הבקרה מפני הסיכון לשימוש ברכב
בעת שנמצא במוסך.
תגובת מנהל צי הרכב :הייתה תקלה במוסך במשך תקופה מסוימת ומאז העניין טופל.

ה.

רכישת דלק בכרטיס תדלוק אינה מלווה בהס בר לסיבת התדלוק
ו ל ל א ח ת י מ ת ג ו ר ם מ א ש ר א ו ה ע ו ב ד .לא נערכת בדיקת סבירות לכמות
הדלק שנרכשת בכרטיס האשראי (כ ₪ 55,000-בשנת  .)2015סקירת ההוצאות מעלה
כי ישנם מקרים בהם מופיעים חיובים עבור מיכל דלק מלא בימים עוקבים על ידי אותו
העובד ,מבלי שמתועד הסבר מניח את הדעת לכך.

ו.

לא נערך הסכם מסגרת עם חברת השכרה המבוסס על הערכת
ה י ק ף ה ת ק ש ר ו ת ש נ ת י .בשנת  2015שולם לחברת השכרה כ 68-אלפי  ₪אולם
המחיר נקבע בתחילת שנת ( 2014בהליך השוואת הצעות מחיר) .למרות העלייה
בהיקפי השכרת הרכב מאז לא נערך תהליך חוזר לבדיקת מחירי ההשכרה ולא עדכון
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של תנאי ההתקשרות כדי להשיג תנאים המתאימים להיקפי השכרה שהפכו להיות
מהותיים.
.4

שונות

א.

ישנם כלי רכב רבים בהם קריאת מד האוץ המופיעה בחיוב
חברת הדלק אינה מעודכנת ומציגה את אותה הקריאה מידי
ח ו ד ש .הדבר פוגם ביכולת לעקוב אחר סבירות הוצאות הדלק.

ב.

ל א נ ע ר ך מ ע ק ב א פ ק ט י ב י א ח ר ס ב י ר ו ת ה ו צ א ו ת ה ד ל ק .לא נמצא
תיעוד לבחינה שוטפת של הוצאות הדלק ביחס למרחקי הנסיעה ואיתור מקרים בהם
צריכת הדלק חריגה וכתוצאה מכך אין בקרה על גניבת דלק או דפוסי נהיגה הגורמים
לצריכת דלק גבוהה.

ג.

אין בקרה על שימוש בכלי רכב מחלקתיים בהתאמה לדיווח על
ש ע ו ת כ ו נ נ ו ת  .כלי רכב מחלקתיים אמורים לחנות במגרש החניה בשעות אחר
הצהריים אולם לעיתים נוהל זה אינו מקוים.

ד.

הטופס לנוהל שימוש ברכב עליו חותמים העובדים אינו מותאם
ל צ ר כ י ה ר ש ו ת  .הטופס מכיל הוראות לרכבי ליסינג שאינם רלוונטיים ואינו כולל
התייחסות לכך שעל המורשים לנהוג להיות מעל גיל שלושים אלא אם כן התקבל לכך
אישור מפורש והתנאי נכלל בפוליסת הביטוח.

ה.

אין טופס מתאים בו העובד חותם כי מודע שחל איסור לתת את
ה ר כ ב ל ש י מ ו ש נ ה ג ש ג י ל ו צ ע י ר מ  2 4 -ש נ י ם .בהעדר החתמת העובד על
מודעות למגבלה זו לא יהיה כיסוי ביטוחי במקרה של נזק.
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המלצות
.1

מדיניות

א.

מומלץ לקבוע נוהל המגביל את השימוש ברכב לפי קריטריונים של מרחק מגורים ,סוג
התפקיד והמרחק הנסיעות הנדרש לביצועו .יש לקבוע תעריף ראלי בו יחייבו העובדים
שיחרגו מהתקרה השנתית של הקילומטרז' שאושר.

ב.

מומלץ לקבוע נוהל לחיוב עובדים אשר גרמו לנזק לכלי הרכב בשל רשלנות ולהחתימם
על מסמך המאשר את הסכמתם לכך.

ג.

מומלץ לקבוע מגבלות על שימוש ברכבי שירות לנהגים צעירים במקרים בהם מזהים
כי דפוסי השימוש ברכב חריגים (כגון ריבוי תאונות ותקלות ,מרחק בלתי סביר שלא
בשעות העבודה וצריכת דלק חריגה).

ד.

מומלץ לקבוע קריטריונים אחידים להתקנת מכשירי פוינטר ברכבים הצמודים
לעובדים .ניתן לשקול מתן פטור למנהלי אגפים ומחלקות.

.2

תפקיד קצין בטיחות בתעבורה

א.

מומלץ להכין הסכם כתוב המפרט את המשימות הנדרשות מקצין התעבורה.

ב.

מומלץ להקפיד כי כל המסמכים הנדרשים למילוי דרישות החוק יחתום קצין בטיחות
בתעבורה.

ג.

מומלץ לתעד את כל בדיקות הבטיחות ותקינות כלי הרכב ואת האסמכתאות לקיום
הדרכות נהגים תקופתיות.

ד.

מומלץ כי קצין התעבורה יקיים פקוח על מערך ההיסעים המתבצע על ידי קבלני
משנה.

ה.

מומלץ כי ברשות יהיה רישיון שימוש לתכנה המשמשת לניהול צי הרכב וכי הנתונים
יסונכרנו באופן שוטף כדי שלבעלי התפקידים המשתתפים בוועדת הרכש תהיה גישה
למידע הרלוונטי לבקרה על רכש שירותים.
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.3

רכש

א.

מומלץ לערוך מכרז לרכישת בנזין וסולר.

ב.

מומלץ לתעד את הבדיקות לתקינות חיובי הדלק בכרטיס תדלוק ולוודא שבוצעו כתנאי
לתשלום החשבוניות.

ג.

מומלץ לערוך תהליך מובנה ומתועד לבחירת מוסכי שירות תוך מתן משקולות לשיקולי
איכות ,זמינות רכב חליפי ואחוזי הנחה על עבודה וחלפים.

ד.

מומלץ כי קצין התעבורה יקיים בקרה על השימוש בכרטיס התדלוק ויוכנו דוחות
המסבירים את השימוש בדלק שנרכש גם עבור כלי עבודה כדי שניתן יהיה לבדוק את
סבירות הצריכה.

ה.

מומלץ לקיים הליך לבדיקת הצעות מחיר להשכרת רכבים שיכלול הנחה מדורגת
בהתאם להיקפי ההתקשרות השנתיים.

.4

שונות

א.

מומלץ לדאוג כי מכשירי הדלקן יכוילו כך שבחשבוניות המתקבלות מחברת הדלק
יצוין מד המרחק עדכני ברכב.

ב.

מומלץ להכין טבלה חודשית של צריכת הדלק ושל המרחק ולחשב את הצריכה
הממוצעת כדי לזהות חריגה מדפוסי שימוש סבירים.

ג.

מומלץ לקיים בקרה אחר שימוש בכלי רכב מחלקתיים ולהתריע כאשר נעשה בהם
שימוש פרטי חריג.

ד.

