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 תקציר

 רקע כללי

לשירותים שמספקות הרשויות המקומיות לתושביהן יש השפעה ישירה על איכות 

פני אתגר מורכב: הן נדרשות עומדות להרשויות המקומיות חייהם ועל רווחתם. 

רמת אך בלספק לתושבים שירותים ומוצרים ציבוריים איכותיים בעלויות נמוכות 

 שירות גבוהה.

 

 פעולות הביקורת

בדק משרד מבקר המדינה את איכות מתן  2016פברואר  - 2015בחודשים אוגוסט 

, חדרה, בני ברק, אלעד עיריותהשירות לתושב )בתחומים שיפורטו להלן( ב

הרשויות  -)להלן  מועצה האזורית שפירוב שפרעםו קריית ים, פתח תקווה

שנבדקו(. על ביקורת זו נוספה ביקורת מעקב אחר האופן שבו יישם משרד הפנים 

 1דוח "סל שירותים"( -)להלן  את המלצות הביקורת בדוח ביקורת שפורסם בנושא

לקביעת סל שירותים מוניציפליים לרשויות המקומיות. בדיקת השלמה נעשתה 

ביחידה לשיפור השירות לתושב בנציבות שירות המדינה. צוות הביקורת סייר 

במתקני קבלת הקהל של הרשויות המקומיות במועדים שונים, פעמים אחדות בכל 

 חלקן שולב בדוח.שמתקן. ממצאי הביקורים תועדו בתמונות, 

יחידות שנבדקו בביקורת הן יחידות הרווחה )שם אחיד שישמש להלן לכל ה

ו (, 2יחידותיהן של הרשויות המקומיות העוסקות בתחום זה ונבדקו בביקורת ז

החינוך, הגבייה והמוקד העירוני. הביקורת התמקדה באופן אספקת השירותים 

פי רוב  ביחידות אלה לתושבים ולבאים בשעריהן של הרשויות המקומיות, על

 -במהלך המפגש הראשוני עמם, באשנב השירות או בפתח אתר השירות )להלן 

פתח השירות(. הביקורת הדגישה את מצבם הפיזי של האשנבים וסביבתם, לרבות 

מצב המתקנים המשלימים את צורכי הציבור בבואו לקבל שירות ביחידות השונות, 

ים לשתייה, נגישותם של פתחי כגון תאי השירותים, קיומם או היעדרם של מתקני מ

השירות למוגבלי ניידות ועוד. כיום חלק נכבד וחשוב של השירות העירוני לתושב   
(, "סל 2012) 2012-2011דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים מבקר המדינה,   1

 . 17-3שירותים מוניציפליים ברשויות מקומיות", עמ' 

2
פתח ועיריות בני ברק הן מכונות "מחלקה לשירותים חברתיים", בשפרעם ועיריות אלעד ב  

 -עיריית קריית ים "אגף הרווחה", ב -עיריית חדרה "אגף לשירותים חברתיים", ב -תקווה 

"מחלקת רווחה ושירותים  -מועצה האזורית שפיר "אגף רווחה ושירותים חברתיים" וב

 חברתיים".
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ניתן בטלפון ובאינטרנט, ועל כן נבחנו בביקורת זו גם אפיקי שירות אלה: קיומו של 

והמענה הטלפוני של  3אתר אינטרנט המספק נתונים ושירותים עדכניים לתושב

 לפונים אליו. המוקד העירוני 

 

 הליקויים העיקריים

  בקידום קביעתו שלמשרד הפנים התמהמהות 
 סל השירותים

תקני ברשויות הפנים בוחן את האפשרות להגדיר סל שירותים  שנה משרד 40-זה כ

 ,כי בדינים העוסקים סל שירותים עלהדוח במדדי ביצוע. להן ולקבוע  המקומיות

 ,בחובתן של הרשויות המקומיות לספק שירותים לתושבים ,במישרין או בעקיפין

אף לא לא נקבע סל שירותים מפורט שעל הרשות המקומית לספק לתושביה, 

רמת השירותים המזערית שהיא מחויבת לספק בכל תחום ותחום. נקבעה 

, וכך גם בתשובתו על ממצאי הדוח 2012בתשובתו למשרד מבקר המדינה מיולי 

 משותף צוות להקים פועלים האוצר ומשרד הוא כי הפנים רדמש הודיע, הנוכחי

 עבודת בתום תגובש הפנים משרד ועמדת נורמטיבי, שירותים סל קביעת לבחינת

 .הצוות

בנושא "סל שירותים ברשות  4תמדיניו מחקרפרסום  מלבד כי עלה במעקב

לא חלה התקדמות בטיפול בנושא  ,2013 ביוני על ידי משרד הפניםהמקומית" 

 סל השירותים. הגדרתו של

 

 בידי רשויות מקומיות אמנת שירותקביעת -אי

טרם ושפרעם  ים קריית, פתח תקווה, אלעד, חדרה עיריות במועד הביקורת,

אמנת שירות  אלעד עירייתקבעו אמנות שירות כלל. רק לאחר הביקורת גיבשה 

אמנת  חילקה לתושביה חוברת ובהעיריית בני ברק לכלל מחלקות העירייה, ו

 השירות של אגף התברואה בלבד.

 

 
"ניהול (, 2015) 2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת ראו גם מבקר המדינה,   3

 .278 - 229ותפעול של אתרי אינטרנט בשלטון המקומי", עמ' 

, משרד הפנים, המינהל לשלטון מקומי, אגף בכיר סל שירותים מחייב ברשות המקומית  4

 (.2013למינהל מוניציפלי, אגף מחקר ומידע )יוני 
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 המקומיות הרשויות
 קיימו לא שנבדקו
 דרישות את במבניהן
 שנקבעו הנגישות

 בחוק
 

 ליקויים בניטור זמני ההמתנה לקבלת השירות

לא ריכזה באופן שוטף נתונים על זמן ההמתנה לקבלת השירות  אלעד עיריית

לא הסדירו מנגנון לאיסוף מידע  שפרעםו עיריות קריית יםבמחלקת הגבייה. 

 שוטף על זמן ההמתנה לקבלת קהל במחלקות הגבייה.

, זמן ההמתנה המרבי לקבלת שירות שנמדד במחלקת אלעד עירייתקורת בבבי

, זמני ההמתנה לפגישה עם הנציג עיריית פתח תקווהדקות. ב 75-הגבייה היה כ

 דקות. 39-דקות וכ 53-דקות, כ 73-המטפל בהנחות בארנונה למגורים היו כ

ונה זמן ההמתנה החודשי הממוצע הארוך ביותר נמדד במחלקה להנחות בארנ

 דקות בחודש פברואר.  54-כשעה ורבע בחודש ינואר וכ - עיריית פתח תקווהב

לא היו במועד הביקורת שירותי מוקד עירוני. רק לאחר הביקורת עיריית שפרעם ב

לא אספו קריית ים ו עיריות אלעד מונה מנהל מוקד עירוני. במועד הביקורת

 נתונים על זמן המתנתם של הפונים לשירותי המוקד.

 

 ליקויים בהנגשת פתחי השירות 
 לאנשים עם מוגבלויות

הרשויות המקומיות שנבדקו לא קיימו במבניהן את דרישות הנגישות שנקבעו 

קהל. בחוק. במבנים רבים חסרו חניות נכים בסמוך למתקנים המיועדים לקבלת 

חנו כלי רכב ללא תו עיריית שפרעם בשתי חניות הנכים היחידות הסמוכות ל

נכה. אדם עם מוגבלות הנע בכיסא גלגלים לא יוכל להיכנס למחלקת הגבייה 

דרך הכניסה הסמוכה לחניית הנכים, כי היחידה שוכנת בקומת עיריית חדרה ב

נמצא כבש עלייה  שפרעםועיריות בני ברק ביניים והמעלית אינה עוצרת בה. ב

עבור הנעים בכיסאות גלגלים, אך שיפועו אינו בהתאם לדין והוא מסכן את 

 המשתמשים בו.

ברשויות המקומיות שנבדקו לא נבנו שירותי נכים כנדרש בדין. ביחידה לטיפול 

עיריית פתח אין שירותי נכים. באגף גני ילדים בעיריית בני ברק במוגבלויות ב

ם נמצא נעול והעובדים לא הצליחו לאתר את המפתחות. תא שירותי הנכי תקווה

עיריית שירותי נכים לגברים ולנשים נמצאו נעולים במבנה של אשכול הפיס ש

 ניהלה בו רישום למוסדות חינוך. קריית ים 

 

 שמירה על פרטיות הפונים-אי

לא נקטו את כל האמצעים  קריית יםו פתח תקווה, חדרה, עיריות בני ברק

פי דין לשמירה על פרטיותם של תושבים הפונים אל יחידות הרווחה.  הדרושים על

למשל, תיקים אישיים של המטופלים נשמרו במקומות לא נעולים ונמצאו 

 בפרוזדורים. 



 2016 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות  |  342

 ליקויים באספקתם של שירותים מקוונים

לא פרסמו באתר האינטרנט שלהן את צו הארנונה  שפרעםו עיריות פתח תקווה

 החוק.המעודכן לפי דרישות 

הרשויות המקומיות שנבדקו לא ציינו באתרי האינטרנט שלהן אם האתרים עומדים 

בדרישותיהן של תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )התאמות נגישות 

 .2013-לשירות(, התשע"ג

 

 תנאים פיזיים ירודים במקומות שבהם ניתן שירות

מבני הרשות שילוט מכוון הרשויות המקומיות שנבדקו לא קבעו במקום בולט ב

 וברור המפרט את מועדי קבלת הקהל ואת אופן ההתקשרות עם היחידות. 

באזורים של קבלת קהל נמצאו רטיבות ועובש, קירות טעוני  עיריית בני ברקב

 סיוד, רצפות ותקרות אקוסטיות פגומות ורהיטים בלויים.

העירייה, ביחידות , גם בחלוף שלוש שנים מפרסום דוח מבקר עיריית חדרהב

ובמועדוניות הרווחה לא תוקנו הליקויים הפיזיים הקשים שנמצאו בדוח, ובמבנים 

נמצאו נזילות ומערכות ביוב לא  ששוכנות בהם יחידות העירייה המקבלות קהל

תקינות. במבנה העירייה נמצאו תקרות אקוסטיות פגומות, קירות לא מסוידים 

יה לא הבטיחה את ניקיון הסביבה ושקעי חשמל שנתלשו ממקומם. העירי

 החיצונית במתקנים של קבלת קהל. 

הכניסה ל"בית חם לנוער חרדי במצוקה" עוברת דרך גרם  עיריית פתח תקווהב

מדרגות שהמעקה בו עקום, בין פריטי ריהוט זרוקים, מתחת לתקרות מתקלפות, 

 ובבית החם עצמו נמצאו סימני רטיבות במטבח ובמרפסת. תקרות הלשכה

 האזורית "שעריה" נמצאו מתקלפות.

במועדונית "כלנית" לילדים נמצאו ליקויים קשים המסכנים את  עיריית קריית יםב

שלום הילדים המבקרים בה: ארגז חול שגגונו קרס והחול בו לא הוחלף, עץ שקרס 

בשטח גינת המועדונית ולא סולק, סדקים בקיר המבנה, קירות ותקרה לא מסוידים 

 בש. ומכוסים עו

במבנה המחלקה לשירותים חברתיים נמצאו ליקויי תחזוקה,  עיריית שפרעםב

 ובהם רטיבות והיעדר חיפוי חיצוני של המבנה.

נמצאו סדקים עמוקים בקירות ורטיבות במבנה של מועצה האזורית שפיר ב

 מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים, ועובש על קירות במחלקת הגבייה.

שנבדקו לא הקפידו על סביבת עבודה ומתקנים תקינים, הרשויות המקומיות 

בייחוד באזורים שמתקיימת בהם קבלת קהל ובמקומות שתושבי העיר ממתינים 

בהם לקבלת שירות. הן לא דאגו למושבים ולמכסים על כל האסלות בחדרי 

השירותים ולא וידאו הימצאותם של מתקנים לנייר טואלט ושל הנייר עצמו, של 

 ת ידיים ושל מכשירים לייבוש הידיים או נייר לניגוב הידיים.סבון לנטיל
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הרשויות המקומיות שנבדקו לא הקפידו, כדרישת החוק, להציב מתקנים למי 

שתייה באזור מרכזי ונגיש לכלל הציבור, או בקרבתו, בכל מקום שמתקיימת בו 

 לא וידאו הימצאותן של כוסות שפרעםו קריית ים, חדרהקבלת קהל. עיריות 

 לצד מתקני השתייה.

 

 ההמלצות העיקריות

על משרד הפנים להגדיר כיעד מרכזי את קביעתו של סל שירותים מזערי מחייב 

לרשויות המקומיות, ועליו להמשיך לפעול לקידום הכנתו של סל השירותים, 

שהובאה בדוח מבקר המדינה מאותה השנה, וזאת  2012כעולה מתשובתו מיולי 

 רותים מוניציפליים לתושבים.כדי להבטיח אספקת שי

 שפרעםועיריות חדרה, פתח תקווה קריית ים לדעת משרד מבקר המדינה, על 

לפרסם לציבור תושביה  אלעד עירייתלקבוע אמנות שירות ולפרסמן לציבור; על 

להשלים אמנת שירות  עיריית בני ברקאת אמנת השירות שגיבשה; על 

למחלקות נוספות. באלה יש כדי לייעל את השירות, לשפרו ולהגביר את אמון 

 עיריית שפרעםלפעול להשלמתם של זמני התקן ועל  עיריית חדרההציבור. על 

 לפעול לקביעתם.

להסדיר מנגנון לאיסוף מידע שוטף על  שפרעםו קריית ים, אלעד עיריותעל 

 לקות הגבייה.זמן ההמתנה של הקהל במח

לבחון דרכים לצמצום משך ההמתנה לקבלת פתח תקווה ו עיריות אלעדעל 

 שירות במחלקות הגבייה שלהן. 

להפעיל בהקדם את שירותי המוקד העירוני, כדי לאפשר  עיריית שפרעםעל 

 טיפול יעיל, מועיל, מרוכז ומקיף בפניות התושבים.

 נתם של הפונים למוקד העירוני. לאסוף נתונים על זמן המתעיריית קריית ים על 

על הרשויות המקומיות שנבדקו לפעול להנגשת המתחמים לקבלת קהל גם 

 לציבור המוגבלים בניידות, כנדרש על פי דין.

על כל הרשויות המקומיות שנבדקו לציין באתרי האינטרנט שלהן אם הם עומדים 

 בדרישות הדין בדבר נגישות לאנשים עם מוגבלויות.

משרד מבקר המדינה, כדי להקל על הציבור באיתור יחידות המספקות לדעת 

שירות ולאפשר התמצאות נוחה ומהירה במשרדיהן, על הרשויות המקומיות 

שנבדקו לקבוע במקום בולט שילוט מכוון ברור, שיקיף את פרטי היחידות השונות, 

 את מועדי קבלת הקהל )ימים ושעות( ואת אופני ההתקשרות עם היחידות.

על הרשויות המקומיות שנבדקו לפעול לשיפור מצבם הפיזי של המתקנים לקבלת 

קהל ולהבטיח תנאים היגייניים בסיסיים המכבדים את התושבים הבאים בשעריהן 

 לקבל שירות. 
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על עיריית חדרה לפעול ללא דיחוי לקבלת אישורם של גורמי הכבאות בדבר 

נה לעובדיו ולציבור המגיע אליו תקינות מבנהו של אגף הרווחה, לשם מניעת סכ

 לקבלת שירות.

על הרשויות המקומיות שנבדקו להתקין על האסלות, כדין, מושב בעל מכסה 

 ולדאוג להימצאותם של נייר טואלט, סבון ומתקנים לייבוש ידיים )באוויר או בנייר(.

לשם שיפור השירות, על הרשויות המקומיות שנבדקו להקפיד להציב מתקנים למי 

ייה וכוסות בנקודה מרכזית ונגישה לכלל הציבור, בכל מקום שמתקיימת בו שת

 קבלת קהל.

 

 סיכום

חייהם של  איכות על ישירה יש השפעה המקומיות הרשויות שמספקות לשירותים

 .ועל רווחתם תושביהן

 נמצאו קהל, שהרשויות המקומיות מקבלות בהם שנערכה במתקנים בביקורת

 .לקהל ובאתרי השירות עצמם פתחי השירות רבים בהנגשתם של ליקויים

במחלקות הגבייה במקצת הרשויות שנבדקו זמן ההמתנה לקבלת השירות היה 

שעה ויותר. בחלק מהרשויות שנבדקו נמצאו ליקויים גם במתן שירותים מקוונים. 

ובתנאים  השירות פתחי אל ההכוונה הביקורת גם העלתה ליקויים רבים בשלטי

קירות פגומים, חדרי שירותים במצב רעוע, היעדר מתקנים הפיזיים )תקרות ו

ביותר וחלקם  חמורים חלקם, לשתיית מים או הצבתם במקומות שלא על פי חוק(

 .עלולים להתפרש כזלזול במקבלי השירות ופגיעה בכבודם

 מוגבלויות אנשים עםפתחי השירות ל להנגשתהרשויות המקומיות לפעול  על

 נה לקבלת שירות ולשיפור השירותים המקוונים.ולפעול לצמצום משך ההמת

ידי קביעת בפתחי השירות, על את ההתמצאות קהל המבקרים  עללהקל עליהן 

ן. כמו ופרטי ההתקשרות עמ הפעילות במחלקות בהם מועדי שיצוינושלטי הכוונה 

בלת בהם ק שמתקיימת מקומותכן עליהן לוודא תחזוקה נאותה ושמירת הניקיון ב

 בחדרי השירותים.ים הולמלהבטיח תנאים סניטריים ו ,קהל
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 מבוא

לשירותים שמספקות הרשויות המקומיות יש השפעה ישירה על איכות חייהם של 

תושביהן ועל רווחתם. תהליכי הביזור, והעברת תחומי פעילות שונים מידי השלטון 

התנהלותן של הרשויות המרכזי לידי השלטון המקומי, חיזקו את הקשר שבין 

המקומיות, מבחינת היקף השירותים שהן מעניקות לתושביהן ואיכותם, ובין איכות 

חייהם של התושבים. הרשויות המקומיות עומדות לפני אתגר מורכב: הן נדרשות 

לספק לתושבים שירותים ומוצרים ציבוריים איכותיים בעלויות נמוכות ככל האפשר 

 אך ברמת שירות גבוהה.

