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 כללי .1

 

 .מפתחת, מקימה ורוכשת, מתקני משחק לילדים בגנים ציבוריים נדומ-מועצה מקומית תל .1.1

 

מהשירותים אשר מעניקה הרשות המקומית לרווחת מתקני המשחק הממוקמים בגנים ציבוריים, הם חלק  .1.2

 תושביה.

 
מתקני משחק בגנים ציבוריים, מקנה לתושבים ולילדים בתחומה מקום משחק  ואחזקת באמצעות פיתוח המועצה .1.3

המועצה יומי עם שירותי -בטוח בשטח הציבורי. ציבור תושבים רחב, עושה שימוש במתקנים אלה ובעל ממשק יום

 קני המשחק בגינות הציבוריות.בתפעול ואחזקת מת

 
 גנים ציבוריים, הכוללים מתקני משחק לילדים. 20פרוסים מונד -במועצה המקומית תל .1.4

 
 :רגולציה

 
)להלן: "התקן"( אשר נקבע בשנת  1498ניהול מערך מתקני המשחקים מבוצע, בין היתר, בהתאם לתו תקן ישראלי  .1.5

 , כתקן הרשמי והמחייב, החל על מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחק ציבוריים. 1994

 
 התקנה, תחזוקה ובטיחות במתקני משחק. החלות בנושאהתקן מפרט את הדרישות 

 
מחודש "מתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה  1498נכנס לתוקף תקן , 2006ינואר חודש ב .1.6

 חלקים, המהווים אימוץ של התקן האירופאי בנושא. 8 הורחב וכיום כוללהמחודש התקן ולתפעול". 

 
כת את משרד הכלכלה )לשעבר משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה( הכריז על התקן כ"תקן רשמי", הכרזה ההופ .1.7

התקן לתקן מחייב. לאמור: מוצר שהתקן שהוכרז רשמי, חל עליו, אין לייצור, לייבאו, למכרו, לייצאו או להשתמש 

 בו, אלא אם הוא עומד בדרישות התקן הרשמי.

 
האחריות על בטיחות מתקני המשחקים ועמידתם בתקן מוטלת על הרשויות המקומיות, אשר נדרשות לפעול לפי  .1.8

 בתקן, אשר בין היתר, מפרט את דרישות הבטיחות למתקני משחק לילדים.הכללים הקבועים 

 
 

אחריות לביצוע אחזקה, בדיקות תקינות ועמידה בכללי הבטיחות של מתקני המשחקים בגינות הציבוריות, הינה  .1.9

 המועצה.באחריות  

 .2014אפריל ה מעבודתו החל מחודש עמושבמועצה על תחום אחזקת מתקני משחק  שהיה אחראי תפקידהבעל 
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 מטרת הביקורת .2

 
המתייחסות לתחום התחזוקה ותקינות מתקני המשחק בגנים ציבוריים ברחבי  המועצהמטרת הביקורת לבחון את פעולות 

, עמידה בהוראות התקנים המחייבים, ויישום כללי הבטיחות, תוך מתן )לא כולל מתקני משחק במוסדות חינוך( המועצה

 המלצות לשיפור מערך הבקרה והבטיחות. 

 

 מתודולוגיה .3

 
הביקורת בוצעה בגין מתקני משחק בגנים ציבוריים בלבד, ללא  .2015לשנת  נההראשו מחציתבאיסוף הממצאים בוצע 

 מתקנים במוסדות חינוך.

 

 היתר, את הפעולות, כדלקמן:הביקורת ביצעה, בין 

 )חלקם סיורי פתע(, לבחינת בטיחות מתקני המשחקים בגנים הציבוריים. ציבוריים בוצעו סיורים בגנים .3.1

 

 נסקרו דוחות ביקורת חודשיים לבדיקת מתקני המשחק בגנים. .3.2

 
 נסקרו דוחות ביקורת שנתיים, של מכון התקנים הישראלי, לבדיקת מתקני המשחק בגנים. .3.3

 
 שבוצעו על ידי חברות חיצוניות. ת מתקני משחק, כפידוחות בדיקנסקרו  .3.4

 
 נבדק קיומם של אישורים סטטוטוריים של מעבדה מוסמכת לביצוע בדיקות שנתיות ברשות הקבלן המבצע. .3.5

 
 בוצעו סקירות של תוכניות עבודה חודשיות ושנתיות. .3.6

 
 בוצעו פגישות עם בעלי התפקידים במועצה. .3.7

 
 בכיר אכיפה פילית במינהל תקינה שבמשרד הכלכלה.בוצעה פגישה עם מרכז  .3.8

 

 :תגובות

 

  ה שהיה אחראי על התחום עזימן מבקר המועצה למשרדו את מר רחביה רצון )עובד המועצה המוש 3.8.15בתאריך

 (. 4/14ייתו בחודש עהנבדק עד למועד הש

וטיוטת דוח שנמצאו הממצאים הנושאים שבוקרו, את  מר רחביה רצון בפניבפגישה מבקר המועצה ביקש להציג 

 תגובתו. התייחסותו ולקבל את במטרה  ,הביקורת

דוח טיוטת ל תותגובאת מציג הוא רצון ביקש להתייעץ עם עורכת דינו טרם רחביה מר בתחילת הפגישה, כבר 

 ., ולבקשתו הפגישה הופסקההביקורת, שכן הוא נמצא בהליכים משפטיים למול המועצה
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  :, כילמבקר המועצהמסר ו 10.8.2015בתאריך לאחר כשבוע משרדו של מבקר המועצה סר למר רחביה רצון 

יה עמבקר המועצה, שכן הוא בהש דוחטיוטת לולהתייחס הוא מנוע מלהגיב  ,לאור הנחיית עורכת הדין שלו"

 ."ובהליכים משפטיים למול המועצה

לאחר שנמסרה לו טיוטת דוח הביקורת להתייחסות, , 5.11.15בשיחה של מבקר המועצה עם מר רחביה רצון בתאריך 

 להתייחסות שלו לעיל.מסר האחרון שאין לו תוספת 

 

  10.8.15 כיםבתארי מזכיר המועצההתקיימה עם וקבלת תגובות אימות ממצאים הצגת טיוטת דוח הביקורת, ישיבת 

 .17.8.15 -ו

 בגוף דוח הביקורת.שולבו כלשונן ממזכיר המועצה בישיבות הנ"ל, התגובות שהתקבלו 

טיוטת דוח הביקורת, כולל התגובות שהתקבלו ממזכיר המועצה, נשלחה בדואר אלקטרוני למזכיר המועצה בתאריך 

16.9.15. 

, תגובת מנהל מח' תברואה, פיקוח 17.8.15טיוטת דוח הביקורת, כולל התגובות שהתקבלו ממזכיר המועצה בתאריך 

, 25.10.15ותגובת מהנדס המועצה מתאריך  11.10.15תגובת מנהל תשתיות מתאריך , 8.10.15ורישוי עסקים מתאריך 

 .5.11.15נשלחה בדואר אלקטרוני למזכיר המועצה בתאריך 

 כי "אין לי מה להגיב מעבר לתגובותיי בגוף הדו"ח". 21.12.15מזכיר המועצה מסר למבקר המועצה בתאריך 

 

  גזברית מזכיר המועצה, ראש המועצה,  כדלקמן: לבעלי התפקידים 8.10.15בתאריך  הדוח הביקורת נשלחטיוטת

אחראי ו , מהנדס המועצהיועצת משפטית, מנהל תשתיות, מנהל מחלקת תברואה, פיקוח ורישוי עסקים המועצה,

 .תגובות לטיוטת דוח הביקורתלקבלת  (,4/14תחום מתקני משחק )העובד מושעה מתפקידו מחודש 

 .3.11.15לראש המועצה לשעבר בתאריך בדואר אלקטרוני  טיוטת דוח הביקורת נשלחה

 

  במלואה כנספח ב'. ומשולבת ;8.10.15תגובת מנהל מחלקת תברואה, פיקוח, רישוי עסקים ושפ"ע התקבלה בתאריך 

 
  גבמלואה כנספח  ומשולבת ;11.10.15התקבלה בתאריך  תשתיותתגובת מנהל.' 

 
  דבמלואה כנספח  ומשולבת ;25.10.15התקבלה בתאריך  מהנדס המועצהתגובת.' 

 

  הבמלואה כנספח  ומשולבת ;15.11.15התקבלה בתאריך  ראש המועצה לשעברתגובת.' 

 
  ובמלואה כנספח  ומשולבת ;18.11.15תגובת ראש המועצה התקבלה בתאריך.' 
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 עיקרי הממצאים .4
  

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

1.  

רבים משחק מתקני בסיורים שהביקורת ביצעה נמצאו, 

קריטיים  - בעלי ליקויי בטיחות מהותיים -בגנים ציבוריים 

ובהתאם  וחמורים, אשר סיכנו את המשתמשים בהם

"להבטיח שלא יעשה עוד שימוש להוראות הרגולציה, נדרש 

 במתקן".

 

מוצגות בגוף דוח  - 5/15סיורים שבוצעו על ידי הביקורת בחודש תמונות 

 הביקורת.

 

שמהליקויים העולים מדוח הביקורת מבקשת לציין 

מסכנת את שסיכנה ומדובר בהזנחה מתמשכת ה -הביקורת 

 ציבור התושבים והילדים.

 

למועד הביקורת, ק פירוט הליקויים ומצב מתקני המשח

 מפורט בממצאים להלן.

5.1 

יש להדק את הפיקוח  (א)

והבקרה אחר אופן 

ונאותות התחזוקה של 

מתקני המשחק בגנים 

 הציבוריים ברחבי העיר.

כמו כן, יש חשיבות,  (ב)

שחק לא שמתקני מ

בטיחותיים יטופלו באופן 

ידי ויסגרו לשימוש מ

בהתאם להוראות 

 הרגולציה.

 :15.8.17מתאריך תגובת מזכיר המועצה 
בוצע סקר בטיחות מתקני משחק לצורך  2014בתחילת שנת " .1

 הבאה לתקן של כל גני המשחק.

העובד  ה אתעהמועצה השראש קבלת ממצאי הסקר, ל בסמוך .2
המשחק ביישוב, ולא היה מי  האחראי על תחום מתקני

 שיקדם נושא זה.

למרות שעד היום, למעלה משנה וחצי, לא מונה בעל תפקיד  .3
החלטה על ביצוע  המועצה קיבלהאת ימלכאחראי על התחום 
. לאור ממצאי הסקר, ניתנה 5/15בחודש  סקר נוסף שהתקבל

 הנחיה לסגור ולגדר את כל המתקנים המסוכנים ביישוב.

ממצאי הסקר ואומדן עלויות לתיקון מתקני המשחק  .4
הועברו למליאת המועצה לאישור תקציב  והבאתם לתקן

 לטיפול בנושא זה.₪  900,000מיוחד בסך 

לא לאשר את  12/8/15מליאת המועצה בחרה בתאריך  .5
. נים נוספיםותונהתקציב הנדרש ודרשה לקבל פרטים 

החליטה להקים ועדה לטיפול במתקני המשחק שרק  המועצה
 על פי המלצותיה נפעל.

ד שלא ינתנו הנחיות ברורות וע, עד שלא יאושר תקציב לנושא .6
נה ומיעל ידי הוועדה שמינתה המועצה כאמור לעיל ועד שלא 

 "לא ניתן יהיה לטפל במפגעים. –בעל תפקיד אחראי 
 :15.11.15תגובת ראש המועצה לשעבר מתאריך עיקרי 

"המועצה בראשותי הפעילה מאמצים גדולים והשקיעה משאבים 
רבים כדי שמתקני המשחק ברחבי הישוב יהיו תקינים וראויים 

כל מיתקן שנמצא לא לילדינו. זה לא אומר שלא היו ליקויים אבל 
 דית. תקין, טופל מי

קש לסייר מדי יום העובד שהיה ממונה בזמנו לנושא זה, התב
כדי לבדוק את תקינותם  המשחק בישובתקני ביומו בין כל מ

ובד אחראי לתחום מזה כשנה וחצי אין במועצה עוכשירותם... 
ידים על מחדל קשה הגובל שחק, מעואחזקת מתקני מ בטיחות

השאר  לזול לכאורה לעניין כל כך חשוב ומהותי הנוגע ביןאפילו בז
 לשלומם ובטיחותם של ילדינו".

 התגובה המלאה מפורטת בנספח ה'.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

 

 )התגובה המלאה מפורטת בנספח ו'(: 18.11.15מתאריך עיקרי תגובת ראש המועצה  המשך:

  הייתה הזנחה רבת שנים ומחדל נוראי, שגרם לגודל הנזקים לעלות ולגדול עם השנים גם מבחינת התבלות ..."
לתיקונם והבאתם לתקן בפרט, שגם עלויות ועייפות החומר של מתקני המשחקים בכלל וגם בעלויות הגדולות 

 ...₪התיקון הלכו ותפחו עד לסכומים של מעבר למיליון 

 ... ואשר הגיעו לידיי בפעם הראשונה מאז התחלתי בתפקידי  ...כעולה מהמכתבים המצורפים לדו"ח הביקורת
ת מנהל מינהל , כל האישומים של משרד המסחר והתעסוקה, מחלק2009כראש המועצה, מסתבר שכבר בשנת 

 .מונד היו אישומים חמורים ביותר-התקינה נגד המועצה המקומית תל

  סירב לשתף פעולה  ...לא נעשה דבר וחצי דבר ואף המנהל האחראי על מתקני המשחקים  ...למרות המכתבים
ולענות על השאלות של מבקר המועצה בדו"ח ביקורת זה וזאת שתיקה רועמת שמסבירה, שאין כל סיבה או 

 תירוץ למחדל האיום אם אין להם תשובות.

  המועצה הייתה בקריסה כלכלית, בגירעונות של עשרות 2013כשנכנסתי לתפקיד ראש המועצה בחודש נובמבר ,
 . 2007חובות לספקים עוד משנת ₪, וחצי מיליון  24בות לספקים בסך מיליוני שקלים עם חו

, התחלתי לטפל בנושא מתקני המשחקים בגנים הציבוריים, ביצעתי 2014כבר בחודשים הראשונים של שנת 
סקר בטיחות מתקני משחק לצורך הבאה לתקן של כל גני המשחקים, לאור ההזנחה הפושעת של שנים רבות, 

 חקים טופלו או הובאו לתקן. ללא שמתקני המש

  וכפי ₪ ממצאי הסקר העלו, שעלויות התיקונים והבאתם לתקן, יהיו בסכומים גבוהים של למעלה ממיליון
שציינתי, באותה תקופה, הגירעונות העצומים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים, אשר אפילו היה קושי 

₪ סיכוי או אפשרות, לשלם סך של למעלה ממילון  למצוא תקציב להחלפת מנורות חשמל בישוב, לא היה כל
 לתיקון המשחקים והבאתם לתקן.

  כשהמצב הכספי של המועצה השתפר והגירעונות הכבדים קטנו, נעשה סקר נוסף של בדיקת 2015בחודש מאי ,
מתקני המשחקים והעברתי הנחייה לסגור ולגדר את כל המתקנים המסוכנים בישוב עד לתיקונם והבאתם 

.  ממצאי הסקר ואומדן העלויות לתיקון מתקני המשחק והבאתם לתקן, הועברו למליאת המועצה לתקן
לטיפול בנושא, אך רוב חברי המועצה הלעומתית, בחרו שלא לאשר את ₪  900,000לאישור תקציב מיוחד בסך 

 התקציב הנדרש ובחרו להקים ועדה, אשר תדון ותטפל במתקני המשחקים על פי שיקול דעתם.

 לתיקון ₪ מיליון  1.2הסכימו חברי המועצה לאשר את פתיחת תב"ר בסך של  2015בחודש אוקטובר  רק
מיד לאחר אישור התב"ר במליאת המועצה, התחלתי להאיץ את  הליקויים במתקני המשחקים והבאתם לתקן.

בשיא  נפעל₪, מיליון  1.2הטיפול בנושא. בימים הקרובים, לאחר שמשרד הפנים יאשר את התב"ר בסך 
 ..המהירות האפשרית לתיקון כל הליקויים במתקני המשחקים והבאתם לתקן על פי חוק.

 ... כמו כן, עובד המועצה צ.פ, ימונה כאחראי מתקני המשחקים ברשות וישלח להשתלמות מיוחדת וקבלת
או  תעודה מקצועית של אחראי מתקני משחק. במקביל, נבחן ביצוע של כל מיני שדרוגים של מתקני משחק

 "החלפת מתקנים ישנים במתקנים חדשים ומודרניים יותר.

 מצורפת כנספח ו' לדוח הביקורת. של ראש המועצה התגובה המלאה והמפורטת
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

2.  

מקבלים משנה תוקף, נוכח  םרים במתקניומהליקויים הח

העובדה, שהממונה על התקינה במשרד הכלכלה שיגר 

כבר מתאריך  הליקוייםאודות  נספח א'(ראה ) יםרבמכתבים 

מדובר  .2015לשנת עד ו שנים( 6 -)לפני יותר מ 17.12.09

"שימוע לפני הגשת צו מנהלי"  כוללבמכתבים מהותיים 

 כדלקמן:, )התערבות חריגה של משרד הכלכלה(ו"צו מנהלי" 

, לאור ליקויים חמורים "שימוע לפני הגשת צו מנהלי" 17.12.09

 ציבוריים.גנים  7וקריטיים בבדיקה מדגמית של 

 מסוכנים., לאור העובדה שמתקני המשחק "צו מנהלי" 10.01.10

 "מצווה" על המועצה הנחיות לפעולה.הממונה על התקינה 
תזכורת למועצה שלא הגישה תעודות בדיקה כנדרש ב"צו  28.03.10

 .10.1.10מנהלי" מתאריך 

 .28.3.10תזכורת שלא ניתן מענה למכתב מתאריך  28.04.10

משרד הכלכלה מבקש רשימת גנים ציבוריים ולהשלים  21.06.10

 .גני המשחקתקינות לכל המאשרות תעודות בדיקת 

מי  ולדווח םמתקניהכל לבקשה להשלים תעודות בדיקה  9.11.10

 תקן" שמתחזק את מתקני המשחק.-הגורם בעל "תו

 תזכורת שהמועצה נדרשת להגיש רשימת גנים ומי מתחזק. 17.04.11

 .17.4.11תזכורת למכתב מתאריך  18.7.11

 .17.4.11תזכורת למכתב מתאריך  28.11.11

 .24.7.12 -ו 21.6.12 -תזכורת למכתבים מ 10.6.13

שנדרש דיווח האם  10.6.13 תאריךתזכורת למכתב מ 5.5.14

המתקנים אושרו בבדיקה שנתית ואם יש "תו תקן" 

 ו"הסכם משולש".

, לאור ליקויים חמורים הגשת צו מנהלי""שימוע לפני  10.12.15

 גנים ציבוריים. 10וקריטיים בבדיקה מדגמית של 
 

 

5.1 

יש לבחון את הסיבות לשהות 

בטיפול במתקני המשחק 

ובליקויים הבטיחותיים שהוצגו 

על ידי  2009במהלך שנת כבר 

, ולמנוע הישנות משרד הכלכלה

 מקרים כגון אלה.

 :15.8.17תגובת מזכיר המועצה מתאריך 
 "בטבלת תמצית הממצאים לעיל. 1ראה תגובתי בסעיף "
 

עיקרי תגובת מנהל מח' תברואה, פיקוח, רישוי עסקים ושפ"ע 
 :8.10.15מתאריך 

"מאחר ונושא מתקני משחק אינו תחת אחריותי ואין קשר ביני 
לבין הנושא לא מוצא אני לנכון להגיב לדוח זה, במיוחד שאין 

 המבוקר. ברשותי ההסמכה לנושא
לאחרונה, נתבקשתי להוביל את נושא השיפוץ והכשרת הגנים 

התגובה ) הציבוריים אך הנושא תקוע עדין אצל חברי המועצה".
המלאה של מנהל מח' תברואה, פיקוח, רישוי עסקים ושפ"ע משולבת 

 (במלואה כנספח ב'.
 