מומלץ להכין טופס עדכני לשימוש ברכב ולהחתים את כל העובדים להם רכב צמוד או
המקבלים רכב מושכר.
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דוח ביקורת על יישום חוק
עזר לשילוט
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רקע כללי

בתחומי המועצה מותקנים שלטים מסוגים שונים כגון שלטי חוצות ,שלטים מסחריים,
שלטים על בתי עסק ובאתרי בנייה .הנושא מוסדר בחוק עזר עירוני מתוך תכלית ששלטי
הפרסום יוצבו באופן מפוקח ומבוקר ,יהיו בטיחותיים ,בלתי פוגעניים וישתלבו בנוף של
המרחב הציבורי.
שלטי פרסום – ברחבי המועצה כ 2,000-שלטים והופקו בגינם חיובים בסך  866אלפי ₪
מתוכם נגבו במהלך השנה  635אלפי ( ₪חלקו בגין שנים קודמות).
החיוב באגרת שילוט מבוסס על הוראות חוק העזר לפרדס-חנה-כרכור (מודעות ושלטים),
התשס"ז 2006 -המוצג בנספח .חוק העזר קובע כי כל המבקש לפרסם מודעה או לתלות
שלט יגיש בקשה לראש המועצה אשר רשאי לתת רישיון ,לסרב לתתו ,או להתנותו בתנאים.
תוקפו של הרישיון הוא עד סוף השנה בה ניתן ויש להגיש בקשה לרישיון  30יום לפני תום
תוקפו.
החברה המספקת שירותי גביה עורכת סקר שנתי של שלטים ומפיקה חיובים לבעלי
העסקים על פי התעריפים שנקבעו בחוק העזר.
מתקני פרסום חוצות  -המועצה פרסמה מכרז בשנת  2009להקמה ,תחזוקה ותפעול של
מתקני פרסום חוצות ומתן זכות פרסום על גביהן .שלטים אלו מוצבים בשטחים ציבוריים
כגון שטחי הפרדה בדרכים ,שלטי חוצות ,ארגזי פרסום ושלטי הכוונה .בשנת  2014שילמו
למועצה שני הזוכים במכרז כ 227-אלפי  ₪ו 194-אלפי  ₪עבור הזיכיון .החוזה עמן הוארך
לתקופה נוספת של  5שנים.
לוחות מודעות  -ישנם  24לוחות מודעות ברחבי היישוב עליהן מודבקות מודעות של גופים
מסחריים ,של המועצה ומוסדות התרבות שבתחומה ומודעות אבל .חוק העזר קובע כי בעד
מודעות המתפרסמות על  40לוחות מודעות או חלק מהם למשך  3ימים או חלק מהם ,יגבו
התעריפים הבאים:

מודעה גדולה
מודעה בינונית
מודעה קטנה
מודעה זעירה
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אגרת
פרסום
90
68
45
23

בשקלים חדשים
אגרת
עבודה
47
39.5
32.9
14.3

סך הכל
אגרה
137
107.5
77.9
37.3
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מטרות הביקורת

 .1לבדוק האם מקיימים את חוק העזר לגבי מודעות ושלטים.
 .2לבדוק האם תהליכי העבודה מיטביים ומקיימים את מטרתם.
היקף הביקורת
הביקורת נערכה בשנת  2015והקיפה את תהליכי העבודה וגביית האגרות בשנת  .2014הממצאים
מתבססים על המידע שהתקבל מבעלי התפקידים ומדוחות שהופקו ממערכות המידע הרלוונטיות.
הביקורת מציינת כי זכתה לכל שיתוף הפעולה שנזקקה לו כדי למלא את תפקידה.
ממצאים
.1

כללי
תחום שילוט החוצות ולוחות המודעות מטופלים על ידי מספר גורמים :אגף הגביה ,מנהלת
הכנסות ממשרדים ושילוט ,מזכירת אגף הכספים ,מחלקת הנדסה ומחלקת הפיקוח.

א.

וועדת שילוט טרם קבעה קריטריונים והנחיות לרישוי שלטים.
הדבר דרוש כדי להבהיר מהם הקריטריונים לרישוי שלטים וכדי להגדיר שפה עיצובית
אחידה במקומות שבהם זה רלוונטי.

ב.

תהליכי העבודה לא עוגנו בנהלים מעודכנים ובבקרה שיש לבצע
על החברה שמתפעלת את אגף הגביה.

ג.

ח ו ק ה ע ז ר מ ס ו ר ב ל ו א י נ ו ע ד כ נ י .קיים ריבוי תעריפים דבר המסבך ללא
צורך את הגביה ויוצר הפליה בין סוגי שלטים שונים ללא סיבה ברורה.

ד.

אתר המועצה אינו כולל מידע לציבור לגבי חוק העזר ,הגורם
אליו

עליהם

לפנות

כדי

להסדיר

את

הרישיון

ולא

את

ה ק ר י ט ר י ו נ י ם ע ל פ י ה ם נ י ת ן ה ר י ש י ו ן  .לתושבים אין מקור מידע זמין לגבי
דרישות חוק השילוט ולא דואגים להביא לידיעת המבקשים לפתוח עסק חדש על
דרישות החוק ונהלי העבודה הנוגעים להצבת שלט.
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.2

רישוי השלטים

א.

מ י ע ו ט מ ב ו ט ל ש ל ש ל ט י ם ע ב ר ת ה ל י ך ר י ש ו י  .לא מקיימים את דרישת
סעיף  7לחוק העזר לפיו "לא יציג אדם שלט ,לא ירשה לאחר מטעמו להציגו ולא יגרום
להצגתו ,אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה ובהתאם לתנאי הרישיון.

ב.

בהתאם למדיניות האכיפה לא מטפלים בשלטים שנבנו ללא
היתר ובכך נוצר סיכון בטיחותי עקב התנתקותם בשל רוחות או
ק ו ר ו ז י ה ב מ ב נ ה ה ש ל ט .יש לציין כי פורסמו מקרים בהם קצר חשמלי גרם
לשריפה או ששלטים שהתנתקו בעת סופה גרמו לנזקים.

ג.

לא אוכפים את סעיף  10בחוק העזר לפיו "לא יציג אדם שלט,
לא ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגת שלט בלי לציין עליו
את מספר הרישיון".

ד.

לא מנהלים מאגר מידע עדכני של תושבים שקבלו רישיון
ש י ל ו ט .ישנו תיעוד למכתבים שהוצאו לבעלי עסקים שבקשו רישיון שלט אולם אין
רשימה מרכזת של שלטים שקבלו רישיון.

.3

חיוב באגרה

א.

לא גובים אגרה בעד מתן רישיון כמוגדר בתוספת לחוק העזר
ס ע י ף  ) 5 ( 2ב ס ך  ₪ 190( ₪ 2 2 8שהוצמדו למדד) .בהתאם לנתוני החברה
המספקת את שירותי הגביה ישנם קרוב ל 2,000-שלטים ולכן הפסד ההכנסה למועצה
הסתכם ב 450-אלפי .₪

ב.

ש י ע ו ר ה א ג ר ה ע ל ח ל ו ן ר א ו ו ה א י נ ו ת ו א ם ל ח ו ק ה ע ז ר .סעיף )2(2
קובע כי "בעד שלט על חלון ראווה ,ל 6-מ"ר הראשונים או חלק מהם ,לשנה או חלק
ממנה יגבה  ."₪ 92.5בפועל לא גבו על שלטים ששטחם נמוך מ 6-מ"ר את מלוא הסכום
ואובדן ההכנסה לרשות הסתכם ב 87 -אלפי .₪

ג.

ח י ו ב י ה א ג ר ה מ ב ו ס ס י ם ע ל נ ת ו נ י ס ק ר ש מ ב ו צ ע י ם פ ע ם ב ש נ ה.
ישנו אובדן הכנסה בגין אגרה שנתית במקרים בהם שלטים הוצבו לאחר השלמת
הסקר.