 ולות הביקורתפע

 איכות מתןבדק משרד מבקר המדינה את  2016פברואר  - 2015אוגוסט  בחודשים

פתח , חדרה, בני ברק, אלעד עיריותהשירות לתושב )בתחומים שיפורטו להלן( ב

(. שנבדקו הרשויות -)להלן  מועצה האזורית שפירוב שפרעםו קריית ים, תקווה

 שירותים סל לקביעתו של הפנים משרד פעילותו של אחר מעקב על ביקורת זו נוסף

 נעשתה השלמה בדיקת. סל שירותים דוח בעקבות המקומיות, ברשויות מוניציפליים

צוות הביקורת סייר במתקני  .המדינה שירות בנציבות לתושב השירות לשיפור ביחידה

קבלת הקהל של הרשויות המקומיות, במועדים שונים, פעמים אחדות בכל מתקן. 

 תועדו בתמונות, שחלקן שולב בדוח. הביקורתממצאי 

, החינוך, הגבייה והמוקד העירוני. 5ההיחידות שנבדקו בביקורת הן יחידות הרווח

הביקורת התמקדה באופן אספקת השירותים ביחידות אלה לתושבים ולבאים 

בשעריהן של הרשויות המקומיות, על פי רוב במהלך המפגש הראשוני עמם, באשנב 

מצבם הפיזי של האשנבים  הדגישה אתהביקורת  .בפתח אתר השירותהשירות או 

רות ילקבל ש בבואורכי הציבור ומצב המתקנים המשלימים את צ לרבותוסביבתם, 

, מים לשתייה מתקני או היעדרם של םמ, קיוירותיםי השתא גוןכ ,ביחידות השונות

כיום חלק נכבד וחשוב של השירות ניידות ועוד.  למוגבליפתחי השירות  ם שלנגישות

העירוני לתושב ניתן בטלפון ובאינטרנט, ועל כן נבחנו בביקורת זו גם אפיקי שירות 

המענה ואתר אינטרנט המספק נתונים ושירותים עדכניים לתושב  מו שלקיואלה: 

 .אליוהמוקד העירוני לפונים  להטלפוני ש

ת המקומיות נעשתה בחודשים הביקורת על מתן השירות במחלקות הגבייה ברשויו

תקופה שתושבים רבים מגיעים בה למחלקות אלה לשם הסדרת  -ינואר ופברואר 

 הנחות בארנונה, ומתקיימת בה ההרשמה לגני החובה ולבתי הספר.

 
 לעיל. 2ראו ה"ש   5
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 רקע נורמטיבי

בין היתר, , משתקפות לתושבהניתן השירות  של ואיכותהרלוונטיות לעניין  הנורמות

  :משרד מבקר המדינה ובדוחות בנושא שמפרסם בהוראות הדין הישראלי

התקשי"ר קובע נורמות לאופן השילוט ביחידה או במתקן הממשלתי שניתן בו  .1

השירות לקהל, ונורמות לתחזוקתם ולניקיונם. אמנם התקשי"ר אינו חל על 

הרשויות המקומיות, אך הדעת נותנת שבהיעדר הנחיות ייעודיות בדבר איכות 

 נורמות יפות גם לרשויות המקומיות. השירות לקהל, אותן

 -)להלן  1970-בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל .2

-עדכונים, התשס"ז תברואה )הל"ת(, למתקניהוראות תקנות התכנון והבנייה(, וב

, נקבעו נורמות להתקנת מתקנים סניטריים ולמספר 6הל"ת( -)להלן  2007

האסלות בחדרי השירותים בבניינים ציבוריים, לרבות בניינים שמשרדי הרשויות 

 המקומיות פועלים בהם. 

חוק  -)להלן  1986-חוק בניינים ציבוריים )מתקני שתייה למים צוננים(, התשמ"ז .3

שתייה במקום מרכזי מתקני שתייה(, מחייב הצבתם של מתקני מים צוננים ל

 ונגיש בכל הבניינים הציבוריים.

נקבעו ההתאמות של תקנות התכנון והבנייה  לתוספת השנייה 1בחלק ח .4

מוגבלות, ובהן הקצאת מקומות  אנשים עםלשל בניין הנגשתו לשם הנדרשות 

תאי שירותים לבניין והתקנת  חניה נגישים, הקמת דרך נגישה, הנגשת הכניסה

 מיוחדים.

-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )התאמות נגישות לשירות(, התשע"גתקנות  .5

, מסדירות, בין השאר, את הנגשתם של אתרי האינטרנט העירוניים 2013

 לאנשים עם מוגבלויות שונות.

 -)להלן  20037דוח בנושא השירות לציבור במשרדי הממשלה שפורסם בשנת  .6

ן במשרדי הממשלה, אך הנורמות דוח איכות השירות( אמנם עסק בשירות הנית

שנקבעו בו יפות גם לשלטון המקומי. בדוח התייחס מבקר המדינה לחשיבות 

קיומו של שילוט הכוונה אל פתחי השירות ושילוט מזהה ומסביר בתוך מקומות 

השירות; קיומם של מקומות המתנה נוחים לפני פתח השירות; ונגישותו לאנשים 

 עם מוגבלויות שונות.

 
(. סעיף 1970)הוראות אלו החליפו את ההוראות הקודמות משנת  1848, עמ' 5035התשס"ז, י"פ  6

)הל"ת(,  -אמנם התפרסמו שינויים בהוראות למיתקני תברואה  2012להל"ת. בשנת  3.6

 , אך הם אינם נוגעים למהות הדברים שנבדקו בביקורת. 2012-התשע"ג

 .130-111פרק "השירות לציבור", עמ' (, ב2003) ב53דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   7
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ות משרד הפנים בקידום קביעתו התמהמה
 של סל השירותים

 ]נוסח חדש[ ים החלים על הרשויות המקומיות, ובהם פקודת העיריותחוקלפי ה

פקודת  -]נוסח חדש[ )להלן  ופקודת המועצות המקומיותפקודת העיריות(  -)להלן 

, על הרשות המקומית להעניק לתושביה שירותים מסוגים המועצות המקומיות(

ממלכתיים )כגון חינוך ורווחה( ומוניציפליים )כגון ניקיון(. לשירותים אלה שונים, 

סל שירותים  ו של. קביעתועל רווחתם השפעה ישירה על איכות חייהם של התושבים

מוניציפליים שעל הרשות המקומית להעניק לתושביה, יש בה כדי להגדיר את 

השירותים הנדרשים ואת רמתם. כדי להבטיח את מתן השירות בכל אחד מהתחומים 

הערכת תוצאות, המבוסס של יש להשתמש במנגנון  ,שנכללו בסל ברמה הנדרשת

 .8על מדדי ביצוע בדרך כלל

סקים, במישרין או בעקיפין, בחובתן של הרשויות המקומיות בחוקים הקיימים העו

 הרשות המקומית מחויבתשלא נקבע סל שירותים מפורט  לספק שירותים לתושבים,

  לספק לתושביה, אף לא נקבעה רמת השירותים המזערית בכל תחום.

ערך משרד מבקר המדינה ביקורת על קביעתו של סל שירותים  2012בשנת 

 40שויות המקומיות. לפי דוח "סל שירותים", משרד הפנים בוחן זה מוניציפליים בר

ולקבוע מדדי ביצוע ברשויות  9שנה בקירוב את האפשרות להגדיר סל שירותים תקני

המקומיות. באותו דוח קבע משרד מבקר המדינה כי "על משרד הפנים להמשיך 

יציפליים לפעול לקידום הכנת סל השירותים כדי להבטיח אספקת שירותים מונ

לכלל תושבי ישראל ברמה הבסיסית לכל הפחות". בתשובתו למשרד מבקר 

הודיע משרד הפנים כי הוא ומשרד האוצר פועלים להקמת צוות  2012המדינה מיולי 

משותף לבחינת קביעתו של סל שירותים נורמטיבי, ועמדת משרד הפנים תגובש 

 בתום עבודת הצוות.

מופקד על סוגיית סל השירותים, פרסם ביוני אגף מחקר ומידע במשרד הפנים, ה

. במחקר נאמר 10מחקר מדיניות בנושא "סל שירותים מחייב ברשות המקומית" 2013

כי "סל שירותים עשוי להוות עמוד תווך בהתמודדות עם רמת שירותים נמוכה מדי לה 

זוכים תושבים ברשויות המקומיות". המחקר גם מונה תופעות בלתי רצויות שסל 

ותים מחייב עשוי למנוע, בהן: היעדר מידע אמין ומבוסס על עמידתן של שיר

הרשויות בחובות החוק בכל הנוגע לאספקת סל שירותים לתושבי הרשויות, היעדר 

קיום החוק, וחוסר מעורבות אפקטיבית של -פיקוח אפקטיבי, לקונה משפטית ואי

 התושבים.

הפנים לא חלה התקדמות  מלבד פרסומו של מחקר זה באתר האינטרנט של משרד

  בנושא סל השירותים, בגלל היעדר הנחיה משרדית להמשיך את הטיפול בנושא זה. 
8

 .3דוח "סל שירותים", עמ'   

נעשתה במשרד הפנים עבודת מטה "במטרה לאפשר לרשות המקומית סל שירותים  1974-עוד ב  9

 .11רצוי לתושביה. דוח "סל שירותים", עמ' 
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 החשיבות למרות

 סל של שבהגדרתו
 מזערי תקני שירותים
, המקומיות ברשויות

 נמנע הפנים משרד
 מלהציב כלל בדרך

 בראש הנושא את
 עדיפויותיו סדר

 

ברשויות המקומיות,  מזערי תקניסל שירותים  ו שלהגדרתשבלמרות החשיבות 

 הגם, בראש סדר עדיפויותיו הנושא להציב אתבדרך כלל מנמנע משרד הפנים 

משרד הפנים, בעבודת  ץיבשנות השבעים של המאה העשרים המל כברש

להגדיר סל כזה. חרף הניסיונות שנעשו בתחום זה במשך המטה שעשה, 

 , טרם בוצעה בפועל2016, פברואר תמועד סיום הביקורבארבעה עשורים, 

 . שתאפשר את קידום הנושא עבודת מטה

הפנים כי ההחלטה על  מסר משרד 2016בתשובתו למשרד מבקר המדינה ממאי 

קידום קביעתו של סל שירותים מינימלי היא החלטה של שר הפנים, וכי שרי הפנים 

המעשי, אשר יצריך הכירו בחשיבות הנושא אך בד בבד הבינו את הקושי שבקידומו 

בין היתר מקורות תקציב נוספים. עוד נמסר כי נעשתה בחינה תאורטית אך ממצאיה 

 המסגרת לא תורגמו לכלל גיבוש כלים מעשיים להגדרתו של סל השירותים ולגיבוש

שתאפשר קביעת מקורות התקציב שיאפשרו את הפעלתו. משרד הפנים  התקציבית

שר הפנים הנוכחי, והשר יקבע את המדיניות בנושא הוסיף במכתבו כי נושא זה יוצג ל

 ואת סדר העדיפויות.

ייעודה העיקרי של רשות מקומית הוא לתת שירות לתושב. בהיעדר הגדרה של 

להיות לקוי עלול מחייב, השירות המסופק לתושבי הרשויות סל שירותים מזערי 

. מיות, ובכך תוחטא המטרה העיקרית שלשמה הוקמו הרשויות המקואו חסר

לשקול בחיוב להגדיר  כי עליו משרד הפניםמשרד מבקר המדינה שב ומעיר ל

ברשויות המקומיות,  כיעד מרכזי את קביעתו של סל שירותים מזערי מחייב

, כפי שעלה מתשובתו על ממצאי הדוח סלה בקביעתו של ולחדש את הטיפול

 .ומתשובתו על ממצאי הדוח הנוכחי 2012הקודם מיולי 

 מקומיות ברשויותשירות אמנת קביעת -אי

ארגון לשמירה האמנה לאיכות השירות מגדירה בפומבי את מחויבותו הכוללת של 

התקן זמני בהתאם לצורכי הלקוחות, והיא מציינת את  ,שירותגבוהה של על איכות 

בכך מתאפשר לציבור לדעת את  מדידים.מפורשים וואת רמת השירות במונחים 

 לה. זכאי לצפותהוא ששירותים האיכות 

יש חשיבות רבה לקיומה של אמנת שירות  בדוח איכות השירות ציין מבקר המדינה כי

השירותים שהציבור זכאי להם והמדדים  בה כלבגופים ממשלתיים, שיפורטו 

 ללקוח )הציבור(. ומכוונותעל ו ולאיכותם, והצהרת הגוף הממשלתי על מחויבות

 המקומיות.דברים אלה יפים גם לעניין הרשויות 

 קריית ים, פתח תקווה, חדרה, עיריות אלעדנמצא כי עד מועד הביקורת  .1

לא קבעה  והמועצה האזורית שפירלא קבעו אמנות שירות כלל, שפרעם ו

  .אמנת שירות מלאה
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כי  אלעד עירייתמסרה  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

לאחרונה גובשה אמנת שירות לכלל מחלקות העירייה. מבירור טלפוני שנעשה 

 באותו חודש עם העירייה עלה כי האמנה טרם פורסמה. 

כי  ים קריית עירייתכתבה  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

, וכחלק מתהליך זה הגישה 2016תפעל לגיבושה של אמנת שירות כבר בשנת 

 ל קורא להשמת כוח אדם לשיפור השירות לתושב.למשרד הפנים קו

בשלבי גיבוש אחרונים  ברק בני, הייתה עיריית 2016במועד הביקורת, פברואר  .2

הודיעה העירייה למשרד מבקר  2016של אמנת שירות. בתשובתה ממאי 

המדינה כי חילקה לאזרחים חוברת ובה אמנת שירות של אגף התברואה, 

 הכוללת את תכנית העבודה המפורטת של האגף.

נקבעו פרקי הזמן המרביים לאספקת פתח תקווה ו בני ברק, עיריות אלעדב .3

קבעה את זמני התקן עיריית קריית ים זמני תקן(, ואילו  -ן גם השירות )להל

 .2016במהלך הביקורת, באמצע ינואר 

גיבשה "נוהל מתן שירות לתושב" המקצה לה  המועצה האזורית שפיר .4

ולוועדים המקומיים של יישוביה תחומי אחריות לטיפול בנושאים המפורטים 

 בנוהל. 
 המועצה האזורית שפירלמשרד מבקר המדינה כתבה  2016בתשובתה ממאי 

כי "נוהל מתן שירות" שגיבשה הוא בפועל אמנת השירות של המועצה, הוא 

מתפרסם באתר האינטרנט שלה ומקיף את גורמי האחריות, לוחות זמנים לביצוע 

ושאר הפרמטרים הנדרשים באמנת שירות, כגון מדדים. בעקבות הביקורת 

 שלימה המועצה מדדים לקביעת רמת השירות.ה

תהליך לקביעת זמני תקן, ועד מועד סיום  2014החלה בשנת  עיריית חדרה .5

. לדברי 11, נקבעו זמני תקן לשתיים משבע יחידותיה2016הביקורת, פברואר 

גורמים בעירייה, בתום תקופת ניסוי בשתי היחידות הללו, בכוונת העירייה 

מני תקן לכלל יחידותיה. העירייה מסרה למשרד להרחיב את קביעתם של ז

מבקר המדינה כי בסוף התהליך יש בכוונתה להנהיג גם מדדים איכותיים ולגבש 

 אמנת שירות. 

 לא נקבעו זמני תקן ואין תהליך להכנתם. עיריית שפרעם ב .6

 עקבותכי ב ,2016 עיריית שפרעם השיבה למשרד מבקר המדינה, במאי

רות כללית והחלה בגיבוש נוהלי שירות פרטניים לכל שי אמנת גיבשה הביקורת

 אגף, הכוללים לוחות זמנים מחייבים למתן שירות, לפי אופי הפניות.

 כללית בהצהרה מדובר כי מעלה עיריית שפרעם של השירות" ב"אמנת עיון

זמני ממנה  , ואשר נעדריםחזון השירות העירוני שגיבשה העירייה מאוד על

 הואולכן  ומדידים,במונחים מפורשים  ,שירות ושל רמתביצוע  ם שלתקן, מדדי

  .שירות אמנת נקבעת שלשמן המטרות את ביטוי לידי מביא אינו
 אגפי תפעול ואכיפה.  11
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לדעת משרד מבקר המדינה, על עיריות חדרה, קריית ים ושפרעם לקבוע 

אמנות שירות הכוללות מדדים לאיכות השירות ולפרסמן לציבור, על מנת 

את איכותו ולהגביר את אמון הציבור. על עיריית  לייעל את השירות, לשפר

אלעד לפרסם לציבור תושביה את אמנת השירות שגיבשה. על עיריית בני ברק 

לקבוע אמנת שירות לשאר מחלקותיה. על עיריית חדרה לפעול להשלמת 

 קביעתם של זמני התקן.

המתנה לקבלת הזמני ליקויים הנוגעים ל
 השירות

 בייההמתנה במחלקות הגהזמני 

 נתונים על זמני ההמתנה איסוף 

ניהול מידע שוטף ומעודכן על זמני ההמתנה לקבלת שירות בלשכות השירות עצמן 

)שירות בלתי אמצעי( חיוני כדי לזהות מבעוד מועד צווארי בקבוק אפשריים ולדאוג 

 לתגבורו של כוח האדם המופקד על השירות לקהל.

אין אוספים מידע על זמני ההמתנה של  שפרעםועיריות קריית ים נמצא כי ב

התורים אמנם מנוהלים באופן ממוחשב מזה כשנה, עיריית אלעד מבקשי שירות. ב

וברבעון הראשון של כל שנה אפשר לקבוע תור בטלפון, אך הגם שעירייה ביקשה 

מהחברה המופקדת על הגבייה נתונים על זמני ההמתנה, היא לא קיבלה אותם. 

ניתוחים נרחבים של זמני ההמתנה ומשך יית פתח תקווה עירלעומתה, בידי 

 הטיפול, לפי חודשים ובשעות מוגדרות, גם ברמת הפקיד היחיד.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית אלעד כי עליה לפעול לריכוז שוטף של 

נתונים על זמני ההמתנה לקבלת שירות, כדי לאפשר מתן שירות מהיר ויעיל 

יית ים ושפרעם להסדיר מנגנון לאיסוף מידע שוטף לקהל. גם על עיריות קר

על זמן ההמתנה לקבלת שירות במחלקות הגבייה, כדי להתאים את מערך 

 השירות לצרכים.