 :15.11.15תגובת ראש המועצה לשעבר מתאריך 
"המועצה בראשותי הפעילה מאמצים גדולים והשקיעה משאבים 
רבים כדי שמתקני המשחק ברחבי הישוב יהיו תקינים וראויים 

כל מיתקן שנמצא לא לילדינו. זה לא אומר שלא היו ליקויים אבל 
 דית. תקין, טופל מי

קש לסייר מדי יום העובד שהיה ממונה בזמנו לנושא זה, התב
משחק בישוב כדי לבדוק את תקינותם תקני הביומו בין כל מ

 וכשירותם. 
 4) 2/14 -המבקר עצמו מצביע על כך שבסקר בטיחות שנערך ב

מיתקנים שיש לסגור  3 חודשים לאחר פרישתי מהמועצה(, התגלו
או לפרק אותם. בסקר נוסף שבוצע לאחר כשנה ושלשה חודשים 

רק לסגור או לפ מיתקנים מסוכנים שיש 13נמצאו  5/15בתאריך 
!!! נתון חמור זה יחד עם העובדה 400% -אותם! עליה של למעלה מ

ובד אחראי לתחום שמזה כשנה וחצי אין במועצה ע
הגובל שחק, מעידים על מחדל קשה ואחזקת מתקני מ בטיחות

השאר  לזול לכאורה לעניין כל כך חשוב ומהותי הנוגע ביןאפילו בז
 לשלומם ובטיחותם של ילדינו".

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 18 עמוד

____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

3.  

בוצע  -שהוזמן על ידי המועצה סקר בטיחות מתקני משחק 

 .)כשנה וחצי לפני מועד הביקורת( 2/14בחודש 

לא היה העתק דוח הסקר , 7/15בחודש  ,למועד הביקורת

 מועצה.ה ימשרדב

לדעת הביקורת, העובדה שבוצע סקר בטיחות מתקני משחק 

סמוכה ותקופה  -הכולל ליקויים רבים  מכספי המועצה

 .מהותי מהווה ליקוי -לאחר מכן הוא אינו בנמצא במועצה 

 

, הסקר נשלח פעם חוזרות ונשנות של הביקורתת ולאור בקש

 .20.8.15למועצה בתאריך  נוספת מהספק

שהוזמן על ידי המועצה מעיון בסקר בטיחות מתקני משחק 

כשנה וחצי ) אזכבר עולה, כי  כאמור לעיל 2/14חודש בוצע בו

 77)רבים דווחו על מתקני משחק  (ועד הביקורתלפני מ

 ני משחקמתק 3ואף  מתקנים( שיש לשפץ ולהביא לתקן

 .בגוף הדוח[ודוגמאות ]פירוט ם אות /לפרקשיש לסגור ניםמסוכ

5.1 

הסיבות לשהות יש לבחון את 

בטיפול במתקני המשחק 

ובליקויים הבטיחותיים שהוצגו 

, ולמנוע 2014כבר בתחילת שנת 

 .מקרים כגון אלההישנות 

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "בטבלת תמצית הממצאים לעיל. 1ראה תגובתי בסעיף "
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

4.  

להלן השוואת תוצרי סקר בטיחות מתקני משחק שהוזמן על 

שבוצע  ,ביחס לסקר קודם 5/15בוצע בחודש ידי המועצה ו

 :2/14חודש בכשנה ורבע קודם לכן, 

 

 

מתקני משחק רבים  2/14כי כבר בחודש  :ניתן להיווכח

והמצב הלך והחריף עד למועד  ;אינם עומדים בתקן

 .5/15הביקורת בחודש 

5.1 

יש להשמיש את כל מתקני 

 והבטחת המשחק ברחבי היישוב

והעושים  בטיחות הילדים

 .שימוש במתקנים

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 
 "בטבלת תמצית הממצאים לעיל. 1ראה תגובתי בסעיף "
 

 :25.10.15עיקרי תגובת מהנדס המועצה מתאריך 

עשיתי סיור בגנים  5.15"על פי בקשת המועצה במהלך  .1
ציבוריים והעברתי דוח סיור ... בתחילת הדוח ציינתי, כי אין 
לי הכשרה מקצועית והסמכה בנושא ומסקנות הדוח שלי לא 

 מחליפות דוחות של בעלי מקצוע...

כנראה מיד לאחר קבלת דוח החברה  5/15סמוך לתאריך ב .2
המבקרת, על הבטיחות ותחזוקת המתקנים, החלטנו לגדר 

 את המתקנים המסוכנים כדי למנוע גישת הילדים אליהם".
 התגובה המלאה של מהנדס המועצה משולבת כנספח ד'.

 
 :15.11.15תגובת ראש המועצה לשעבר מתאריך 

"המועצה בראשותי הפעילה מאמצים גדולים והשקיעה משאבים 
רבים כדי שמתקני המשחק ברחבי הישוב יהיו תקינים וראויים 
לילדינו. זה לא אומר שלא היו ליקויים אבל כל מיתקן שנמצא לא 

 תקין, טופל מידית. 
העובד שהיה ממונה בזמנו לנושא זה, התבקש לסייר מדי יום 

משחק בישוב כדי לבדוק את תקינותם ביומו בין כל מתקני ה
 וכשירותם. 

 4) 2/14 -המבקר עצמו מצביע על כך שבסקר בטיחות שנערך ב
מיתקנים שיש לסגור  3 חודשים לאחר פרישתי מהמועצה(, התגלו

או לפרק אותם. בסקר נוסף שבוצע לאחר כשנה ושלשה חודשים 
רק לסגור או לפ מיתקנים מסוכנים שיש 13נמצאו  5/15בתאריך 

!!! נתון חמור זה יחד עם העובדה 400% -אותם! עליה של למעלה מ
ובד אחראי לתחום שמזה כשנה וחצי אין במועצה ע

ידים על מחדל קשה הגובל שחק, מעואחזקת מתקני מ בטיחות
השאר  לזול לכאורה לעניין כל כך חשוב ומהותי הנוגע ביןאפילו בז

 לשלומם ובטיחותם של ילדינו".
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 250 מתוך 20 עמוד

____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

5.  

מקרים בהם הקונסטרוקציה של נמצאו מספר רב של 

מתקנים ושלטים בגני משחק ברחבי היישוב לא תקניים 

 .ומסכנים את המשתמשים

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.2 

יש לטפל ולתקן באופן  (א)

מידי את כל המפגעים 

מתקני  תבקונסטרוקציי

 המשחק.

יש למנוע כניסת ילדים  (ב)

קיים  בכל המקרים בהם

סיכון למשתמשים במתקני 

 המשחק.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

 

6.  

פגומים )סדקים, חלקים  מתקנים בהם חלקי המתקן

חשש להיחתכות  שבורים, מסמרים בולטים וכד'(, כך שקיים

משחק במתקני המשחק והיצבטות של ילדים במהלך 

 שבאחריות המועצה.

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.3 

יש לטפל ולתקן באופן מידי את 

כל המתקנים בהם קיימת סכנת 

 היחתכות והיצבטות של ילדים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 בטבלת תמצית הממצאים לעיל." 1"ראה תגובתי בסעיף 

 

7.  

לא הושמשו  –מתקנים רבים אשר פורקו בגני השעשועים 

 . ולא הוחזרו למקומם

 .פורקו ונותרו רק חלקי מתקניםבמקרים אלה, המתקנים 

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.4 

יש להבטיח שכל מתקן תקול 

יתוקן, יתוחזק וישוב במקומו, 

על מנת, לשמר רמת גנים 

ומתקנים נאותה, לרווחת 

 התושבים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 בטבלת תמצית הממצאים לעיל." 1"ראה תגובתי בסעיף 
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

8.  

בהם קיימים חלקים המסכנים של  נמצאו מתקני משחק

בטיחות המשתמשים וקיים חשש להילכדות ראש או חלק 

 גוף.

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.5 

באופן מידי יש לטפל  (א)

במתקני משחק המהווים 

 סכנה להילכדות ראש.

מתקנים המסכנים את  (ב)

יש  –בטיחות המשתמש 

לסגור ולמנוע שימוש 

במתקנים אלה, עד 

 לתיקונם.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

קבלת  כמו כן, המתקנים המסוכנים לשימוש נסגרו מיד עם

  ".5/15תוצאות הסקר בחודש 

9. 3 

המועצה בהם הביקורת ביצעה ברחבי  גנים 19גנים מתוך  4ב 

 ., מותקן משטח גומי סופג זעזועיםסיור

הגומי קרוע  -מהמדגם(  60%הגנים )המהווים  4מתוך  2 -ב

 ואינו עומד בתקנים.

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.6 

באופן מידי את  יש לתקן

משטחי ספיגת הזעזועים 

כנדרש בתקן המחייב, כך 

מנע ת נפילת ילד תשבע

 .ופציעה חבלה

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "בטבלת תמצית הממצאים לעיל. 1ראה תגובתי בסעיף "
 

10.  

 ,בסמיכות לכבישים ,גדרות בגני משחקגנים ציבוריים בהם 

 - מילדים לרוץ לכבישים ושומרות על בטיחותםהמונעות 

 בניגוד להוראות הרגולציה. שבורות ולא בטיחותיות

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.7 

יש לתקן את הגדרות ההיקפיות 

השומרות על בטיחותם של 

הילדים בגני המשחק 

 הציבוריים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

 

11.  
 שבורים. -ספסלים רבים בגני המשחק הציבורי 

 5.8 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

יש לתקן הספסלים המותקנים 

במתקני המשחק הציבוריים 

 לרווחת התושבים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. הממצאיםבטבלת תמצית  1ראה תגובתי בסעיף "
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

12.  
 17מתוך גנים ציבוריים  5 -ב ברזיות בגני משחק לא פעלוה

 5.9 מהמדגם של הביקורת. 30%שנדגמו, המהווים  גנים

יש לתקן את הברזיות 

המותקנות בגני המשחק 

 הציבוריים באופן מיידי. 

הנ"ל מהווה צורך בסיסי 

ובטיחותי של ילדים המשחקים 

 משחק בימי הקיץ החמים.בגני 

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

תינתן הנחיה למנהל שפ"ע לטפל ולתקן את הברזיות הלא "

 "תקינות במתקני המשחק ברחבי היישוב.
 

13.  

מלוכלכים באופן מהותי,  משטחי חול בגנים ציבוריים

במשך  לא טוחח ,כוללים צואת בעלי חיים והחול לא הוחלף

, כמו גם, לא בעובי הנדרש לשמירה על פגיעה בעת שנים

 .נפילה

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.10 

יש לנקות את משטחי החול  (א)

המהווים משטח המשחק 

של הילדים בגני משחק 

 ציבוריים רבים.

יש לוודא שהחול בעובי  (ב)

הנדרש על מנת, למנוע 

פגיעה ופציעה בעת נפילת 

 ילד, בהתאם לתקן.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "
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 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

 ל .14

ברחבי היישוב וגני השעשועים חלק ממתקני המשחק 

בסמיכות )קרובה מאוד( למתקני חשמל המהווים נמצאים 

למספר המספק מתח תחנת טרנספורמציה של חברת חשמל 

)לדוגמה: גן שעשועים ברח' זוויתן פינת  ומתחמיםרחובות 

 .הפרדס(

 

לא נמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת תשתיות במועצה, כי 

בגני שעשועים  בוצעה בדיקת קרינה בשנים האחרונות

 הסמוכים לתחנות טרנספורמציה של חברת חשמל.

 

הנ"ל עלול לסכן את בריאות הילדים העושים שימוש 

 בגנים הציבוריים בישוב.במתקני המשחק 

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.11 

יש לבצע בדיקת קרינה  (א)

בחדרי הטרנספורמציה 

וחדרי החשמל של חברת 

חשמל הסמוכים לגנים 

 ציבוריים.

ככל שקיימת קרינה החריגה  (ב)

ם להנחיות מהמותר בהתא

יש  –להגנת הסביבה רדשהמ

לבחון מיגון קרינה 

לבטיחות הילדים העושים 

שימוש במתקני המשחק 

 בגנים ציבוריים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "בדק.יהנושא י"

 

 :25.10.15עיקרי תגובת מהנדס המועצה מתאריך 

"תחנות טרנספורמציה בגנים בבעלותה של חברת חשמל. 

בבקשה תעביר אלי במידה וקיימות הנחיות לבדיקת קרינה 

ונפנה לחברת חשמל. המועצה לא תוכל לבצע עב' מיגון 

 קרינה במבנה שלא שייך לה".

 משולבת כנספח ד'.של מהנדס המועצה התגובה המלאה 

 

 :11.10.15עיקרי תגובת מנהל תשתיות מתאריך 

"הריני לידע אותך כי מעולם לא היה תחום זה באחריותי. 

באחריות הבלעדית של  בנושא השנאים/תחנות הטרפו הם

 חברת חשמל...".

 '.גמשולבת כנספח של מנהל תשתיות התגובה המלאה 
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15.  

מערכת  כי –נצפה  27.7.15בסיור שהביקורת ערכה בתאריך 

הביוב בשכונת אלי כהן עלתה על גדותיה והציפה בביב 

המשמש את  שופכין את גן המשחקים ומשטח הגומי

 .הילדים בחופשת הקיץ

 

 מהווה מפגע תברואתי חמור.הנ"ל 

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

5.12 

יש למנוע כניסת ילדים לגן  (א)

השעשועים בשכונת אלי 

כהן. מצבו הנוכחי מהווה 

סכנה תברואתית למבוגרים 

 וילדים כאחד.

יש לבחון את הנסיבות  (ב)

 לעליית מי הביוב על גדותם

ומתן מענה הן במצב המידי 

והן טיפול תשתיתי מהותי 

למניעת הישנות מקרים כגון 

 אלה בעתיד.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

תברואן המועצה ביצע פעולות ניקוי וחיטוי בשטח מתקני "

 המשחק בשכונת אלי כהן בעקבות הצפת הביוב.

על פי חוות דעתו המקצועית, אין מניעה תברואתית 

 "השתמש במתקני המשחק.ל
 

16.  
 גני משחק מלוכלכים והכוללים גרפיטי על גבי המתקנים.

 5.13 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

יש לוודא שגני המשחק  (ג)

 הציבוריים נקיים.

יש להוריד גרפיטי שנצבע על  (ד)

 מתקני המשחק.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לטיפול מנהל שפ"ע.הנושא יועבר "
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17.  

בהתאם להוראות הרגולציה, המועצה חייבת לבצע בדיקת 

 חודשים. 12 -מתקנים שנתית אחת ל

לביקורת(  )כפי שהוצגוהשנתיות האחרונות הבדיקות 

 1-2/2011בוצעו בחודשים  -למתקני משחק ברחבי היישוב 

כי אכן הבדיקות שבוצעו בתחילת שנת  ,)אומת על ידי משרד הכלכלה

, כמצוין בפרק שנתיות-בדיקות תלתהינן בדיקות שנתיות ולא  2011

"מהות הבדיקה" בתעודת הבדיקה כ"בדיקה חלקית" לפי סעיפים בתקן 

 .(ולא בדיקה מלאה

 

שנים לא בוצעו בדיקות בטיחות  3 -לאמור: במשך למעלה מ

יבוריות כנדרש במתקני המשחק לילדים בגינות צ ותשנתי

 בהוראות הרגולציה.

6.1 

יש לבצע באופן מידי בדיקות 

מתקנים שנתיות, כנדרש 

 בהוראות הרגולציה.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

יש לבחון נושא זה למול מי שהיה אחראי מתקני משחק "

 "ביישוב בחלק מהתקופה המוזכרת בדוח.
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18.  

)גן משחקים הדקלים ברח' הדקל, גן חרצית ברח' גני משחק  3בגין 

בדיקות המעבדה של מכון התקנים  -הרקפת וגן התפוז( 

הוצגו )הבדיקות האחרונות ש 2011הישראלי משנת 

לתקן  "לא מתאימים"מצביעות שהמתקנים  -( לביקורת

 .וכוללים ליקוים ופגמים חמורים

 

 – בהתאם לסיכום חוות הדעת והבדיקה של מכון התקנים

המתקנים "מסוכנים לשימוש" ועל הרשות למנוע את 

 הפעלתם.

 דוחות מכון התקנים מוצגות בגוף הדוח.

 

יש לציין, כי במקביל לעבודת הביקורת ולאור העלאת הנושא על סדר י

הוזמן סקר בטיחות מתקני משחק  -היום בישיבות מליאת המועצה 

אשר ציין מתקנים  5/15הנדסה וניהול בע"מ" בחודש  "מ.דבי מחברת

 המסוכנים לשימוש.

כי  - 3.6.15דווח על ידי מזכיר המועצה למבקר המועצה בתאריך 

בהתאם לאמור  5/15המתקנים המסוכנים נסגרו לשימוש במהלך חודש 

 בסקר הבטיחות שהתקבל.

6.2 

יש לפעול באופן מידי  (א)

לתיקון הפגמים במתקני 

 המשחק.

הזמין באופן מידי יש ל (ב)

)לאחר תיקון הפגמים( 

בדיקת מעבדה מורשית 

שתאשר את בטיחות 

המתקנים והשימוש בהם, 

 .1498בהתאם לתקן 

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

יש לבחון נושא זה למול מי שהיה אחראי מתקני משחק "

 "ביישוב בחלק מהתקופה המוזכרת בדוח.
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19.  

בפארק בגן המשחקים  5.8.15הביקורת ביצעה סיור בתאריך 

סגירת שטח מתקני המשחק נאותות , לבחינת הציפורים

לשימוש הקהל הרחב וילדי היישוב, כפי שדווח שבוצע 

 לביקורת לאור הליקויים החמורים שנמצאו.

 

לא רק שהגנים כי  -במועד הסיור שהביקורת ביצעה עולה 

הזמניים שהותקנו פורקו והפכו למפגע לא נסגרו, הגדרות 

 .עצמם מסוכן אף יותר ממתקני המשחק

 תמונות מוצגות בגוף הדוח.

6.2 

ככל שהמועצה מחליטה  (א)

לסגור גן משחקים לאור 

בעיות בטיחות, יש 

להבטיח שהסגירה 

בטיחותי מבוצעת באופן 

התקופה עד כל לאורך 

 לתיקון מתקני המשחק. 

יש לתחזק את גדרות  (ב)

שלא יהפכו  רה כךיהסג

 למפגע בטיחותי בעצמם.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

לאור ממצאי הביקורת, תועבר הנחיה למנהל תשתיות "

במועצה לחדש את סגירת מתקני המשחק המסוכנים 

 "ביישוב.

 

 :11.10.15עיקרי תגובת מנהל תשתיות מתאריך 

באחריותי... "הריני לידע אותך כי מעולם לא היה תחום זה 

הוגשה דרישה לביצוע גידור למנהל הרכש ... וטרם נתקבלה 

 תשובה".

 '.גהתגובה המלאה משולבת כנספח 

 

20.  

תקן הבדיקה השנתי מגדיר סט בדיקות למתקנים מתחת 

 .4)פעוטות( ומתקנים לילדים מעל גיל  4לגיל 

 

מתקנים המיועדים לילדים נמצאו גני משחק בהם מוצבים 

בעוד הבדיקה בוצעה לפי  -)לפעוטות(  4מתחת לגיל 

 .4דרישות ומפרט של ילדים מעל גיל 

 בגוף הדוח. יםדוח מכון התקנים מוצגתמונות מתקנים לדוגמה ו

6.3 

יש לוודא שמפרט הבדיקות ודוח 

הבדיקה של המעבדה המורשית, 

כבדיקה שנתית תקופתית, הינו 

 בהתאם לאופי המתקנים. 

ככל שיש מתקנים לילדים 

, יש לוודא שדוח 4מתחת לגיל 

הבדיקה השנתי מציין מפורשות 

שהבדיקה בוצעה בהתאם 

 למפרט הקבוע בתקן לכל גיל.

 :15/17/8תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "
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21.  

 מתקני משחק על ידי שנים נדרש לבצע בדיקת 3 -אחת ל

 .מעבדה מורשית )מכון התקנים(

 

 ממעבדה מוסמכת שנים 3למועד הביקורת, אין בדיקת 

אשר  -מונד -למתקני המשחק במועצה מקומית תלבתוקף 

 וממוקמים לרווחת התושבים מזה שנים רבות.מוצבים 

6.4 

-יש לבצע בדיקה תלת (א)

שנתית לכל מתקני 

 המשחק ביישוב.

מומלץ כי בדיקות כאמור  (ב)

יבוצעו ויתפלגו באופן 

שווה מדי שנה )כל שנה 

 שליש מהמתקנים(.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

 

22.  

בעל תפקיד למועד הביקורת שאחראי על במועצה אין  .א

  בטיחות ואחזקת מתקני משחק. תחום

תקן" והסמכה -בעל "תוו/או גורם אין במועצה חברה  .ב

, כנדרש לתחזק ולטפל במתקני משחק בגני  משחק

 . בהוראות הרגולציה

מתקני משחק על ידי גורם שאינו ותחזוקת טיפול 

חורג )כפי שדווח לביקורת שנעשה בעבר( מוסמך 

 מהנחיות החוק.