דוח ביקורת לשנת 2015

עמוד 27

.4

אגרה עבור מודעות
בשנים  2014ועד  2015ההכנסות מאגרת תליית מודעות הסתכמו ב 12 -אלפי  ₪ואילו
ההוצאה עבור תליית מודעות ב 14.8-אלפי  .₪לכאורה הפעילות הייתה אמורה להניב
הכנסה לרשות ,אולם ההסבר שניתן הוא שעודף ההוצאה נובע מפרסום מודעות מטעם
המועצה.

א.

התשלום שגובים על תליית מודעות אינו מותנה בגודל המודעה
ו ב מ ש ך ה ז מ ן ו א י נ ו ת ו א ם ל ת ע ר י ף ש נ ק ב ע ב ח ו ק ה ע ז ר .כיום נגבה
סכום מקורב ובהתאם לשיקול הדעת של מזכירת האגף.

ב.

התשלום בגין המודעות מבוצע בקופת המועצה במקום באגף
ה ג ב י ה  .קבלת מזומן והפקת קבלה למשלם מהווים גורם סיכון ביחס לחלופה בה
המבקש לתלות שלט ימציא שובר תשלום ששולם בבנק הדואר או באגף הגביה.

ג.

מזכירת אגף הכספים מפיקה קבלות עבור אגרת תליית מודעות
מבלי לרשום בה פרטים לגבי סוג המודעה ,מספרן ומשך הזמן
ש י ה י ו ת ל ו י ו ת .שיטה זו מקשה על בדיקת תקינות החיוב.

ד.

לא נבדקת ההתאמה בין ההכנסות ממודעות לבין התשלום לנותן
ה ש י ר ו ת ש ת ו ל ה א ת ה מ ו ד ע ו ת .בכך לא מבוצעת בקרה לאיתור מקרים בהם
לא הופקה קבלה עבור מודעות ששולם עבור תלייתן.

.5

תפעול לוחות המודעות

א.

ל א ק י י מ ת ר ש י מ ה ש ל מ י ק ו מ י ל ו ח ו ת ה מ ו ד ע ו ת .מידע זה נחוץ כדי
לפקח על איכות שירות תליית המודעות ותחזוקת הלוחות.

ב.

לא הותקנו לוחות מודעות בהתאם לגידול של היישוב וכתוצאה
מ כ ך י ש נ ן ש כ ו נ ו ת ב ה ם ח ס ר י ם ל ו ח ו ת מ ו ד ע ו ת .בהעדרן התושבים
תולים מודעות על עמודי חשמל ,תחנות אוטובוס ובמקומות אחרים אשר אינם מיועדים
לכך ולא ממוצה פוטנציאל ההכנסות מפרסום.

ג.

בלוחות המודעות אין שטח שמוקצב למודעות קטנות בנושאים
א י ש י י ם ש נ י ת ן ל ת ל ו ת ל ל א ת ש ל ו ם .כתוצאה מכך תושבים שזקוקים לפרסם
בעל חיים שאבד ,או הודעות שאינן בעלות אופי מסחרי תולים אותן במקומות שאינם
מיועדים לכך.
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ד.

הדבקת מודעות אבל נעשית על ידי התושבים במקום על ידי
נ צ י ג ה ר ש ו ת .חוק העזר פוטר מודעות האבל מתשלום אולם כאשר התושבים תולים
אותם בעצמם הם עושים זאת שלא במקום המיועד לכך ואף מכסים מודעות ששולם
עבורם.

ה.

לא רשום על גבי לוחות המודעות שיש לפנות למועצה כדי
להסדיר את תשלום האגרה וכי מי שיתלה מודעה ללא ביצוע
ה ל י ך ז ה י ה י ה צ פ ו י ל ק נ ס .התושבים אינם מודעים לחוק העזר ולכן ברוב
המקרים מודעתם מוסרת וגם לא ננקטים אמצעי אכיפה.

ו.

נ ותן

השירות

שמטפל

במודעות

מועסק

ללא

חוזה

ומבלי

ש ה ת ק י י ם ה ל י ך ב ח י ר ה .השירות ניתן על ידו מעל עשרים שנה ומבלי שחודשה
התקשרות באמצעות הליך מקובל לפרסום ולפניה לספקים אחרים.

ז.

לא מקיימים בקרה לאיתור מודעות שנתלו על ידי הקבלן מבלי
ש ה ת ק ב ל ת ש ל ו ם ע ב ו ר ן .לא ניתן להעריך את אובדן ההכנסה הפוטנציאלי
בהעדר בדיקה שוטפת שהתקבל תשלום עבור המודעות המוצגות על גבי הלוחות.
קיימים מקרים בהם שולם עבור תליית  50מודעות בעוד שבתחומי הרשות יש רק 24
לוחות מודעות.

ח.

לא נערכת בקרה על ידי בעל תפקיד מטעם המועצה על איכות
האחזקה של לוחות המודעות וכי מסירים מודעות שעבר המועד
ש ש ו ל ם ע ב ו ר ן .לעיתים מודבקות מודעות אבל וזיכרון בחלק המיועד למודעות
מסחריות וכי המודעות מודבקות אחת על גבי השנייה דבר היוצר מפגע אסתטי.

.6

אכיפת חוק העזר

א.

לא

מעבירים

למחלקת

הפיקוח

רשימה

של

פרטי

המודעות

שהתקבלו להפצה ,תאריך קבלתם ומשך הזמן שיתלו על לוחות
ה מ ו ד ע ו ת .בהעדר נתונים אלו הפקחים אינם יכולים לאכוף ביעילות כנגד מודעות
שנתלו שלא ברשות.

ב.

הטיפול במודעות שנתלו ללא אישור מבוצע על ידי מזכירת אגף
ה כ ס פ י ם ב מ ק ו ם ע ל י ד י מ ח ל ק ת ה א כ י פ ה .ספק השירות לתליית המודעות
פונה למזכירת האגף כאשר מאתר מודעה שנתלתה באופן פירטי והיא מתקשרת לגורם
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שפרטיו מופעים במודעה ומבקשת שיסדיר את התשלום .כתוצאה מכך אין אחידות
ועקביות בטיפול שכן לעיתים גובים תשלום ולעיתים הגורם המפר מבטיח שיסיר את
המודעות שתלה.

ג.

לא אוכפים את סעיף  11הקובע כי באתר בניה תותר הצגת שני
שלטים בלבד ובכלל אלה שלט פרסום של המתווך וכי שטחו של
ה ש ל ט ל א י ע ל ה ע ל  6מ " ר .באתרי הבניה מוצבים שלטים גדולים המפרסמים
את הדירות בפרויקט .העדר האכיפה הוסבר שהנו תואם את המדיניות הקובעת סדרי
העדיפויות של מחלקת האכיפה ושל מחלקת הפיקוח בוועדה המקומית .העדר אכיפה
חושף לסיכון של הצבת שלטים לא בטיחותיים שלא עברו תהליך בדיקה ורישוי.
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המלצות
.1

כללי

א.

מומלץ שוועדת השילוט תקבע קריטריונים למתן רישיון לשלט ותקבע כללים לעיצוב
שלטים במקומות מרכזיים.

ב.

מומלץ להכין נוהל הקובע את תהליכי העבודה שיתייחס לכל היבטי תחום השילוט:
רישוי ,תשלומים ,תפעול ,אחזקה ואכיפה .בנוהל רצוי להגדיר מי יהיה אחראי על כל
שלב בתהליך ואת הממשקים בין בעלי התפקידים וכן את נהלי הבקרה של פעילות
הגביה.

ג.

מומלץ לעדכן את חוק העזר על מנת לפשט את גביית האגרה ,לקבוע תעריפים
המתאימים למאפייני הרשות ולהגדיר מגבלות על שילוט שאכיפתן אפשרית.