כי לכשיפורסם מכרז חדש  עיריית אלעדבתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה 

ן לאספקת שירותי גבייה ואכיפה, היא תסדיר גם מנגנון לאיסוף מידע שוטף על זמ

 ההמתנה במחלקת הגבייה. 
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 ופתח אלעד בעיריות

 זמן נרשם תקווה
 הארוך ההמתנה

 ביותר
 

 12המתנה שנמדדוהזמני 

מועצה וב שפרעםו קריית ים, עיריות חדרהבמהלך הביקורת במחלקות הגבייה ב

לא נצפו תורים של ממש וזמן ההמתנה לשירות היה כחמש דקות  האזורית שפיר

ופחות. בשני ביקורים של צוות הביקורת במחלקה להנחות בארנונה באגף ההכנסות 

 דקות.  32-15היה משך ההמתנה  ,יית בני ברקעירשל 

 עיריית אלעדנרשם זמן ההמתנה הארוך ביותר. בפתח תקווה ועיריות אלעד ב

 75-נמדד זמן ההמתנה הארוך ביותר במחלקת הגבייה כאשר לא הוזמן תור מראש: כ

עיריית פתח תקווה דקות. באחד מביקוריהם של נציגי משרד מבקר המדינה ב

דקות בקירוב לפגישה עם הפקיד המטפל בהנחות בארנונה  73נרשמה המתנה של 

 דקות.  39-דקות וכ 53-כ -למגורים, ובשני ביקורים אחרים 

, לפי דוחותיה, עלה כי זמני 2015לשנת  עיריית פתח תקווהמניתוח זמני ההמתנה ב

חד ההמתנה הממוצעים החודשיים באולם הארנונה למגורים היו חריגים במיו

בחודשים שהמחלקה מטפלת בהם בהנחות בארנונה: ינואר )כשעה ורבע(, פברואר 

 דקות(; בשאר חודשי השנה זמן ההמתנה הממוצע היה  38-דקות( ומרץ )כ 54-)כ

דקות. ניתוח זמני ההמתנה הממוצעים לפי שעות היום מעלה כי בעשרת  30-20

דקות  51-44ים של היו זמני ההמתנה ארוכ 2015החודשים הראשונים של שנת 

. זמן ההמתנה הממוצע בעשרת החודשים הראשונים 13:00-10:00במיוחד בשעות 

 -הגדול ביותר נרשם בחודש ינואר  13דקות. שיעור הנטישה 37-היה כ 2015של שנת 

 .20%-25%מן הפונים. בשאר חודשי השנה היה שיעור הנטישה  32%

וה כי עליהן לבחון דרכים משרד מבקר המדינה העיר לעיריות אלעד ופתח תקו

לצמצום זמן ההמתנה לקבלת שירות במחלקות הגבייה שלהן, כדי להקל על 

 תושביהן ולייעל את השירות. 

השיבה למשרד מבקר המדינה כי היא מפעילה מערכת אוטומטית עיריית אלעד 

לניהול תורים וזמן ההמתנה המרבי הוא עשר דקות, כפי שנקבע באמנת השירות, 

עמדה אחת שמקבלת פונים שהגיעו למחלקה ללא תור, ובה ייתכנו חריגים. למעט 

העירייה הוסיפה כי במכרז חדש לאספקת שירותי גבייה ואכיפה תיבחן הוספת 

משרות לתקן מחלקת הגבייה והוספת אמצעי תשלום דיגיטלי, צעד האמור לצמצם 

 את מספר הבאים למקום השירות.

אלעד כי עליה להמשיך לפעול לצמצום  עיר לעירייתמ משרד מבקר המדינה

 . מראש תור קביעת ללא הגבייה מחלקתל באיםה תושביםלגם ההמתנה  ןזמ

 
רים ובמידת האפשר בשעות שונות ובימים שונים של המדידה מבוססת על עד שלושה ביקו  12

 השבוע. זמן ההמתנה נמדד מרגע ההצטרפות לתור ועד תחילת קבלתו של השירות בפועל.

 שיעור הפונים שמשכו מספר לתור ולא הגיעו אל אשנב קבלת השירות.  13
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כי  תקווה פתח עירייתמסרה  2016למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  בתשובתה

בין היתר, באמצעות שיגור  -ההמתנה  זמני משמעותית הצטמצמו 2016 שנת בתחילת

 -הזכאים להנחה ומשלוח טפסי הנחה לזכאים אחרים נציגי שירות לבתי גמלאים 

 .2017 שנת בתחילת גם לצמצמם כדי מאמץ וייעשה

השפעת הזכאים להנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה על זמני 

 ההמתנה במחלקות גבייה 

על המחזיקים  מחלקות הגבייה ברשויות המקומיות גובות את מס הארנונה המוטל

תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה ב .הארנונהכמפורט בצו בנכסים בתחומן, 

נקבע כי הרשות המקומית רשאית להתחשב במצבו  ,199314-מארנונה(, התשנ"ג

מועצה רשאית לקבוע לתקנות מפרט מצבים ש 2וסעיף  ,החומרי של המחזיק בנכס

, הנחה מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס באותה שנת כספיםבהם 

 לתקנות.  בתוספת הראשונהלפי מבחן ההכנסה המפורט 

מנהלי מחלקות גבייה ברשויות המקומיות שנערכה בהן הביקורת אמרו לנציגיו של 

משרד מבקר המדינה כי בחודשים הראשונים של כל שנה ממלאים את האולמות 

לקבלת הקהל מבקשי הנחה בארנונה לפי מבחן ההכנסה. התקבצות זו של מבקשי 

 ה בפרק זמן קצר גורמת להיווצרות תורים ומאריכה את זמני ההמתנה.ההנח

למי שהיה זכאי להנחה בארנונה  עיריית בני ברקבתחילתה של כל שנה שולחת 

בשנה שחלפה טפסים להגשת בקשה להנחה בארנונה, בצירוף מעטפה מבוילת. 

קת טיפלה המחלקה לקבלת קהל במחל 2014לפי נתונים של מנהל הכספים, בשנת 

( באמצעות הדואר )המעטפות 15%-מהן )כ 3,712פניות,  24,679-ההנחות בארנונה ב

שנשלחו לציבור(. לטענת הממונה על הכנסות העירייה, צעד זה צמצם במידה רבה 

 את התורים במחלקת ההנחות.

ברק, והמליץ  בני עיריית של יוזמתה את לחיוב ציין המדינה מבקר משרד

למצוא גם הן דרכים לצמצום העומס הנובע מן לרשויות האחרות שנבדקו 

 הטיפול בזכאים להנחה לפי מבחן הכנסה.

ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הצליחה לצמצם את  עיריית חדרה

העומס באגף הגבייה בזכות טיפול בזכאים להנחה באמצעים מקוונים, המאפשרים 

עירייה. עוד ציינה העירייה לה לעדכן הנחות בלי שהתושב ייאלץ להתייצב במשרדי ה

 כי תחפש דרכים נוספות להקלה על הזכאים להנחות.

 
ברשות התקנות הסדירו את מתן ההנחות בארנונה והגדירו את תפקידיה של ועדת ההנחות   14

 המקומית.
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 המתנה למענה טלפוני במוקדים העירונייםהזמני 

שבמועד הביקורת טרם  ,בכל הרשויות המקומיות שנבדקו מלבד עיריית שפרעם

הפעילה את המוקד העירוני, יש כמה דרכי פנייה למוקד העירוני: בטלפון, בדוא"ל 

ובאמצעות יישומון. קיצור ההמתנה למענהו של המוקד העירוני חשוב מאוד, שכן 

חלק מהפניות מחייב טיפול דחוף, ולעתים אף מדובר במניעת סכנה ממשית לחיי 

ם יקיימו מעקב צמוד ושוטף על אופן קבלתן של השיחות אדם. על כן חיוני שהממוני

על ידי המוקדנים, על מספר הפונים, על זמני ההמתנה בטלפון ועל יעילות השירות. 

ניתוח תקופתי של נתוני ההמתנה יאפשר למנהל המוקד לגלות את נקודות התורפה 

 של השירות ולשפרו.

רקי הזמן שהמתינו הפונים אין תיעוד של פקריית ים ו אלעד עיריותנמצא כי ב

למשרד מבקר המדינה כי  עיריית אלעדכתבה  2016למענה המוקדנים. בפברואר 

רכישת תוכנה לאיסוף הנתונים האמורים נכללה בספר התקציב של העירייה לשנת 

ואושרה על ידי המועצה, ומנהל המוקד העירוני סבור כי תירכש ותותקן עד סוף  2016

 .2016הרבעון הראשון של שנת 

משרד מבקר המדינה העיר לעיריית שפרעם כי עליה להפעיל בהקדם מוקד 

עירוני, כדי לאפשר טיפול יעיל, מועיל, מרוכז ומתוכלל בפניות התושבים. על 

עיריות אלעד וקריית ים לאסוף נתונים על זמן ההמתנה של הפונים למוקד 

 י ההמתנה.העירוני, כדי לנתחם, ללמוד מהם ולצמצם ככל האפשר את זמנ

בעקבות הביקורת , כי 2016השיבה למשרד מבקר המדינה, ביוני  עיריית אלעד

 למוקד הפונים המתנת זמני על נתונים איסוף שמאפשרת ההותקנה תוכנו נרכשה

 . העירוני

, כי בימים 2016מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי  עיריית קריית ים

אלה המוקד העירוני מועבר למרכז ההפעלה החדש, שתוכנן כך שיתאים לצרכים 

, מערכות מידע התומכות 2016המשתנים של העיר, ובין השאר יוטמעו בו, עד סוף 

 בעמידה בזמני התקן.

, כי בתחילת 2016מאי , בעיריית שפרעםבתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה 

 מונה מנהל למוקד העירוני. 2016אפריל 
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  פתחי השירותליקויים בהנגשת 

 לאנשים עם מוגבלויות

 רקע נורמטיבי לעניין ההנגשה

אנשים הנגשתו לשם בתקנות התכנון והבנייה נקבעו ההתאמות הנדרשות בבניין ל

, הקמת דרך נגישה, הנגשת לנכים ת, ובהן הקצאת מקומות חניה נגישיםיומוגבלו עם

 .ייעודיים לנכים תאי שירותיםוהתקנת  והבניין עצמו לבניין הכניסה

 חניה

בתקנות התכנון והבנייה נקבע כי בחניה של בניין ציבורי יוקצו מקומות חניה 

. עוד נקבע 1918ישראלי ת"י  במידות ובמאפיינים שפורטו בתקן נגישים לנכים,

כניסה בינם ובין מעלית או ה מקומות חניה אלה וביןכי דרך נגישה תחבר בין 

 נגישה לבניין. 

 נגישות

. לנכים בתקנות התכנון והבנייה נקבע כי "הכניסה הקובעת" לבניין תהיה נגישה .1

תהיה "במפלס הרחובות או שתוביל אליה  לנכים נגישה עוד נקבע כי כניסה

תהיה  5%-ל מהדרך גדו , ואולם אם שיפוע5%-דרך ששיפועה אינו גדול מ

 .2הכניסה לבניין באמצעות כבׁש )רמפה(", לפי התנאים שנקבעו בחלק 

בתקנות התכנון והבנייה נקבע כי בכל כניסה נגישה תימצא דלת ברוחב התואם  .2

כי רוחב דלתות הפנים בבניין ציבורי  ס"מ, 80-ברוחב שלא יקטן מ לתקן, דהיינו

הגישה לחלקי הבניין השונים  וכיס"מ,  80-לא יפחת מ המיועדות לשימוש הקהל

. בכבש 8% א יעלה עללששיפועו תהיה באמצעות מעלית, או באמצעות כבש 

  בתי אחיזה. יותקנו 5%-יותר מ ושיפועש

בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה נקבע כי גובה המדרגה לא יהיה נמוך  .3

הגרם לא ס"מ, והבדל הגובה בין מדרגות באותו  17.5ס"מ ולא יעלה על  10-מ

מ"מ בין המדרגה הגבוהה ביותר  10מ"מ במדרגות סמוכות ועל  5יעלה על 

 לנמוכה ביותר. 

 תאי שירותים

שירותים  בתקנות התכנון והבנייה נקבע כי בבניין ציבורי יותקנו לפחות שני תאי

אחד לנשים ואחד לגברים. בתקנות צוין כי מידותיהם של תאים  ,המיועדים לנכים
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 לשיקום ביחידה

של עיריית  התמכרויות
 שירותי איןבני ברק 

 נכים
 

פתיחת הדלת בהם ואמצעים שונים הנדרשים בהם, כגון מוטות אחיזה  אלה, אופן

 . בתקן 3.1נקבע בחלק מה שאנכיים ואופקיים, יהיו על פי 

 במקומות שנבדקו: הנגישות הנדרשות ממצאי הביקורת בדבר ביצוע התאמותלהלן 

 עיריית אלעד

אחד. חולקות מבנה עיריית אלעד מחלקות הגבייה והחינוך ויחידת הרווחה של 

נמצא שאין חניית נכים סמוך למבנה, ולאורך שביל הכניסה אליו חונים כלי רכב 

רבים, ההופכים אותו לבלתי נגיש. עוד נמצא כי ביחידת הרווחה ובמחלקת החינוך 

אין שירותי נכים. שירותי נכים יחידים נמצאים בעברו האחר של המבנה, במחלקת 

חידת הרווחה או למחלקת החינוך ונזקק הגבייה. אדם עם מוגבלות פיזית המגיע לי

לשירותים, ייאלץ לצאת מהמבנה, לצלוח מעבר, שכאמור חסום בחלקו בכלי רכב 

מטר, ועליו לעשות את אותה  60-רבים, ולעקוף מבנה עד שיגיע ליעדו, מרחק כ

הדרך בחזרה. הכורח לצאת מן המבנה נובע מן העובדה שמסדרונות המחלקות 

בהם אינו אפשרי בכיסא גלגלים. כמו כן, בתא הנכים היחיד  צרים וצפופים והמעבר

 בשירותים נמצאו חלודים ידית התמיכה ומתקן נייר הטואלט.

 עיריית בני ברק

לנכים בדמות מכשירי דיבור מיוחדים  עיריית בני ברקלצד פתרונות שמספקת 

 -לכבדי שמיעה במחלקת גבייה ממגורים, במחלקת הנחות בארנונה באגף הכנסות 

ארנונה, ובשירות הפסיכולוגי החינוכי, נמצאו במסגרת הביקורת גם כמה ליקויים. 

באגף החינוך וביחידה לשיקום התמכרויות אין שירותי נכים. ביחידת הרווחה יש 

; שירותי נכים לגברים נמצאים מחוץ שירותי נכים לנשים בלבד, ואין בהם ידית אחיזה

מטר מהמחלקה(, דבר  26-למחלקה, בתוך החלל הכללי של בניין העירייה )מרחק כ

המחייב את מוגבל הניידות למאמץ מיוחד כדי לצאת ממתחם הרווחה אל המתחם 

 הכללי של בניין העירייה, ומהווה אפליה מגדרית. 

ס"מ ורוחבו של פתח  77יות הוא רוחבו של פתח הכניסה ליחידה לשיקום התמכרו

 80 -ס"מ. שני הפתחים צרים מן הרוחב המזערי הנדרש בדין  71 -הכניסה לשירותים 

מ. ליד היחידה אין חניית נכים והדרך אל היחידה אינה נגישה לנעים בכיסא "ס

גלגלים. זאת ועוד, ביחידה לטיפול במוגבלויות אין שירותי נכים; שירותי נכים יש 

מ' הרחק משם, וכדי להגיע אליהם יש לצאת אל מחוץ למבנה  170-העירייה, כבבניין 

-ולעלות בשביל משופע אל בניין העירייה, תוך חציית כביש גישה אל חניון תת

ס"מ )צר מהתקן(, וכך גם  65קרקעי. רוחב דלת הכניסה לשירותים הרגילים הוא 

הנעים בכיסאות גלגלים  רוחב פתח המטבחון, שמצוי בו מתקן המים, דבר המונע מן

, גדול מן 10%-להשתמש במתקן. גם השיפוע של הדרך המובילה אל היחידה, כ

 המותר בדין ומסכן את הנעים בכיסאות גלגלים.

הרישום לגני חובה ולבתי הספר נעשה בחדר צפוף שנכנסים אליו בדרך צרה. 

אין חניה ואין ב"מרכז עצמה", המשרת אנשים שמתמודדים עם עוני וקשיים כלכליים, 

, מקום משכנם של שירות 31שירותי נכים. אין חניה לנכים גם במתחם ברחוב ירדן 
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שט"י(, המחלקה לגיל הרך, המחלקה להכוון התעסוקתי,  -טיפולים ייחודיים )להלן 

 15מחלקת המשפחתונים והשירות הפסיכולוגי החינוכי. דלת שירותי הנכים בשט"י

(. במחלקת המשפחתונים ובמחלקה 1בתמונה  נחסמה על ידי שולחן )ראו להלן

להכוון תעסוקתי נמצאו שירותי נכים בלתי מאובזרים. חניה ושירותים מותאמים לנכים 

חסרים גם בשני הבתים החמים שהקימה העירייה לנערות במצוקה, ומן החניות אל 

 הבתים מובילים גרמי מדרגות תלולים.

 
 ללא ידית אחיזה כדין.  15
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 עיריית חדרה

יש שתי כניסות: כניסה ראשית וכניסה הצמודה לחניון ומשמשת חדרה  עירייתל

בעיקר את המגיעים ברכב. חניות נכים ייעודיות הוקצו סמוך לכניסה האחורית בלבד. 

מחלקת הגבייה היא אחת היחידות העירוניות העיקריות שמקבלות קהל. אדם עם 

מחלקת הגבייה מוגבלות הנע בכיסא גלגלים שחנה בחניית נכה, לא יוכל להיכנס ל

מן הכניסה האחורית, כי היחידה שוכנת בקומת ביניים שמדרגות מוליכות אליה מן 

הכניסה האחורית אך המעלית אינה עוצרת בה. יהיה עליו להקיף את הבניין בכיסא 

הגלגלים כדי להגיע לכניסה הראשית, שמחלקת הגבייה נגישה ממנה בלבד. אדם 

נכים, ייאלץ לצאת מהכניסה הראשית של בניין הנע בכיסא גלגלים ונזקק לשירותי 

העירייה, לעקוף את המבנה, להיכנס לבניין דרך הכניסה שליד חניון הנכים ולעלות 

 במעלית לקומה הראשונה. 