שהשתתף בכנסים אין במועצה גורם כלשהו  .ג

 .2014-2015במהלך השנים  בתחום והשתלמויות

7.1 

יש למנות באופן מיידי בעל  (א)

תפקיד שיהיה אחראי על 

תחום כה רגיש של בטיחות 

 ואחזקת מתקני משחק.

יש להתקשר באופן מידי  (ב)

-"תו עם גורם מתחזק בעל

תקן" והסמכה מתאימה. 

ישנן רשויות שקיבלו 

הסמכה עצמית ובכך 

 חוסכות בהוצאות.

יש לוודא הכשרה  (ג)

ל מתאימה ונאותה של בע

התפקיד שימונה לאחראי 

 על התחום.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

יש למנות אחראי לתחום בטיחות ואחזקת מתקני משחק "

את ההכשרות המתאימות  בגנים ציבוריים ולדאוג שיהיו לו

  "לכך.
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23.  

תקינות מתקני המשחק  לבחינת מתועדות חודשיותבדיקות 

כנדרש ברגולציה  - 2015 -ו 2014, 2013לא בוצעו בשנים 

 המחייבת.
7.2 

יש לבצע בדיקות בטיחות 

חודשיות כנדרש בהוראות 

 הרגולציה.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

יש לקבל את  –לגבי התקופה שהיה אחראי על התחום "

 התייחסותו.

  "יש למנות אחראי במקומו. –לגבי התקופה שהעובד הושהה 

24.  

לא היה שלט הכולל את בכל גני המשחקים ברחבי היישוב 

 .נדרש בהוראות הרגולציהל , בניגודפרטי הגן

שלט ריק ללא במקרה אחד )גן אבני חן המרגלית( מותקן 

 פרטים.

 

8.1 

יש להתקין שלטי גן, בכל  (א)

הגנים הציבוריים ברחבי 

היישוב, כנדרש בהוראות 

 .1498תקן 

השלט נדרש לכלול את  (ב)

הפרטים הקבועים 

 בהוראות.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

 

25.  

 95% -בנמצא, כי  5/2015בסיורים שהביקורת ערכה בחודש 

מהמתקנים )עשרות מתקנים בכל גני המשחק( אין מדבקה 

ו/או שלט לציון גיל המשתמש המותר במתקן, כנדרש 

 .בהוראות הרגולציה

8.2 

יש להדביק מדבקות גיל המותר 

לשימוש בכל מתקני המשחק 

 ברחבי היישוב.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

 

26.  

טרם עוגנו במועצה נהלי עבודה כתובים ומחייבים, לכלל 

הפעילויות בתחום התחזוקה ובטיחות של מתקני משחק 

רות יובכלל זה: בקכנדרש ברגולציה,  בגנים ציבוריים

תושבים, התמודדות נדרשות, לוחות זמנים לטיפול בקריאות 

עם תאונות ואירועים בטיחותיים, אישור חשבונות, הקמת 

מתקני משחק חדשים, ביטוחים, תיעוד נדרש לבדיקות 

 הבטיחות וכד'.

9.1 

יש לעגן נהלי עבודה כתובים 

המחייב את  1498כנדרש בתקן 

 המועצה.

 

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

עליו לכתוב נהלי עבודה טל כשימונה אחראי על התחום יו"

 לנושא."
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 30 עמוד

____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

27.  

לביצוע הבדיקות  לא עוגנה תוכנית עבודה ולוח זמנים

החודשיות והבדיקות השנתיות לבחינת הבטיחות ואחזקת 

צביעת , כמו גם, מועדי בדיקות תלת שנתיות, מתקני המשחק

 ., כנדרש בהוראות הרגולציהמתקני משחק, תיחוח חול וכד'

9.2 

יש לעגן תוכנית עבודה ולוח 

זמנים שנתי לביצוע כל 

ההוראות הקבועות ברגולציה 

 המחייבת.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

כשימונה אחראי על התחום יוטל עליו ביצוע המלצות "

 "הביקורת.
 

28.  

המוגדר "מבני גן המשחקים הכולל מתקני משחק בשטח 

מאחורי בית  בבעלות חברת המים מקורות(,ציבור" )השטח 

לא מטופל, לא נמצא כלל  - 42מגורים ברח' הדקל מספר 

 ברשימת גני המשחק באחריות המועצה ולא מתוחזק.

ונגיש בבעלות "מקורות" הפתוח  בשטח קרקעיודגש: מדובר 

 לציבור הרחב.

 תמונות מוצגות בגוף דוח הביקורת.

9.3 

לדעת הביקורת יש לבצע  (א)

של מתקני המשחק  פירוק

בגן השעשועים בשטח 

המוגדר "מבני ציבור" 

בבעלות מקורות, וככל 

שהמתקנים שמישים, 

העברתם לגני שעשועים 

 מרכזיים ביישוב.

הנ"ל לאחר מתן הודעה  (ב)

לחברת מקורות הבעלים 

של השטח אודות פירוק 

 המתקנים שבשטחם.

עד לפירוק מתקני המשחק,  (ג)

יש לתחזק את גן 

למנוע  ,על מנת ,המשחקים

 היפגעות ילדים.

 :17/8/15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "המלצות הביקורת יבחנו."

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 31 עמוד

____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

29.  

אין הליך סדור של הערכת האפקטיביות אמצעי הבטיחות 

באופן שיטתי וסדור, כנדרש בהוראות התקן המחייב את 

 המועצה.

 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי מצב מתקני 

במצב חמור וירוד  -משחק ברחבי היישוב במועד הביקורת ה

יומי את הילדים והתושבים העושים -המסכנים באופן יום -

 בהם שימוש.

10.1 

יש לבצע הליך סדור של הערכת 

אפקטיביות אמצעי הבטיחות 

והבקרות על הבטחת תקינות 

ובטיחות מתקני המשחק 

והמשתמשים בהם ברחבי 

 היישוב.

 :17/8/15המועצה מתאריך תגובת מזכיר 

כשימונה אחראי על התחום יוטל עליו ביצוע המלצות "

 "הביקורת.
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 32 עמוד

____________________________________________________________________________________________________________ 
ואין  ו/או חלק ממנו ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהות תגובה המלצות
 יות

30.  

לביקורת הגיעה תכתובת דואר אלקטרוני של תושב שמתריע 

על ליקויים מהותיים במתקני משחק ברחוב השקמה, בכלל 

שבורה זה, שבר קונסטרוקטיבי של רצפת המתקן )פלטת עץ 

עליה עומדים ילדים המטפסים על המתקן( וכתוצאה  -בגובה 

 משחק בגן מתקני חשש לנפילה וללכידת ראש/חלק בגוף.

 נדנדות שבורות. 2נוספים שבורים ובכלל זה 

 

)לפני ואחרי התלונה( ובכלל  בכל הסיורים שהביקורת ביצעה

 19.8.15 -ו 5.8.15 ,27.7.15, 16.7.15, 16.4.15 בתאריכים זה 

הליקויים לא טופלו ולא בוצעה  -( כבר לא נבדקלאחר מכן )

לשמור על  ,תנמ, על חסימה למניעת שימוש במתקנים

 .של הילדים בטיחותם

 

 שבה וחוזרת על הערה שהוצגה בדוח ביקורת אחרהביקורת 

בנושא "ניקיון וגינון ציבורי" שפורסם בדוח מבקר המועצה 

בו צוין שבמועצה אין מערכת ניהול פניות  - 2013לשנת 

תושבים הכוללת אפשרות לתיעוד קבלת מועד הפניה, מהות 

הפניה, פעולות שבוצעו לטיפול, סטאטוס טיפול ומעקב 

 שוטף עד לסגירת הטיפול בפניה.

10.2 

יש להפעיל מערך ניהול  (א)

פניות ותלונות תושבים 

 בכלל הנושאים במועצה.

ינוהל מערך הפניות כאמור,  (ב)

במערכת מידע ייעודית 

ויכלול, בין היתר, תיעוד 

מועד קבלת הפניה, מהות 

הפניה, פעולות שבוצעו 

לטיפול בפניה, גורם 

אחראי, סטאטוס הטיפול, 

 מועד סגירת הפניה וכד'.

יש לקבוע תקן לוחות  (ג)

זמנים לטיפול בתלונות 

תושבים, כל שכן, בתלונות 

 בנושאי בטיחות.

 :17/8/15תאריך תגובת מזכיר המועצה מ

 לעיל. בטבלת תמצית הממצאים 1ראה תגובתי בסעיף "

הנושא יופנה למנהל תשתיות במועצה לביצוע סגירת 

  "המתקן.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 33 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 מתקני משחק לא בטיחותיים .5

 

 מתקני משחק לא בטיחותיים .5.1

 

 כדלקמן : בתקן 7לחלק  7.2נקבע בין היתר בסעיף  1498בהוראות תקן  .5.1.1

 "אם מתגלים בבחינות פגמים חמורים העלולים לסכן את הבטיחות, יתוקנו הפגמים בלא

דיחוי. אם הדבר בלתי אפשרי, יש להבטיח שלא יעשה עוד שימוש במתקן, למשל באמצעות 

 ביטול האפשרות להניעו או על ידי סילוקו...".

 

 דלקמן:, בין היתר, כ7לחלק  6.2הוראות התקן אף קובעות בסעיף  .5.1.2

"במגרשי משחקים שנעשה בהם שימוש מסיבי או שנעשים בהם מעשי השחתה, אפשר 

 יומיות".-שיהיה צורך בבחינות יום

 

גנים )המהווים  17 -, ב10.5.2015, ובתאריך 16.4.15 כיםתאריין היתר בבהביקורת ערכה סיורי פתע  .5.1.3

מונד(, זאת במטרה, לבחון את הבטיחות -מכלל הגנים הציבוריים במרחב המועצה המקומית תל 89%

 ואחזקת מתקני המשחק לרווחת התושבים.

 

-מקרים רבים במרבית הגנים, בהם מתקני המשחק היו בעלי ליקויי בטיחות מהותייםנמצאו  .5.1.4

הרגולציה, נדרש "להבטיח , אשר סיכנו את המשתמשים בהם ובהתאם להוראות טיים וחמוריםיקר

 שלא יעשה עוד שימוש במתקן".

 

ניכר כי מרבית הליקויים שהעלתה הבדיקה ובהם גם ליקויים קריטיים וחמורים המסכנים את 

 בלא שטופלו כראוי. , נוצרו לפני זמן רבילדים-בטיחותם ואת שלומם של המשתמשים

 

 להלן דוגמאות: .5.1.5



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 34 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן השקד צמוד לאולם ספורט

 

 גן הסייפן

 

 גן דרך הלורד

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 35 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן האורן ברח' התמר

 

 גן האורן ברח' התמר

 

 גן השקמה

 

 גן החורשה מול המתנ"ס

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 36 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן אבני חן

 

 גן החורשה מול המתנ"ס

 

 

 

 :התערבות הממונה על התקינה במשרד הכלכלה

מבקר המועצה נפגש עם מרכז בכיר אכיפה פלילית ביחידת הממונה על התקינה במשרד הכלכלה,  .5.1.6

 .9.9.15הדן בתחזוקה ותקינות מתקני משחק בגנים ציבוריים, בתאריך  1498האחראי על יישום תקן 

 

הליקויים החומרים במתקני המשחק בגנים הציבוריים מקבלים משנה תוקף, נוכח העובדה,  .5.1.7

למועצה אודות כשלים במתקני  יםהתראות ומכתבים רבשהממונה על התקינה במשרד הכלכלה שיגר 

 .2014ובאופן מתמשך עד לשנת שנים(  5.5 -)לפני יותר מ 17.12.09כבר מתאריך המשחק 

 
"שימוע לפני הגשת צו מנהלי" ו"צו מנהלי" המורה המדובר במכתבים מהותיים וחריגים כולל  .5.1.8

 כדלקמן:)התערבות חריגה של משרד הכלכלה(,  למועצה לסגור מתקני משחק

 תמצית ועיקרי תוכן המכתב תאריך

, לאור ליקויים חמורים וקריטיים בבדיקה "שימוע לפני הגשת צו מנהלי" 17.12.09

 גנים ציבוריים. 7של מדגמית 

, לאור העובדה שמתקני המשחק מסוכנים. הממונה על התקינה "צו מנהלי" 10.01.10

 "מצווה" על המועצה הנחיות לפעולה.

תזכורת למועצה שלא הגישה תעודות בדיקה כנדרש ב"צו מנהלי" מתאריך  28.03.10

10.1.10. 

 .28.3.10תזכורת שלא ניתן מענה למכתב מתאריך  28.04.10

משרד הכלכלה מבקש רשימת גנים ציבוריים ולהשלים תעודות בדיקת המאשרות  21.06.10

 תקינות לכל גני המשחק.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 37 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תמצית ועיקרי תוכן המכתב תאריך

תקן" -בקשה להשלים תעודות בדיקה לכל המתקנים ולדווח מי הגורם בעל "תו 9.11.10

 שמתחזק את מתקני המשחק.

 ק.תזכורת שהמועצה נדרשת להגיש רשימת גנים ומי מתחז 17.04.11

 .17.4.11תזכורת למכתב מתאריך  18.7.11

 .17.4.11תזכורת למכתב מתאריך  28.11.11

 .24.7.12 -ו 21.6.12 -תזכורת למכתבים מ 10.6.13

שנדרש דיווח מהמועצה האם כל המתקנים אושרו  10.6.13תזכורת למכתב מ  5.5.14

)המועצה, חברת מתחזקת  בבדיקה שנתית, האם יש "תו תקן" ו"הסכם משולש"

 .ומכון התקנים(

 

 שרד הכלכלה למועצה.מבדוגמאות למכתבי התראה ו"צו מנהלי" ממינהל התקינה  -נספח א'ראה 
 

 מתקני משחק מאושרים בהתאם לפרסום מכון התקנים:

 מכון התקנים מפרסם באתר האינטרנט שלו את רשימת גני המשחקים המאושרים בכל יישוב. .5.1.9

המשחקים המצויים ביישוב תל מונד ומאושרים בהתאם לפרסום מכון התקנים נכון מסקירת גני 

 עולה, כי אין ולו גן אחד מאושר על ידי מכון התקנים. 3.8.15לתאריך 

 

 :)כשנה וחצי לפני מועד הביקורת( 14/2בדיקת בטיחות מתקני משחק בחודש 

כשנה וחצי לפני ביצוע , 2/14בחודש מסקירת הביקורת עולה, כי סקר בטיחות מתקני משחק בוצע  .5.1.10

 הביקורת.

 הביקורת ביקשה לעיונה את סקר בטיחות מתקני המשחק האמור.

 

 2014 בתחילת שנת, כי למרות שסקר הבטיחות בוצע ונמסר על ידי מזכיר המועצה נמסר לביקורת

 ועל כן לא הוצג לביקורת. -כיום הסקר לא נמצא  -לבעלי התפקידים במועצה 

 

הביקורת, העובדה שבוצע סקר בטיחות מתקני משחק מכספי המועצה ותקופה סמוכה לאחר לדעת 

 .מהותי מהווה ליקוי -מכן הוא אינו בנמצא במועצה 

 .למועצה לקראת תום הביקורת לאור בקשת הביקורת, הסקר נשלח פעם נוספת מהספק

 

 :4/12מחודש  קודםלסקר בטיחות ביחס  5/15מחודש  תוצרי סקר בטיחותהשוואת 

 

דווחו על מתקני משחק רבים לפני כשנה וחצי כבר כי עולה,  2/14בחודש מעיון בתוצרי הסקר שבוצע  .5.1.11

בפארק מתקן ) םאות /לפרקשיש לסגור ניםמסוכ ני משחקמתק 3שאינם עונים להגדרות התקן ואף 

 .(גן נרקיס ברח' שפרינצקומתקן ב גן אבני חןמתקן ב, דוכיפתברח' הציפורים 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 38 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 :2014להלן דוגמאות לתוצרי סקר בטיחות מתחילת שנת 

 : גן הציפורים ברח' דוכיפת:1דוגמה 

 
 

 : גן ברח' אבני חן שצ"פ הדרים2דוגמה 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 39 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

מאותה חברה בודקת "מ.דבי  5/15חדש הוזמן על ידי המועצה בחודש בטיחות מתקני משחק סקר  .5.1.12

 הנדסה וניהול בע"מ".

בוצע בחודש שהוזמן על ידי המועצה והביקורת ביצעה השוואה של תוצרי סקר בטיחות מתקני משחק 

 .2/14ביחס לסקר הבטיחות שבוצע כשנה וחצי קודם לכן בחודש  5/15

 

להלן טבלה המרכזת את עיקרי ההשוואה בין בדיקת בטיחות מתקני משחק שבוצעה על ידי חברת 

אותה  על ידי 5/15בחודש נוספת שבוצעה ביחס לבדיקה  2/14 מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ בחודש

 חברה, כדלקמן:

 פעולות נדרשות לביצוע 
)**( 

 שיעור שינוי מספר מתקנים )*(

 5/15חודש  2/14חודש 

 333% 13 3 סגירה/פירוק מתקן

 62% 47 29 החלפה/השלמת אלמנטים במתקן )***(

 8%- 71 77 שיפוץ המתקן והבאתו לתקן

 14%- 25 29 נמצאו ליקויים במתקןלא 

 11% 81 73 חפירה ומילוי חול

 77% 23 13 סינון ותיחוח חול

 0% 7 7 תיקון גומי

 200% 3 1 צביעה/ניקוי חלודה

 2% 140 137 סה"כ מתקנים

     כך שמתקן אחד מופיע במספר קטגוריות. -)*( יכולה להיות חפיפה 

   שבוצע ע"י "מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ". )**( בהתאם לדוח בדיקת מתקני המשחק

   המתקן נספר פעם אחת. -)***( במידה ובמתקן נדרש היה להחליף/להשלים מספר אלמנטים 
 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

יש להדק את הפיקוח והבקרה אחר אופן ונאותות התחזוקה של מתקני המשחק בגנים הציבוריים  (א)

 ברחבי העיר.

כמו כן, יש חשיבות, שמתקני משחק לא בטיחותיים יטופלו באופן מיידי ויסגרו לשימוש בהתאם  (ב)

 להוראות הרגולציה.

בשנת יש לבחון את הסיבות לשהות בטיפול במתקני המשחק ובליקויים הבטיחותיים שהוצגו כבר  (ג)

ות מקרים , ולמנוע הישנ)סקר בטיחות מטעם המועצה( 2014בתחילת שנת )משרד הכלכלה( ו 2009

 כגון אלה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 40 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 קונסטרוקציה מתקניים לקויה .5.2

 יציבות קונסטרוקציה של מתקן הכרחית להפעלה תקינה ובטוחה ש מתקני משחק לילדים. .5.2.1

 

מקרים בהם הקונסטרוקציה של מתקנים ושלטים בגני בסיור שהביקורת ערכה נמצאו מספר רב של  .5.2.2

 .משחק ברחבי היישוב לא תקניים ומסכנים את המשתמשים

 

 להלן תמונות להמחשה:  .5.2.3

 

 גן דרך הלורד

  

 גן הדוכיפת

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 41 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן האורן ברח' התמר

 

 גן הסייפן

 

 

 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 42 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הזוויתן פינת הפרדס

 

 גן הדוכיפת

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 43 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

לבחינת עמידות קונסטרוקציה של שלט גן הסייפן שהוצגה  5.8.15בסיור שהביקורת ביצעה בתאריך 

נמצא, כי השלט  16.4.15חודשים קודם לכן בתאריך  4כמפגע בטיחותי וחשש לנפילה מביקור שבוצע 

 קרס והתמוטט והקונסטרוקציה שלו נשברה, כפי שנחזה על ידי הביקורת.

 

במהלכה מציגה  - 16.4.15תמונה מתאריך 

 הביקורת חשש לכשל קונסטרוקציה

לאחר קריסה והתמוטטות  5.8.15תמונה מתאריך 

 השלט

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

 מתקני המשחק. תיש לטפל ולתקן באופן מידי את כל המפגעים בקונסטרוקציי (א)

 המקרים בהם קיים סיכון למשתמשים במתקני המשחק.יש למנוע כניסת ילדים בכל  (ב)



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 44 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 סכנת היחתכות והיצבטות .5.3

 מצוין, בין היתר, כדלקמן :  2בחלק   8.3בהתאם להוראות התקן הישראלי סעיף  .5.3.1

"תכן המיתקן יבטיח, שלא יהיה בו מקומות שהמשתמש עלול להיחתך או 

כאלה לא יהיה להיצבט בהם. אם בכל זאת אין אפשרות להימנע ממקומות 

 מקומות אלה נגישים."