ד.

מומלץ לפרסם באתר המועצה מידע לציבור שמסביר את תהליך רישוי השלטים,
פרסום על לוחות המודעות ושיעורי האגרות.

.2

רישוי השלטים

א.

מומלץ לקיים תהליך לרישוי שלטים חדשים ולחייב את בעלי השלטים להצהיר מידי
שנה כי לא חל שינוי בגודל או בסוג השלט כתנאי לקבלת רישיון שנתי .יש לציין כי
במידה והנהלת המועצה תחליט כי תשלום אגרת רישוי מידי שנה מהווים נטל לא ראוי
על הציבור באפשרותם ליזום את שינוי חוק העזר.

ב.

מומלץ לוודא ששלטים שעלולים להוות מפגע בטיחותי יקבלו היתר מהוועדה
המקומית.

ג.

מומלץ שבעת הנפקת רישיון לשלט יונפק מספר הרישוי שיודפס על השלט או במקרה
של שלט קיים תונפק תווית בפורמט המתאים להדבקה על גבי השלט.

.3

חיוב באגרת שילוט

א.

מומלץ להקפיד לגבות את האגרה בהתאם לאמור בחוק העזר.

ב.

מומלץ לעדכן את בסיס נתוני השילוט באופן שוטף על ידי איתור שלטים חדשים
ומעקב אחר עסקים חדשים שנפתחו ולא באמצעות סקר שנתי.
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.4

אגרה עבור מודעות

א.

מומלץ שהתשלום עבור תליית מודעות יעשה באמצעות הערוצים הקיימים באגף
הגביה .אישור על התשלום יועבר ישירות לעובד האחראי על הדבקת המודעות.

ב.

מומלץ לרשום בקבלה על תשלום האגרה את סוג השלט ומספר הימים שיהיה תלוי על
לוח המודעות.

.5

תפעול לוחות המודעות

א.

מומלץ להכין רשימה של לוחות המודעות ולעדכן את מיקומן בתוכנת ה.GIS-

ב.

מומלץ להתקין לוחות מודעות נוספים בהתאם לקריטריונים של מספר תושבים
ומרחקים בין לוחות המודעות.

ג.

מומלץ כי בלוחות המודעות יסומן שטח בו ניתן לתלות מודעות אישיות שאינן למטרת
פרסום.

ד.

מומלץ להכין שילוט קבוע בו ירשם באופן בולט שחל איסור לתלות מודעות אלא
באמצעות המועצה ולאחר תשלום אגרה (וכי קיים פטור למודעות אבל).

ה.

מומלץ ל בחון חלופות לתפעול לוחות המודעות (על ידי גורם פנימי או גורם חיצוני)
בכוונה להגדיל את ההכנסות מתחום זו.

ו.
.6

מומלץ שמחלקת התפעול תבצע תחזוקה שוטפת של לוחות המודעות.

אכיפה

א.

מומלץ שלמחלקת הפיקוח יהיה בסיס הנתונים על פרטי השלטים על מנת שהפקחים
יבדקו האם על כל שלט חדש מצוין מספר הרישיון המתאים והאם שולמה האגרה.

ב.

מומלץ להזין בתכנת המוקד את פרטי המודעות שיש לתלות ולפקחים תהיה גישה בזמן
אמת לנתונים על מנת לאפשר אכיפה יעילה.
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נספח  -חוק עזר לפרדס-חנה-כרכור (מודעות ושלטים) ,התשס"ז2006-
פורסם:

חש"ם  ,697התשס"ז ) ,(19.11.2006עמ' 71

בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 24-לפקודת המועצות המקומיות ,מתקינה המועצה המקומית פרדס-חנה-
כרכור לפי חוק עזר זה:

הגדרות
בחוק עזר זה -

.1
"ארגז ראווה"  -ארגז או ארון או מיתקן אחר ,בעל נפח ,שאפשר להציג בו סחורה ואשר מותקן וניצב בנפרד משטחו
העיקרי של בית העסק;
"הצגה"  -הצגת שלט בכל מקום ציבורי בתחום המועצה;
"ועדה מקצועית"  -ועדה מייעצת שמינה ראש המועצה לענין חוק עזר זה ובה שלושה חברים;
"לוח מודעות"  -לוח שהקימה המועצה להדבקת מודעות או מקום אחר שייחדה המועצה למטרה זו;
"מדד"  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מדד רשמי אחר שיחליפו;
"מודעה"  -הודעה ,תמונ ה ,כרזה או ציור ,על נייר ,בד ,עץ ,מתכת או חומר אחר ,וכן הודעה הנמסרת בכל דרך ,לרבות
דרך הפצה ,הדבקה ,הארה ,הסרטה ,צביעה או חריטה או באמצעות שידור ,כדור פורח ,כלי טיס או באמצעי אחר ,וכן
ארגז ראווה;
"מועצה"  -המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור;
"מציג שלט"  -אדם ה מציג שלט ,בין בעצמו ובין בידי אחרים ,או אדם ששמו או כינויו או מקצועו או שם עסקו או
כינוי עסקו או מהות עסקו מופיעים בשלט ,או בעל השלט או בעליו או מחזיקו של מקום שבו מוצג השלט;
"מקום ציבורי"  -כל מקום המיועד או משמש כולו או בעיקרו לציבור או הנשקף לציבור ,לרבות רחוב וכל מקום אחר
הגובל ברחוב או הנשקף אליו;
"פרסום"  -הודעת דבר ברבים דרך הפצה ,הדבקה ,הארה ,הסרטה ,צביעה ,חריטה ,שידור ,הקלטה ,עשן או תנועה ,על
ידי מסירת תוכנו בכתב ,בדפוס ,בתמונה ,בציור או באופן אחר ,למעט פרסום באמצעות מסמך המופץ או מחולק לציבור
במקום ציבורי בתחום המועצה;
"פרסומת כללית"  -פרסום של דבר או ענין כלשהו או פרסום של מוצר ,עסק ,שירות או פעילות אחרת;
"ראש המועצה"  -לרבות אדם שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק עזר זה ,כולן או מקצתן;
"רכב ציבורי"  -אוטובוס או מונית;
"שלט"  -הודעה המכילה את שמו או כינויו של אדם או מקצועו או את שמו או כינויו או מהותו של עסק או של מוסד
או צירוף של אלה או חלקם או הודעה הכוללת מילים ,אותיות ,מספרים ,תמונות או ציורים ,בין אם השלט מחובר או
נתמך לנכס ובין אם לאו ובין שהוא מואר ,ולרבות אבזרים ומיתקנים נלווים לשלט;
"שלט רגיל"  -שלט שהותקן כשהוא צמוד לקיר חיצון של עסק;
"שלט בולט"  -שלט שהותקן באופן שמשטחו החיצון מרוחק עד  25ס"מ מהקיר החיצון של עסק;
"שלט חוצות"  -שלט מתחלף ,המתופעל בידי חברת פרסום או שלט או מודעה במקום ציבורי או בשטח אחר בתחום
המועצה מחוץ לשטח התפוס בידי העסק.

פרסום מודעה
לא יפרסם אדם מודעה ,לא ירשה לאחר לפרסמה ולא יגרום לפרסומה ,אלא במקומות שקבעה המועצה ,לפי
.2
היתר מאת ראש המועצה (להלן  -היתר) ובהתאם לתנאי ההיתר.