למבנה ששוכנות בו הנהלתן של יחידת הרווחה והלשכות האזוריות "מזרח" ו"מערב" 

אלה אף אין שירותי נכים.  ומחלקת הקשישים, אין חניית נכים צמודה, ובמחלקות

לדברי מנהלת האגף, תא השירותים בלשכת הרווחה האזורית "מערב" משמש נכים, 

אך הוא חסר אבזור בסיסי לנכים כגון ידית אחיזה מתקפלת, וגובה האסלה בו היה 

ס"מ(. יתר על כן, במסדרון הכניסה לאותה  50-45פחות מן הנדרש בדין ) -ס"מ  41

ר לעבודה קהילתית ומרכז לשלום המשפחה היו מונחות לשכה אזורית ולמדו

כחודשיים קופסאות קרטון רבות ובהן ציוד ישן שמיועד לפינוי, והן חסמו את המעבר 

ולא הותירו די מקום למעבר כיסאות גלגלים. בביקור שקיים שם צוות הביקורת 

 נמצא שהציוד כבר פונה מהמסדרון.  2016בחודש מרץ 

לטיפול בהתמכרויות אין חניית נכים, וכי הכניסות אינן מונגשות עוד נמצא כי במדור 

בבית החם "בית קרן", במרכז יום לבני נוער "מית"ר נירים", במדור לטיפול 

בהתמכרויות, במועדונית לטיפול בגיל הרך ברחוב הרצל ובמועדונית "עוגנים". 

ל הרך ברחוב במדור לטיפול בהתמכרויות, במחלקת הנוער ובמועדונית לטיפול בגי

הרצל ובמועדונית "עוגנים" אין שירותי נכים. פתח הכניסה למחלקת הנוער צר 

בהרבה מן הנדרש בדין. בקומה העליונה של מרכז הורים וילדים יש אמנם שירותי 

 נכים, אך במבנה אין מעלית שתאפשר להגיע אליהם. 

נכים. מנהלת  אינו מונגש ואין בו שירותי חדרהמהביקורת עלה כי אגף החינוך ב

האגף ציינה כי כאשר מגיעים לאגף אנשים עם מוגבלויות פיזיות, הם מזעיקים 

בטלפון את עובדי האגף, ואלה יורדים לקומת הקרקע המונגשת ומעניקים את 

 השירות לפונים בחדרו של קצין ביקור סדיר.

בשל בעיות הנגישות של אגף החינוך ובגלל הצפיפות השוררת בו, הוחלט לפני 

כשלוש שנים כי רישום התלמידים במועדי הרישום יתנהל במקום ייעודי לכך, שיהיה 

הוא מבנה "יד  2017-2016נגיש ומרווח. המקום שנבחר לרישום לשנת הלימודים 

לבנים". בשאר הימים על התושבים לפנות לאגף החינוך עצמו כדי לקבל שירות. 

המדינה במבנה "יד לבנים"  , בביקורם של נציגי משרד מבקר2016ואולם בינואר 

 73-, נמצא כי רוחב הכניסה אליו כעיריית חדרהבעת הרישום למוסדות החינוך של 

מ לפחות. כדי להגיע למעלית יצטרך תושב הנע "ס 80 -ס"מ, צר מן הנדרש בדין 

בכיסא גלגלים לעבור דרך כניסה נוספת, גם היא באותו רוחב, ודרך מעבר ששלט 

מנו ומהווה מכשול נוסף בדרכו של מוגבל ניידות. זאת ועוד, המוצב בו תופס חלק מ
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של  ילדים גני באגף

 לאעיריית פתח תקווה 
 העובדים הצליחו
 לתא מפתח לאתר
 הנכים שירותי
 

המדרכה שלצד שתי חניות הנכים שנקבעו על הכביש הסמוך למקום לא הונמכה 

 כדי לאפשר מעבר לכיסא גלגלים. במקום אף לא היו שירותי נכים. 

 עיריית פתח תקווה

אין חניה לנכים, אין שירותי נכים  תקווה פתחבלשכות הרווחה האזוריות שנבדקו ב

ובכמה מהן הכניסות אינן נגישות. לשכת הרווחה האזורית במרכז העיר אינה מונגשת 

אין בה מעלית, אין שירותי נכים ואין סמוך לה חניית נכים. משלושת הבתים  -לנכים 

אף לא אחד מונגש, ולבית החם "יוספטל" מוביל שביל אספלט  16החמים שנבדקו

ו פגום ושלוליות רבות נקוו בו. שירותי הנכים במרכז לאלימות במשפחה שריבוד

נמצאים במתחם שירותי הגברים, ויש בכך פגיעה מגדרית בנשים עם מוגבלות. 

בקומה  -בבניין בן שש הקומות של מינהל החינוך יש מתחם יחיד של שירותי נכים 

תי הנכים ואין הסבר הראשונה, והוא נעול. בתוך הבניין אין שלטי הכוונה לשירו

משולט בדבר מקום הימצאו של המפתח. רצפת השירותים עצמם נמצאה פגומה, 

ועלה מהם ריח רע. במהלך ביקור נציגו של משרד מבקר המדינה באגף גני ילדים 

לא הצליחו העובדים לאתר מפתח לתא שירותי הנכים, שהיה נעול ועל דלתו נרשם 

 כי הוא מיועד גם לאנשי הצוות.

 יית קריית יםעיר

לא נמצאה חניית נכים. לנכה המגיע  עיריית קריית יםליד יחידת הרווחה של 

למחלקת הגבייה או לאגף החינוך הוקצתה חניית הנכים מעברו האחר של הכביש. 

גם ליד "בית אדווה" אין חניית נכים, וכך גם בתחנה לטיפול משפחתי "תאנה". יתרה 

נכים, שכן הכניסה אליהם כרוכה בעלייה מזו, חלק מהמבנים אינם מונגשים ל

במדרגות, ללא מעלית, והתנועה בתוכם כרוכה במעבר על פני ִסִפים בולטים. 

למשל, משרדיו של אגף החינוך שוכנים בקומה הראשונה, וגרם המדרגות העולה 

אליה אינו מאפשר מעבר בכיסא גלגלים; מדרגות בלבד יש גם בכניסה למועדוניות 

שמעו נציגים של משרד מבקר המדינה מפי  2016ת" ו"פנקס". בינואר הילדים "כלני

רכזת במועדונית "כלנית", שהמדרגה מקשה מאוד על אחד הילדים להגיע -מורה

לפעילות, שכן הוא מרותק זמנית לכיסא גלגלים עקב פציעה. ברוב המקומות 

לקה על אין שירותי נכים, והגישה לשירותים במחלקת הגבייה חסומה בח 17שנבדקו

ידי דלת שהושענה על הקיר. באשכול הפיס שנערך בו הרישום למוסדות החינוך 

 היו תאי הנכים נעולים, הן בשירותי נשים, הן בשירותי גברים.  העירוניים,

 
 בית חם לאוכלוסייה חרדית, בית חם רוטשילד ובית חם יוספטל.   16

במשרדי מחלקת הגבייה ואגף החינוך ויחידת הרווחה, בבית חם לנערות במצוקה, ב"בית אדווה"   17

 להנחיה הורית ובמועדוניות הילדים "כלנית" ו"פנקס".
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 עיריית שפרעם

סומנו שלושה מקומות חניה לנכים, אך הסימון  עיריית שפרעםליד יחידת הרווחה ב

, 2016של נציגי משרד מבקר המדינה, בסוף ינואר דהה עם הזמן. בביקורם במקום 

בשניים משלושת מקומות החניה לנכים חנו כלי רכב ללא תו נכה, והם חנו ונצפו 

במקום שעה וחצי לפחות. לדברי מנהל היחידה היו אלה כלי רכב של תושבים 

מקומיים ש"משתלטים" על מקומות החניה דרך קבע. הגישה מן החניה אל משרדיה 

מעלות,  14-דת הרווחה הונגשה על ידי כבש שחוק, ללא מעקות, ששיפועו, כשל יחי

בו  הנעיםשמסכן את  מעלות, דבר 8 -מן השיפוע התקני המרבי  75%-גדול ב

 גלגלים.  בכיסאות

נוסף על הכבש האמור יש לצידו שלוש מדרגות המובילות מן החניון אל המבנה, 

לא הותקנה בו  2009וצו של המבנה בשנת ובניגוד לחוק גובהן אינו אחיד. מתום שיפ

מעלית, וכפי שכתב מנהל יחידת הרווחה אל מנכ"ל העירייה דאז במכתבו מיולי 

, הדבר מקשה על מוגבלי הניידות להגיע למחלקתו. ליד בניין העירייה, 2013

ששוכנים בו מחלקת הגבייה ואגף החינוך, סומנו שני מקומות חניה לנכים, אך 

, היו תפוסים גם הם 8.2.16-ביקור נציגיו של משרד מבקר המדינה, בהסימון דהה, וב

על ידי כלי רכב ללא תו נכה. כבש העולה מן החניון אל מחלקת הגבייה נמצא שחוק 

 עתיר מהמורות ומכשולים. 

אין שירותים מונגשים כלל, וכך גם  שפרעם עירייתבמחלקת הגבייה והחינוך ב

 במפעל התעסוקה לנוער.

 האזורית שפירהמועצה 

קומתי ואין בו מעלית, כלומר נגישה קומה א' -הוא דו המועצה האזורית שפירבניין 

ס"מ, וציוד שממוקם במבואה  70-בלבד של הבניין. פתחה של מחלקת החינוך צר מ

לא רק אנשים עם מוגבלות  -שבין אגפי המחלקה מהווה מכשול נוסף לנגישות 

אים, למשל, עם עגלת תינוק. בקומה א' של יתקשו להיכנס למחלקה אלא גם מי שב

ס"מ. במחלקת הגבייה של  70-הבניין יש שירותי נכים, אך רוחב פתח הדלת כ

המועצה, השוכנת בקרוואן, אין שירותי נכים, ולדברי הצוות, נכה הנזקק לשירותים 

 150-חייב לצאת מן המבנה ולגשת לשירותי הנכים בבניין המועצה הסמוך, מרחק כ

וגם לשם, כאמור, לא יוכל להיכנס כי פתח הכניסה צר מן  -חצות שני כבישים מ', ול

הנדרש בשירותי נכים תקניים. צרים מן הנדרש נמצאו גם פתחיהם של חלק 

מהחדרים ביחידת קשישים ומוגבלויות שנמצאת ביחידת הרווחה ביישוב אבן שמואל 

מרכז שפירא אינן מונגשות ס"מ. גם מועדונית אבן שמואל ומועדונית שביישוב  75-כ -

 ואין בהן שירותי נכים.
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כי הוא רואה בחומרה עיר לרשויות המקומיות שנבדקו המבקר המדינה  משרד

, בחקיקה ראשית ובחקיקת משנה עליהן המוטלת החובה מילוי-את אי

. פיזיותמוגבלויות  אנשים עםשל  ם ושמירת כבודםזכויותיה שמירתשתכליתה 

אותם  על מקשה המקומיות הרשויות במבני הנגישות דרישות קיומן של-אי

אנשים ל השוויוןופוגע בעקרון לו קים והם זקש חיוני עירוני שירות קבללאנשים 

 מוגבלות.  עם

משרד מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות שנבדקו כי עליהן לפעול 

להנגשת המתחמים המשמשים לקבלת קהל גם לציבור מוגבלי הניידות, 

 כנדרש על פי דין. 

כי מהנדס העיר החל  2016השיבה למשרד מבקר המדינה במאי אלעד  עיריית

בהכנת תכנית לוועדת התנועה העירונית בנושא סימונם של מקומות חניה לנכים, 

 כנדרש, והעירייה פועלת להנגשתם של מתקנים, כמתחייב על פי התקנות.

למשרד מבקר המדינה  ברק בני עירייתבעניין שירותי הנכים באגף החינוך השיבה 

כי הנושא יטופל באמצעות תקציב ייעודי. בעניין היעדרם של שירותי נכים  2016במאי 

ביחידה לשיקום התמכרויות וב"מרכז עצמה" והיעדר חניה ב"מרכז עצמה" כתבה 

העירייה כי הנושא יבוא על פתרונו לכשיעברו מחלקת הרווחה ונכסים שונים למתחם 

עניין הצפיפות במחלקת החינוך השיבה העירייה כי לכשיעברו מקצת חדש. ב

מחלקותיה למתחם החדש, ישופצו השטחים שיתפנו בעירייה עבור אגף החינוך 

ויתוכננו שטחים מרווחים ונוחים לקבלת קהל. עוד מסרה העירייה כי במסגרת תכנית 

ותי הנכֹות במחלקת ליקויי התחזוקה בשיר 2016העבודה של מנהל הבית יתוקנו ביוני 

 הרווחה, בשירותי הנכים בשט"י, במחלקת המשפחתונים ובמחלקה להכוון התעסוקתי,

 .31והיעדר חניית הנכים במתחם רחוב הירדן 

כי שירותי הנכים  2016השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  ים קריית עיריית

 באשכול הפיס תקינים, והיותם נעולים הייתה תקלה נקודתית.

כי תפעל לתקן את כל  2016השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  שפרעם עיריית

 .ליקויי ההנגשה שהוזכרו בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מחופשת הקיץ

כי בתוך  2016השיבה למשרד מבקר המדינה במאי  שפיר האזורית המועצה

חודשים אחדים יעברו משרדי המועצה ויחידת הרווחה שלה למתחם שיהיה כולו 

רקע, דבר שיסייע בנגישות לנדרשים לשירותי המועצה וליחידת הרווחה, בקומת הק

וכי היא תפעל להנגשתם של כל מוסדותיה בהתאם להוראות החוק. עד המעבר 

למבנה החדש, הוסיפה, כשמגיע אדם המתקשה בניידות, עובד העירייה נפגש עמו 

ך הועבר ומטפל בו בקומת הקרקע; כן ציינה כי הציוד בכניסה למחלקת החינו

 למקום אחר. 

 שמירה על פרטיות הפונים

עובד , 1999-תקנות העובדים הסוציאליים )כללי אתיקה מקצועית(, התשנ"טלפי 

לא יחשוף לקוח להאזנה, להקלטה, לצילום או לתצפית " עו"ס( -)להלן  סוציאלי



 2016 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות  |  362

ידא וולאחר שו ,)דרך מראה(, אלא לאחר שקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב

". כמו כן, על העובד הסוציאלי לשמור על פרטיות מבין את מהות הסכמתושהלקוח 

תע"ס(, לפני צאתו  -המידע שיש לו על הלקוח. לפי תקנון עבודה סוציאלית )להלן 

מחדר פעילותו ינעל העו"ס את כל התיקים בארון התיקים וישמור את המפתח בארון 

במקום שמור וסגור. עוד  חסוי. ההוראה מחייבת גם לאחסן את המסמכים הגנוזים

נקבע בתע"ס, כי תיקי הפונים ופלטי המחשב הכוללים נתונים אישיים שאינם בטיפול 

יישמרו במגירות ובארונות נעולים במהלך יום העבודה, ובסיום יום העבודה יינעל כל 

החומר, שבטיפול ושאינו בטיפול. תיקי פונים שאינם פעילים יישמרו במגנזה במכלים 

תאימים, והגישה אליהם לא תתאפשר אלא לעובדי המחלקה. השמירה על סגורים מ

פרטיות הפונים חשובה גם במחלקות האחרות ברשות מקומית, במיוחד מחלקות 

 שיש להן עניין במצבו הכספי של התושב.

עד  -פועלים בחדרים צפופים עיריית בני ברק חלק מעובדיה של יחידת הרווחה ב

ות פוגעת באפשרותם לנהל שיחות אינטימיות עם שלושה עובדים בחדר. הצפיפ

הפונים. תיקי המטופלים מוחזקים בארכיון, הנמצא בשירות הפסיכולוגי החינוכי, והוא 

פתוח. לדברי המנהלת, היא ביקשה מהעירייה להתקין קודן על דלת הארכיון, אך 

בקשתה לא נענתה. קבלת הקהל ביחידה המופקדת על מתן הנחות בארנונה 

מת בחלל קטן וצפוף, שולחנות הפקידים צמודים זה לזה ואין כל אפשרות מתקיי

 לשמור על פרטיות הפונים.

נמצאו תיקי לקוחות שהושארו  חדרה עירייתגם במחלקותיה של יחידת הרווחה שב

)שהיה יום  2016לא מאובטחים, בניגוד לדין. בעת ביקורו של צוות הביקורת, בינואר 

ם של קבלת קהל ריקים מעובדים, והארונות המחזיקים קבלת קהל(, היו שני חדרי

 תיקי מטופלים לא היו נעולים.

, 2015, בנובמבר פתח תקווה עירייתבביקור צוות הביקורת בלשכות הרווחה ב

נמצאו תיקי לקוחות שהושארו לא מאובטחים, בניגוד לדין. למשל, בלשכת הרווחה 

תיקי לקוחות, בחדרים שלא נכחו האזורית "מרכז" נמצאו ארונות לא נעולים ובהם 

בהם עובדים וגם בפרוזדור. בלשכת הרווחה האזורית "מעפילים" היו נגישים לכול 

תאי הדואר של העובדים, המקבלים חומר רגיש על מטופליהם. תיקי לקוחות 

בלשכת הרווחה האזורית "שעריה" לא היו נעולים בארונות, ובלשכת הרווחה האזורית 

 ול שבור באחד הארונות שהוחזקו בו תיקי לקוחות. "עמישב" נמצא מנע

בלשכת הרווחה האזורית "מעפילים" אין מקום מסודר לישיבות צוות, ועל כן הצוות 

מתכנס לישיבותיו השבועיות באזור ההמתנה. לשם כך מתבקש קהל הפונים לצאת 

שר באותה עת ולהמתין בחוץ. לדברי מנהל יחידת הרווחה בעירייה, הדבר אינו מאפ

פרטיות מספקת במהלך הדיונים שנדונים בהם ענייני הפונים, שכן השיחות נשמעות 

בחוץ. בלשכה אין גם חדר לטיפולים קבוצתיים, ואת השיחות המתנהלות בחדרי 

יש  הטיפולים אפשר לשמוע בחדר המזכירות. בלשכת הרווחה האזורית "שעריה"

ד עד שלושה עובדים; בעת מחסור בחדרי טיפולים, ובחדרים הקיימים יושבים יח

 הטיפול מתבקשים שאר העובדים לעזוב את החדר. 