 
מקרים בהם קיים חשש להיחתכות והיצבטות בסיורים שביצע צוות הביקורת בגני המשחק, נמצאו  .5.3.2

  של ילדים במהלך משחק במתקני המשחק שבאחריות המועצה.

 

 להלן דוגמאות: .5.3.3

 גן הדוכיפת

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 45 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן חרצית

 

 גן השקמה

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 46 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן האורן ברח' התמר

 

 גן רח' השקד )סמוך לאולם ספורט(

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 47 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הציפורים ברח' הדוכיפת

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 יש לטפל ולתקן באופן מיידי את כל המתקנים בהם קיימת סכנת היחתכות והיצבטות של ילדים.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 48 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 מתקנים מפורקים וחלקי מתקנים .5.4

 

 המועצה השקיעה במהלך השנים כספי פיתוח להקמת מתקני משחק בגני שעשועים ציבוריים. .5.4.1

 

 קיומם של מספר מתקנים בגן ציבורי מגדיל את ההנאה של המשתמשים במתקנים ורווחת התושבים. .5.4.2

 

הושמשו ולא הוחזרו לא  –בסיורי הביקורת נמצא, כי מתקנים רבים אשר פורקו בגני השעשועים  .5.4.3

 למקומם. במקרים אלה, המתקנים פורקו ונותרו רק חלקי מתקנים.

 
 להלן דוגמאות: .5.4.4

 גן הסייפן

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 49 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הסייפן

 

 גן דליה ברח' דולב

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 50 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן חרצית פינת הרקפת

 

 גן אבני חן המרגלית

 

 

 

 
 :ההמלצ

יש להבטיח שכל מתקן תקול יתוקן, יתוחזק וישוב במקומו, על מנת, לשמר רמת גנים ומתקנים נאותה, 

 לרווחת התושבים.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 51 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ראש הילכדותסכנת  .5.5

 

 קובע, בין היתר, כדלקמן: 1498של תקן  2לחלק  8.4סעיף  .5.5.1

ם להילכד בהם אבזר שעלוליב או י"תכן המתקן יבטיח שלא יהיה במתקן שום חלק, רכ

חלקי גוף של המשתמש: אצבעות, יד, פרק וראש...במקומת במתקן שיש בהם שרשרות 

או חבלים, כגון: גשרים בין שני משטחים, כדי למנוע סכנה של תפיסת ראש או של 

 ."ס"מ( 25מ"מ ) 250נפילת גוף, המרווח המקסימלי לא יהיה גדול מ 

 

בהם קיימים חלקים המסכנים  המשחק ברחבי היישוב, נמצאו מקריםמסיור שהביקורת ערכה בגני  .5.5.2

 של בטיחות המשתמשים וקיים חשש להילכדות ראש או חלק גוף.

 

 להלן דוגמאות: .5.5.3

 גן דליה ברח' דולב

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 52 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הדוכיפת

 

 גן השקמה

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 במתקני משחק המהווים סכנה להילכדות ראש.יש לטפל באופן מידי  (א)

 יש לסגור ולמנוע שימוש במתקנים אלה, עד לתיקונם. –מתקנים המסכנים את בטיחות המשתמש  (ב)



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 53 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 טיפול במשטחי גומי .5.6

 

, מותקן משטח גומי סופג זעזועים, המועצה בהם הביקורת ביצעה סיורברחבי  גנים 19גנים מתוך  4ב  .5.6.1

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  2 לחלק 6.2זאת בהתאם לסעיף 

 "כיסוי בעל כושר בלימה הולם יונח על שטח המיתקן..."
 

מתוך  2 -כי ב נמצא , 10.5.15 -ו 16.4.15ציבוריים בתאריכים בסיור שהביקורת ערכה במדגם של גנים  .5.6.2

 הגומי קרוע ואינו עומד בתקנים. –הגנים בהם קיים גומי סופג זעזועים  4

 

 להלן תמונות להמחשה:  .5.6.3

 

 גן אבני חן המרגלית
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 250 מתוך 54 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן החורשה מול המתנ"ס

 

 גן אבני חן המרגלית

 

 

 
 :ותהמלצ

יש לתקן באופן מידי את משטחי ספיגת הזעזועים כנדרש בתקן המחייב, כך שבעת נפילת ילד תמנע 

 חבלה ופציעה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 55 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 גדרות היקפיים .5.7

 

את המתקנים  ך"חוסר מחסום המונע יציאה ישירה לכביש" מוגדר כליקוי חמור אשר הופ 1497בתקן  .5.7.5

 באתר למסוכנים לשימוש ומחייבים את סגירת גן המשחקים.

 

 מגרש משחקים הסמוך לכביש מחויב בגידור למניעת יציאת ילדים לכביש. .5.7.2

 

מתקני משחק, בהם הגדרות ההיקפיות המונעות מילדים לרוץ לכבישים ושומרות על בטיחותם נמצאו  .5.7.3

  שבורות ולא תקינות.

 
 להלן דוגמאות:

 גן הנורית
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 56 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן השקמה

 

 גן הנורית

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 57 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 הזוויתן פינת הפרדסגן 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש לתקן את הגדרות ההיקפיות השומרות על בטיחותם של הילדים בגני המשחק הציבוריים.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 58 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ספסלים שבורים .5.8

 

קיומם של ספסלים בגני משחק מהווים הכרח לציבור המשתמשים במתקני המשחק הן להורים והן  .5.8.1

 לילדים.

 

  שבורים. –ספסלים רבים בגני המשחק הציבורי הביקורת נוכחה, כי  .5.8.2

 

 דוגמאות:להלן  .5.8.3

 גן השקד )סמוך לאולם ספורט(

 



 מונד-מועצה מקומית תל
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 250 מתוך 59 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן האורן

 

 גן האורן ברח' התמר 
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 60 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן חרצית פינת הרקפת

 

 

 

 

 

 

 עובדותברזיות לא  .5.9

 

ברזיה פעילה ותקינה הינה הכרחית לרווחת התושבים והילדים העושים שימוש במתקני המשחק  .5.9.1

 ברחבי היישוב.

 

בהם ברזיות  מהמדגם( 30%שנדגמו )המהווים  גנים 17מתוך  מקרים 5נמצאו בסיור שהביקורת ערכה  .5.9.2

 )גן האורן, גן ברח' השקד, גן הסייפן, גן אבני חן וגן רח' הלורד(. בגני משחק לא פעלו

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש לתקן הספסלים המותקנים במתקני המשחק הציבוריים לרווחת התושבים.

 :ההמלצ

 יש לתקן את הברזיות המותקנות בגני המשחק הציבוריים באופן מיידי. 

 הנ"ל מהווה צורך בסיסי ובטיחותי של ילדים המשחקים בגני משחק בימי הקיץ החמים.
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 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 61 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 לא מטוחחמלוכלך וחול  .5.10

 

 גני המשחק(. 19מתוך  14ני המשחק )ברחבי היישוב כוללים חול כמצע למתק מרבית גני המשחק .5.10.1

 

 הילדים נמצאים במגע מהותי עם משטחי החול. .5.10.2

 

: " חול טבעי שאינו מכיל חומר גרוס מלאכותי, 1498בתקן  2לחלק  6.3בהתאם להוראות סעיף  .5.10.3

 ס"מ( לפחות". 30מ"מ ) 300מ"מ, בעובי שכבה של  3שמידתו המקסימלית של כל גרגיר בו 

 

מלוכלכים באופן מהותי, כוללים צואת בגנים הציבוריים משטחי החול מסקירת הביקורת נמצא כי  .5.10.4

לשמירה על פגיעה  בעובי הנדרש, כמו גם, לא לא טוחח במשך שנים ,בעלי חיים והחול לא הוחלף

 .בעת נפילה

 
 

 להלן דוגמאות: .5.10.5

 גן הדוכיפת

 

 

 

 

 :ותהמלצ

 לנקות את משטחי החול המהווים משטח המשחק של הילדים בגני משחק ציבוריים רבים.יש  (א)

 יש לוודא שהחול בעובי הנדרש על מנת, למנוע פגיעה ופציעה בעת נפילת ילד, בהתאם לתקן. (ב)
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 250 מתוך 62 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 סמיכות למקורות מתחגני שעשועים ב .5.11

 

 קו חשמל.חל איסור שגני משחק יהיו בסמיכות ל, 8חלק  1498בהתאם להוראות התקן  .5.11.1

 , כדלקמן:םמרחקים מינימליי לתקן 2.2.2 -ו 2.1.2 פיםבסעי ובין היתר, נקבע

 

 

 

 

בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה "הנחיות למדידת שדות חשמליים ומגנטיים בתחום תדרי  .5.11.2

( קבע כי רמת WHOנקבע, כי ארגון הבריאות העולמי ) 8.14", כפי שפרסמו בחודש ELFרשת החשמל 

 1,000מיליגאוס בממוצע שנתית ורמת חשיפה רגעית של  2החשיפה לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 

 מיליגאוס הינה "גורם אפשרי לסרטן".

 

 )קרובה מאוד( בסמיכותמסקירת הביקורת עולה, כי חלק ממתקני המשחק ברחבי היישוב נמצאים  .5.11.3

 .ספר רחובות ומתחמיםלמ תחנת טרנספורמציה של חברת חשמלהמהווים למתקני חשמל 
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 250 מתוך 63 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 לא בוצעה בדיקת קרינה בשנים האחרונותנמסר לביקורת על ידי מנהל מחלקת תשתיות במועצה, כי 

 בגני שעשועים הסמוכים לתחנות טרנספורמציה של חברת חשמל.

 

 הנ"ל עלול לסכן את בריאות הילדים העושים שימוש במתקני המשחק בגנים הציבוריים בישוב.

 
 מחשה בגן שעשועים ברח' זוויתן פינת הפרדס:להלן תמונה לה .5.11.4
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 250 מתוך 64 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

 

 

 בביב שופכיןהצפת גן שעשועים  .5.12

 

 גן השעשועים בשכונת אלי כהן נמצא בסמיכות למערכת הביוב השכונתית. .5.12.1

 

מערכת הביוב בשכונת אלי כהן עלתה על נמצא כי  – 27.7.15סיור שהביקורת ביצעה בתאריך ב .5.12.2

 .את גן המשחקים ומשטח הגומיצואה או שתן הכולל שופכין יב בבגדותיה והציפה 

 
 להלן תמונות להמחשה: .5.12.3

 

 

 :ותהמלצ

יש לבצע בדיקת קרינה בחדרי הטרנספורמציה וחדרי החשמל של חברת חשמל הסמוכים לגנים  (א)

 ציבוריים.

יש לבחון מיגון  –ככל שקיימת קרינה החריגה מהמותר בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה  (ב)

 קרינה לבטיחות הילדים העושים שימוש במתקני המשחק בגנים ציבוריים.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 65 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 
מפגע תברואתי  מהווה - לילדים למשטח גומי וגן משחקים המזוהמים בצואה או שתןביוב מי זרימת  .5.12.4

  חמור.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 66 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

ועלול להוות סכנה תברואתית בביב השופכין  ספוגמתצפית הביקורת עולה, כי הגומי סופג הזעזועים  .5.12.5

 אף תקופה לאחר התאיידות מי השופכין הגלויים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ומתחמים מלוכלכים גרפיטי על המתקנים .5.13

 

 בגני המשחק ברחבי היישוב.סביבת משחק נקייה ונעימה מהווה חלק חשוב בשימוש תושבי היישוב  .5.13.1

 

 גני משחק מלוכלכים והכוללים גרפיטי על גבי המתקנים.בבדיקת פתע שהביקורת ערכה נמצאו  .5.13.2

 
 להלן דוגמאות: .5.13.3

 גן האורן ברח' התמר

 

 :ותהמלצ

יש למנוע כניסת ילדים לגן השעשועים בשכונת אלי כהן. מצבו הנוכחי מהווה סכנה תברואתית  (א)

 למבוגרים וילדים כאחד.

יש לבחון את הנסיבות לעליית מי הביוב על גדותם ומתן מענה הן במצב המידי והן טיפול תשתיתי  (ב)

 מהותי למניעת הישנות מקרים כגון אלה בעתיד.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 67 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הדקל

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 68 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גן הדקל

 

 גן רח' השקד )סמוך לאולם ספורט(

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 יש לוודא שגני המשחק הציבוריים נקיים. (א)

 יש להוריד גרפיטי שנצבע על מתקני המשחק. (ב)



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 69 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 בדיקות בטיחות שנתיות .6

 

 

 תושנתיבדיקות תקופתיות  אי ביצוע .6.1

 

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  4לחלק  4.2בסעיף  .6.1.1

 חודשים בבדיקה תקופתית, על ידי מעבדה מאושרת". 52 -"כל מיתקן ייבדק לפחות פעם ב

 

 נקבע בין היתר כדלקמן: 7ג' לחלק  6.2בסעיף  .6.1.2

חודשים לכל היותר, את רמת  52"הבחינה השנתית העיקרית נועדה לקבוע, במרווחי זמן של 

 הבטיחות הכוללת של המתקן, היסודות ופני המשטחים...".

 

יים של מעבדה מורשית עולה, כי הבדיקות השנתיות מסקירת הביקורת את בדיקות הבטיחות השנת .6.1.3

 .1-2/2011בוצעו בחודשים  -למתקני משחק ברחבי היישוב )כפי שהוצגו לביקורת( האחרונות 

לילדים שנים לא בוצעו בדיקות בטיחות שנתיים במתקני המשחק  3 -לאמור: במשך למעלה מ

 .כנדרש בהוראות הרגולציהבגינות ציבוריות 

 

גני משחק )גן משחקים ברח' וולפסון וגן משחקים האיריס בשכונת אלי  2בגין בנוסף לאמור לעיל,  .6.1.4

 .של מעבדה מורשית שנתיות בדיקות תקופתיותתיעוד לביצוע אין כלל  -כהן( 

 

הנ"ל חורג מהנחיות הרגולציה באופן מהותי ומהווה סכנה לשלום הציבור והילדים העושים שימוש 

 ינות ציבוריות ברחבי היישוב.במתקני המשחק בג

 

 

 

 

 

 ליקויים חמורים בבדיקות שנתיות .6.2

הביקורת סקרה את דוחות הבדיקה השנתיות שבוצעו על ידי מכון התקנים כפי שנמסרו לביקורת  .6.2.1

 .1-2/2011ובוצעו בחודשים 

הינן בדיקות שנתיות ולא על ידי מכון התקנים  2011כי אכן הבדיקות שבוצעו בתחילת שנת  ,ידי משרד הכלכלה)אומת על 

, כמצוין בפרק "מהות הבדיקה" בתעודת הבדיקה כ"בדיקה חלקית" לפי סעיפים בתקן ולא בדיקה שנתיות-בדיקות תלת

 .(מלאה

 

 :ההמלצ

 יש לבצע באופן מידי בדיקות מתקנים שנתיות, כנדרש בהוראות הרגולציה.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 70 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

בדיקות  -ית ברח' הרקפת וגן התפוז( )גן משחקים הדקלים ברח' הדקל, גן חרצגני משחק  3בגין  .6.2.2

מצביעות  -)הבדיקות האחרונות שבוצעו(  2011משנת המעבדה של מכון התקנים הישראלי 

 .לתקן וכוללים ליקוים ופגמים חמורים "לא מתאימים"שהמתקנים 

 
ועל  לשימוש" מסוכנים"המתקנים  – מכון התקנים סיכום חוות הדעת והבדיקה שלבהתאם ל .6.2.3

 הרשות למנוע את הפעלתם.

 
הליקויים חמורים ויש למנוע שימוש שנתיים של מכון התקנים בהם  בדיקהדוגמאות לדוחות להלן  .6.2.4

 .במתקנים

 :גן רחוב הרקפת

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 71 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 :הדקלרחוב גן פארק הדקלים ב



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 72 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 73 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

המועצה יש לציין, כי במקביל לעבודת הביקורת ולאור העלאת הנושא על סדר היום בישיבות מליאת  .6.2.5

אשר ציין  5/15בחודש  "מ.דבי הנדסה וניהול בע"מ"על ידי מתקני משחק  בטיחות הוזמן סקר -

 מתקנים המסוכנים לשימוש.

נסגרו  המסוכנים כי המתקנים - 3.6.15דווח על ידי מזכיר המועצה למבקר המועצה בתאריך 

 .בהתאם לאמור בסקר הבטיחות שהתקבל 5/15במהלך חודש  לשימוש

 

 

בגן המשחקים בפארק הציפורים, לבחינת סגירת שטח מתקני  5.8.15ורת ביצעה סיור בתאריך הביק .6.2.6

המשחק בגנים ציבוריים לשימוש הקהל הרחב וילדי היישוב, כפי שדווח שבוצע לביקורת לאור 

 הליקויים החמורים שנמצאו.

 

 במתקני המשחק. הביקורת נוכחה, כי אכן הותקנה גדר זמנית במטרה למנוע כניסת ילדים ושימוש

לא רק שהגנים לא נסגרו,  - יחד עם זאת מסקירת הביקורת עולה, כי במועד הסיור שהביקורת ביצעה

 הגדרות הזמניים שהותקנו פורקו והפכו למפגע מסוכן אף יותר ממתקני המשחק.

 

 להלן תמונות להמחשה:

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 74 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 75 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שנתיותמעבדה בבדיקות כבסיס לתקן גיל הבדיקה  .6.3

 4מסקירת הביקורת את דוחות הבדיקה החודשיים עולה, כי הבדיקות הוזמנו לפי גיל משתמשים  .6.3.1

 ואילך ולא "לכל הגלאים". עלות הבדיקה נמוכה יותר.

 

 פעוטות.-4בדיקת התאמת מתקני המשחק לשימוש ילדים מתחת לגיל לנ"ל השפעה על   .6.3.2

 

בעוד הבדיקה בוצעה לפי  – 4לילדים מתחת לגיל המיועדים מתקנים בהם מוצבים  נמצאו גני משחק .6.3.3

 .4מפרט של ילדים מעל גיל דרישות ו

 גן דליה כולל מתקן נדנדה לפעוטות:

 

 

 - 4גיל  מעלהינו לפי דרישות התקן לילדים  -כקבוע בחוות דעת החתומה דוח הבדיקה השנתי שבוצע 

 .4לגיל  מתחתהמיועדים לילדים  בגןבפועל אינו תואם לאופי המתקנים 

 

 

  

 :ותהמלצ

 משחק.יש לפעול באופן מידי לתיקון הפגמים במתקני ה (א)

יש להזמין באופן מידי )לאחר תיקון הפגמים( בדיקת מעבדה מורשית שתאשר את בטיחות  (ב)

 .1498המתקנים והשימוש בהם, בהתאם לתקן 

ככל שהמועצה מחליטה לסגור גן משחקים לאור בעיות בטיחות, יש להבטיח שהסגירה מבוצעת  (ג)

 באופן בטיחותי לאורך כל התקופה עד לתיקון מתקני המשחק. 

 לתחזק את גדרות הסגירה כך שלא יהפכו למפגע בטיחותי בעצמם.יש  (ד)



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 76 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 להלן דוח הבדיקה:

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 77 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקות בטיחות תלת שנתיות .6.4

 
 , מתקני המשחק:1498ג' להוראות תקן 6.2בהתאם לסעיף  .6.4.1

"אחת לשלוש שנים תיערך בדיקת התאמת המתקן לדרישות התקן הרלוונטי על ידי מעבדה 

 מאושרת".

 

 שנים נדרש לבצע בדיקת מעבדה למשטחי גומי הספיגה. 3 -כמו כן, אחת ל .6.4.2

 

למתקני המשחק במועצה בתוקף של מעבדה מורשית שנים  3בדיקת  למועד הביקורת איןנוכחנו, כי  .6.4.3

אשר מוצבים וממוקמים  -בכלל זה בדיקה ייעודית למשטחי גומי וספיגת זעזועים מונד -מקומית תל

 לרווחת התושבים מזה שנים רבות.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ותהמלצ

 שנתית לכל מתקני המשחק ביישוב.-יש לבצע בדיקה תלת (א)

 באופן שווה מדי שנה )כל שנה שליש מהמתקנים(.מומלץ כי בדיקות כאמור יבוצעו ויתפלגו  (ב)

 

 :ותהמלצ

יש לוודא שמפרט הבדיקות ודוח הבדיקה של המעבדה המורשית, כבדיקה שנתית תקופתית, הינו בהתאם 

 לאופי המתקנים. 