בקשה להיתר ותנאיו
( א) המבקש היתר לפרסום מודעה בענין עינוגים ציבוריים ,מודעה מסחרית או אחרת ,יגיש בקשה לראש
.3
המועצה  48שעות לפחות לפני מועד הפרסום.
(ב) ראש המועצה רשאי -

( )1לכלול תנאים בהיתר ,להוסיף עליהם או לשנותם;
( )2לסרב לתת היתר ולבטל היתר שניתן ,אם פרסום המודעה מהווה עבירה לפי הוראות חוק
עזר זה או דין אחר או אם ,לדעת ראש המועצה ,המודעה פוגעת בציבור או ברגשותיו;
( )3לקבוע את מועד פרסומה של מודעה.
גודל המודעה
.4

(א) מודעה המתפרסמת דרך הדבקה על לוח מודעות תהא בגודל ובמידות דלהלן:

( )1מודעה גדולה (גיליון שלם)  -אורך  93ס"מ ורוחב  62ס"מ;
( )2מודעה בינונית (חצי גיליון)  -אורך  46ס"מ ורוחב  62ס"מ;
דוח ביקורת לשנת 2015

עמוד 33

( )3מודעה קטנה (רבע גיליון)  -אורך  46ס"מ ורוחב  31ס"מ;
( )4מודעה זעירה (שמינית גיליון)  -אורך  23ס"מ ורוחב  31ס"מ.
(ב) לא יתקבלו להדבקה מודעות בגודל שונה מהמפורט בסעיף קטן (א).

מסירת פרטים
.5

(א) לא יפרסם אדם מודעה אלא אם כן צוין בה שמו ומענו של המפרסם ושל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה.
(ב) בעל בית הדפוס שבו הודפסה מודעה ימסור את שמו של המפרסם ,לפי דרישת ראש המועצה.

דרכי פרסום אסורות
לא יפרסם אדם מודעה באחת מהדרכים שלהלן ,אלא אם כן ניתן לו היתר מיוחד מאת ראש המועצה ובהתאם
.6
לתנאי ההיתר:

( )1העברת מודעה לרשות הרבים ומרשות הרבים על ידי הארה לסירוגין בחשמל או באופן
אחר או על ידי מכשיר אחר או על ידי כדור פורח או כלי טיס;
( )2מתיחת סרט לרוחב הרחוב;
( )3נשיאת מודעה על מוט ,לוח או סרט וכיוצא באלה ,למעט נשיאת שלטים ומודעות בהפגנות.
רישיון לשלט
(א) לא יציג אדם שלט ,לא ירשה לאחר מטעמו להציגו ולא יגרום להצגתו ,אלא לפי רישיון מאת ראש המועצה
.7
(להלן  -רישיון) ובהתאם לתנאי הרישיון.
(ב) ראש המועצה רשאי לתת רישיון ,לסרב לתתו ,לבטלו ,לשנותו ,להתנותו בתנאים ,להוסיף עליהם או
לשנותם.

בקשה לרישיון
(א ) המבקש להציג שלט יגיש בקשה לראש המועצה ויצרף לבקשתו תרשים המראה את הצורה ,המידה ,הסוג
.8
והתוכן של השלט שיש בדעתו להציג ,החומר שממנו עשוי השלט ,המקום שבו יוצג השלט וסביבתו.
(ב) על אף האמור ,בקשה לפרסום של עינוג ציבורי יכול שתתייחס לתמונות או למודעות אחרות המשתנות
מדי פעם ,לפי ההצגות או המופעים; המבקש להציג מודעות להצגה או למופע כאמור לא יידרש להגיש את התמונות
לראש המועצה ,ובלבד שהן אושרו וסומנו בידי המועצה לביקורת לפי סעיף  5לפקודת סרטי הראינוע.

תוקף רישיון וחידושו
(א) תוקפו של רישיון הוא עד  31בדצמבר של השנה שבה ניתן.
.9
(ב) שינה בעל רישיון בתקופת הרישיון את תוכן השלט ,צורתו ,מידותיו ,סוגו ,מיקומו או את החומר שממנו
נעשה ,יפקע תוקף הרישיון; הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על שלטי חוצות.
(ג) בקשה לחידוש רישיון תוגש  30ימים לפחות לפני תום תוקפו.
(ד) לבקשה לחידוש רישיון יצורף תרשים כאמור בסעיף  ,8זולת אם לא חל שינוי בשלט.

ציון מספר הרישיון על שלט
.10

לא יציג אדם שלט ,לא ירשה לאחר להציגו ולא יגרום להצגת שלט בלי לציין עליו את מספר הרישיון.

שילוט באתר בניה
.11

לשלט המוצג באתר בניה יינתן היתר אם יתקיימו לגביו כל אלה:

( )1יצוינו בו בעלי המקצוע העוסקים בבנייתו של הבנין;
( )2השלט יותקן ויוצג לפי הוראות תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת
שלטים על ידי קבלנים רשומים) (מס'  ,)2התשל"ו;1976-
( )3שטחו של השלט לא יעלה על  6מ"ר;
( )4השלט יוסר לא יאוחר מ 20-ימים מעת אכלוס הבנין ,כולו או חלקו;
( )5באתר בניה תותר הצגת  2שלטים בלבד ובכלל אלה שלט פרסום של המתווך.
סוגי שילוט וגודלם במפעלים
(א) שלט המיועד לפרסומת יהיה רגיל או בולט ויוצג במקום העסק נושא השלט בלבד; הוראות סעיף קטן זה
.12
לא יחולו על שלטי חוצות.
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(ב) לא יוצבו יותר משלושה שלטים בחזית בית מלאכה או מפעל באזור מלאכה ותעשיה ושטחם הכולל לא
יעלה על  9מ"ר.

שלטים אסורים
.13

(א) לא יינתן רישיון לשלט אם צפוי להתקיים בו אחד מאלה:

( )1השלט מיועד לפרסומת כללית והוא מוצג במקום שבו המוצר נושא השלט אינו נסחר או
השירות נושא השלט אינו מתנהל או הפעילות נושא השלט אינה מתקיימת ,אלא אם כן קבעה
הוועדה המקצועית אחרת ,מטעמים מיוחדים;
( )2השלט יחרוג מקצות הבנין או מקו הבנין הבנוי;
( )3השלט יהיה מרוחק מעל  25ס"מ מקיר חיצון של בנין שאליו הוא מחובר ,אלא אם כן
קבעה הוועדה המקצועית אחרת ,מטעמים מיוחדים;
( )4השלט יזוז או יסתובב;
( )5השלט יהיה צבוע על בנין;
( )6השלט יוצב ויוצג על מדרכה או בשולי כביש בתחום שיפוטה של המועצה;
( )7השלט יוצג על מדרגות חירום ,צינור ביוב או צינור אוורור;
( )8השלט יוצג על חזית בנין שייעודו העיקרי מגורים בהיתר שנתנה הוועדה המקומית לתכנון
ולבניה;
( )9השלט יוצב ויוצג על עמוד חשמל ,תמרור או מקום המשמש לציוד לכיבוי שריפות;
( )10השלט יוצב בתחנת אוטובוסים ,תחנה לאיסוף חיילים או על כלי או מיתקן אשפה ,אלא
אם כן הוועדה המקצועית אישרה את הצגתו ,צורתו ,מידותיו ,סוגו ותוכנו של השלט ,וכן
שהתקנתו תהיה לתועלת הציבור;
( )11פרסומו של השלט יהיה עבירה לפי הוראות חוק עזר זה או דין אחר;
( )12השלט יוצג על מבנה שנבנה בלא היתר כדין.
(ב) לא יינתן רישיון לשלט אם ,לדעת ראש המועצה ,השלט -