 ,קריית ים עירייתבביקורם של נציגי משרד מבקר המדינה במשרדי יחידת הרווחה ב

ארגזי קרטון וארונית מגרות פתוחה ובהם תיקים במסדרון , נמצאו 2016בינואר 

יושבים בחדרים בזוגות  (. עובדי האגף2אישיים של קשישים )ראו להלן בתמונה 

 והדבר פוגע באינטימיות שבטיפול בפונים.
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 אבטחהשהוצבו ללא  מטופלים תיקי -עיריית קריית ים : 2 תמונה

 הרווחה  יחידת של במסדרון
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וקריית ים כי  , פתח תקווהעיר לעיריות בני ברק, חדרההמבקר המדינה  משרד

 כדי הדרושים אמצעיםהחישות ולנקוט את כל בנועליהן לפעול ללא דיחוי 

על פרטיותם  ובמיוחדבהתאם לדין, פרטיות הנזקקים לשירותיהן,  על לשמור

 . ההפונים אל יחידות הרווחשל 

בעניין הצפיפות במחלקת הרווחה, הפוגעת באפשרות לנהל שיחות אינטימיות עם 

עיריית בני המטופלים, ובעניין תיקי מטופלים המוחזקים בארכיון פתוח, השיבה 

כי הנושאים יבואו על תיקונם במסגרת מעברן של המחלקות למתחם חדש,  רקב

לרבות מעברן של מחלקות הרווחה, שיאפשר שיפוץ של חלק מהשטחים עבור אגף 

 הגבייה ויתוכננו בו שטחים מרווחים ונוחים לקבלת קהל.

כי ייכתבו הנחיות למנהלים  עיריית חדרהבתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה 

ולצוות העובדים על חובת שמירתם של מסמכי המטופלים בארונות נעולים ועל 

 האיסור להשאיר גלויים תיקים אישיים של מטופלים.

כי חידדה נהלים לגבי שמירה על פרטיות  תקווה פתח עירייתמסרה  בתשובתה

 המידע.

כי התיקים אינם מונחים  יםעיריית קריית בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה 

 עוד במסדרון ביחידת הרווחה אלא נעולים בארון חדש שנרכש למטרה זו. 

 איכותם של שירותים מקוונים 

 פרסום צו הארנונה

הרשויות המקומיות  2012, משנת פקודת המועצות המקומיותלפי פקודת העיריות ו

י ואת ההנחות חייבות לפרסם באתר האינטרנט העירוני את צו הארנונה השנת

 בארנונה. 

לא פרסמה  עיריית פתח תקווה, 2016מבין הרשויות המקומיות שנבדקו עד ינואר 

לא  עיריית שפרעםכחוק, ו 2016באתר האינטרנט שלה את צו הארנונה לשנת 

 פרסמה צווי ארנונה כלל.

משרד מבקר המדינה העיר לעיריות פתח תקווה ושפרעם כי עליהן לפרסם 

 במועד. -שלהן את צו הארנונה המעודכן כחוק  באתר האינטרנט

 הצוהודיעה עיריית פתח תקווה כי  2016למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  בתשובתה

 האישור לקבלת ובסמוך שיאושר כפיוהיא תקפיד לפרסמו בעתיד  2016פורסם ביוני 

  .הפנים משר

כי תפעל  עיריית שפרעםמסרה  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

 לפרסום צו הארנונה באופן מידי.
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עלה, כי העירייה טרם  עיריית שפרעםבאתר האינטרנט של  5.6.16-בבדיקה ב

 פרסמה את צו הארנונה.

כי עליה לפרסם באתר מעיר לעיריית שפרעם שב ומבקר המדינה  משרד

האינטרנט שלה את צו הארנונה באופן מידי כחוק, וכפי שאף התחייבה 

 שרד מבקר המדינה.בתשובתה למ

 העירוני אתר האינטרנטהנגשת מידע ב

 בדוח מבקר המדינה בנושא "ניהול ותפעול של אתרי אינטרנט בשלטון המקומי"

צוין כי אפשרות הפנייה אל מנהליו  18דוח אתרי אינטרנט בשלטון המקומי( -)להלן 

ים של אתר האינטרנט בכל עניין עשויה לתרום לשיפור הקשר בין הרשות לתושב

ולהביא להכנסת שיפורים באתר בעקבות יישום הצעות לשיפור. בדוח הודגשה 

חשיבותה של עדכניות המידע אשר הרשות המקומית מפרסמת באתר שלה. על כן 

המליץ משרד מבקר המדינה לרשויות המקומיות לציין במקום בולט בכל דף מידע 

 של האתר את מועד עדכונו האחרון. 

לא פרסמו את דרכי  שפרעםו בני ברק, קריית ים עיריות אלעד,נמצא כי 

לא פרסמו קריית ים ו בני ברקההתקשרות עם מנהלו של אתר האינטרנט. עיריות 

 אינו פעיל. עיריית שפרעםאת לוח האירועים העירוני, ואילו לוח האירועים באתר 

עוד נמצא בביקורת כי שום רשות מקומית מן הרשויות שנבדקו לא פרסמה את מועד 

עדכונו של דף המידע באתר האינטרנט שלה, ואין תאריך עדכון אף לא בדפים 

 הראשיים של אתרי האינטרנט.

כתבה בתשובתה כי הפרסום בדבר דרכי התקשורת עם מנהל האתר  עיריית אלעד

 עודכן, וכי אפשר לפנות אליו באמצעות הכפתור "כתבו לנו". 

האינטרנט שלו את מועדי קבלת לא פרסם באתר  עיריית בני ברקאגף החינוך של 

 הפרסום האחרון בנושא נגע לשנת התשע"ג.  -הקהל לרישום לגנים 

משרד מבקר המדינה המליץ לעיריות בני ברק, קריית ים ושפרעם לשקול 

לפרסם את דרכי ההתקשרות עם מנהל אתר האינטרנט בדף הראשי של 

סם את לוח האתר. לעיריות בני ברק וקריית ים המליץ משרד המבקר לפר

להפוך אותו לפעיל ועדכני. על אגף  -האירועים העירוני, ולעיריית שפרעם 

החינוך בעיריית בני ברק לשקול לפרסם באתר האינטרנט את מועדי הרישום 

למוסדות החינוך. על כל הרשויות המקומיות שנבדקו לשקול לציין את תאריך 

 עדכונם של דפי המידע באתרי האינטרנט שלהן.

 
 לעיל. 3ראו ה"ש   18
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השיבה למשרד מבקר המדינה כי בעקבות הביקורת החלה עיריית  בני ברק עיריית

-בני ברק לפרסם את פרטיו של מנהל האתר שלה בעמוד "אודות האתר". בעניין אי

פרסומו של לוח האירועים העירוני הודיעה העירייה כי היא מקיימת אירועים מעטים, 

ים ולנוער. בעניין פרסום והם מתפרסמים לפי ההקשר בדפי פעילויות לנשים, לגבר

מועד עדכונו של דף המידע באתר מסרה העירייה כי בדפים שיש בהם חשיבות 

למועד, כגון מכרזים והודעות לעיתונות, צוין תאריך הפרסום ותאריך פקיעת התוקף, 

 וכן ציינה כי פורסמו באתר גם מועדי רישום לגנים לשנת התשע"ז.

ינה כי היא נמצאת בעיצומה של הקמת השיבה למשרד מבקר המד עיריית חדרה

 אתר אינטרנט חדש, שיהיה אפשר לציין בו את תאריך עדכונם של הדפים.

כי החלה  המועצה האזורית שפירבתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה 

 לפרסם באופן שוטף את מועד עדכונו של דף האינטרנט שלה.

; תקווה ושפרעםעיריות אלעד, בני ברק, חדרה, פתח במחלקת הגבייה ב

; במחלקת החינוך של מועצה האזורית שפירובעיריית שפרעם ביחידת הרווחה ב

, נבדק ונמצא כי פרסום שעות קבלת האזורית שפיר מועצהוה עיריית אלעד

 הקהל באתר האינטרנט תאם את שעות קבלת קהל בפועל.

 הנגשה לשונית

ולים, בעיקר משנות התשעים של המאה העשרים קלטה ישראל גלי עלייה גד

ממדינות ברית המועצות לשעבר ומאתיופיה. גם עולים, חדשים וותיקים, זקוקים 

למידע ולשירותים מהרשויות המקומיות שהם מתגוררים בתחומיהן. במדריך 

מוצע כי בעת הקמת אתר האינטרנט  2012משנת  19הסטנדרטים לאתרי הממשלה

יקבע כל משרד את המידע והחומרים שיש לדעתו לתרגם לשפות שונות, על פי 

צורכיהם של צרכני המידע והעולים החדשים ובהתאם לצורכי המשרד. גם מבקר 

, כי יש מקום שכלל משרדי הממשלה ישקלו תרגום של 2003, בשנת 20המדינה העיר

תרי האינטרנט שלהם לשפות נוספות )כגון רוסית ואמהרית(. דברים מידע חיוני בא

אלה יפים גם לאתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. בדוח אתרי אינטרנט 

בשלטון המקומי הציע מבקר המדינה כי רשויות מקומיות ישקלו הצגת מידע בשפות 

רפי, ובכך ינגישו זרות, על פי מאפייניה הייחודיים של כל רשות ועל פי הרכבה הדמוג

 את המידע גם לתושבים ולמבקרים שאינם דוברי עברית. 

היה  2014, בשנת 21הלמ"ס( -לפי נתוני הלשכה המרכזית הסטטיסטיקה )להלן 

 חדרה, בקריית יםמכלל אוכלוסייתה של  34%-ואילך כ 1990שיעור העולים משנת 

קלם של העולים קטן משעיריית בני ברק אמנם . ב19% -כבפתח תקווה , ו25% -

(, אך העירייה עצמה מפעילה למענם מרכז קליטה. 5%-בכלל אוכלוסיית העיר )כ  
מדריך הסטנדרטים לאפיון, עיצוב, פיתוח וכתיבת תוכן לאתרי  -מדריך הסטנדרטים   19

 (. 2012)הממשלה וערוצי הפצה מקוונים )מובייל, עמדות שירות, שירותים מקוונים ועוד 

 .211(, "אתרי אינטרנט בגופי הממשלה", עמ' 2003) ב53דוח שנתי ראו מבקר המדינה,   20

 .2014קה, קובץ הרשויות המקומיות הלשכה המרכזית לסטטיסטי  21
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 העולים רוב

 ברשויות המתגוררים
 מחבר הם אלה

, ומאתיופיה העמים
 כי הראוי מן כן ועל

 האינטרנט באתרי
 חלק יתורגם שלהן

 לרוסית מהתוכן
 ולאמהרית

 

מחבר העמים ומאתיופיה, ועל כן מן הראוי  רוב העולים המתגוררים ברשויות אלה הם

 כי באתרי האינטרנט שלהן יתורגם חלק מהתוכן לרוסית ולאמהרית.

נמצא כי תוכן האתרים של הרשויות המנויות לעיל, באופן מלא או חלקי, אינו 

 מתורגם לא לרוסית ולא לאמהרית.

וקריית ים לדעת משרד מבקר המדינה, על עיריות בני ברק, חדרה, פתח תקווה 

לשקול את תרגום התוכן שבאתריהן, או לפחות את חלקו, לרוסית ולאמהרית, 

 על מנת לאפשר קבלת מידע חיוני גם לעולים המתקשים בעברית.

השיבה למשרד מבקר המדינה כי לכשתושלם הקמתו של אתר  עיריית בני ברק

, תבדוק את האפשרות לתרגם את תכניו 2016האינטרנט החדש שלה, באוקטובר 

 לשפות אחרות.

השיבה למשרד מבקר המדינה כי יישקל תרגום תוכנו של האתר  עיריית חדרה

 שלה לרוסית.

יוס כספים ממשרד השיבה למשרד מבקר המדינה כי תפעל לג עיריית קריית ים

 העלייה והקליטה לשם תרגום תוכני האתר לרוסית.

 לאנשים עם מוגבלויות נגישות השירות המקוון

)ח( לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות )התאמות נגישות 35לפי סעיף 

בוצעו בשירות אינטרנט התאמות התקנות(, אם  -)להלן  2013-לשירות(, התשע"ג

 את דבר ביצועאתר בבמקום בולט לעין  מפעיל האתרזו, יציין  נגישות לפי תקנה

 .25.10.16את ההתאמות יש לבצע עד  .האמורותהתאמות ה

באתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות שנבדקו נמצא כי לא צוין בהם אם הם 

עיריות אין כל התאמה כלל, אך באתרי האינטרנט של עיריית אלעד מונגשים. ב

מופיעה האות "א" בשני גדלים, כדי המועצה האזורית שפיר של ו חדרהו בני ברק

עיריית פתח לאפשר לכבדי ראייה לשנות את גודל הגופן. באתר האינטרנט של 

יש האפשרות לשנות את גודל הגופנים ואת ניגודיות הצבעים, לטובתם של  תקווה

ון של מתחת לִאיק ,עיריית קריית יםכבדי ראייה ושל עיוורי צבעים. באתר של 

 -כיסא גלגלים, מופיעה רשימת אפשרויות להתאמת האתר לסוגי מוגבלות שונים 

עיריית פתח שינוי גודל הגופן, שינוי הניגודיות והפסקת התנועתיות. האתר של 

אינו מאפשר לכבדי ראייה או לעיוורי צבעים למצוא בקלות קישורים שיוכלו  תקווה

 עיריית שפרעםתר האינטרנט של באמצעותם להתאים את האתר למגבלותיהם. א

 אינו מותאם כלל לכבדי ראייה ולעיוורי צבעים. 

על כל הרשויות המקומיות שנבדקו לציין את היותם של אתרי האינטרנט שלהן 

על עיריית אלעד לפעול להתאמת האתר  מותאמים, לפי דרישות התקנות.

 .לדרישות התקנות עד למועד שנקבע בהן
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כי אתר חדש ומונגש כחוק  עיריית אלעדבתשובתה למבקר המדינה התחייבה 

המועד שתחול בו חובת ההנגשה על פי חוק. גם  - 2016יעלה לאוויר עד אוקטובר 

השיבה למשרד מבקר המדינה כי כחלק מפרויקט הנגשה  המועצה האזורית שפיר

ות עד של כלל מוסדותיה, פנתה לקבלת הצעה להפעלת האתר בהתאם לתקנ

 .25.10.16 -לתאריך המחייב על פי חוק 

היא חתמה עם  2016השיבה למשרד מבקר המדינה כי במאי  עיריית בני ברק

 החברה לאוטומציה על הסכם לבניית אתר חדש ומונגש בהתאם לתקנות.

השיבה למשרד מבקר המדינה כי בדף הבית של אתר האינטרנט  עיריית חדרה

 החדש יצוין כי הוא מונגש.

השיבה למשרד מבקר המדינה כי תפעל להנגשת האתר בחודשים  יריית שפרעםע

 הקרובים.

 תנאים פיזיים ירודים במקומות מתן השירות

לרבות  -בדוח איכות השירות כתב מבקר המדינה כי תנאים נאותים לקבלת קהל 

סידורים פיזיים לאנשים עם מוגבלות, שלטי הכוונה, אזור המתנה נוח ומתקנים למי 

הם מרכיב חיוני בשירות איכותי לציבור. מרכיב בסיס בשירות נאות הוא גם  -ייה שת

באמצעות שלט  -זיהוים הברור של עובדי הרשויות המקומיות הנותנים את השירות 

 באשנב מתן השירות או בתג שהם עונדים על בגדם.

 ובמקומות מתן השירותשילוט אל פתחי השירות 

חידה או מתקן ממשלתי אשר הציבור נזקק להם, על פי התקשי"ר, בכניסה לכל י

ייקבע במקום בולט לעין שלט, המכוון את הקהל אל העובדים ואל יחידות המשנה 

שהוא נזקק להן. על השלט בכניסה ליחידה המקבלת את הקהל יירשמו מועדי 

הימים והשעות. כדי להקל על הבאים בשעריה ליצור קשר עמה, ראוי  -פעילותה 

י השלט גם את פרטי ההתקשרות עם היחידה. בתוך הבניין, ליד הכניסה לציין על גב

לכל חדר או אולם אשר יש בו קבלת קהל, ייקבע שלט שיצוינו בו מספר החדר, שם 

העובד היושב בו ובמידת הצורך גם תואר משרתו. אם שני עובדים או יותר מקבלים 

אחד מהם שלט שיצוין  קהל בחדר אחד, ייקבע במקום בולט לעין על שולחנו של כל

בו שמו. במקום שמקבלים בו קהל באשנבים, ייקבע במקום בולט לעין ליד כל אשנב 

 שלט המציין את שם העובד באשנב. 

מעניקה בהם שירות לקהל )למשל במחלקות  אלעד עירייתבכמה מתחמים ש

( נמצא שילוט ארעי ובלוי בחלקו: 3החינוך והגבייה של העירייה; ראו להלן בתמונה 

שלטים המודפסים בגופנים לא אחידים על גבי נייר פשוט, ללא התאמה לשלטים 

האחרים בסביבתם, ומודבקים באופן רשלני. זאת ועוד, ברחבי העיר לא נמצא שילוט 

ונה למתחם מחלקות החינוך והגבייה ואל יחידת הרווחה, שמעניקות שירות הכו
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לא צוין מספר  22הרלוונטי לאוכלוסיות רבות בעיר. על השלט של מחלקת החינוך

טלפון להתקשרות, ולא צוינו שעות העבודה הסדירות שלא במועדי הרישום. על תא 

 שירותי הנכים לא נמצא שלט המורה שהם מיועדים לנכים. 

  דוגמאות לשילוט ארעי ובלוי -עיריית אלעד : 3תמונה 

 

מותקן מערך שילוט מעוצב ומתוכנן  עיריית בני ברקברוב חלקי הבניין הראשי של 

היטב, אך בכמה מקומות, כגון ביחידת הרווחה, יש גם שילוט ארעי ובלוי )ראו להלן 

 (. בחלק מהשלטים תוכן השלט אינו הולם מקום ציבורי. 4בתמונה 

 
יחידת החינוך בעירייה נקראת באתר האינטרנט שלה פעם "מחלקה" ופעם "אגף". בשלט   22

 היא מוגדרת "אגף". 3הנראה בתמונה 
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ביחידת הרווחה  ארעי דוגמאות לשילוט -עיריית בני ברק : 4תמונה 

 בבניין העירייה 0בקומה 

 

היעדר שלטי הכוונה אל יחידות העירייה  :בני ברק עירייתב שנמצאו הליקויים בין

, בכניסה למבנים או למתחמיםרשמיים היעדר שלטים  ;מחוץ למתחמי השירות

 פירוט לצדה, עירוני וסמלשם היחידה ובהם  ,העירייה שהציבה השלטים בדומה לרוב

 םבכניסה לחדרי הרווחה, ביחידת ;ומספר הטלפון של היחידה הפעילות שעות

צוינו שמות העובדים על שלטי  ,את הפוניםמקבלים בהם שהעובדים הסוציאליים 

 ,שלטים כאלה כלל אין מוגבלויותעם  באנשים לטיפול ביחידה נייר מאולתרים;

ולטענת העובדים הדבר נובע מכך שהיחידה עברה למשכנה הנוכחי בחודש 

 ,במחלקה להכוון תעסוקתי הביקורת;כארבעה חודשים לפני מועד  ,2015ספטמבר 

 התמכרויות לשיקום ביחידה ;נעקר ממקומו הגברים שירותי את לציין האמור השלט

  אין שילוט על דלת השירותים.