, יש לוודא שדוח הבדיקה השנתי מציין מפורשות שהבדיקה 4ככל שיש מתקנים לילדים מתחת לגיל 

 בוצעה בהתאם למפרט הקבוע בתקן לכל גיל.
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 אחזקה חודשית .7

 הסמכה לביצוע בדיקות חודשיות .7.1

אפשרויות: לתחזק את  2כמחייב, עומדות בפני הרשות המקומית  7חלק  1498לאור הכרזתו של תקן  .7.1.1

חברת המתקנים בעצמה )לאמור: לקבל היתר תו תקן לתחזוקת ממכון התקנים( או להתקשר עם 

 תחזוקה בעלת תו תקן.

 

 נקבע, בין היתר: 1498בתקן  7לחלק  8.2.2בסעיף  .7.1.2

עים משימות כחלק מניהול הבטיחות, כגון: בחינה, תיקונים ותחזוקה, יהיו בעלי צ"עובדים המב

כישורים. רמת הכשירות תשתנה לפי המשימה, וייתכן שיהיה צורך בהדרכה. העובדים יקבלו 

 משימותיהם ולגבי האחריות והסמכות שלהם."מידע מתאים לגבי 

 

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1981-התקנים )איסור ייצור מצרכים(, תשמ"ב צוא ל2בסעיף  .7.1.3

א ירכיב אדם, לא ייצר, לא יחזיק למכירה, ולא ימכור מצרך מן המצרכים המפורטים בטור ל"

אם ניתן לו היתר  אא' לתוספת, שהמיפרט שלו נקבע כתקן רשמי, כמפורט בטור ב', אל

 "והוא סימנו בהתאם להיתר זה. קןת-מהמכון לסמנו בתו

 

 .1-7חלקים  1498בנספח לצו האמור מצוין תקן 

על כן, חל איסור על הרכבה ותיקון של חלקים שבורים במתקן שעשועים על ידי גורם שאין בידו 

 הסמכה ו"תו תקן ממכון התקנים.

 

 :, כימסקירת הביקורת עולה .7.1.4

  בטיחות ואחזקת מתקני משחק. תפקיד כלשהו למועד הביקורת שאחראי על תחוםאין בעל  .א 

תקן" והסמכה לתחזק ולטפל במתקני משחק בגני  -אין במועצה חברה שמתחזקת בעלת "תו .ב 

 משחק. 

חורג )כפי שדווח לביקורת שנעשה בעבר( מתקני משחק על ידי גורם שאינו מוסמך ותחזוקת טיפול 

 מהנחיות החוק.

 .2014-2015במהלך השנים  בתחום עצה גורם כלשהו שהשתתף בכנסים והשתלמויותאין במו .ג 

 

  
 :ותהמלצ

יש למנות באופן מיידי בעל תפקיד שיהיה אחראי על תחום כה רגיש של בטיחות ואחזקת מתקני  (א)

 משחק.

לתחזוקה וטיפול  תקן" והסמכה מתאימה-יש להתקשר באופן מידי עם גורם מתחזק בעל "תו (ב)

 . ישנן רשויות שקיבלו הסמכה עצמית ובכך חוסכות בהוצאות.במתקני משחק

יש לוודא הכשרה מתאימה ונאותה של בעל התפקיד שימונה לאחראי על התחום ובכלל זה, הכשרה  (ג)

 לביצוע בדיקות חודשיות.
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 תיעוד ובקרה אודות דוחות בדיקה חודשיים .7.2

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  4לחלק  4.1בסעיף  .7.2.1

המתקנים שמשתמשים בהם באופן קבוע ייבדקו בבדיקה חזותית לפחות פעם בחודש, כדי  "כל

 "....5הבדיקה תעשה בהתאם לנקוב בטבלה  שתהיה אפשרות לגלות פגמים אפשריים בהקדם.

 

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  7לחלק  6.2בסעיף  .7.2.2

ויציבות של המתקן, במיוחד "בחינת התפקוד היא בחינה מפורטת יותר הבוחנת פעולה 

 בעקבות בליה. בחינת תפקוד תיערך כל חודש..."

 

, 2013לא בוצעו בשנים מסקירת הביקורת עולה, כי בדיקות חודשיות לבחינת תקינות מתקני המשחק  .7.2.3

 כנדרש ברגולציה המחייבת. - 2015 -ו 2014

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :המלצה

 הרגולציה.יש לבצע בדיקות בטיחות חודשיות כנדרש בהוראות 
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 שילוט בגני משחק .8

 

 שילוט פרטי גן .8.1

 , נקבע בין היתר, כדלקמן:1498בתקן  4לחלק  4.4בהתאם לסעיף  .8.1.1

 
 

 , נקבע בין היתר, כדלקמן:1498לתקן  7לחלק  8.2.4בסעיף  .8.1.2

"במגרש המשחקים יהיה שלט )סמל, איור( המציין את מקומו של אמצעי התקשורת הקרוב 

להזעקת שירותי חרום, כגון טלפון, ומספר שיש להתקשר אליו כדי לדווח על נזק ביותר 

 רציני...".

 

לתקן העוסק באתר המשחקים מחייב להציב לפחות בשני מקומות בכל אתר משחקים שילוט  8חלק  .8.1.3

המציין לאיזה גיל מיועדים המתקנים. עוד מחייב התקן לציין בשילוט בכניסה לאתר כי "ילדים עד 

 חייבים בהשגחת מבוגר". 3גיל 

 

 .לא היה שלט הכולל את פרטי הגן כנדרש בהוראות הרגולציהבכל גני המשחקים ברחבי היישוב  .8.1.4

 שלט ריק ללא פרטים. מותקןבמקרה אחד )גן אבני חן המרגלית( 

 להלן המקרה:
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 ציון גלאים מותרים לשימוש במתקני משחק .8.2

 

 , נקבע בין היתר, כדלקמן:1498לתקן  2בחלק  5.1בסעיף  .8.2.1

מציינים לאיזה גיל מיועד המיתקן. במתקנים ת בשני מקומות באתר יוצבו שלטים ה"לפחו

 חת מבוגר".גחייבים בהש 4ילדים עד גיל  ,יכתב בנוסף 4יועדים למשתמשים עד גיל מה

 

 בין היתר, כדלקמן: ,נקבע 1498לתקן  8לחלק  2.3בסעיף  .8.2.2

מקום בולט לעין אחד לפחות באתר המשחקים יוצב שלט בדבר החובה של השגחת בוגר, ב"

לפחות. אם שטחו של אתר המשחקים גדול  ס"מ 25 ×ס"מ  35, שגודלו 2בציור  כמתואר

 יוצבו באתר שני שלטים כאלה לפחות.   -מ"ר  300-מ

בסעיפים הדנים בגובה האותיות,  4חלק  5958דרישות התקן הישראלי ת"י ב השלט יעמוד

ותי לרקע חז הכיתוב והסמלים יהיו בניגוד .הספרות והסמלים ובעיצוב האותיות והספרות

 ."4חלק  5958בת"י , כנדרש השלט

 :ותהמלצ

 .1498תקן יש להתקין שלטי גן, בכל הגנים הציבוריים ברחבי היישוב, כנדרש בהוראות  (א)

 השלט נדרש לכלול את הפרטים הקבועים בהוראות. (ב)
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)עשרות מתקנים בכל גני תקנים הממ 95%בגין נמצא, כי  5/2015בסיורים שהביקורת ערכה בחודש  .8.2.3

 .אין מדבקה ו/או שלט לציון גיל המשתמש המותר במתקן, כנדרש בהוראות הרגולציההמשחק( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש להדביק מדבקות גיל המותר לשימוש בכל מתקני המשחק ברחבי היישוב.
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 וניהול גני משחק תוכנית עבודה שנתית ,נהלי עבודה .9

 

 נהלי עבודה  .9.1

 

נהלי עבודה בתחום בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים הינה מהותית. נהלים אלה  .9.1.1

מקבלים משנה תוקף, זאת לאור רגולציה אנפה בתחום ובשל הרגישות הרבה הנדרשת לטיפול 

 .המועצהותחזוקת מתקני משחק לשימוש ילדים ופעוטות באחריות 

 

דה הינם כלי חיוני, על מנת, להבטיח ניהול המערך בהתאם למתודולוגית ניהול מקובלות, נהלי עבו .9.1.2

 המועצהבאופן מיטבי על ידי העוסקים במלאכה מחד ומתן אפשרות לפיקוח ובקרה על ידי הנהלת 

 מאידך.

 

 , נקבע בין היתר כדלקמן:1498לתקן  7בחלק  8.2.5בסעיף  .9.1.3

 יו זמינים"."...נהלים כתובים הדנים באמצעים שיש לנקוט במקרה של תאונות שריפות, יה

 

טרם עוגנו במועצה נהלי עבודה כתובים ומחייבים, לכלל הפעילויות בתחום מסקירתנו עולה, כי  .9.1.4

ובכלל זה: בקרות נדרשות  כנדרש ברגולצה, התחזוקה ובטיחות של מתקני משחק בגנים ציבוריים

על הקבלן המבצע, לוחות זמנים לטיפול בקריאות תושבים, התמודדות עם תאונות ואירועים 

בטיחותיים, אישור חשבונות, הקמת מתקני משחק חדשים, ביטוחים, תיעוד נדרש לבדיקות הבטיחות 

 וכד'.

 

 

 

 

 

 תוכנית עבודה שנתית .9.2

 

 נקבע, בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  7לחלק  7.1בסעיף  .9.2.1

"כדי למנוע תאונות, יבטיחו הבעלים או המפעיל קביעה וקיום של לוח זמנים לעריכת 

בחינות לכל מגרש משחקים. בקביעת לוח הזמנים יובאו בחשבון התנאים המקומיים 

 להשפיע על תדירות הבחינות הנחוצה.והוראות היצרן שיכולים 

לוח הזמנים יכיל את רשימת הרכיבים המיועדים לבחינות השונות ושת שיטות הביצוע 

 של הבחינות..."

 

 :ההמלצ

 המועצה.המחייב את  1498יש לעגן נהלי עבודה כתובים כנדרש בתקן 
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לא עוגנה תוכנית עבודה ולוח זמנים לביצוע הבדיקות החודשיות מסקירת הביקורת עולה, כי  .9.2.2

, כמו גם, מועדי בדיקות תלת והבדיקות השנתיות לבחינת הבטיחות ואחזקת מתקני המשחק

 ., כנדרש בהוראות הרגולציהצביעת מתקני משחק, תיחוח חול וכד'שנתיות, 

 

 

 

 

 

 גן משחקים לא ברשימת הגנים באחריות המועצה .9.3

 

 המשחק הנמצאים בשטחים הציבוריים בתחום אחריותה.המועצה אחראית על כלל גני  .9.3.1

 

בשטח קיים גן משחקים לילדים  הדקלבהתאם למידע שנמסר על ידי מזכיר המועצה עולה, כי ברח'  .9.3.2

 מאחורי בית מגורים.ציבורי 

 
)השטח  מוגדר "מבני ציבור"המשחקים הכולל מתקני משחק בשטח הכי גן מסקירת הביקורת עולה,  .9.3.3

מאחורי בית המגורים ברח' הדקל בבעלות חברת המים מקורות(  2.8.15מתאריך  בהתאם לנסח טאבו

 לא מטופל, לא נמצא כלל ברשימת גני המשחק באחריות המועצה ולא מתוחזק. - 42מספר 

 
 , כדלקמן:27.7.15להלן תמונות גן המשחקים מתאריך  .9.3.4

 

 

 :ההמלצ

 יש לעגן תוכנית עבודה ולוח זמנים שנתי לביצוע כל ההוראות הקבועות ברגולציה המחייבת.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 85 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 86 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 , כדלקמן:42מאחורי בניין ברח' הדקל  74בחלקה  9055להלן מפת מיקום גן המשחקים בגוש  .9.3.5

 

 
 

 

 

 , כדלקמן:2.8.15נכון לתאריך  74חלקה  9055להלן העתק נסח טאבו של שטח הקרקע בגוש  .9.3.6



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 87 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 
 

  

 

  

 :ותהמלצ

ציבור" לדעת הביקורת יש לבצע פירוק של מתקני המשחק בגן השעשועים בשטח המוגדר "מבני  (א)

 בבעלות מקורות, וככל שהמתקנים שמישים, העברתם לגני שעשועים מרכזיים ביישוב.

 הנ"ל לאחר מתן הודעה לחברת מקורות הבעלים של השטח אודות פירוק המתקנים שבשטחם. (ב)

 עד לפירוק מתקני המשחק, יש לתחזק את גן המשחקים על מנת למנוע היפגעות ילדים. (ג)

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 88 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 והערכת אמצעי הבטיחות טיפול בפניות תושבים .10

 

 הערכת אפקטיביות אמצעי הבטיחות .10.1

 נקבע בין היתר, כדלקמן: 1498לתקן  7לחלק  8.2.1בסעיף  .10.1.1

"מפעיל מגרש המשחקים יבצע הערכה תקופתית של האפקטיביות של כל אמצעי הבטיחות 

המשמשים במגרש המשחקים )לרבות ההמלצות שבתקן זה(. ההערכה תבוצע אחת לשנה 

 ובאופן שיטתי..."לפחות 

 

אין הליך סדור של הערכת האפקטיביות של אמצעי הבטיחות באופן שיטתי הביקורת נוכחה, כי  .10.1.2

 וסדור, כאמור בהוראות התקן.

 

משחק ברחבי היישוב במועד הביקורת בלאור העובדה, כי מצב מתקני  ,הנ"ל מקבל משנה תוקף .10.1.3

 יומי את הילדים והתושבים העושים בהם שימוש.-באופן יום ניםהמסכ –במצב חמור וירוד 

  
 :ההמלצ

יש לבצע הליך סדור של הערכת אפקטיביות אמצעי הבטיחות והבקרות על הבטחת תקינות ובטיחות מתקני 

 המשחק והמשתמשים בהם ברחבי היישוב.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 89 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 טיפול בתלונת תושב .10.2

לביקורת הגיעה תכתובת דואר אלקטרוני של תושב שמתריעה על ליקויים מהותיים במתקני משחק  .10.2.1

שבורה ברחוב השקמה, בכלל זה, שבר קונסטרוקטיבי של רצפת המתקן )פלטת עץ בגן השעשועים 

 עליה עומדים ילדים המטפסים על המתקן( וכתוצאה חשש לנפילה וללכידת ראש/חלק בגוף. -בגובה 

 נדנדות קרועות ושבורות. 2י משחק נוספים שבורים ובכלל זה בגן מתקנ

 

 להלן העתק הפניה: .5.7.15הפניה התקבלה בתאריך  .10.2.2

 

 

 -ו 5.8.15, 27.7.15 ,16.7.15, 16.4.15בתאריכים השעשועים האמור הביקורת ביצעה סיורים בגן  .10.2.3

 .)לאחר מכן כבר הביקורת הפסיקה לבצע ביקורים בגן( 19.8.15

 
הליקויים לא טופלו  -)לפני ואחרי התלונה( בכל הסיורים שהביקורת ביצעה בתאריכים כמתואר לעיל  .10.2.4

 .של הילדים לשמור על בטיחותם ,תנמ, על ולא בוצעה חסימה למניעת שימוש במתקנים

 
שפורסם  "ניקיון וגינון ציבורי"בנושא  שבה וחוזרת על הערה שהוצגה בדוח ביקורת אחרהביקורת  .10.2.5

בו צוין שבמועצה אין מערכת ניהול פניות תושבים הכוללת  - 2013בדוח מבקר המועצה לשנת 

אפשרות לתיעוד קבלת מועד הפניה, מהות הפניה, פעולות שבוצעו לטיפול בפניה, סטאטוס טיפול 

 ומעקב שוטף עד לסגירת הטיפול בפניה.

  
 :ותהמלצ

 שבים בכלל הנושאים במועצה.יש להפעיל מערך ניהול פניות ותלונות תו (ד)

מערך הפניות כאמור, ינוהל במערכת מידע ייעודית ויכלול, בין היתר, תיעוד מועד קבלת הפניה, מהות  (ה)

 הפניה, פעולות שבוצעו לטיפול בפניה, גורם אחראי, סטאטוס הטיפול, מועד סגירת הפניה וכד'.

 שכן, בתלונות בנושאי בטיחות.יש לקבוע תקן לוחות זמנים לטיפול בתלונות תושבים, כל  (ו)



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 90 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  1]עמוד 

 
 תכתובת מנהל מינהל התקינה במשרד הכלכלה עם המועצה בנושא מתקני משחק

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 91 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  2]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 92 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  3]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 93 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  4]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 94 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  5]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 95 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  6]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 96 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  7]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 97 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  8]עמוד  

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 98 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  9]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 99 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  10]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 100 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  11]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 101 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  12]עמוד  

 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 102 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  13]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 103 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  14]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 104 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  15]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 105 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  16]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 106 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  17]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 107 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  18]עמוד  

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 108 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  19]עמוד  

 

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 109 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  20]עמוד  

 

 

 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 110 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  21]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 111 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 א'נספח 
 [24מתוך  22]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 112 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  23]עמוד  

 

 
 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 113 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [24מתוך  24]עמוד  

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 114 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'בנספח 
 [1מתוך  1]עמוד  

 
 תגובת מנהל מחלקת תברואה, פיקוח, רישוי עסקים ושפ"ע

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 115 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'גנספח 
 [1מתוך  1]עמוד  

 
 תגובת מנהל תשתיות

 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 116 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'דנספח 
 [1מתוך  1]עמוד  

 
 מהנדס המועצהתגובת 

 

 
 

  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 117 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'הנספח 
 [1מתוך  1]עמוד  

 
 

 תגובת ראש המועצה לשעבר
 
 

 
  



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 118 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ונספח 
 [3מתוך  1]עמוד  

 
 תגובת ראש המועצה

 
גנים ציבוריים, הכוללים מתקני משחק, לא טיפלה במתקני  19מונד אשר בבעלותה -המועצה המקומית תל .1

משחק ולא הביאה את מתקני המשחק לקבלת תקן של מכון התקנים במשך חמש שנים עוד בקדנציה 

 ..רהקודמת של ראש המועצה הקודם ש

 

יתה הזנחה רבת שנים ומחדל נוראי, שגרם גם אתה מבקר המועצה ציינת בדוח זה וגם אני מציין, כי הי .2

לגודל הנזקים לעלות ולגדול עם השנים גם מבחינת התבלות ועייפות החומר של מתקני המשחקים בכלל 

וגם בעלויות הגדולות לתיקונם והבאתם לתקן בפרט, שגם עלויות התיקון הלכו ותפחו עד לסכומים של 

 ₪.מעבר למיליון 

   
 התפקידים המבוקרים:באשר לתגובות של בעלי  .3

העובד שהיה אחראי על תחום בדיקת מתקני המשחק והבאתם לתקן אשר הושעה מעבודתו  – .ר.ר
בשל חשדות לכאורה של עבירות חמורות ביותר בזמן עבודתו במועצה ואף הוגש  2014בחודש אפריל 

כנגד העובד כתב אישום חמור, סרב לשתף פעולה עם מבקר המועצה ולא ענה על שאלותיו לגבי 
כי אין לו כל הסבר הגיוני שיכול להכיל כל בר דעת על סיכון חיי ובריאות הילדים,  ההזנחה החמורה,

מאחר וכל מתקני המשחק שהיה באחריותו במסגרת תפקידו הופקר ברגל גסה ולא נעשה דבר וחצי 
 דבר כל השנים האחרונות לתקן את ההזנחה הפושעת.