( )1עלול לפגוע בקו הרקיע;
( )2עלול להפריע או לפגוע בתנועת כלי רכב או בתנועת הולכי רגל;
( )3עלול להרעיש או להפיץ ריח;
( )4עלול להסתיר חלקי בנין בעלי ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי או לפגוע בהם או לפגוע
בצורה האחידה של חזיתות הבנינים;
( )5עלול להפריע למעבר או לחסום דלתות ,חלונות ,יציאות או פתחים אחרים;
( )6עלול להפריע לכניסה ,יציאה ,גישה או שימוש במעלית;
( )7עלול לפגוע ברגשות הציבור.
שלט מואר
לא יינתן רישיון לשלט מואר באמצעות גוף תאורה חיצוני או פנימי הגורם לשלט להאיר באופן קבוע או זמני
.14
או מתחלף או מהבהב או נע ,אם ,לדעת ראש המועצה ,השלט -
(א) עלול להוות סכנה או הפרעה לתנועה;
(ב) עלול להפריע לסביבה או לתושבי הסביבה שבה מבקשים להציגו;
(ג) אינו הולם את הסביבה שבה מבקשים להציגו.

שלט של עסק
.15

(א) לכל עסק יהיה שלט אחד בלבד ,אלא אם כן התיר ראש המועצה לעסק להציג שלט נוסף ,מטעמים מיוחדים.
(ב) שלט של עסק יוצג רק בחזית המבנה שבו מתנהל העסק.
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(ג) אורכו המרבי של שלט של עסק לא יעלה על אורך החזית של בית העסק ,אלא אם כן התיר ראש המועצה
הצגת שלט גדול יותר ,מטעמים מיוחדים.
(ד) שילוט המותקן על בנין לא יחרוג מהקו הבנוי של הבנין.

אזור שילוט מיוחד
המועצה רשאית להכריז על רחוב או חלק ממנו כעל אזור שילוט מיוחד שבו לא יוצגו שלטים (להלן  -אזור
.16
שילוט מיוחד); הכריזה המועצה כאמור ,לא יינתן רישיון לשלט באזור שילוט מיוחד אלא באישור המועצה; המועצה
רשאית להתנות את אישורה בקביעת צורת השלט ,גודלו ותוכנו.

הסרת שלט
.17

(א) בעל רישיון יסיר שלט ממקום הצגתו לא יאוחר מ 30-ימים מיום שאירע אחד מאלה:

( )1הוא הפסיק למכור את המוצר נושא השלט או לספק את השירות נושא השלט או לקיים
את הפעילות נושא השלט או שהעסק נושא השלט אינו מתקיים עוד במקום או אם השלט אינו
ממלא עוד את ייעודו;
( )2הוא לא הגיש בקשה לחידוש רישיון שתוקפו פג.
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שלטי חוצות.

חובת פיקוח
( א) אלה חייבים לפקח ולעשות כל שניתן למניעת פרסום מודעה או הצגת שלט בניגוד להוראות חוק עזר זה
.18
(להלן  -עבירה):

( )1אדם ששמו ,כינויו או מקצועו הוזכר בשלט או במודעה או עסק או מוסד ששמו ,כינויו או
מהותו הוזכר בשלט או במודעה;
( )2מזמין מודעה או שלט;
( )3בעל בית הדפוס שבו הודפסה המודעה;
( )4נושא משרה בעסק או במוסד שהזמינו שלט או מודעה;
( )5בעל הנכס או המחזיק בנכס שבו פורסמה המודעה או הוצג השלט.
(ב) לענין סעיף זה" ,נושא משרה בעסק או במוסד"  -בעל העסק או המוסד ,מנהל או עובד מינהלי בכיר
האחראי מטעם העסק או המוסד לתחום השילוט.
(ג) נעברה עבירה ,חזקה היא כי מי שהוטלה עליו חובת פיקוח לפי סעיפים קטנים (א) ו(-ב) הפר את חובתו
האמורה ,אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן למלא את חובתו.

דרישה להסרת שלט או מודעה
(א) דרש ראש המועצה או דרשה המועצה מאדם להסיר ,להרוס או לסלק מודעה או שלט והנדרש לא נענה
.19
לדרישה ,רשאית המועצה לבצע בעצמה את ההסרה ,ההריסה או הסילוק של השלט או המודעה ,ולחייב את בעל השלט
במלוא הוצאות הפעולה כאמור.
(ב) המועצה לא תישא באחריות בשל נזק שייגרם לשל ט או למודעה או לאדם ,כתוצאה מהסרתו של השלט
ואחסנתו בהתאם להוראות חוק עזר זה ,ובכפוף לכל דין.

אגרת מודעות ושלטים
(א) מגיש בקשה לקבלת היתר לפרסום מודעה ישלם למועצה אגרת פרסום ואגרת עבודה בעד הדבקת המודעה
.20
בידי ראש המועצה או המועצה בשיעורים הנקובים בתוספת.
(ב) ראש המועצה או המועצה בלבד ,רשאים להדביק מודעות במקומות שקבעו.
(ג) בעד מתן רישיון לשלט או חידושו ,ישלם המבקש למועצה אגרה בשיעורים הנקובים בתוספת.
(ד) ראש המועצה רשאי לפטור אדם מתשלום אגרת פרסום מודעה או אגרת רישיון להצגת שלט ,כולה או
מקצתה ,אם ,לדעתו ,תוכן המודעה או השלט הוא בעל אופי ציבורי ,או אם יש חובה לפרסם את המודעה או השלט על
פי כל דין.

פטור
.21

הוראות חוק עזר זה לא יחולו לגבי -

( )1מודעות ושלטים מטעם המועצה ,הממשלה ,ובתי משפט;
( )2שלט המוצג על דלת הכניסה לדירה;
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( )3שלט המורה שעסק ,שירות או פעילות ,עברו ממקום אחד למקום אחר ,ובלבד שמידות
השלט כאמור לא יעלו על  35ס"מ ×  60ס"מ והשלט לא יוצג לתקופה העולה  30ימים ממועד
ההעברה כאמור; ראש המועצה רשאי להורות על מקום הצגתו של שלט כאמור ומציג השלט
יציגו בהתאם להוראותיו;
( )4מודעת אבל ובלבד שתיתלה רק במקום המיועד לכך על לוח המודעות.
מסירת הודעה
מסירת הודעה לפי חוק עזר זה תהא כדין ,אם נמסרה לידי אדם שאליו היא מכוונת או אם נמסרה במקום
.22
מגוריו או במקום עסקיו הרגילים או הידועים לאחרונה ,לידי אחד מבני משפחתו הבגירים או לידי אדם בגיר העובד
או המועסק שם או אם נ שלחה בדואר במכתב רשום אל אותו אדם לפי מען מגוריו או עסקיו הרגילים או הידועים
לאחרונה; אם אי אפשר לקיים את המסירה כאמור ,תהא המסירה כדין אם הוצגה ההודעה במקום בולט באחד
המקומות האמורים או אם פורסמה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בתחום המועצה שאחד מהם לפחות הוא בשפה
העברית.

רשות כניסה והצגת רישיון
(א) ראש המועצה רשאי ,בכל עת סבירה ,להיכנס לכל מקום כדי לברר אם קוימו הוראות חוק עזר זה ולעשות
.23
כל מעשה הדרוש לביצוע הוראותיו.
(ב) לא יפריע אדם לראש המועצה ולא ימנע ממנו את ביצוע סמכויותיו לפי סעיף קטן (א).