ארנונה,  -קת הנחות בארנונה באגף הכנסות עובדי מחל בעיריית בני ברק

המופקדים על קבלת הקהל, לא הציבו באשנב קבלת הקהל את תגי הזיהוי האישיים 

 שהכינה עבורם העירייה. 

כי בעקבות  2016מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי  עיריית בני ברק

בכניסה הביקורת מינתה גורם בעירייה לטיפול בקביעתם של שלטים רשמיים 

למבנים ולמתחמים, בדומה לרוב השלטים שהציבה העירייה, ובהם שם היחידה, 

פירוט שעות הפעילות, מספר הטלפון של היחידה והסמל העירוני. אותו גורם הופקד 

גם על החלפת השלטים באגף הרווחה. עוד נמסר מהעירייה כי בעקבות הערת 

אשנבי השירות. כן נמסר בתשובת הביקורת יוכנו תגי זיהוי לכל העובדים ויוצבו ב

העירייה כי זמני קבלת הקהל והמענה הטלפוני לקבלת אישור לטאבו באגף הגבייה 

 רשומים בטופס המתפרסם באתר העירייה ומצוי במחלקת הגבייה. 

הנמצאות בבניין העירייה  חדרה יחידות עירייתנמצא כי חסר שילוט הכוונה ל

לא באשנבי קבלת  -ו תגי זיהוי העובדים ומחוצה לו. במחלקת הגבייה לא הוצב

 ולא על דש הבגד.  הקהל
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 למבנה ההכוונה שלט

 יחידת של שהנהלתה
של עיריית  הרווחה
 ,בו שוכנתחדרה 
 לעיני ורק אך נראה

 אחד מכיוון הבאים
 

שלט ההכוונה למבנה שהנהלתה של יחידת הרווחה שוכנת בו נראה אך ורק לעיני 

מנהלת היחידה ציינה כי מטופלי המחלקה שמגיעים מהכיוון הבאים מכיוון אחד. 

האחר מתלוננים כי הם מתקשים למצוא את הכניסה למבנה. המעלית שמובילה 

ליחידת הרווחה מושבתת שעות אחדות בימי שלישי, אך שעות השבתתה רשומות על 

דבר שעלול  -שלט שנמצא בתוכה ואפשר לקרוא אותו רק לאחר שנכנסים אליה 

ם טרדה מיותרת, במיוחד לאדם הנע בכיסא גלגלים, שהתמרון בו מוגבל. על לגרו

דלתות הכניסה של מחלקת הקשישים ושל הלשכות האזוריות "מערב" ו"מזרח" של 

יחידת הרווחה, שחולקות אותה קומה, אין שלט המציין את שמן, את שעות פעילותן 

קת הנוער חסרים ואת פרטי ההתקשרות עמן. ברבות מן המחלקות הללו ובמחל

שלטי שמות העובדים על חדריהם או בסמוך להם, ובכמה מקומות הודבקו שלטי 

נייר במקום שילוט קבוע. בלוח שבכניסה לבניין המשרדים רב הקומות מפורט 

מקומם של המשרדים הנמצאים במבנה, אך לא צוין מקומה של מחלקת הנוער, 

לעבודה קהילתית והמרכז לשלום  וקשה לאתרה. בכניסה לבניין ששוכנים בו המדור

המשפחה, העירייה לא הסירה שלט המציין כי בבניין נמצאת גם הלשכה האזורית 

"מערב", שעברה בינתיים למקום אחר. על השלט הקבוע בכניסה למרכז להורים 

 ולילדים אין רשומים שעות פעילותו ופרטי ההתקשרות עמו.

 -השילוט בחלק מהמקומות חסר, ואם קיים הוא לוקה בחסר  פתח תקווהבעיריית 

ארעי, בלוי, דהוי וקרוע, ולפעמים נגוע בטעויות לשוניות. למשל, יש הכוונה אל בניין 

העירייה אך לא אל יחידותיה השוכנות במבנים שונים ברחבי העיר, כגון מינהל 

יסה לחניון של האגף החינוך ואגפיו השונים ויחידת הרווחה והבריאות. על שער הכנ

השלט נקבע בתוך  -לשירות הפסיכולוגי החינוכי לא נקבע שלט לציון המקום 

המתחם, והוא אינו מפרט את שעות קבלת הקהל. בכניסה לאולם שרת, שהתקיים 

היה תלוי שלט על קיום הרישום, אך לא צוינו  בו הרישום לגני ילדים ולחינוך היסודי,

קשרות עם האגפים האחראים. שעות פעילות ופרטי בו שעות הפעילות ופרטי ההת

התקשרות נעדרו גם מן השלטים הקבועים בכניסה ליחידת הרווחה, ללשכות 

הרווחה האזוריות "עמישב" ו"שעריה" ולמרכז לאלימות במשפחה. הכניסה ללשכות 

אולם לא נמצא על  -האזוריות "שעריה" ו"מעפילים" אפשרית באמצעות אינטרקום 

ט המזהה את הלחצן שיש ללחוץ עליו כדי להיכנס למקום )ראו להלן גביו שילו

 (.5בתמונה 
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 ובלוי  , דהוי, קרועלא אחיד שילוט -פתח תקווה  עיריית: 5 תמונה

 

בכניסה  שלט בלוי על האינטרקום -במרכז  .האזורית מרכז הרווחה ללשכת בכניסה שלט -מימין 

 יסודי לחינוך באגף לקוי שילוט -ללשכה האזורית "עמישב". משמאל 

חסר שילוט הכוונה אל מקומות קבלת השירות ובתוכם, וחלק  קריית יםבעיריית 

(. למשל, בכניסה 6מהשילוט הקיים ארעי, אינו אחיד והוא בלוי )ראו להלן בתמונה 

ליחידת הרווחה ולאגף החינוך, וכן באשכול פיס שנערך בו הרישום לגני חובה ולבתי 

ט המציין את מקומם ואת שעות הפעילות. אין שלט גם על "בית ספר, לא נמצא של

אדווה", המשמש להנחיית משפחות להורות, ולא במועדון לקשישים ממוצא אתיופי. 

בכניסה למועדונית "כלנית" לילדים אמנם מוצב שלט, אך אין מופיע בו סמל 

לקת העירייה, כפי שנהוג בשלטיה התקניים. זאת ועוד, פקידי קבלת קהל במח

 הגבייה והפקידים שרשמו ילדים למוסדות הלימוד לא ענדו תגי זיהוי אישיים.
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 שילוט לא אחיד ופגום ביחידת הרווחה -עיריית קריית ים : 6 תמונה

 

לא נמצא שילוט הכוונה אל יחידת הרווחה, אל מחלקת הגבייה  עיריית שפרעםב

ואל אגף החינוך. על דלתות חדרי הרישום לגני חובה ולבתי ספר לא נמצאו שלטים 

כלל, ואילו על דלת הזכוכית של האולם לתשלום מסי עירייה הודבק, טלאי על 

היחידה ופרטי טלאי, שלט נייר מאולתר ודהוי שצוינו בו שעות הפעילות, אך לא שם 

ההתקשרות עמה. שלט בלוי ומחוק בחלקו, ללא שם היחידה וללא פרטי התקשרות, 

 (. 7נקבע גם בכניסה ליחידת הרווחה )ראו להלן בתמונה 

  ובלוי דהוי שילוט -עיריית שפרעם : 7תמונה 

 

 הגבייה. דלתה של מחלקת על שלט - משמאל הרווחה. יחידת בניין על שלט -מימין 

למעט שלט הכוונה יחיד בכניסה ליישוב מרכז שפירא, מועצה האזורית שפיר, ב

שבניין המועצה שוכן בו, לא נמצאו שלטי הכוונה לבניין המועצה, אף לא לחלק 
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 הרשויות על

 שנבדקו המקומיות
 בולט במקום לקבוע
 העירייה מבני בתוך

 וברור מכוון שילוט
 

מיחידות המועצה הממוקמות מחוץ לבניין המועצה. נמצא כי בבניין המועצה אין 

מספרי הטלפון של שילוט פנימי המפרט את מחלקות המועצה, את מקומן, את 

משרדיו ואת שעות קבלת הקהל. ליקויים נמצאו גם בשלטים שעל דלתות המחלקות 

במועצה: הם עשויים נייר ואין בהם כל מידע למעט שם המחלקה; על חלק מדלתות 

החדרים לא היה שילוט כלל, וכך גם על דלת שירותי הנכים שבבניין המועצה. 

חלקת הגבייה חסרו מספרי הטלפון של במועד הביקורת נמצא כי על השלט שבמ

המחלקה. על אותו שלט מצוינים ימי קבלת הקהל ובהם יום חמישי, אלא ששלט נייר 

שהודבק על דלת המועצה סותר מידע זה ורשום בו כי המחלקה סגורה בימי חמישי. 

במחלקת הגבייה לא נשאו תגי זיהוי  זאת ועוד, העובדים באשנבי קבלת הקהל

 אישיים.

לדעת משרד מבקר המדינה, על מנת להקל על הציבור את איתורן של יחידות 

השירות ולאפשר לו התמצאות במשרדיהן בנוחות ובמהירות, על הרשויות 

ייה שילוט מכוון המקומיות שנבדקו לקבוע במקום בולט בתוך מבני העיר

וברור, שיקיף את פרטי המחלקות השונות, את מועדי קבלת הקהל )ימים 

ושעות( ואת אופן ההתקשרות עם היחידות, ולדאוג שהשילוט יהיה ברור, תקין 

ושלם. על הרשויות המקומיות שנבדקו לספק תגי זיהוי אישיים לכלל העובדים 

תן השירות או יענדו אותם המקבלים קהל ולהבטיח כי יציגו אותם באשנבי מ

 על בגדיהם. 

 מסרה בתשובתה כי היא הזמינה שילוט לכלל משרדי העירייה. עיריית אלעד

כי תציב שילוט  עיריית חדרההודיעה  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

מכוון וברור המקיף את פרטי כל המחלקות. בשלטי הכניסה למחלקות יופיעו מועדי 

קבלת הקהל, ימים ושעות. עוד נמסר כי העירייה הציבה באשנבי מתן השירות תגי 

 זיהוי אישיים לעובדים המקבלים קהל. 

על  עשייקב שלט הזמינה , כיתקווה פתחעיריית  כתבה 2016מאוגוסט  בתשובתה

שער הכניסה לשירות הפסיכולוגי החינוכי ובו ייכללו שעות קבלת הקהל, כן הוזמן 

 עם שלט להציב תקפיד העירייה, כן כמושלט חדש לכניסה לאגף החינוך היסודי. 

 .הילדים לגני הרישום הבאה בשנה ייערך שבו לאתר בכניסה הפעילות שעות

מסרה בתשובתה כי היא מקבלת את הערת הביקורת. לדבריה,  עיריית קריית ים

החלה בשילוט הבסיסי ברחובות, במוסדות החינוך ובבניינים  2015כבר בשנת 

תמשיך בתהליך השילוט העירוני,  2017-2016הראשיים של העירייה, ובשנים 

בהדגשת השילוט הפנימי במוסדות העירייה. העירייה הוסיפה כי נקבעה תבנית 

 .בעירייה השירות לנותני זיהוי תגי סיפקה דה וכל השלטים מיוצרים לפיה, וכיאחי

השיבה למשרד מבקר המדינה כי עוד במהלך הביקורת  המועצה האזורית שפיר

התקינה שילוט פנימי, הוסיפה שלטי הכוונה למשרדי המועצה ולמחלקותיה והוסיפה 

כי הושלמו שלטי זיהוי של  מועדי קבלה בשלטים שהמידע הזה נעדר מהם. עוד ציינה

 העובדים נותני השירות, בפתחי חדריהם ובאשנבי השירות. 
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 ניקיון ותחזוקה

מקום של קבלת קהל שמראהו ייצוגי והוא נקי ומתוחזק היטב, משדר כבוד לציבור 

המבקרים בו. משרדים שקירותיהם ותקרותיהם נקיים וצבועים כראוי, מרצפות 

ולא קרועים באזורי ההמתנה לשירות, הם מזמינים שלמות ומקומות ישיבה נוחים 

ומכבדים, הן את התושבים מקבלי השירות, הן את הרשות הנותנת אותו. מן הראוי 

גם ששבילי הגישה אל מקומות אלה יהיו סלולים ובעלי ניקוז תקין למי גשמים. לפי 

התקשי"ר, מנהלה של כל יחידה שמתקיימת בה קבלת קהל צריך לקבוע סידורים 

פיזיים מתאימים שיבטיחו ניקיון, יצמצמו רעש וישפרו את מראה היחידה. תחזוקה לא 

נאותה של המבנים, כפי שמפורט בהמשך )שברים בריצוף, נזילות מים, עובש, תקרה 

רופפת ועוד(, פוגעת בחזות המקום ובתדמיתה של הרשות המקומית כנציגת שלטון 

ום הציבור ואת בריאותו. הדבר הנותנת את השירות, ולעתים אף מסכנת את של

חשוב שבעתיים כשמדובר בילדים, באזרחים עם מוגבלות ובאוכלוסייה מבוגרת, 

 המועדים יותר להיפגע מן המפגעים שצוינו.

בביקורת הועלו ליקויי תחזוקה רבים בכל הרשויות המקומיות שנבדקו, כפי 

 שמוצג להלן.

 עיריית בני ברק

מספקת בהם את השירות לתושביה וסביבתם  עיריית בני ברקחלק מהמבנים ש

 הקרובה נמצאו במצב תחזוקה ירוד מאוד. 

למשל, כדי להגיע אל "הבית החם" לנערות במצוקה בשכונת פרדס כ"ץ, השוכן 

בקומת הקרקע של בניין מגורים ישן, יש לרדת בגרם מדרגות תלול ומוזנח ולעבור 

דים במקום(. גינת הבית החם מתחת לצינור מים מטפטף )זה זמן רב, לדברי העוב

(. בתוך הבית 8מטופחת בצדה האחד ומוזנחת מאוד בצדה האחר )ראו להלן בתמונה 

נצפו סימני רטיבות ועובש. בתוך כיתות הלימוד הממוקמות במרתף "הבית החם" 

כנראה ריח עובש, שכן כל המשקופים בכניסה לכיתות היו  -הורגש ריח חריף מאוד 

ביחידת הרווחה נמצאו קירות מתקלפים ואריחי רצפה חסרים או מכוסים עובש ירוק. 

 דבר המסכן את עוברי האורח שעלולים למעוד.  -( 9שקועים )ראו להלן בתמונה 

באגף החינוך, במרכז לגיל הרך, בשירות הפסיכולוגי החינוכי ובמחלקה להכוון 

רבים נמצאו (. מפגעים 10תעסוקתי נמצאו ספות המתנה בלויות )ראו להלן בתמונה 

 -( 11בתקרות אקוסטיות במבנים שמשרדי העירייה שוכנים בהם )ראו להלן בתמונה 

כנראה  -אריחים אקוסטיים חסרים ורופפים בתקרה, סימני רטיבות, סדקים ועיוותים 

עקב נזילות מים. מפגעים אלה נמצאו ביחידת הרווחה ובאגף החינוך שבבניין 

מחלקותיה של יחידת הרווחה השוכנות במבנה , ובכל 58העירייה ברחוב ירושלים 

, מבנה ששוכנים בו גם שירות טיפולים ייחודיים )שט"י(, המחלקה 31ברחוב ירדן 

לגיל הרך, המחלקה להכוון תעסוקתי, מחלקת המשפחתונים והשירות הפסיכולוגי 

 החינוכי.
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" בשכונת פרדס במצוקה לנערות החם הבית" -ברק  עיריית בני: 8 תמונה

 "ץ כ
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  הרווחה יחידתשל  מרצפותמפגעים בקירות וב -ברק  עיריית בני: 9 תמונה
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 ספה וכיסאות בלויים -עיריית בני ברק : 10תמונה 

 

 במרכז לגיל הרך - החינוך; למטה באגף - למעלה
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 דוגמאות לליקויים בתקרות האקוסטיות  -עיריית בני ברק : 11תמונה 

 

 הרווחה יחידת - למטה; עצמה מרכז - למעלה
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בעיות ב לטפל בהקדםכי עליה  ברק בני עירייתמשרד מבקר המדינה העיר ל

 לתקן, הקירות את לסייד, עובשלסלק  קבלת הקהל: מתקנים שלב הרטיבות

 .בלויים לא יהיו אלהבמקומות  המוצבים רהיטיםלכך ש ולדאוגריצוף ותקרות 

, מסרה העירייה כי בעקבות הביקורת 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי 

גויסו מתנדבים לסיוע בשיפוץ החצר של "הבית החם" לנערות, וכי היא מינתה גורם 

לרכישת ספות חדשות, באישור החשבת, במקום ספות ההמתנה הבלויות במשרדי 

 ה להכוון תעסוקתי. המרכז לגיל הרך, השירות הפסיכולוגי החינוכי והמחלק

 עיריית חדרה

שוכנים באותה קומה משרדי הנהלתה של יחידת הרווחה ומשרדיהן חדרה  עירייתב

של כמה ממחלקותיה )"מזרח", "מערב" ו"אוכלוסייה מבוגרת"(. בדוח הביקורת של 

, מופיע פרק על יחידת הרווחה 2014-, שפורסם ב2013לשנת  עיריית חדרהמבקר 

דוח מבקר העירייה(, ומצוין בו כי במשרדי ההנהלה ובמחלקת  -בעירייה )להלן 

ד . כן נאמר בדוח כי בכל חורף המחלקות מוצפות 23"מזרח" מצב התחזוקה ירו

. עוד צוין בדוח: "לדעת הביקורת 2009ותלונות ראשונות על הצפה נשמעו עוד בשנת 

כראוי". בפרק אין זה ראוי להותיר את יחידת הרווחה במבנה אשר אינו מתוחזק 

בטיחות וכיבוי אש שבדוח מבקר העירייה נכתב כי חסר ציוד במערכות ההתראה 

מפני עשן ואש ובמערכות לכיבוי אש, כי לא היה ברשות העירייה אישור על תקינות 

המבנה מטעם איגוד ערים לכיבוי אש, וכי המקום מסוכן לעובדים ולציבור המגיע 

 ליחידת הרווחה לקבל בה שירות.