ר, שהיה אחראי במסגרת .הישיר של ר מזכיר המועצה ומי שהוא מנהל כוח אדם ושהיה מנהלו – ד.ד
תפקידו על מתקני המשחקים ברשות טוען בתגובתו לאורך כל סעיפי הביקורת של מבקר המועצה, כי 

בוצע סקר בטיחות מתקני המשחק לצורך הבאה לתקן של כל גני המשחקים  2014כבר בתחילת שנת 
חראי על תחום מתקני המשחק ר הא.ובסמוך לקבלת ממצאי הסקר, ראש המועצה השעה את העובד ר

 ביישוב ולא היה מי שיקדם נושא זה.
, 2008האחראי על מתקני המשחק היה בתפקיד ואני מדבר על השנים  .ר.נשאלת השאלה, בשנים ש

והיו מכתבי התראה רבים מטעם המשרד למסחר ותעשיה, מחלקת  2013, 2012, 2011, 2010, 2009
מורות ביותר, הזמנות לשימוע לפני צו מנהלי. לאחר מכן מנהל מינהל תקינה אשר שלחו התראות ח

עם העתק למזכיר המועצה  ש.רהוצאת צו מנהלי, כל המכתבים החמורים הופנו לראש המועצה הקודם 
ד, מדוע כל השנים הארוכות הקודמות לא נעשה דבר וחצי דבר לתיקון הליקויים והבאתם לתקן של .ד

 מכון התקנים בגנים הציבוריים.
סיון להטיל את מרכז הכובד ותשומת הלב על השעיית העובד האחראי על מתקני המשחקים בשנת הני 

הינה הטלת מסך עשן והטעייה על חוסר התפקוד והביצוע כנגד כל ההתראות החמורות  2014
והמכתבים שנשלחו בכל השנים האחרונות והמכתבים שנשלחו בכל השנים האחרונות שקדמו 

 ראי על מתקני המשחקים, המדברים בעד עצמם.להשעייתו של העובד האח
העובדות היבשות מראות בבירור על אטימות טוטאלית של המועצה על שלל כל בכיריה ובעלי 

התפקידים הרלוונטיים למכתבים החמורים ממשרד המסחר והתעשייה ועל הזנחה פושעת של שנים, 
 שגרמה לסיכון חיי הילדים וחיי אדם.

 
נים על תחזוקה שוטפת, לא היינו מגיעים היום לנזקים כה כבדים ועלויות אם היו שומרים כל הש 

 על תיקון הליקויים החמורים והבאתם לתקן.₪ מטורפות של למעלה ממיליון 
 

כעולה מהמכתבים המצורפים לדו"ח הביקורת של מבקר המועצה ואשר הגיעו לידיי בפעם הראשונה מאז   .4

 , כל האישומים של משרד המסחר 2009כבר בשנת התחלתי בתפקידי כראש המועצה, מסתבר ש

 
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בטיחות ואחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 
 

 

 
 250 מתוך 119 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 'ונספח 
 [3מתוך  2]עמוד 

 

מונד היו אישומים חמורים ביותר, -והתעסוקה, מחלקת מנהל מינהל התקינה נגד המועצה המקומית תל

 בין היתר נאמר במכתבים כדלקמן:

 
בהם ולראיה בכל המתקנים בגני המשחקים, נמצאו ליקויים אשר מסכנים את הילדים המשחקים  .א

 הודעת מכון התקנים במכתב המצורף. המתקנים סומנו על ידי שלטי אזהרה.

 
מהליקויים עולה כי אינכם עומדים בדרישות התקן הרשמי לעניין חובת תחזוקה של מתקני המשחק  .ב

 שבאחריותכם.

 
 

על  1953-לחוק התקנים תשי"ג 9לפי הראיות שבידינו, עולה חשד לכאורה על הפרתו של סעיף  .ג

ידכם בכך שהנכם לא מבצעים תחזוקת מתקנים למשחקי ילדים בהתאם לדרישות התקן הרשמי 

 ומסכנים את בטיחות הילדים המשתמשים בהם. 1498ת"י 

 
 ג' לחוק התקנים להורות לכם כדלקמן: 17אשר על כן אני נוטה בהתאם לסמכותי לפי סעיף  .ד

 
 לסגור באופן מידי את המתקנים.(   1א

 
  משרדנו ראיות על סגירת המתקנים הנ"ל וזאת לא יאוחרלהמציא ל(   2א

 ימים מיום קבלת ההוראה. לא יתקבלו הראיות כאמור,  10-מ        
 משרדנו  יפעל לפרסום אזהרה לציבור בעניין הסגירה.       

 
 

  להמציא למשרדנו תעודת בדיקה של מעבדה מאושרת בעניין תקינות(   3א
 יום מיום קבלת ההוראה.  45של כל המתקנים בישוב וזאת תוך          
 לא תתקבלנה תעודות כאמור, יפרסם המשרד הודעה לציבור בהתאם.         

כאמור לעיל: הציטוט נרשם מילה במילה ממכתבים שנשלחו למועצה 
 ללא תגובה או מעשה. 2009ובעלי התפקידים הבכירים עוד משנת  

 
למרות המכתבים הרבים והחמורים שנשלחו ממשרד המסחר והתעשייה, מחלקת מנהל מינהל תקינה כפי  .5

-עם העתק למזכיר המועצה ש.ר-, בתגובתי הנ"ל והופנו לראש המועצה הקודם 4, 3שמתוארים בסעיפים 

ולענות , סירב לשתף פעולה .ר., לא נעשה דבר וחצי דבר ואף המנהל האחראי על מתקני המשחקים רד.ד.

על השאלות של מבקר המועצה בדו"ח ביקורת זה וזאת שתיקה רועמת שמסבירה, שאין כל סיבה או תירוץ 

 למחדל האיום אם אין להם תשובות.

   
, המועצה הייתה בקריסה כלכלית, בגירעונות של 2013כשנכנסתי לתפקיד ראש המועצה בחודש נובמבר  .6

 . 2007חובות לספקים עוד משנת ₪, וחצי מיליון  24 עשרות מיליוני שקלים עם חובות לספקים בסך

, התחלתי לטפל בנושא מתקני המשחקים בגנים הציבוריים, 2014כבר בחודשים הראשונים של שנת 
ביצעתי סקר בטיחות מתקני משחק לצורך הבאה לתקן של כל גני המשחקים, לאור ההזנחה הפושעת של 

 הובאו לתקן. שנים רבות, ללא שמתקני המשחקים טופלו או 
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 'ונספח 
 [3מתוך  3]עמוד 

 

₪ ממצאי הסקר העלו, שעלויות התיקונים והבאתם לתקן, יהיו בסכומים גבוהים של למעלה ממיליון 
וכפי שציינתי, באותה תקופה, הגירעונות העצומים בסכומים של עשרות מיליוני שקלים, אשר אפילו 

, לא היה כל סיכוי או אפשרות, לשלם סך של היה קושי למצוא תקציב להחלפת מנורות חשמל בישוב
 לתיקון המשחקים והבאתם לתקן.₪ למעלה ממילון 

 

, כשהמצב הכספי של המועצה השתפר והגירעונות הכבדים קטנו, נעשה סקר נוסף של 2015בחודש מאי  .7

 בדיקת מתקני המשחקים והעברתי הנחייה לסגור ולגדר את כל המתקנים המסוכנים בישוב עד לתיקונם

 והבאתם לתקן.  

 
ממצאי הסקר ואומדן העלויות לתיקון מתקני המשחק והבאתם לתקן, הועברו למליאת המועצה לאישור  .8

לטיפול בנושא, אך רוב חברי המועצה הלעומתית, בחרו שלא לאשר את ₪  900,000תקציב מיוחד בסך 

 שיקול דעתם.התקציב הנדרש ובחרו להקים ועדה, אשר תדון ותטפל במתקני המשחקים על פי 

 
חשוב לציין שהקמת הוועדה הייתה ממניעים פוליטיים, כי חברי המועצה ע"י הקמת וועדה, מעכבים זמן 

יקר את תיקונם והבאתם לתקן של כל גני המשחקים ובכך רוב הזעם של התושבים יופנה כלפי ראש 
רים והילדים על שאין המועצה על שהגנים סגורים וככל שהועדה תאריך בזמן כן יתרבו הכעסים של ההו

גני משחקים פתוחים לתושבים ואז יבואו אחרי כמה חודשים "המושיעים" קרי חברי המועצה וייצאו לציבור 
 שהם שיקמו את גני המשחקים והקרדיט הוא שלהם.

מאחר והתושבים לא טיפשים וכל ילד מבין את הפוליטיקה הזולה שנעשתה כאן על גבם הסובל של 
כשהם מתוקנים ובעלי תקן ורק בגלל  2015יכלו ליהנות ממתקני המשחקים כבר בקיץ ההורים והילדים, ש

שחברי המועצה הלעומתיים לא אישרו לי את התב"ר שהבאתי למליאת המועצה, נגרם כל הסחבת והסבל 
 הרב להורים והילדים בחופשת הקיץ, שנאלצו ללכת לגני משחקים ביישובים סמוכים. 

 
לתיקון ₪ מיליון  1.2הסכימו חברי המועצה לאשר את פתיחת תב"ר בסך של  2015רק בחודש אוקטובר  .9

 הליקויים במתקני המשחקים והבאתם לתקן.

 
מיד לאחר אישור התב"ר במליאת המועצה, התחלתי להאיץ את הטיפול בנושא. בימים הקרובים, לאחר  .10

ית לתיקון כל הליקויים נפעל בשיא המהירות האפשר₪, מיליון  1.2שמשרד הפנים יאשר את התב"ר בסך 

 במתקני המשחקים והבאתם לתקן על פי חוק.

 
לאחר שכל מתקניי המשחקים יתוקנו והבאתם לתקן של מכון התקנים, אותה חברה שתבחר במכרז,  .11

תמשיך לשמור בצורה שוטפת כל חודש בחודשו על בדיקת תקינות מתקני המשחקים ובכל שנה על פי 

 ם לבדיקה ואימות, שכל מתקני המשחקים תקינים ובטוחים לילדים.חוק, תעשה בדיקה של מכון התקני

 
, ימונה כאחראי מתקני המשחקים ברשות וישלח להשתלמות מיוחדת וקבלת .פ.צ–כמו כן, עובד המועצה  .12

 תעודה מקצועית של אחראי מתקני משחק.

 
במתקנים חדשים  במקביל, נבחן ביצוע של כל מיני שדרוגים של מתקני משחק או החלפת מתקנים ישנים .13

 ומודרניים יותר.
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 הביקורתדו"ח 

 בנושא

 נגישות לאנשים עם מוגבלות
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 כללי .1

 

חוק שוויון זכויות(, נועד "להגן על כבודו וחירותו  -)להלן  1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח .1.1

בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם  של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית ופעילה

לצרכיו המיוחדים". נגישות פיזית היא תנאי מוקדם לקיום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ולכן נקבע בחוק כי 

 "מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות".

 

 -חיים כ, עולה כי בישראל 2009 זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לשנת שוויוןמדו"ח שפרסם נציב  .1.2

 9% -אנשים המהווים כ 600,000 -מהאוכלוסייה. יותר מ 24%אנשים עם מוגבלות המהווים  1,360,000

 מהאוכלוסייה הינם עם מוגבלות חמורה.

 מהישראלים מטפלים בבן משפחה עם מוגבלות חמורה. 19% -כ

בערך  50% -, והוא עולה ל2% -שיעור המוגבלות בלידה הוא פחות מ –מרבית המוגבלויות נרכשות במהלך החיים 

 ומעלה )מחציתם עם מוגבלות חמורה(. 75בגיל  60% -וליותר מ 65-74בגלאי 

יותר מחצי מיליון נפש( המדווחים על  2006ניידות מהווה בעיה לחלק ניכר מהאוכלוסייה הישראלית הבוגרת )בשנת 

 ייה יכולת ללכת מחוץ לביתם רק בעזרת מכשיר או בתמיכת אדם.מהאוכלוס 4% -קשיים בהליכה. כ

 

אדם עם מוגבלות מוגדר: עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה  .1.3

 .מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים

 

והחברה בישראל לאנשים עם מוגבלות היתה עתירתו של הנער שחר המקרה שחולל את השינוי ביחסו של המשפט  .1.4

-שחר בוצר נ. מועצה מקומית מכבים – 7081/93)בג"צ  1993רעות בשנת -בוצר לבג"צ נגד הרשות המקומית מכבים

 רעות(. במסגרת פסק הדין נקבע שהרשות המקומית חייבת לבצע התאמות נגישות בבית הספר שבו למד הנער.

 
 בע נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק, כדלקמן:בין היתר ק

"הנכה הוא אדם שווה זכויות. אין הוא מצוי מחוץ לחברה או בשוליה. הוא חבר רגיל 

תוך שימוש  –בחברה בה הוא חי. מטרת ההסדרים אינה להיטיב עימו בבדידותו אלא לשלבו 

 במרקם הרגיל של חיי החברה". –לעיתים בהעדפה מתקנת 

 

, נחתמה על 2006לאומית בדבר זכויות של אנשים עם מוגבלויות, שאומצה על ידי עצרת האו"ם בשנת -באמנה הבין .1.5

 , נקבע כך: 2012ונכנסה לתוקף לאחר אשרורה בממשלה בספטמבר  2007ידי מדינת ישראל במרץ 

"על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלויות לחיות בצורה עצמאית ולהשתתף באופן מלא בכל 

יבטי החיים, תנקוטנה מדינות שהן צדדים ]לאמנה[ אמצעים הולמים כדי להבטיח לאנשים עם ה

מוגבלויות גישה לסביבה הפיזית... בשוויון עם אחרים. אמצעים אלה, אשר יכללו זיהוי 

מכשולים ומחסומים לנגישות וסילוקם, יחולו, בין היתר, על... בניינים... לרבות בתי ספר...; כן 
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 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

דינות שהן צדדים ]לאמנה[ אמצעים הולמים כדי: לפתח ולנסח תקני מינימום תנקוטנה מ

 והנחיות עבור נגישות למתקנים ולשירותים הפתוחים או ניתנים לציבור, ולפקח על יישומם".

 

 :חתמו ראשי הרשויות המקומיות בישראל על "אמנת ערים נגישות בישראל", ובה הצהירו בין היתר כי 2004בשנת  .1.6

מאמינים שחובת הרשויות המקומיות לתכנן שירותים ומבנים ולאכוף את חוקי המדינה "אנו  

באופן שיבטיח נגישות לכלל האנשים עם מוגבלות, בשטחים הפתוחים, הבנויים... העומדים 

 לרשות הציבור".

 

 :)להלן. 1999, ונכנס לתוקפו בחודש ינואר 1998חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נחקק בכנסת ישראל בשנת  .1.7

 .("חוק שוויון זכויות"

 

 לחוק שוויון זכויות קובע את עקרון היסוד:  1סעיף  .1.8

"זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות 

 על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הבריות.". 

 
 

 ן שירותים לאדם עם מוגבלות ייעשו:ימוש זכויות ומתמ ,חוק שוויון זכויותל א'6יף בהתאם לסע .1.9

 וך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו;ת (5)"

מסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות ב (2)

 בנסיבות הענין כאמור בחוק זה;

באיכות נאותה, בתוך זמן סביר  -ורי יבושירותים הניתנים על ידי גוף צגבי זכויות ל (3)

ריו של האדם, והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות וובמרחק סביר ממקום מג

 הגוף הציבורי."

 
"התיקון לחוק"(, הקובע את החובה להנגיש  -זכויות )להלן שוויוןלחוק  2, הוסף תיקון מספר 2005בחודש מרץ,  .1.10

 נים, תשתיות וסביבה קיימים וחדשים, וכן הנגשת השירות הניתן לציבור.מב

 

  :, נגישות מוגדרתלחוק שוויון זכויות( 2)כפי שהוגדר בתיקון  חוק שוויון זכויותא' ל19בהתאם לסעיף  .1.11

"אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או 

או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות המופק במסגרת מקום 

 ובפעילויות המתקיימות בהם, והכל באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי".
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מילוי דרישות הנגישות על ידי הרשות המקומית מחייב ביצוע התאמות נגישות שיאפשרו לאנשים עם מוגבלות  .1.12

ח'ב' 19האישי שלהם להשתלב ולתרום לחברה, כמצוין בסעיף סעיף  יאללתפקד באופן מיטבי, ולמצות את הפוטנצ

 לחוק שוויון זכויות, כדלקמן:

מי שאחראי למקום ציבורי... יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה או "

לפי הוראות הנגישות לפי חוק התכנון והבניה, לפי העניין, וידאג לאחזקתן התקינה של 

 ".התאמות אלה

 
 
עקרון ההכלה הינו הרעיון הבסיסי ביותר בנגישות. על פי עקרון ההכלה, אנשים עם מוגבלות הם חלק מהציבור  .1.13

ולכן יש לאפשר לאנשים עם מוגבלות להתנהל במרחב הפיזי והשירותי באותו אופן בו עושה זאת כלל הציבור וללא 

 התאמות נגישות ובאמצעי עזר.הפרדה. כדי לאפשר נגישות מלאה למרחב הציבורי נעשה שימוש ב

 
המחוקק אינו מסתפק בהגדרת המקומות והשירותים החייבים בנגישות, אלא מטיל אחריות אישית לביצוע  .1.14

עקיף(  הנגישות על הבעלים או המפעיל של המקום הציבורי או השירות, וגם על האחראי או המנהל )באופן ישיר או

 נב, כדלקמן:19להנגשת המקומות והשירותים כקבוע בסעיף 

 
נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה 59"נעשתה עוולה כאמור בסעיף 

אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל פעיל בתאגיד הקשור לנושא העוולה, שותף, למעט 

שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח שניים 

 אלה:

 העוולה נעשתה שלא בידיעתו; (5)

 הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את העוולה." (2)

 

ברחבי הארץ על מנת  מבצעים פיקוחיםלשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות,  מפקחי הנציבותאכיפה פלילית:  .1.15

לבדוק את התקיימותן של דרישות הנגישות. אם נמצאה הפרה של דרישות אלה, יחידת הפיקוח בנציבות מוסמכת 

 למקום או לשירות, שבו מפורטות ההתאמות שיש לבצע, ולוח זמנים לביצוען.  ″צו נגישות″להוציא 

ישום פלילי, וסנקציה הכוללת קנס מתמשך לכל צו הנגישות הינו צו מנהלי שהפרתו עשויה להביא להגשת כתב א

יום שבו נמשכת ההפרה. ניתן להגיש את כתב האישום גם כנגד נושאי משרה בכירים אשר יש להם רלוונטיות 

לתחום שבו נעברה העבירה )מנכ״ל, מהנדס עיר וכדומה(, זאת בשל העיקרון, שאומץ בחוק, כי קיימת אחריות 

 שאי המשרה הרלוונטיים.אישית על הדרג הניהולי של נו

 למפקחי הנציבות יש סמכויות חקירה, זימון להעדה, כניסה לחצרים ואיסוף מסמכים.

 

 אדם עם מוגבלות רשאי לתבוע את החייבים בנגישות על הפרה של חובת הנגישות. אכיפה מנהלית:  .1.16

מים. נכון לחודש דצמבר בית המשפט רשאי לפסוק לתובע פיצוי כספי אף ללא צורך בהוכחת נזק, במקרים המתאי

והוא צמוד למדד(. הנציבות ₪  50,000על  2005)גובה הפיצוי עמד בשנת ₪  62,000-, גובה הפיצוי הוא כ2014
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תביעה אזרחית בשמה או בשמו של האדם. במקביל רשאי אדם עם מוגבלות, הנציבות או ארגון  מוסמכת להגיש

 להגיש תובענה ייצוגית בשל הפרת חובות הנגישות.

 

 :רגולציהרקע משפטי ו

 
זכויות לאנשים עם מוגבלות, והתיקון לחוק קובעים הוראות בדבר הנגשת מקומות ציבוריים. על פי  שוויוןחוק  .1.17

הכל כפי שמפורט  החוק, אבני הדרך ולוחות הזמנים יקבעו בתקנות, אשר יחתמו על ידי הגורמים הרלוונטיים,

 בחוק.