שמירת מו דעות ושלטים במקומות פרסום
לא יסלק אדם ולא ירשה לאחר מטעמו לסלק ,להסיר ,להרוס ,לקרוע ,לטשטש ,להסתיר ,לקלקל ,ללכלך,
.24
לכסות או לפגוע באופן אחר ,בכל שלט ,מודעה ,לוח מודעות ,עמוד או מקום אחר שקבע ראש המועצה לפרסום מודעה
או שלט או לדבר המתלווה אליהם או הקשור בהם ,שהוצגו ,פורסמו או הותקנו ,אלא אם התיר ראש המועצה את
הסרתו.

אחזקה תקינה של שלטים ומודעות
בעל רישיון לשלט ובעל היתר לפרסום מודעה בנכס או ברכב ציבורי או עליהם וכן אדם שעל נכסו הותקן שלט,
.25
יחזיקו במצב תקין וגלוי לעין ,ולפי דרישת ראש המועצה ,יתקן ,יסיר או יחליף שלט או מודעה שניזוק ,הושחת או
התבלה.

הצמדה למדד
סכומי האגרות המפורטים בתוספת יעלו ב 1-בכל חודש לפי שיעור עליית המדד שפורסם לאחרונה לפני
.26
התאריך האמור לעומת המדד שפורסם בחודש שקדם לו.

ביטול
.27

חוק עזר לפרדס-חנה-כרכור (מודעות ושלטים) ,התשכ"א( 1960-להלן  -חוק העזר הקודם)  -בטל.

הוראות מעבר
.28

מבקש רישיון פטור מתשלום אגרה לפי חוק עזר זה לתקופה של שנה אם נתקיימו לגביו שני אלה:

( )1בידו רישיון בר-תוקף לשלט לפי חוק העזר הקודם;
( )2הוא נדרש להתקין שלט אחר במקום שלט קיים ,לפי הוראות חוק עזר זה ,והתקינו עד
תום  90ימים מיום הדרישה כאמור.

תוספת
(סעיף (20א) ו(-ד))
.1

אגרת פרסום מודעות -
( )1בעד מודעות המתפרסמות על  40לוחות מודעות או חלק מהם למשך  3ימים או חלק מהם ,כולל אגרת
עבודה בעד הדבקת המודעות בידי ראש המועצה או המועצה -

דוח ביקורת לשנת 2015

עמוד 37

אגרת פרסום
90
68
45
23

מודעה גדולה
מודעה בינונית
מודעה קטנה
מודעה זעירה

בשקלים חדשים
אגרת עבודה
47
39.5
32.9
14.3

סך הכל אגרה
137
107.5
77.9
37.3

( )2לכל יום נוסף ,לרבות ימי מנוחה ,ואולם לא יותר מ 3-ימים נוספים ,תשולם תוספת של  35%משיעור
האגרה הנקובה בפרט משנה (.)1
שיעורי האגרה
בשקלים חדשים
( )3בעד סרט פרסום על בד קולנוע ,לכל שבוע או חלק ממנו ,לכל  25מטרים אורך
או חלק מהם
45
( )4בעד מודעה באמצעות מכשיר חשמלי או אופטי ,על בד קולנוע או במקום אחר,
18.6
לכל שבוע או חלק ממנו
( )5בעד מודעה ,שלט או לוחית פרסומת המתפרסמים או המוצגים על כלי רכב
ציבורי -
בדופן חיצונית או על גג כלי הרכב ,לכל  0.5מ"ר או חלק ממנו ,לשנה
(א)
125
או חלק ממנה
בתוך כלי רכב ,לכל חודש או חלק ממנו ,לכל  50ס"מ אורך או חלק
(ב)
122.8
מהם ,בפס המיועד לפרסום
.2

אגרת שילוט -
( )1בעד שלט ,לרבות שלט מואר או מוארך ולמעט שלט בולט ,לכל מ"ר או חלק
ממנו ,לכל שנה או חלק ממנה
( )2בעד שלט מצויר או כתוב על חלון ראווה ,ל 6-מ"ר הראשונים או חלק מהם,
לשנה או חלק ממנה
( )3בעד ארגז ראווה ,לשנה או חלק ממנה ,לכל  1מ"ר או חלק ממנו
( )4בעד שלט המותקן מעל שטח בתחום המועצה ,מחוץ לשטח התפוס על ידי
העסק ,לכל מ"ר או חלק ממנו ,לכל השנה או חלק ממנה
( )5בעד מתן רישיון להצגת שלט בולט ,לרבות שלט מואר ,לשנה או חלק ממנה,
לכל מ"ר או חלק ממנו
( )6בעד שלט המותקן על גבי גדר ביטחון לכל מ"ר או חלק ממנו ,לשנה או חלק
ממנה

103
76.7
115
117
190
109.6

שיעורי האגרה בשקלים חדשים
מעל 100
עד 100
שלטים
שלטים
()7

(א)

בעד שלט חוצות לשנה -
לכל מ"ר או חלק ממנו ,עד  10מ"ר
לכל מ"ר או חלק ממנו ,מעל  10מ"ר עד  75מ"ר
לכל מ"ר או חלק ממנו ,מעל  75מ"ר

229
172
57

150
113
37.3

(ב) בעד שלט חוצות לתקופה של פחות משנה ,יחושב שיעור האגרה על בסיס חודשי בשיעור
 10%לחודש משיעורי האגרה שנקבעו בפרט משנה (א); בעבור תקופה של פחות מחודש מלא
יחושב שיעור האגרה לפי חודש מלא.

ב' בתמוז התשס"ו ( 28ביוני )2006
חיים דוד געש

ראש המועצה המקומית פרדס-חנה-כרכור
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נספח  -הבסיס החוקי
לעבודת המבקר
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הבסיס החוקי לעבודת המבקר
מתוך פרק א’ ,צו המועצות המקומיות ,תשי"א 1950 -
 .122ועדת ביקורת
א.
ב.
ג.

ד.

המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת.
ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת הביקורת.
מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה ובלבד
שבמועצה שלידה פועלת ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות ,בה
יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג של סיעה שאיננה מיוצגת
בוועדת ההנהלה.
יושב ראש ועדת הביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה,זולת
אם הייתה במועצה סיעת אחת בלבד.

 .122א .תפקידי ועדת הביקורת {תיקון :תשכ”ד תשנ”ז}
א.

ב.

אלה תפקידי ועדת הביקורת:
( )1לדון בכל דו”ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור
על המועצה ;
( )2לדון בכל דו”ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו”ח של מבקר
המועצה.
( )3לדון בכל דו”ח ביקורת אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;
( )4לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת;
ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.