כי מאז פורסם דוח מבקר את העובדה מבקר המדינה רואה בחומרה  רדמש

מטעם  המבנה תקינות לע אישור לקבלתהעירייה  ת חדרה לא פעלהעיריי

העלול  במבנה לפעול מוסיפה שלה הרווחה ומחלקת, אש לכיבוי ערים איגוד

 . בו והמבקרים העובדיםאת  לסכן

קויי התחזוקה במבנה, שפורטו בביקורת במשרדי ההנהלה נמצא כי לא תוקנו לי

כשלוש שנים קודם לכן בדוח מבקר העירייה וצוינו לעיל. נראו ליקוים רבים בתקרה, 

(. 12לרבות חורים, שלדברי מנהלת האגף נובעים מהצפות ביוב )ראו להלן בתמונה 

היא אף ציינה שמערכת הביוב של המשרדים בקומות שמעל משרדי ההנהלה קרסה 

 לתוך המתחם של יחידות הרווחה.בעבר כמה פעמים 

דוח מבקר העירייה סקר גם ליקויים במועדונית ויצ"ו, שמפעילה יחידת הרווחה. 

העירייה לא תיקנה אלא חלק מהליקויים שפורטו בדוח. בין הליקויים שלא תוקנו: 

"סדקים ופתחים עמוקים בקיר ובתקרה לאורך כל הקיר החיצוני, והתקרה של 

ת לאחר חדר המשחקים של הילדים". באחד מחלונות המבנה במבואה הנמצא  
 לאחר שפורסם דוח ביקורת הפנים, עברה למבנה זה גם מחלקת "מערב".   23
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המועדונית חסרה זגוגית. מצב התחזוקה של המבנה עצמו אינו ראוי, הסיד בו 

 מתקלף ובכמה מקומות בתקרת המועדונית נראו סימני נזילה. 

במועדונית לטיפול בגיל הרך ברחוב הרצל התקרה מוכתמת בכתמי רטיבות ולדברי 

לים פנימה. הצוות של מועדונית "עוגנים" שבגבעת אולגה הצוות, מי גשמים מחלח

מדווח כי סמוך למבנה קיימת בעיית ניקוז חמורה, ובימים גשומים נקווית בכניסה 

שלולית עמוקה עד כדי כך שהצוות נאלץ להעביר את הילדים בזרועותיו. גם הסביבה 

 מחוץ למועדונית נמצאה מוזנחת ולא נקייה.

מחלקת הנוער מצא צוות הביקורת קירות מתקלפים עקב רטיבות במבנה ששוכנת בו 

)ראו  שנובעת מחדירת מי גשמים, שני שקעים חשמליים פעילים תלושים מהקיר

 (, ואזור שירותים מוזנח.13להלן בתמונה 
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 הרווחה יחידת של האקוסטית בתקרה פגמים - עיריית חדרה: 12 תמונה
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 מן הקיר שנתלשו שקעים -הנוער  במחלקת המתנה פינת -עיריית חדרה : 13תמונה 
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 מרכז יום תומך לנוערבכניסה ל סביבתית הזנחה - חדרה עיריית: 14 תמונה

 "מית"ר נירים" 

 

כי סוגיית  עיריית חדרה, מסרה 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי 

 המבנה המשכן את יחידת הרווחה ידועה ובעייתית מאוד.

משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה כי גם שלוש שנים לאחר 

פרסום דוח מבקר העירייה, שהעלה ליקויים פיזיים קשים ביחידות הרווחה 

ובמועדוניות, לא פעלה העירייה לתיקונם. על העירייה לפעול ללא דיחוי 

ליישום מסקנותיו של הדוח האמור. עליה לבדוק את תקינותן של מערכות 

וב במבני היחידות המקבלות קהל ולתקנן לפי הצורך. עליה לתקן את הבי

התקרות האקוסטיות, לסייד קירות ולתקן את השקעים שנתלשו ממקומם 

ומהווים סכנה בטיחותית. על העירייה להבטיח את בטיחותה של הסביבה 

 החיצונית במקומות של קבלת קהל ואת ניקיונה. 
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 תקווה פתח בעיריית
 תחזוקה רמת נמצאה

 בית"ב במיוחד ירודה
 לאוכלוסייה" חם

 החרדית
 

  
 עיריית פתח תקווה

נמצאה רמת תחזוקה ירודה במיוחד ב"בית חם" לאוכלוסייה  פתח תקווה עירייתב

(, השוכן בקומה הראשונה של מבנה תעשייתי. אל 15החרדית )ראו להלן בתמונה 

"הבית החם" עולים בגרם מדרגות שמעקהו עקום, בין פריטי ריהוט מושלכים, מתחת 

ח לתקרות מתקלפות. במטבח ובמרפסת נמצאו סימני רטיבות, ליד כיור המטב

המשמש את הנערים לא נמצא סבון, לא היה במקום פח אשפה, ופסולת נייר הייתה 

מושלכת על הרצפה. בקומה הראשונה של בניין עירוני אחר שוכן אגף גני הילדים 

של העירייה, והגישה אליו היא בגרם מדרגות או במעלית. המעלית נמצאה מלוכלכת 

ת בלשכת הרווחה האזורית ושרר בתוכה ריח חריף ולא נעים. בחלק מהתקרו

 "שעריה" הטיח מתקלף.
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 החרדית לאוכלוסייה החם הבית של ירודה תחזוקה - עיריית פתח תקווה: 15 תמונה

 

 

כי עליה לפעול לתיקון  תקווה פתח עירייתל משרד מבקר המדינה מעיר

הליקויים החמורים שנמצאו בבית החם, האמור לשרת בני נוער שנקלעו 

 למצוקה, ועליה לסייד את תקרותיה של הלשכה האזורית "שעריה".

כי  תקווה פתח עירייתמסרה  2016למשרד מבקר המדינה מאוגוסט  בתשובתה

 האזורית "שעריה".הרווחה התקרות בלשכה  חלק מןהחליפה 
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 ים קרייתעיריית 

מספקת בהם שירות לתושביה נמצאה רמת  קריית ים עירייתבחלק מהמתחמים ש

תחזוקה ירודה מאוד. למשל, בגינת המשחקים של מועדונית הילדים "כלנית" נמצא 

כי החול בארגז החול לא הוחלף שנים, הגגון מעל ארגז החול קרס, עץ קרס בחלקו 

פרוצה, שער הכניסה חלוד ונמצאו סדקים  בשטח הגינה, הגדר המקיפה את הגינה

(, טיח מתקלף על הקירות, ועובש 16בקיר החיצוני של המבנה )ראו להלן בתמונה 

 על הקירות, על התקרה ובתוך ארונות המטבח ליד הכיור. 

 "כלנית" במועדונית רבים תחזוקה ליקויי - ים עיריית קריית: 16 תמונה

 

 עיריית קריית יםבביקורת נמצאה תקרה אקוסטית פגומה גם ביחידת הרווחה של 

(. ביחידה זו היו גם כמה הפסקות חשמל רצופות ששיבשו את 17)ראו להלן בתמונה 

העבודה השוטפת ופגעו באיכות השירות שניתן לתושב. מחוץ לגדר של "בית אדווה", 

הסביבה כולה נמצאה מוזנחת המשמש להנחיית משפחות להורות, הושלכה אשפה ו

 (.18)ראו להלן בתמונה 
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 הרווחה ביחידתליקויי תחזוקה  - קריית יםעיריית : 17 תמונה
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 הזנחה סביבתית בכניסה ל"בית אדווה" - קריית יםעיריית : 18 תמונה

 

ים לפעול בהקדם לתיקון הליקויים הקשים, המסכנים את  קריית עיריית על

שלום הילדים המבקרים במועדונית "כלנית", ובהם: סילוק הגגון שקרס מעל 

ארגז החול, החלפת החול המזוהם בו, סילוק העץ שקרס בגינת המועדונית, 

תיקון הסדקים בקיר המבנה, הסרת העובש וסיוד הקירות והתקרה. על 

מערכת החשמל ביחידת הרווחה ולדאוג לסילוק מצבורי העירייה לתקן את 

 האשפה ליד "בית אדווה". 

, כי תיקון כלל 2016השיבה למשרד מבקר המדינה, במאי  עיריית קריית ים

ש"ח, סכום שאינו מתוקצב כעת.  100,000-הליקויים במועדונית "כלנית" יעלה יותר מ

נית, ניקתה את שטחה, ביצעה עם זאת, בעקבות הביקורת צבעה העירייה את המועדו

תיקוני קרמיקה בשירותים, תיקנה סורגים, עשתה עבודות גינון וגזמה עצים בחצר. 

העירייה הוסיפה כי שאר העבודות במועדונית יושלמו בחופשת הקיץ. אשר להזנחה 

 העירייה הודיעה כי טיפלה בכך.  -הסביבתית בכניסה ל"בית אדווה" 

 עיריית שפרעם

תיים שיפוץ החלל הפנימי של מבנה שנבנה בשנות השישים של הס 2008בשנת 

המאה העשרים ושימש כבית ספר, ולמבנה המשופץ נכנסו עובדיה של יחידת 
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. חלקו החיצוני של המבנה לא טופל ולא שופץ. לכן, עיריית שפרעםהרווחה ב

 במהלך השנים סבל המבנה מרטיבות ומהצפות חוזרות ונשנות, וירדו לטמיון הכספים

שהושקעו בשיפוץ פנים המבנה. סימנים רבים לכך נמצאו בסיור שערכו במקום 

נציגים מטעם משרד מבקר המדינה: מבחוץ נראה המבנה מוזנח )ראו להלן בתמונה 

19.)  
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 יחידת הרווחה -עיריית שפרעם : 19 תמונה
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 חדרים של בקירותיהם

 ביחידת אחדים
 המועצה של הרווחה
 סדקים נמצאו

 שבין הדרך. עמוקים
 ובין הרווחה יחידת

 ילדים מועדונית
 בימים מוצפת סמוכה
 גשומים
 

פעול לתיקונם של לכי עליה  שפרעם עירייתמשרד מבקר המדינה מעיר ל

להבטיח איכות שירות  כדי ,יחידת הרווחה של תחזוקה שנמצאו במבנההליקויי 

 .זקוקים להגבוהה ל

הודיעה העירייה כי תפעל לתיקונם  2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה ממאי 

של ליקויי התחזוקה במחלקה לשירותים חברתיים, הן הליקויים בחיפוי החיצוני של 

 .2016המבנה הן נזקי הרטיבות, עד חופשת הקיץ 

 המועצה האזורית שפיר

האזורית  המועצהבעת הסיור שקיימו עובדיו של משרד מבקר המדינה בבניין 

 דלפו לתוכו מי גשמים. שפיר,

בקירותיהם של חדרים אחדים ביחידת הרווחה של המועצה נמצאו סדקים עמוקים 

(, והמרצפות שבכניסה למחלקה חלקלקות. הדרך שבין 20)ראו להלן בתמונה 

יחידת הרווחה ובין מועדונית ילדים סמוכה מוצפת בימים גשומים. המעבר בדרך זו 

(. המזגן שבמועדונית זו 20בתמונה קשה במיוחד לאנשים עם מוגבלויות )ראו להלן 

הותקן במבואה ולא בחדר הפעילות, ובעת הביקורת הוא נמצא לא תקין. הגם 

 שהמועדונית שופצה לאחרונה, מים נוזלים מתקרתה. 
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 המועצה האזורית שפיר: 20 תמונה

 

פתחי השירות  אל המוביל המוצף המעבר שביל -הרווחה. משמאל  יחידת יה שלבקירות סדקים -מימין 

 היחידהשל 

שוכנת לא הרחק מבניין המועצה,  המועצה האזורית שפירמחלקת הגבייה של 

במבנה יַביל רעוע. באולם קבלת הקהל נמצאו ארבעה כיסאות המתנה בלויים. נציגיו 

של משרד מבקר המדינה סיירו במחלקה ביום גשום, ומי הגשם דלפו מהתקרה ונקוו 

אחת העובדות. שלולית דומה נקוותה בחדר המשמש  בשלולית באזור הישיבה של

כארכיון המחלקה, והעובש שנוצר מן הרטיבות גרם לחלק נכבד מתיקי הארכיון 

 להתנפח. 

 שציבור כי עליה לוודא שפיר האזורית משרד מבקר המדינה מעיר למועצה

 המועצה עליה יקבל שירות במקומות מתוחזקים היטב. מתקנב המבקרים

במחלקת , ביחידת הרווחה ומועצהבבניין ה ושנמצא הרטיבותבבעיות  לטפל

העמוקים  לטפל בסדקים עליה. , ובבעיית העובש במחלקת הגבייהגבייהה

 למועדונית הרווחה מיחידת במעבר כי ולדאוג הרווחה יחידת בקירותיה של

 לה לא יהיו מהמורות שמים עשויים להיקוות בהן.הסמוכה 
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, מסרה המועצה האזורית שפיר כי 2016במאי  בתשובתה למשרד מבקר המדינה,

היא עומדת לעבור בקרוב למבנים משופצים ומחודשים, שהתקנתם עבורה תסתיים 

חודשים ספורים, וכי מתוך רצון לחסוך בכספי ציבור, עד המעבר אין מבוצעות  בעוד

אלא עבודות הכרחיות. המועצה ציינה כי הסדקים שנמצאו ביחידת הרווחה תוקנו, 

עו הקירות גם ביחידת הרווחה גם במחלקת הגבייה, ותוקן המזגן במועדונית נצב

הילדים הסמוכה ליחידת הרווחה. המועצה הוסיפה כי עבודות נוספות ויסודיות יותר 

 בכוונתה לבצע במהלך הקיץ.

 תאי השירותים

כאמור, גם בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה וגם בהל"ת נקבעו נורמות 

סניטריים, בהן מספר האסלות בחדרי השירותים של בנייני ציבור שמשרדי למתקנים 

הרשויות המקומיות פועלים בהם. בהל"ת נקבעה חובת הפרדתם של שירותי נשים 

אסלה מזרחית, יותקן מכלול של מושב מלבד כל אסלה, משירותי גברים ונקבע כי ב

אי שירותים עלולה ה. תחזוקה לא נאותה של מתקנים סניטריים ושל תומכסה לאסל

 לפגוע בבריאות הציבור. 

, 24נמצאה רצפתו של חדר השירותים פגומה עיריית אלעדביחידת הרווחה של 

(. 21נמצאו אסלות נטולות מושב, והמקום בכללותו נמצא מוזנח )ראו להלן בתמונה 

בשירותי הגברים של המחלקה חסר סבון לשטיפת הידיים. גם בשירותים הצמודים 

הגבייה נמצאה הרצפה פגומה, בשני תאי השירותים חסרו מושבי אסלה למחלקת 

ומכסים, נדף מהם ריח חריף, מחזיקי נייר הטואלט כוסו חלודה, וגלילי הנייר הונחו 

על מכל ההדחה. בתאי השירותים לא סופקו אמצעים לנטילת הידיים ולייבושן, 

 למעט גליל נייר טואלט שהונח על השיש.

 
 חומרי ניקוי.ייתכן שנפגעה מחומרים חומציים, כגון שתן או   24
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 הרווחה ביחידת תאי שירותים -אלעד  עיריית: 21 תמונה

 

, כי ראש העירייה הנחה 2016השיבה למשרד מבקר המדינה, במאי  אלעדעיריית 

 את מנהלו של אגף שפ"ע לבצע את הפעולות הדרושות לתיקון הליקויים.

שוכנת בחלק מקומת הקרקע בבניין העירייה.  ברק בני עירייתיחידת הרווחה של 

ביחידה יש רק שירותי נשים; שירותי גברים מוקמו מחוץ ליחידה, בשטח ששייך לכלל 

יחידות העירייה בקומת הקרקע. שירותי הנשים נמצאו מוזנחים וריח רע עלה מהם. 

ריח רע אותר גם בשירותים של מרכז "עצמה", המשרת אנשים שמתמודדים עם עוני 

וקשיים כלכליים, ושל המרכז לילד ולמשפחה. במרכז לילד ולמשפחה וביחידה 

לשיקום התמכרויות לא נמצאו לא מגבות ידיים ולא מתקן לייבוש ידיים. בשירותים 

של "הבית החם" לנערות חרדיות במצוקה בשכונת פרדס כ"ץ ברז המים אינו תקין, 
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צמוד לחדרי השירותים. והנערות נאלצות ליטול את ידיהן בכיור המטבחון ה

 בשירותים חסרים סבון ונייר טואלט. 

כי היעדרם  עיריית בני ברק, הודיעה 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי 

של שירותי גברים ביחידת הרווחה ובעיית הריח הרע בשירותי הנשים יטופלו 

למשפחה באמצעות תקציב ייעודי, וליקויים שנמצאו במרכז "עצמה", במרכז לילד ו

. עוד הודיעה 2016וביחידת השיקום יטופלו לפי תכנית העבודה של מנהל הבית ביוני 

העירייה כי תוקן ברז המים בשירותים של "הבית החם" לנערות במצוקה והושלם 

 החוסר בסבון ובנייר טואלט.

נמצאו מוזנחים מאוד שירותי הצוות, שלדברי  עיריית חדרהבמחלקת הנוער של 

מנהלת המחלקה משמשים גם את שאר באי המקום. חלון השירותים מכוסה 

לשלשת יונים, התקרה המבודדת פגומה בכמה מקומות, ובאזור שצמוד לשירותי 

הצוות פורקה התקרה לשם העברת הצינור המנקז את מי העיבוי של מערכת המיזוג 

 לנטילת ידיים.  לתוך הכיור המיועד

כי תקפיד להניח סבון ונייר  עיריית חדרהבתשובתה למשרד מבקר המדינה מסרה 

 לניגוב ידיים לטובת הקהל.