 

 הרשות וכן כל שבאחריות ובבעלות המקומות כל המקומיות להנגשת הרשויות על ישירה חובה מטיל החוק .1.18

 .המוגבלות סוגי לכל היא הנדרשת מספקת, בתוך פרק זמן קצוב. הנגישות שהרשות השירותים

 
 :שלה הפעילות ותחומי תפקידיה למרבית מורכב, הנוגע תהליך היא מקומית הנגשת רשות .1.19

 הפתוחים השטחים ,הרחובות הציבור, מבני כל את להנגיש מחויבת הרשות -וכיזם  כבעלים הרשות .1.19.1

 .שבתחומה והתשתיות

 ואת הציבור מספקת לכלל שהיא השירותים את להנגיש מחויבת הרשות - שירותים כספק הרשות .1.19.2

 .ניתנים הם שבהם המקומות

 לרשות ניתנת ,עסקים רישוי חוק ואת והבנייה התכנון חוק את האוכף כגוף - ואכיפה רישוי כגוף הרשות .1.19.3

 עסקים. ובנייה ורישוי תכנון בהליכי לנגישות הנוגעת החקיקה את לאכוף הסמכות המקומית

 

 החוקים והתקנות הרלבנטיים לנושא הם : .1.20

 .1965-חוק התכנון והבנייה, תשכ"ה .1.20.1

 .1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"ח .1.20.2

 .1988-חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים(, התשמ"ח .1.20.3

 .1998-עם מוגבלות, תשנ"חחוק שוויון זכויות לאנשים  .1.20.4

 .2000-תשס"א חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, .1.20.5

 .2005-( תשס"ה2חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, )תיקון מס'  .1.20.6

 תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. .1.20.7

 .2009-(, תשס"ט5רות()תיקון מס' תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואג .1.20.8

 

בשל העלות הגבוהה של הנגשת המקומות הציבוריים הקיימים, נקבעה תקופת פריסה בחוק לביצוע ההתאמות  .1.21

 הנחוצות, כדלהלן:

 הנגשת מקום ציבורי:  .1.21.1
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(, 5בניין חדש: בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( )תיקון מספר  .א 

 להיות נגישים. מחייבים, כל בניין ציבורי חדש או תוספת לבניין 2009-התשס"ט

. יחד עם זאת, בהתאם לתקנות 2017שנה עד לשנת  11בניין קיים: החוק קבע החלה הדרגתית של  .ב 

עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, שאושרו זכויות לאנשים  שוויון

, רשויות מקומיות תידרשנה להשלים את הנגשת הבניינים שבאחריותן עד לסוף שנת 2011בשנת 

2021. 

 שנים, בכפוף להתקנת תקנות. 12הנגשת שירותים ציבוריים: החלה הדרגתית של  .1.21.2

מות ציבוריים שאינם בניינים )צמתים, מדרכות, גשרים, הנגשה של מקומות ציבוריים קיימים ומקו .1.21.3

 שנים, בכפוף להתקנת תקנות. 12מנהרות ומעברים אחרים בשטח הציבורי, חניות(: החלה הדרגתית של 

 שנים, ממועד התקנת התקנות.   12הנגשת שירותי חינוך: החלה הדרגתית של  .1.21.4

 חלה תיקבע בפריסה שווה בכל שנה.שנים, הה 11הנגשת שירותי שעת חירום: בהחלה מדורגת של  .1.21.5

 

 אשר זמנים, ולוחות הוראות ייקבעו שיותקנו מכוחו שבתקנות נקבע כללי ולפיכך חוק הוא זכויות שוויון חוק .1.22

 .החוק בהוראות מעשי תוכן ייצקו

 

 להלן פירוט התקנות שהותקנו/ תקנות העומדות לקראת פרסומן ברשומות, נכון למועד הביקורת: .1.23

זכויות לאנשים עם מוגבלות )עדיפות במקומות חניה במקומות עבודה(,  שוויוןאושרו תקנות  2001בשנת  .1.23.1

 .2001-תשס"ב

זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה  שוויוןאושרו תקנות  2003בשנת  .1.23.2

רמים נוספים היה על הרשויות המקומיות, יחד עם גו 7. בהתאם לתקנה 2003-ציבורית(, תשס"ג

הקשורים לנושא, להכין, בתוך שנה ממועד פרסום התקנות, תוכנית להנגשת תחנות אוטובוס וסככות 

 .2013שנים, דהיינו עד סוף שנת  10המתנה שבתחום שיפוטה לתקופה של 

באוגוסט,  1-: ב2009-(, התשס"ט5תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( )תיקון מספר  .1.23.3

והבנייה, אשר מחייב כל בניין ציבורי חדש או תוספת לבניין  התכנוןנכנסו לתוקף התיקון לתקנות   2009

להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות ולעמוד בדרישות להתאמת נגישות. לפי תקנות אלו כל היתר בנייה 

דרישות למבנים ציבוריים חדשים או אישור להרחבת מבנה קיים, יינתנו רק לאחר שתיבדק העמידה ב

 הנגישות. 

בספטמבר,  3-: ב2010-(, התשס"ט2תקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר תנאיו ואגרות( )תיקון מספר  .1.23.4

והבנייה, אשר מחייב כל בניין מגורים חדש או תוספת לבניין,  התכנוןנכנס לתוקף התיקון לתקנות  2010

ות. לפי תקנות אלו כל היתר בנייה להיות נגישים לאנשים עם מוגבלות ולעמוד בדרישות להתאמת נגיש

למבנים ציבוריים חדשים או אישור להרחבת מבנה קיים, יינתנו רק לאחר שתיבדק העמידה בדרישות 

 הנגישות. 

: 2007 -זכויות לאנשים עם מוגבלות )מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה(, תשס"ז שוויוןתקנות  .1.23.5

מקרים שבהם על מתכנני מיזמים ומבצעיהם, לרבות תכנון וביצוע  חוק שוויון זכויות ותקנותיו קובעים
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התאמות נגישות, לקבל חוות דעת של מורשה נגישות. התקנות קובעות מיהו מורשה נגישות והתנאים 

 כך.ל

-זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"א שוויוןתקנות  .1.23.6

חודשים מיום  6, ויכנסו לתוקף 2011ביוני,  30: התקנות נחתמו על ידי שר המשפטים בתאריך 2010

שת מבנים ברשומות )נכון למועד הביקורת טרם פורסמו ברשומות(. התקנות עוסקות בהנג פרסומן

קיימים וסביבתם לאנשים עם מוגבלות וקובעות לוח זמנים הדרגתי להנגשה. בהתאם לתקנות, רשויות 

 .2021מקומיות תידרשנה להשלים את הנגשת הבניינים שבאחריותן עד לסוף שנת 

: התקנות 2011-זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמת נגישות במוסד חינוך קיים(, התשע"א שוויוןתקנות  .1.23.7

 על ידי ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.  2011באוגוסט,  2אושרו על ידי שר החינוך, ואושרו בתאריך 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות להתאמות נגישות במוסד חינוך קיים, פורסמו ברשומות ביום  .1.23.8

בסיסית לכל  התקנות עוסקות בחובה לבצע הנגשה ונכנסו לתוקף במועד פרסומן. 2011בספטמבר  27

 מבני החינוך הקיימים בארץ. 

 
 

 

 מטרת הביקורת .2

 
"(, ליישום החוקים והתקנות המועצהמונד )להלן: "-מטרת הביקורת לבחון את הערכות ופעולות המועצה המקומית תל

 הדנים בחובת הנגישות לאנשים עם מוגבלות.

 

 מתודולוגיה .3

 
 .2015אוקטובר -במהלך החודשים אוגוסטאיסוף הממצאים בוצע 

 

 הביקורת ביצעה, בין היתר, את הפעולות, כדלקמן:

 סקירת הוראות הרגולציה. .3.1

 שיחות ופגישות עם בעלי תפקידים. .3.2

 סיור מבני ציבור ותשתיות ברחבי היישוב. .3.3

 סקירת סקרי הנגשה שבוצעו במועצה. .3.4

 
 

 :תגובות

 

 לת מחלקת רווחה במסגרת ישיבת אימות ממצאים והצגת טיוטת דוח הביקורת בנושא הנגשה, התקיים עם מנה

 . תגובותיה שולבו בדוח הביקורת כלשונן.24.9.2015תפקידה כרכזת הנגשה בתאריך 

, נשלחה למנהלת מחלקת רווחה טיוטת דוח הביקורת, כולל התגובות 24.9.2015מיד בתום הפגישה, בתאריך 

 שמסרה, במטרה לבחון באם יש לה תוספות/עדכונים לתגובות שמסרה. 
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  19.10.15אימות ממצאים והצגת טיוטת דוח הביקורת בנושא הנגשה, התקיימה עם מזכיר המועצה בתאריך ישיבת .

 תגובות מזכיר המועצה שולבו בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

  תגובתה 19.10.15ישיבת אימות ממצאים בנושא נגישות אתר אינטרנט התקיימה עם דוברת המועצה בתאריך .

 ת כלשונן.שולבה בגוף דוח הביקור

 
  תגובתה 28.10.15ישיבת אימות ממצאים בנושא כיתות אקוסטיות התקיימה עם מנהלת הרכש במועצה בתאריך .

 שולבה בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 
 תגובתו 28.10.15עסקים התקיימה עם מנהל רישוי עסקים במועצה בתאריך  ישיבת אימות ממצאים בנושא הנגשת .

 שולבה בגוף דוח הביקורת כלשונן.

 

  ומשולבת כנספח ב'.15.11.15תגובת ראש המועצה לשעבר התקבלה בתאריך ; 

 
  ומשולבת כנספח ג'.15.11.15תגובת מהנדס המועצה התקבלה בתאריך ; 

 
 ומשולבת כנספח ד'.24.11.15ריך תגובת גזברית המועצה התקבלה בתא ; 

 
  ומשולבת כנספח ה'.25.11.15תגובת מנהל מחלקת חינוך במועצה התקבלה בתאריך ; 

 
  ומשולבת כנספח ו'.15.12.15תגובת ראש המועצה התקבלה בתאריך ; 
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 הממצאיםעיקרי  .4

  

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

1.  

מונתה מנהלת מחלקת רווחה לניהול תחום ההנגשה במועצה 

בניגוד להנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות 

 .הממליצות כי מנכ"ל/מזכיר המועצה ינהל תחום מהותי זה

 

וקושי לנהל קיים חוסר ידע מקצועי, טכני הביקורת התרשמה, כי 

במכלול ההיבטים הנדרשים ובכלל  את מערך ההנגשה כפי שנדרש

זה: תשתיות, בינוי, הנדסה, רישוי בניה, רישוי עסקים וכד', על ידי 

 מנהלת מחלקת הרווחה.

5.1 

מומלץ למנות את מזכיר המועצה או 

מנהל תשתיות או מהנדס המועצה, 

 כמוביל פרויקט ההנגשה במועצה.

 :24.9.25רווחה מתאריך התייחסות מנהלת 

כבר ביום קבלת המינוי של רכז הנגשה " .א

ציינתי בפני מזכיר המועצה, שנדרש למנות 

גורם בעל ידע טכני, ידע בתחום התשתיות, 

ידע הנדסי, שיכול באופן יעיל יותר להבין 

ולנהל את האתגרים שבנושא ההנגשה, 

-שבעיקרם אתגרים ונושאים טכניים

 הנדסיים. 

תי ברשויות שכנות )אבן בבדיקה שביצע .ב

צורן ולב -יהודה, כפר יונה, פרדסיה, קדימה

השרון( מובילי התחום הינם גורמים 

 ממחלקת הנדסה.

בשיחה שקיימתי עם אחראי על תחום  .ג

הנגישות בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

מוגבלות במשרד המשפטים, מר מאיר קלור, 

הוצג בפני ונטען שלמרות שקיימת האפשרות 

וקית למנות את מנהלת מח' רווחה הח

לתפקיד רכז נגישות, הניסיון מוכיח שאין זה 

 "נכון ביצועי ותפעולי.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

   

 19.10.15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

 "הנושא יבחן מחדש יחד עם ראש המועצה".

 

 :14.12.15תגובת ראש המועצה מתאריך 

  להלן תגובתי הכוללת בנושא ההנגשה:"

למרות העובדה שהוראות הרגולציה חלות על  כפי שציין מבקר המועצה בתחילת דוח זה,

רשויות מקומיות מזה שנים רבות והרשות הייתה צריכה לפעול ולקדם את נושא ההנגשה 

הוצג לביקורת על ידי רכזת הנגשה במועצה, כי דיון התנעה ראשון  -כבר לפני שנים רבות 

במהלכו התקבלה החלטה  בלבד,  2014ה בחודש נובמבר בנושא הנגשה התקיים במועצ

להתקשר עם אדריכל לביצוע סקר נגישות בבתי ספר, כתחילת התהליך. סקר הנגישות 

 -הנ"ל היה צריך להיות בסיס ליצירת תכנית עבודה לביצוע הנגשה במוסדות חינוך 

ים רבות שנדרשה להיות מוגשת מהמועצה למשרד החינוך ולמשרד התעשייה והמסחר שנ

 . 27.3.2012קודם לכן ולא יאוחר מתאריך 

כבר בתחילת הקדנציה שלי, מרגע שנודע לי על ההזנחה הקשה רבת השנים בנושא 

 ההנגשה, התחלתי לקדם את הנושא שלא טופל למעשה מעולם ולא נעשה דבר בנושא.

למרות שעוד בקדנציה הקודמת, הוטל על מנהלת מחלקת הרווחה לטפל ולהוביל את 

נושא, הסתבר לי לתדהמתי, כי מנהלת הרווחה לא מבינה בנושא בכלל, לא היו לה את ה

 הכלים לקדם את הנושא ולכן לא נעשה דבר והיא ביקשה להשתחרר מעול תפקיד זה.

בגלל העומס הכבד על כוח האדם של עובדי המועצה מפאת מחסור במנהלי מחלקות, 

ה לראות. אני מודע לחשיבות העצומה של הנושא מקודם על ידי לא בקצב אותו הייתי רוצ

קידום נושא הנגישות והבאתו למציאות בכל רחבי היישוב ואני פועל שהנושא יקודם 

 "בצורה משמעותית.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

2.  

למרות העובדה שהוראות הרגולציה חלות על רשויות מקומיות 

והרשות היתה צריכה לפעול ולקדם את נושא  מזה שנים רבות

הוצג לביקורת על ידי רכזת הנגשה  - לפני שניםההנגשה כבר 

התקיים במועצה בנושא הנגשה דיון התנעה ראשון במועצה, כי 

במהלכו התקבלה בלבד )אין תיעוד לדיון(,  2014בחודש נובמבר 

, החלטה להתקשר עם אדריכל לביצוע סקר נגישות בבתי ספר

 כתחילת התהליך.

 

וכנית עבודה סקר הנגישות הנ"ל היה צריך להיות בסיס ליצירת ת

שנדרשה להיות מוגשת מהמועצה  -לביצוע הנגשה במוסדות חינוך 

ולמשרד התעשייה והמסחר שנים קודם לכן עד למשרד החינוך 

 (.8/15תוכנית כאמור טרם הוגשה נכון לחודש ) 27.3.2012לתאריך 

5.1 

יש לקיים דיון תקופתי לבחינת  (א)

אופן והתקדמות יישום מערך 

 ההנגשה במועצה.

לתעד בפרוטוקול את דיוני יש  (ב)

המועצה בכלל ודיונים בנושא 

 הנגשה בפרט.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 
"אכן אין תיעוד לדיונים בנושא הנגשה 
במועצה, אך בוצע סקר נגישות במוסדות חינוך 
שהוגש לחברת "מבצר מהנדסים בע"מ" 
המהווים נציגי משרד החינוך בנושא בדיקת 

. הסקר אושר בחודש 7/15בחודש סקרי הנגשה 
 והועבר לאישור תקציבי במשרד החינוך." 8/15

 
 19.10.15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

בחודשים האחרונים נעשה ניסיון לאשר "
תקציב להכנת תוכנית אב להנגשה. תוכנית 
האב תהווה בסיס ראשוני לתוכנית עבודה 

טרם  10/15מקיפה שתיגזר ממנו. נכון לחודש 
 ".ר תקציב לנושאאוש

 

עיקרי תגובת מהנדס המועצה מתאריך 

 :)התגובה המלאה בנספח ג'( 15.11.15

יחד  אני לא אחראי לתחום הנגישות במועצה."
עם זאת תמיד נתתי סיוע לכל מה שקשור לפרק 

כמובן אמשיך  בינוי כאשר נתבקשתי לכך.

 "לסייע גם בהמשך.
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 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

3. 3 

אין במועצה פרוטוקולים ו/או סיכומי דיון בנושא הנגשת מבני 

 .5/2015ציבור לפני חודש 

סיכום דיון ראשון בו מצוין נושא הנגשה הינו בפורום מנהלי 

מתאריך נושאים שנדונו בפגישה(  29)נושא אחד מתוך מחלקות 

בו דווח, כי האדריכלית שהתבקשה לבצע סקר הנגשה  3.5.2015

י היישוב לא מבצעת את תפקידה בלוחות זמנים בבתי ספר ברחב

 .שנקבעו

 

: העדר מינוי בעל תפקיד בכיר בתחום הביצועי, לדעת הביקורת

כמו גם, העדר תיעוד לקיום דיונים, קביעת לוחות זמנים וסיכומי 

מעיד על  - 5/2015דיונים ופרוטוקולים בתחום ההנגשה עד לחודש 

 ה הקבוע בהוראות החוק.כשל וחוסר רצינות בניהול מערך ההנגש

5.1 

מומלץ למנות את מזכיר המועצה  (א)

או מנהל תשתיות או מהנדס 

המועצה, כמוביל פרויקט ההנגשה 

 במועצה.

יש לקיים דיון תקופתי לבחינת  (ב)

אופן והתקדמות יישום מערך 

 ההנגשה במועצה.

יש לתעד בפרוטוקול את דיוני  (ג)

המועצה בכלל ודיונים בנושא 

 הנגשה בפרט.

 :24.9.25מנהלת רווחה מתאריך  התייחסות

"אכן אין תיעוד לדיונים בנושא הנגשה 

במועצה, אך בוצע סקר נגישות במוסדות חינוך 

שהוגש לחברת "מבצר מהנדסים בע"מ" 

המהווים נציגי משרד החינוך בנושא בדיקת 

. הסקר אושר בחודש 7/15סקרי הנגשה בחודש 

 והועבר לאישור תקציבי במשרד החינוך." 8/15
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 ת

4.  

הוראות התקנות בתחום ההנגשה, מחייבות את המועצה להתייעץ 

 ולקבל אישורים ממורשה נגישות למבנים, תשתיות וסביבה

במסגרת יישום הוראות ומורשה "נגישות השירות"  )מתו"ס(

 הרגולציה בתחום ההנגשה.

 

נגישות מבנים, "מורשה לולא התקשרה עם לא מינתה המועצה 

 ."תשתיות וסביבה

מורשה ולא התקשרה עם לא מינתה באופן דומה, המועצה 

 "נגישות השירות".

5.2 
5.3 

נגישות "יש להתקשר ולמנות יועץ 

" )מתו"ס( למבנים, תשתיות וסביבה

 .ויועץ "נגישות השירות"

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

אכן המועצה לא מינתה יועצי נגישות " .א

 לנושאי נגישות מתו"ס ונגישות השירות.

יחד עם זאת, המועצה יצרה קשר בחודש  .ב

עם אנשי מקצוע בתחום. התקבלו  7/15

הצעות מחיר לביצוע עבודות להכנת תוכנית 

אב יישובית בתחום ההנגשה עם אפשרות 

להרחיבה להכנת תוכניות נגישות ומתן 

 התאם לתקנות.הדרכת עובדים ב

"ר מאושר )הנושא עקב העובדה שאין תב .ג

אפשרות  אין –במליאת המועצה(  נדוןטרם 

מעשית להתקשר ולהפעיל את יועצי הנגישות 

 "ולהתקדם בתהליך.
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מהותיו תגובה המלצות
 ת

5.  

לא הוצג לביקורת כתב מינוי כתוב וחתום למינוי רכז נגישות 

כאמור בהוראות החוק, הכולל בין היתר: הגדרת התפקיד,  במועצה

אופן יישומו, היקפו, סמכויותיו והאחריות המוטלת על בעל 

 התפקיד. 

 

נמסר לביקורת על ידי רכזת הנגשה )מנהלת מחלקת רווחה(, כי היא 

 ולא מכירה כתב הסמכה כאמור. בעל פהמונתה לתפקיד 

5.4 

תחום כל מינוי של בעל תפקיד כאחראי 

רגולטורי בנוסף לתפקידו, מחויב 

להיעשות בכתב מינוי רשמי, כתוב 

וחתום בכלל והנפקת כתב מינוי 

כאחראי פרויקט ויישום הרגולציה 

 בתחום הנגשה בפרט.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הידע המקצועי שלי בתחום הנגשה חלקי  .א

ביותר שכן אין לי זמן ומשאבים ללמוד את 

תחום ההנגשה הינו נוסף לתפקידי  התחום.

 כמנהלת מחלקת רווחה במועצה. 

רוב תחום ההנגשה כולל חומר עם מושגים  .ב

טכניים ואני לא מבינה וזקוקה לפרשנות 

לכל מסמך מסוג זה. מדי פעם מתקיימות 

פגישות עם מהנדס היישוב שמציג נכונות 

ורצון לסייע, אך הדבר לא נראה לי יעיל, 

תאים ובקצב לא מתקדם באופן לא מ

 "ראוי.