סימן ב’ :מינוי מבקר וסמכויותיו (תיקון  :תשנ”ז)
 145א .מינוי מבקר המועצה {תיקון תשנ”ז}
(א)

(ב)

(ג)

(ד)

(ה)

המועצה בהחלטת רוב חבריה ,תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה ,למועצה
להלן – המבקר  -על פי הוראות צו המועצות המקומיות {שירות עובדים},
התשכ”ב ב.1962-
היה מספר התושבים בתחום המועצה  10,000או יותר ,רשאי השר אשר
שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת
משרתו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור
השר.
היה מספר התושבים בתחום המועצה פחות מ – 10,000רשאי השר לאשר
שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא תפחת מרבע משרה ובתנאים האמורים
בסעיף קטן {ב}.
המבקר לא ימלא במועצה תפקיד נוסף על הביקורת זולת תפקיד הממונה
על תלונות הציבור או הממונה על תלונות העובדים ,וזאת אם מילוי תפקיד
נוסף כאמור לא יהיה בו כדי לפגוע במילוי תפקיד העיקרי.
המבקר לא ימלא מחוץ למועצה תפקיד שיש בו או שעלול להיות בו ניגוד
עניינים עם תפקידו כמבקר .
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 145ב .מינוי המבקר {תיקון תשנ”ז}
א .לא ימונה אדם למבקר מועצה ולא יכהן כמבקר מועצה אלא אם כן נתקיימו
בו כל אלה:
 .1הוא יחיד.
 .2תושב ישראל.
 .3הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
 .4הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוה
בישראל או מוסד להשכלה גבוה מחוץ לארץ שהכיר
בו ,לעין זה ,מוסד השכלה גבוהה בישראל או
שהואעורך דין או רואה חשבון.
 .5הוא רכש ניסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת.
ב .מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה למבקר אותה מועצה ולא יכהן ככזה ,אלא
אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו.
ג .מי שהיה מועמד בבחירות למועצה לא יכהן כמבקר אותה מועצה ,למשך כל
תקופת כהונתה של המועצה – שהיה מועמד לה.
ד .על אף האמור בסעיף קטן }א{ רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו למבקר
המועצה של אדם אשר לא נתמלא בו –
( )1אחד התנאים המנויים בסעיף קטן }א{ } ,{4אם רכש ניסיון במשך עשר
שנים עבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית,
התשנ”ב – . 1992
( )2התנאי שבסעיף קטן }א{ } {5אם עבר השתלמות מקצועית שאישר השר
.
 145ג .מועצה שלא מינתה מבקר {תיקון :תשנ”ז}
(א) ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר ,רשאי הוא דרוש ממנה בהודעה
כי תמנה מבקר כאמור בסעיף  139א’ תוך הזמן הנקוב בהודעה.
(ב) לא מליאה המועצה אחר ההודעה תוך הזמן האמור ,רשאי הממונה על
המחוז למנות מבקר למועצה.
 145ד .תפקידי המבקר {תיקון :תשנ”ז}
(א) ואלה תפקיד המבקר:
 .1לבדוק אם פעולות המועצה ,לרבות פעולות לפי חוק
התכנון והבניה התשכ”ה 1965 -נעשו כדין בידי המוסמך
לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות עקרונות היעילות
והחיסכון;
 .2לבדוק את פעילות עובדי המועצה.
 .3לבדוק אם הוראות הנוהל של המועצה מבטיחות קיום
הוראות כל דין ,טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
 .4לבקר את הנהלת החשבונות של המועצה ולבדוק אם דרכי
החזקת כספי המועצה והחזקת רכושה ושמירתו מניחות
את הדעת;
 .5לבדוק אם תוקנו הליקויים בהנהלת ענייני המועצה שעליהם
הצביע המבקר או מבקר המדינה.
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(ב) הביקורת לפי סעיף קטן }א{ תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום
המועצה וכן לגבי כל תאגיד ,מפעל  ,מוסד  ,קרן או גוף אשר המועצה
משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב ,או
משתפת במינוי הנהלתם }כל אחד מאלה להלן – גוף מבוקר{.
(ג) בכפוף להוראות בסעיף קטן }א{ יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית,
את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת לפי:
 )1שיקול דעת.
 )2דרישת ראש המועצה לבקר עניין פלוני.
 )3ככל האפשר בהתאם להמלצות ועדת הביקורת.
(ד) המבקר יקבע ,לפי שיקול דעתו ,את הדרכים לביצוע ביקורתו.
(ה) המבקר יכין ויגיש לראש המועצה מדי שנה הצעת תקציב שנתית ללשכתו
לרבות הצעת תקן העובדים :המועצה תדון במסגרת דיוניה בהצעת
התקציב השנתי ,בהצעת התקציב והתקן של לשכת המבקר ,כפי שהגיש
המבקר.
 145ה .המצאת מידע למבקר {תיקון “תשנ”ז}”
)(א) ראש המועצה וסגניו ,חברי המועצה ,עובדי המועצה ,ראש המועצה הדתית
וסגניו ,חברי המועצה הדתית,עובדי המועצה הדתית וחברים עובדים של
כל גוף מבוקר ,ימציאו למבקר ,על פי דרישתו ,כל מסמך שברשותם אשר
לדעת המבקר דרוש לצורכי הביקורת ויתנו למבקר כל מידע או הסבר
שיבקש.
(ב) למבקר או לעובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה ,לצורך ביצוע תפקידו ,לכל
מאגר מידע רגיל או ממוחשב ,לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים
אוטומטי של המועצה או של גוף מבוקר .
(ג) לגבי מידע החסוי על פי דין ,יחולו על המבקר ועל העובדים מטעמו המגבלות
הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל במידע כאמור.
)(ד) עובד של המבקר שאינו עובד המועצה יחולו עליו לעני עבודתו האמורה ,כל
איסור והגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד המבקר .
(ה) צורך ביצוע תפקידו  ,יוזמן המבקר ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של
מליאת המועצה או של כל ועדה מועדותיה או של כל ועדה מועדותיו של גוף
מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי להיות נוכח גם עובד מעובדיו של
המבקר.
 145ו .דו”ח על ממצאי הביקורת {תיקון :תשנ”ז}
(א) המבקר יגיש לראש המועצה אחת לשנה דו”ח על ממצאי הביקורת שערך
בעת הגשת הדו”ח כאמור ימציא המבקר העתק ממנו לועדת הביקורת.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן }א{ רשאי המבקר להגיש לראש המועצה ולועדת
הביקורת דו”ח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש
המועצה או וועדת הביקורת דרשו ממנו לעשות כן .
(ג) בתוך שלושה חודשים מיום קבלת דו”ח המבקר יגיש ראש המועצה לועדת
הביקורת את הערותיו על הדו”ח וימציא למועצה העתק מהדו”ח בצירוף
הערותיו .
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(ד) ועדת הביקורת תדון בדו”ח המבקר ובהערות ראש המועצה עליו ותגיש
למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה בתוך חודשיים מיום שנמסרו לה
הערות ראש המועצה כאמור בסעיף קטן }ג{ :בטרם תשלום 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 .
(ה) תוך חודשיים מן היום שבו הגישה ועדת הביקורת את סיכומיה והצעותיה
מתקיים מועצה דיון מיוחד בהם ותחליט בדבר אישור ההצעות .
(ו) לא יפרסם אדם דו”ח מן האמורים בסעיף זה או את תוכנו ,לפני שחלף המועד
שנקבע להגשתו למועצה ואולם רשאים המבקר או ראש המועצה באישור
הועדה ,להתיר פרסום כאמור; לעניין סעיף קטן זה“ ,דו”ח” – לרבות חלק
מדו”ח ולרבות ממצאי ביקורת.
(ז) הוגש דו”ח הביקורת למועצה יעביר ראש המועצה העתק ממנו לשר ,אין
בהוראות סעיף זה לגרוע מסמכות השר לפי סעיף .302
 145ז .מינוי עובדים ללשכת המבקר {תיקון :תשנ”ז}
)(א(ראש המועצה ימנה בהסכמת המבקר עובדים ללשכת המבקר בהתאם
לתקנים שקבע השר ובכפוף להוראות סעיף .140
(ב) דין עובדי לשכת המבקר כד ין שאר עובדי המועצה ,ואולם הם יקבלו הוראות
מקצועיות מהמבקר בלבד.
(ג) יפסק שירותו של עובד לשכת המבקר שלא בהסכמתו של המבקר אלא
בכפוף להוראות סעיף { 144א}(.)1
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