תחזוקתם של תאי השירותים  פתח תקווהבכמה מתחמים של קבלת קהל בעיריית 

(. בשירותי הנכים, 23-ו 22נמצאה ירודה מאוד במועד הביקורת )ראו להלן בתמונות 

ם בבניין של שש קומות שמינהל החינוך שוכן בקומתו הראשונה, הרצפה היחידי

ה . בבית החם לנערות במצוקה "רוטשילד" התאורה נמצאת מחוץ לתאי 25פגומ

השירותים ולכן התאים עצמם חשוכים. המרכז לאלימות במשפחה שוכן בבניין 

חזוקה משרדים המשמש עסקים שונים ומצב התחזוקה של השירותים בו היה ירוד. ת

ירודה נמצאה גם בשירותים שבכניסה לאגף ההכנסות. שירותי הלשכה האזורית 

"מעפילים" מוקמו בתוך מחסן, ומושב האסלה ומכסהו נמצאו שבורים. השירותים 

 -בלשכת הרווחה האזורית "עמישב" היו צמודים למטבח, ללא דלת שתפריד ביניהם 

פשר מעבר של ריחות רעים סידור הפוגע בפרטיות המשתמש בשירותים אלה ומא

 מהשירותים למטבח. 

 
 ייתכן שנפגעה מחומרים חומציים. ראו להלן גם בפרק על נגישות פתחי שירות.  25
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 בלשכת הרווחה האזורית "מעפילים"תאי שירותים  - עיריית פתח תקווה: 22 תמונה

 

 בתוך חדר השירותים.  חפצים שונים -; משמאל מכסההמושב וולידה האסלה  -מימין 
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 במינהל החינוך תאי שירותים - עיריית פתח תקווה: 23 תמונה

 

 - שמאלמהרביעית; בתא השירותים בקומה  ותשתיות חשופות ופגומות חסרה תמבודדתקרה  -מימין 

 הראשונה.  בקומהנכים  שירותי

כי מיד  עיריית פתח תקווה למשרד מבקר המדינה מסרה 2016בתשובתה מאוגוסט 

עם קבלת הערת הביקורת תוקן תא השירותים הנמצא בקומה הרביעית של בניין 

 במצוקה לנערות החם החינוך וכן תוקנו הליקויים במקלחות של הבית מינהל

 ."רוטשילד"
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 המועדונית שירותי
" כלנית" לילדים
 מים מוצפים נמצאו

 ביוב סתימת עקב
 

, בכמה מהמתחמים המיועדים לקבלת קהל, נמצאו תאי קריית ים עירייתב

(: קירות מתקלפים 25-ו 24השירותים במצב ירוד מאוד )ראו להלן בתמונות 

לות מושבים ומכסים )במועדונית "כלנית" חסרו מקצת אריחי הקרמיקה(, אסלות נטו

)במועדונית "פנקס" שורשי עצים יוצאים מתוך האסלה(, היעדר נייר טואלט וסבון 

)ובמקומות אחדים היעדר הסבוניות עצמן(, והיעדר מגבות נייר או מתקנים לייבוש 

ידיים. השירותים במחלקת הגבייה, המשרתים פונים רבים, אינם מופרדים למינים 

מצא בידי השומר אך הדבר אינו מצוין בשום מקום. בביקור ונמצאו נעולים; המפתח נ

נוסף של צוות הביקורת בעירייה התגלה כי השימוש בשירותים אלה נאסר על הקהל 

מטרים  50-והוא הופנה על ידי העובדים לשירותים בבניין העירייה, מרחק כ

 מהמחלקה, בעברה האחר של כיכר העירייה.

שירותי המועדונית לילדים "כלנית" נמצאו מוצפים מים עקב סתימת ביוב. משכנו של 

שנים ויותר, שימש בעבר גן  17"הבית החם" לנערות במצוקה, השוכן במקומו הנוכחי 

עושה ילדים, והעירייה לא דאגה להתאים את גובה האסלות לאוכלוסייה הבוגרת ה

בהן שימוש כיום. ביחידת הרווחה, באגף החינוך ובמחלקת הגבייה נמצאו השירותים 

המפתח לשירותי אגף  .הציבוריים נעולים, ללא הכוונה למקום הימצאותו של המפתח

השוכנים בקומה גבוהה יותר. בבניין אין מעלית, ואדם שנזקק  החינוך נמצא במשרדיו

גם בתום השימוש בשירותים עליו  -לחדר השירותים חייב לעשות את הדרך פעמיים 

 לעלות לקומה הגבוהה יותר, ללא מעלית, כדי להחזיר את המפתח למקומו.



 2016 המקומי בשלטון הביקורת על דוחות  |  400

 "כלנית" במועדונית תאי שירותים - ים עיריית קריית: 24 תמונה
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 תאי שירותים במועדונית "פנקס"  - עיריית קריית ים: 25 תמונה

 

  

כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי הקצתה לשימוש  עיריית קריית ים

מטר לכל היותר ממחלקת הגבייה, והנחתה  50הציבור שירותים במתחם המרוחק 

עובדים במחלקת הגבייה לאפשר לאוכלוסיות מיוחדות להשתמש בשירותי הצוות, 

במחלקה. עוד השיבה העירייה כי תוקנו הליקוי "בבית החם" לנערות במצוקה 

 ת הביוב במועדונית "כלנית", ונעשו תיקוני קרמיקה.וסתימו

אחד משני תאי השירותים שמשרתים את הקהל במחלקת הגבייה בעיריית שפרעם 

וגם הקיר בו  נמצא במועד הביקורת מוזנח, מלוכלך וללא מושב ומכסה לאסלה,

מתקלף. בשירותי הגברים לא נמצאו לא נייר טואלט ולא אמצעי לייבוש ידיים. 
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 המדינה מבקר משרד
 לרשויות העיר

 כי שנבדקו המקומיות
 להקפיד עליהן

 שירות סביבת להעניק
 ומתקנים ראויה

 תקינים
 

ם לייבוש ידיים חסרו גם בחדר השירותים שמשרת את הבאים לרישום ילדים אמצעי

לגנים. גם בשני תאי השירותים של מבנה יחידת הרווחה, הממוקמים בקומת הקרקע, 

חסרו מושבים ומכסי אסלות, ואחד הקירות התקלף. בבניין ששוכן בו מפעל 

אחד בלבד, האמור תעסוקה לנוער, המנוהל בידי יחידת הרווחה, יש תא שירותים 

לשרת את עשרות התלמידים במקום ואת אנשי הסגל, משני המינים. הכניסה 

לשירותים נעשית דרך חדר הישיבות וחדרון מטבח קטן, ובו מתקן לשתיית מים 

הצמוד לחדר השירותים עצמו. כיור המטבחון משמש גם לנטילת ידיים לאחר 

 (. 26השימוש בשירותים )ראו להלן בתמונה 

  בתאי השירותים ליקויים - שפרעם עיריית: 26 התמונ

 

 תאי שירותים - שמאלומ במרכז עסוקה לנוער, דרך המטבחון;תעל במפ לתא שירותיםהכניסה  - ימיןמ

 הרווחה. יחידתשל ת הקרקע בקומ

משרד מבקר המדינה העיר לרשויות המקומיות שנבדקו כי עליהן להקפיד 

להעניק סביבת שירות ראויה ומתקנים תקינים, במיוחד באזורים שמתקיימת 

בהם קבלת קהל ובמקומות שתושבי העיר ממתינים בהם לקבלת שירות. על 

ים, לוודא הרשויות האמורות לדאוג להתקין על האסלות מושבים ומכס

 הימצאות סבון, התקנים לנייר ונייר טואלט ואמצעים לייבוש ידיים.

 מתקני שתייה 

לחוק מתקני שתייה מחייב להציב מתקני מים צוננים לשתייה במקום  2כאמור, סעיף 

מרכזי ונגיש בכל הבניינים הציבוריים. כאשר שתיית מים טעונה שימוש בכוסות, מן 
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הראוי שיוצבו כוסות לצד המתקן. לקיום ההוראה חשיבות רבה בתנאי האקלים של 

 הארץ ונוכח העובדה שההמתנה במשרדי הרשויות המקומיות עשויה להיות ממושכת. 

 היעדר מתקני שתייה

קיימה  קריית ים עיריית, באולם אשכול פיס שעיריית אלעדבמחלקת החינוך של 

מועצה ר, וליד היחידה לטיפול בקשישים בבו רישום לגני חובה ולבתי הספ

לא הוצבו מתקני מים צוננים. המתקן הקרוב ביותר למחלקת  -האזורית שפיר 

מ' הרחק ממנה. גם במבנה  22-נמצא ביחידת הרווחה, כ אלעד עירייתהחינוך ב

מנהלת בו רישום למוסדות החינוך שלה לא היה מתקן מים,  עיריית חדרהש

בבוקר מוצבים בקבוקי מים על השולחן שבכניסה לאולם.  ולטענת מנהלת הרישום,

נמצא שמתקן המים מקולקל זה  עיריית פתח תקווהבמרכז לאלימות במשפחה ב

לא נמצא מתקן מים כלל  בקריית יםכחודשיים, ובבית החם לנערות במצוקה 

 )הנערות ניגשות לשתות בגן ילדים סמוך(.

כי משרדיה  עיריית אלעדמסרה , 2016בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי 

של מחלקת החינוך הועתקו ממקומם וכיום יש במקום מתקן למי שתייה, כמתחייב. 

כי מתקן השתייה במרכז  2016מסרה בתשובתה מאוגוסט  תקווה פתח עיריית

 לאלימות במשפחה תוקן.

 רכזי כדיןהצבת מתקני שתייה בחלל מ-אי

במחלקות של  ;עיריית בני ברק של ביחידת הרווחה וביחידה לשיקום התמכרויות

מחלקת קשישים, מרכז הורים וילדים ומחלקת  - חדרה עירייתיחידת הרווחה של 

; במשרדיהם של יחידת תקווה עיריית פתחהנוער; בלשכות הרווחה האזוריות ב

; במשרדי הרישום למוסדות החינוך קריית יםהרווחה ושל אגף החינוך בעיריית 

מתקני  - שפיר המועצה האזוריתקת הגבייה של ובמחל ;עיריית שפרעםב

השתייה לא הוצבו בחלל המרכזי, כדרישת החוק, אלא במטבחון נסתר, ולא נקבעו 

שלטי הכוונה אליהם, דבר המחייב את המבקרים לפנות לעובדים במקום כדי שיכוונו 

מרוחקת  חדרה עירייהאותם אל המתקן. פינת ההמתנה במחלקת הקשישים ב

מ';  9-כ -מ' ובמחלקת הנוער  15-כ -מ', במרכז הורים וילדים  11-יה כממתקן השתי

מרוחקות  תקווה פתח עירייתופינות ההמתנה בלשכות הרווחה האזוריות של 

מ',  6.5-כ -מ', לשכת "עמישב"  30-כ -ממתקני השתייה כדלקמן: לשכת "מעפילים" 

כז העיר", שמתקן מ'. על דלת המטבח של לשכת "מר 33-כ -ולשכת "מרכז העיר" 

השתייה ניצב בו, רשום בעברית וברוסית שהמטבח מיועד לעובדי המקום. בלשכת 

"שעריה" המטבח, ובו מתקן השתייה, צמוד למקומות הישיבה, אך דלתו נמצאה 

 סגורה ואין כל הכוונה למיקומו של המתקן.

פל כי מינתה גורם שיט עיריית בני ברקבתשובתה למשרד מבקר המדינה הודיעה 

 בהצבת השילוט המכוון ממתחמי קבלת קהל אל מתקני השתייה.

, כי 2016מסרה בתשובתה למשרד מבקר המדינה, במאי  המועצה האזורית שפיר

 מתקני השתייה הועברו למקומות מרכזיים, בולטים ונגישים לציבור.
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 ווחההר בלשכת
 מעפילים האזורית

 התלונן תקווה בפתח
 די אין כי הצוות

 המתנה מקומות
 נאלצים והם, לפונים
 ללא, בחוץ לחכות

 בימים גם, מעל קירוי
 גשומים
 

 השתייה מתקני לצד כוסות הצבת

לא נמצאו כוסות שתייה ליד מתקני השתייה בלשכות הרווחה האזוריות "מזרח" 

וליד משרדי  ;קריית ים עיריית; במחלקת הגבייה בעיריית חדרהו"מערב" של 

. לדברי מנהלת מחלקת הארנונה עיריית שפרעםהרישום למוסדות חינוך עירוניים ב

לט המנחה את , יש לבקש כוס מהשומר, אך לא נמצא שעיריית קריית יםב

 - עיריית פתח תקווההמבקרים לעשות זאת. עובדים בלשכות הרווחה האזוריות של 

-טענו כי הם מממנים מכספם קניית כוסות חד -"שעריה", "מעפילים" ו"עמישב" 

 פעמיות.

חד פעמיות מוקצות  כוסותכי  תקווה פתח עירייתמסרה  2016מאוגוסט  בתשובתה

 לפי תקציבן. היחידותלכל 

שיפור איכותו של השירות, על הרשויות המקומיות שנבדקו להקפיד  לשם

להעמיד מתקנים לשתיית מים בכל מקום שמתקיימת בו קבלת קהל, באזור 

מרכזי ונגיש לכלל הציבור או בקרבתו, ולדאוג שיהיו בקרבת המתקן כוסות או 

 שיהיה ברור היכן אפשר להשיגן.

 מקומות ישיבה להמתנה

, את מקומות ההמתנה יש לצייד ולרהט באופן שיבטיח המתנה נוחה לפי התקשי"ר

ומסודרת. במקום שהשירות נמשך בו זמן רב יחסית, יש להבטיח המתנה בישיבה. 

ביחידה שהקהל אינו פונה בה אל עובדיה לפי הזמנה מוקדמת ומסודרת, אלא עשוי 

 להתקבץ בה, יש לקבוע מקום המתנה בגודל מתאים. 

יש אמנם כיסאות לממתינים לקבלת הנחות  עיריית בני ברקבקומה הראשונה של 

, 2016בארנונה, אך בעת שביקרו שם נציגיו של משרד מבקר המדינה, בפברואר 

, וההמתנה נעשתה 13בני אדם, ואילו מספר מקומות הישיבה היה  19המתינו לשירות 

בפרוזדור צר. גם בקומת הקרקע של בניין העירייה, באגף החינוך, לצד חדר צפוף 

בו עובדת הרישום, ההמתנה נעשתה בפרוזדורי האגף ולרשות הממתינים  שיושבת

התלונן הצוות  תקווה פתחנמצאו ספות בלויות. בלשכת הרווחה האזורית מעפילים ב

כי אין די מקומות המתנה לפונים, והם נאלצים לחכות בחוץ, ללא קירוי מעל, גם 

אינו ממוזג,  קריית ים עירייתבימים גשומים. אזור ההמתנה של אגף החינוך ב

, שרר במקום קור. 2016ובמועד ביקורם של נציגי משרד מבקר המדינה, ינואר 

קבלת הקהל נערכת בחלל קטן ודחוס ובו  עיריית שפרעםבמחלקת הגבייה ב

חמישה מקומות ישיבה בלבד. ההמתנה לרישום למוסדות החינוך נעשית מחוץ 

 מקומות ישיבה. לחדרי הרישום, במקום שאינו מקורה ואין בו

על הרשויות המקומיות שנבדקו להבטיח כי מקומות הישיבה באזורי קבלת 

הקהל יהיו מתוחזקים כראוי, מקורים וממוזגים, ומספר המושבים יספיק לכל 

 קהל הצפוי להשתמש בהם.
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ציינה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי בחודשים ינואר  עיריית בני ברק

מחלקת הנחות בארנונה. עוד מסרה כי מחלקות הרווחה ופברואר יש עומס, במיוחד ב

צפויות לעבור מבניין העירייה ומנכסים שונים בעיר למתחם חדש, ואז ישופצו עבור 

אגף הגבייה חלק מהשטחים שיתפנו בבניין העירייה, ויתוכננו שטחי קבלת קהל 

 מרווחים ונוחים.

מנכ"ל העירייה הנחה כתבה בתשובתה למשרד מבקר המדינה כי  עיריית קריית ים

את מנהל נכסי העירייה לבחון בכל המוסדות המקיימים קבלת קהל את נוחותם של 

 מקומות ההמתנה לשירות באזורי קבלת הקהל.

 2016כי בתחילת אפריל עיריית שפרעם בתשובתה למשרד מבקר המדינה כתבה 

 עברה מחלקת הגבייה למבנה חדש המצויד בכל התנאים הפיזיים, כנדרש.

 

 
 

משרד מבקר המדינה העיר לכל הרשויות המקומיות שנבדקו כי עליהן לשפר 

את מצבם הפיזי של המתחמים שמתקיימת בהם קבלת קהל, ולהבטיח בהם 

תנאים היגייניים בסיסיים, המכבדים את התושבים מבקשי השירות הבאים 

 בשעריהן. 
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 סיכום

חייהם  איכות על ישירה יש השפעה המקומיות הרשויות שמספקות לשירותים

 .ועל רווחתם של תושביהן

 נמצאו קהל, שהרשויות המקומיות מקבלות בהם שנערכה במתקנים בביקורת

 .לקהל ובאתרי השירות עצמם פתחי השירות רבים בהנגשתם של ליקויים

במחלקות הגבייה במקצת הרשויות שנבדקו זמן ההמתנה לקבלת השירות היה 

ו נמצאו ליקויים גם במתן שירותים שעה ויותר. בחלק מהרשויות שנבדק

 השירות פתחי אל ההכוונה מקוונים. הביקורת גם העלתה ליקויים רבים בשלטי

ובתנאים הפיזיים )תקרות וקירות פגומים, חדרי שירותים במצב רעוע, היעדר 

 חמורים חלקם, מתקנים לשתיית מים או הצבתם במקומות שלא על פי חוק(

 .כזלזול במקבלי השירות ופגיעה בכבודם ביותר וחלקם עלולים להתפרש

 מוגבלויות אנשים עםפתחי השירות ל להנגשתהרשויות המקומיות לפעול  על

 ולפעול לצמצום משך ההמתנה לקבלת שירות ולשיפור השירותים המקוונים.

ידי בפתחי השירות, על את ההתמצאות קהל המבקרים  עללהקל עליהן 

ופרטי  הפעילות במחלקות ועדיבהם מ שיצוינושלטי הכוונה קביעת 

ן. כמו כן עליהן לוודא תחזוקה נאותה ושמירת הניקיון ההתקשרות עמ

ים הולמלהבטיח תנאים סניטריים ו ,בלת קהלבהם ק שמתקיימת מקומותב

 בחדרי השירותים.

 