 

 :19.10.15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

במסגרת הבחינה המחודשת למינוי רכז "

נגישות ומנהל הפרויקט יצא כתב מינוי חתום 

 על ידי ראש המועצה".
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מהותיו תגובה המלצות
 ת

6.  

לא נטלה חלק ולא )מנהלת מחלקת רווחה( רכזת ההנגשה במועצה 

 הדרכה בתחום ההנגשה. השתתפה באף יום עיון, קורס או

 4.8.2015הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת רווחה בתאריך 

היא מרגישה חוסר במסגרת תפקידה כרכזת הנגשה במועצה, כי 

מהותי בתחום הטכני המגביל אותה בביצוע תפקידה באופן 

 מקצועי.

רכזת הנגשה דיווחה לביקורת כי הציגה אפשרות : יתרה מכך

ה להשתתף בהדרכלהנהלת המועצה  2015במהלך שנת  וחשיבות

 בקשתהאך  - שלה בתחום ההנגשה לאור חוסר הידע תוהשתלמו

 .בשלילה תהנענ

: רכזת הנגשה לא נטלה חלק ולא השתתפה בשום יום עיון כתוצאה

 ו/או הדרכה ו/או השתלמות בתחום ההנגשה.

 
מנהלת מחלקת רווחה מסרה, כי בכל הרשויות השכנות ובכלל זה, 

מעצה מקומית אבן יהודה, מועצת אזורית לב השרון, כפר יונה, 

רכז נגישות הינו בעל תפקיד בעל  -צורן, פרדסיה ואחרים -קדימה

 כישורים הנדסיים ממחלקת ההנדסה ברשות.

5.5 

יש לשלוח את רכז הנגשה וכל בעל 

חום ההנגשה תפקיד האחראי בת

לקורסים והשתלמויות ללימוד והכרות 

 הרגולציה האנפה בתחום ההנגשה.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

אכן לא נטלתי חלק ולא השתתפתי בשום " .א

יום עיון, השתלמות או קורס בתחום 

 ההנגשה.

הוסבר לי, שעקב מגבלה תקציבית אין  .ב

תקציב להשתתפותי בקורס בנושא הנגשה 

 ".2015בשנת  שביקשתי לקחת חלק בו

 

 :19.10.15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

תקציב הדרכת עובדים נמצא בחוסר ויש קושי "

לנהל הדרכה מינימלית של עובדים בכל 

 התחומים".
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מהותיו תגובה המלצות
 ת

7.  

, שלבית לניהול מערך ההנגשה במועצה-אין במועצה תוכנית רב

 ותתקנות הנגישות המציגומכח בהתאם להנחיות משרד המשפטים 

 .את פריסת פעולת הרשות לאורך השנים
5.6 

שלבית לניהול -יש להכין תוכנית רב

מערך ההנגשה ויישום הוראות 

 הרגולציה בתחום.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

לניהול שלבית -אב רבאכן אין תוכנית " .א

 תחום ההנגשה במועצה.

הנגישות יש לאחר התקשרות עם יועצי  .ב

 להכין תוכנית אב לטיפול בתחום ההנגשה.

חשוב לציין, שעקב העובדה שאין תב"ר  .ג

 במליאת המועצה( נדון)הנושא טרם מאושר 

אין אפשרות מעשית להתקשר ולהפעיל  –

 "את יועצי הנגישות ולהתקדם בתהליך.

 

8.  

לתחום תב"ר ו/או לא נמצא תקציב ייעודי , 8/15למועד הביקורת 

 .2015 -ו 2014, 2013בתקציב המועצה לשנים  הנגשה

לא יהיה  - הביקורת מעירה, כי ללא תקציב ייעודי לתחום הנגשה

ניתן להטמיע את דרישות הרגולציה וליישם הנגשה ברחבי 

 היישוב.

5.7 

בהתאם לתוכנית היישום של הוראות 

הרגולציה בתחום ההנגשה שתקבע 

ולאשר תקציב יש לשריין  -במועצה 

 ייעודי לתחום.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"אכן עד היום לא היה תקציב יעוד ו/או  .א

 תב"ר לתקצוב תחום ההנגשה.

הגשתי בקשה לפתיחת תב"ר  7/15בחודש  .ב

₪,  188,000למזכיר המועצה על סך 

בהתבסס על הצעת מחיר אחת שהתקבלה 

 מיועץ נגישות. 

טרם נדונה במליאת  בקשתי לפתיחת תב"ר .ג

 המועצה והנושא לא קודם."
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9.  

כפי שהומלץ במדריך למנהלים כל שלבי הביצוע בפרויקט הנגשה, 

 2009ברשויות המקומיות, שפורסם על ידי משרד המשפטים בשנת 

 .ולא בוצע - וכמקובל בניהול פרויקטים

 

באופן לקוי ולא  הנ"ל מעיד על ניהול פרויקט ההנגשה במועצה

בכדי, המועצה בפיגור רב ביישום הוראות הרגולציה והשירות 

 .ויותמוגבלאנשים עם ל

5.8 

יש לפעול ליישום הוראות הרגולציה 

בתחום הנגשה בשלבים וכהליך ניהול 

פרויקט, על מנת, להבטיח יישום נאות 

 ויעיל של הוראות החוק והתקנות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"אכן המועצה בפיגור ביישום תחום  .א

 ההנגשה. 

טרם גובשה תוכנית אב יישובית רב שלבית  .ב

 ליישום ההוראות בתחום ההנגשה.

יחד עם זאת, יש לציין, כי רמת המודעות  .ג

בקרב בעלי תפקידים במועצה על חשיבות 

באופן  2015נושא ההנגשה עלתה בשנת 

 משמעותי. 

וכנן ביישוב בכל פרויקט בינוי/שיפוץ שמת .ד

)פרויקט שיפוץ מועדון הקשיש ושיפוצי קיץ 

(, מתקצבים 2015במוסדות חינוך בקיץ 

 יועץ נגישות."
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10.  

בכלל זה מבני ציבור בהם בנייני ציבור רבים ומהותיים ביישוב 

כגון: הספרייה )ניתן שירות בסיסי לציבור ומתקני רווחה לתושב 

ל המועצה, לנוער בסיכון, שירות פסיכולוגי שהעירונית, בית חם 

]יום מועדונית לילדים נזקקים, "החורשה" בה מתקיימים טכסים 

, בני עקיבא, מגרש העצמאות, טקסי הצופים, יריד חוגים של המתנ"ס וכד'[

שלא  לא מונגשים לאנשים עם מוגבלויות - כדורגל ואחרים(

ם באופן מהותי יכולים להיכנס למקומות ציבוריים אלה ומופלי

 .מאנשים ללא מוגבלות

 תמונות מוצגות בגוף הדוח.

6.1 

יש לפעול בהתאם להוראות החוק  (א)

והתקנות להנגשת מבני ציבור 

קיימים בהתאם ללוחות הזמנים 

 הקבועים.

יש לבצע "שידוד מערכות"  (ב)

לשיפור הניהול והטיפול של 

המועצה בהליך יישום הוראות 

מוסדות חינוך  הרגולציה והנגשת

 ומבני ציבור.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"קיימת רשימת בנייני ציבור וגנים  .א

 ציבוריים עם מתקני משחק ביישוב.

בדיקת הנגישות בבנייני ציבור אלה לא  .ב

בוצעה ולא ידוע המצב הקיים מבחינת 

 הנגשה.

כפי שצוין לעיל, הנושא מתוכנן ליישום  .ג

אב יישובית, לאחר  במסגרת הכנת תוכנית

אישור ופתיחת תב"ר והתקשרות עם היועץ 

 הנבחר בתחום ההנגשה."
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11.  

נכון המועצה לא ערכה רשימת בניינים בהם נדרש לבצע הנגשה 

, ולא עמדה בהנחיות תקנות נגישות למקום 8/15למועד הביקורת 

עד לתאריך  ציבורי שהוא בניין קיים, שחייבו עריכת רשימה כאמור

נכון למועד הביקורת, מהמועד  שנים 3 -)פיגור של יותר מ 22.6.12

 (.האחרון הקבוע בתקנות

6.2 

יש להכין רשימת בנייני ציבור בהתאם 

לפירוט המצוין בהוראות החוק ולציין, 

את הפעולות שיש לבצע בכל מבנה 

לאנשים עם  ובמטרה להנגיש

 מוגבלויות.

 :24.9.25מתאריך התייחסות מנהלת רווחה 

"קיימת רשימת בנייני ציבור וגנים  .א

 ציבוריים עם מתקני משחק ביישוב.

בדיקת הנגישות בבנייני ציבור אלה לא  .ב

בוצעה ולא ידוע המצב הקיים מבחינת 

 הנגשה.

כפי שצוין לעיל, הנושא מתוכנן ליישום  .ג

במסגרת הכנת תוכנית אב יישובית, לאחר 

והתקשרות עם היועץ  אישור ופתיחת תב"ר

 הנבחר בתחום ההנגשה."

 

 :19.10.15תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"עם היוודע דרישות התקנות יובא לדיון 

 ואישור בוועדת תנועה יישובית".
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

 ל .12

לא בוצעו בדיקות נגישות במבני  8/15בחודש נכון למועד הביקורת 

לא המועצה ו ,מונד-תל ציבור בשטח המוניציפאלי של המועצה

 התאמת נגישות בבניינים ציבורייםתקנות ת בהוראות עומד

)פיגור של יותר  6/13שחייבו השלמת הבדיקות עד לחודש  קיימים,

 .משנתיים, נכון למועד הביקורת, מהמועד האחרון הקבוע בתקנות(

6.3 

יש להכין רשימת בנייני ציבור בהתאם 

לפירוט המצוין בהוראות החוק, לבצע 

בדיקות התאמת הנגישות להוראות 

החוק ולציין, את הפעולות שיש לבצע 

בכל מבנה במטרה להנגישו לאנשים עם 

 מוגבלויות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"קיימת רשימת בנייני ציבור וגנים  .א

 קני משחק ביישוב.ציבוריים עם מת

בדיקת הנגישות בבנייני ציבור אלה לא  .ב

בוצעה ולא ידוע המצב הקיים מבחינת 

 הנגשה.

כפי שצוין לעיל, הנושא מתוכנן ליישום  .ג

במסגרת הכנת תוכנית אב יישובית, לאחר 

אישור ופתיחת תב"ר והתקשרות עם היועץ 

 "הנבחר בתחום ההנגשה.

 

13.  

נגישות בשום מבנה ציבורי ברחבי היישוב,  לא בוצעה התאמת

 15% -בניגוד להנחיות התקנות שיש להשלים התאמת נגישות ב

 .6.15ממבני הציבור הקיימים במועצה עד לחודש 

 

פיגור מהותי עד להגעה לשלב ביצוע עבודות  צופה הביקורת

 להנגשת מבני הציבור.

6.4 

מבני ציבור קיימים  יש לפעול להנגשת

 בהתאם להוראות החוק.

צורך לבצע, בין היתר, לשם כך, יש 

תוכנית אב לניהול הפרויקט,  הכנת

לאשר תב"ר, לבחון תקצוב משרדי 

ממשלה )כגון: משרד החינוך(, מינוי 

בעלי תפקידים, התקשרות עם יועצי 

 ., בהתאם להמלצותנגישות וכד'

 :25.24.9התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"קיימת רשימת בנייני ציבור וגנים  .א

 ציבוריים עם מתקני משחק ביישוב.

בדיקת הנגישות בבנייני ציבור אלה לא  .ב

בוצעה ולא ידוע המצב הקיים מבחינת 

 הנגשה.

כפי שצוין לעיל, הנושא מתוכנן ליישום  .ג

במסגרת הכנת תוכנית אב יישובית, לאחר 

אישור ופתיחת תב"ר והתקשרות עם היועץ 

 בתחום ההנגשה."הנבחר 
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מהותיו תגובה המלצות
 ת

14.  

נדגמו מתחמי חניה  29.8.15בתאריך בסיור שהביקורת ביצעה 

חניה )אף לא אחת( הקצאת ללא  -ציבורים רבים ברחבי היישוב  

לנכים מכלל עשרות החניות במתחם, בניגוד לתקן חניות שנקבעו 

 .שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בהוראות התקנות

 

 

7.1 

יש להקצות חניות נכים במתחמי חניה 

בהתאם ברחבי היישוב, ציבוריים 

 להוראות התקנות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב " .א
ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

במועצה מחסור בכ"א ומדובר בנושאים  .ב
טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג
הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 
בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 
ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 "וכד'(.

 
ך עיקרי תגובת מהנדס המועצה מתארי

 :)התגובה המלאה בנספח ג'( 15.11.15

לאחר קבלת הדו"ח נעשה סיור במקומות "
כי לא קיים שם  ,שציינת בדו"ח ואכן נמצא

יתכן וצבע סימון דהה  סימון של חניות נכים.
בכל אופן נעלה את הנושא לדיון  עם הזמן.

בוועדת התנועה הקרובה ונסמן חניות לנכים 
הנחיות לאחר קבלת החלטת הועדה וקבלת 

יחד עם זאת ברצוני לציין כי  יועץ התנועה.
בחניונים ציבוריים רבים שבאחריות המועצה 
 קיימות חניות לנכים עפ"י דרישות התקן,

 בחניון של מתנ"ס, לדוגמה בחניון ליד המועצה,
-בחניון ליד מרכז המסחרי ברחובות הדקל

כ"כ  חניון בית ספר "אור תורה" וכו', הנרקיס,
עשרות  וסומנו התנועה אושרו במסגרת ועדת

 "חניות לנכים ברחבי הישוב.
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פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

15.  

המועצה לא הכינה תוכנית הנגשה לתחנות אוטובוס כנדרש 

 בהנחיות הוראות התקנות להנגשת תחנות אוטובוס.

שנים  10 -המדובר בפיגור מהקבוע בהוראות החוק של למעלה מ

)שנה מפרסום  24.6.2004אשר סיומה היה צריך להסתיים בתאריך 

 (.24.6.2003התקנות בתאריך 

7.2 
יש להכין תוכנית הנגשה לתחנות 

 אוטובוס כנדרש בהוראות התקנות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב " .א

ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

במועצה מחסור בכ"א ומדובר בנושאים  .ב

טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג

הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 

בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 

ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 "וכד'(.
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 ת

16.  

כי תחנות עולה,  29.8.15בסיור שהביקורת ביצעה בתאריך 

תקנות הסדרת נגישות לשירותי בהאוטובוס שנדגמו אינן עומדות 

)הפרש גובה לסככת המתנה, ללא רחבת הערכות, תחבורה ציבורית 

ס"מ לפחות, ללא ידיות  110ללא מעבר פנוי משפת המדרכה באורך 

 .אחיזה וכד'(

 

תחנות אוטובוס כקבוע בתקנות שהיו  המועצה לא התחילה הנגשת

, 24.6.2014צריכות כבר להסתיים לפני למעלה משנה עד לתאריך 

  .2003שנים לביצועה משנת  10לאחר שניתנה תקופה מרבית של 

למפקח על התעבורה, אחת לשנה, על לא דיווחה  כמו כן, המועצה

 כנדרש בהוראות התקנות. - התקדמות ביצוע התכנית

 .מוצגות בגוף הדוחתמונות 

7.2 

הנגשה לתחנות  לאחר הכנת תוכנית

אוטובוס בשילוב הגורמים 

יש להנגיש תחנות  המקצועיים,

אוטובוס ותחבורה ציבורית לאנשים 

 עם מוגבלויות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב " .א

ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

במועצה מחסור בכ"א ומדובר בנושאים  .ב

טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג

הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 

בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 

ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 "וכד'(.
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 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

17.  

ה נמצאברחבי היישוב,  19.8.15שהביקורת ביצעה בתאריך בסיור 

מקומות שנבדקו(, בו אין הנמכת מדרכה  15)מתוך  מקרה בודד

מחניית נכים/מעבר חציה המאפשרת מעבר לאדם מוגבל לעלות 

 .למדרכה

7.3 

יש לבצע סקר ובדיקת התאמת 

מעברים בין מדרכות למעברי חציה 

וחניות נכים ברחבי היישוב ולפעול 

להנגשת מדרכות ותשתיות לאנשים עם 

 מוגבלות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב  .א

ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

בכ"א ומדובר בנושאים  במועצה מחסור .ב

טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג

הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 

בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 

ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 וכד'(."

 

עיקרי תגובת מהנדס המועצה מתאריך 
 :התגובה המלאה בנספח ג'() 15.11.15

אדאג יחד עם אחראי תשתיות במועצה לבצע  "

 הנמכה ליד מתחם גני ילדים ברח' הרימון.

לפני מספר שנים הגשנו בקשה למשרד  לידיעה:

התחבורה לקבלת תקציב לביצוע הנמכות 

לאחר קבלת  לנכים במדרכות ומעברי חצייה.

 "התקציב בוצעו הנמכות ברחבי הישוב.
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 ת

18.  

גני משחקים ציבוריים רבים מסיור שהביקורת ביצעה עולה, כי 

ברחבי היישוב לא מונגשים, המועצה כלל לא מיישמת את הנחיות 

)חלק  ההנגשה לאתרי משחק ומתקני משחק לילדים עם מוגבלות

 (.1498לתקן  8

7.4 

יש לבצע סקר ובדיקת התאמת מתקני 

משחק בגנים ציבוריים ברחבי היישוב 

ולפעול להנגשת גנים ציבוריים לאנשים 

 עם מוגבלויות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב " .א

ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

במועצה מחסור בכ"א ומדובר בנושאים  .ב

טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג

הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 

בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 

ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 "וכד'(.

 

 :0.1519.1תגובת מזכיר המועצה מתאריך 

"ישנם גני משחק לילדים מונגשים לנכים. כמו 

כן, בתקופה הקרובה המועצה נערכת להבאה 

לתקן של כל גני המשחקים ביישוב. תינתן 

 הנחיה לבחון גם את נושא הנגשת המתקנים".
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19.  
מקלטים רבים ברחבי היישוב לא מונגשים לאנשים עם מוגבלות 

 7.5 מהותי לצורך הגעה למקלט.וכוללים גרם מדרגות 

יש לבצע סקר ובדיקת התאמת 

מקלטים ציבוריים ברחבי היישוב 

ולפעול להנגשת להוראות הרגולציה 

מקלטים ציבוריים לאנשים עם 

 מוגבלויות.

 :24.9.25התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הנושא יבחן במסגרת תוכנית אב ליישוב " .א

ולאחר התקשרות עם יועץ נגישות ואישור 

 תב"ר. 

במועצה מחסור בכ"א ומדובר בנושאים  .ב

טכניים שדורשים לקיחת יועץ מיוחד 

 בנושא. 

בהתקשרות עם יועצי נגישות הסוגיה  .ג

הובהרה. הצעות המחיר שהתקבלו כללו 

בדיקת הנגשת יישוב כוללנית )בנינים, גנים 

ציבוריים, תחנות אוטובוס, מדרכות, חניות 

 "וכד'(.

 

20.  

ב)ב( לחוק רישוי עסקים 8המועצה לא מיישמת את הוראות סעיף 

ולא דורשת אישור של מורשה נגישות כתנאי  1968-תשכ"חה

, זאת במטרה להבטיח שעסק טעון רישוי להנפקת רישיון עסק

מונגש לאנשים עם  -לציבור שהוא מקום ציבורי או נותן שירות 

 .מוגבלות

7.6 

מורשה לנגישות יש לקבל חוות דעת של 

שה השירות וחוות דעת של מור

לנגישות מתו"ס המאשרות שעסק טעון 

רישוי שהוא מקום ציבורי או נותן 

שירות לציבור מונגש בהתאם להוראות 

 הרגולציה.

תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים מתאריך 

28.10.15: 

בעיקרון רוב העסקים בישוב ללא בעיית " .א

הנגשה מהרחוב לתוך העסק, אך בתוך העסק 

נדרשים בעלי העסקים להתאים את דלפק 

 השירות לאנשים עם מוגבלויות.

עלות העסקת יועץ נגישות כנדרש בהוראות  .ב

החוק היא גבוהה מאוד. היה רצוי שיוכשר 

עובד מתוך המועצה לטובת העניין בהתאם 

 ."להוראות החוק
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21.  

זכויות קובע כי בעל מוסד חינוכי יגיש  שוויון' לחוק 2גל19סעיף 

לשר החינוך ולשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, תוכנית המפרטת 

את דרכי הנגשתו והתאמתו של המוסד ושירותי ההשכלה הניתנים 

 על ידו.

 

מוסדות חינוך לא  תוכנית כאמור להנגשת -להוראות החוק בניגוד 

 . ה, המסחר והתעסוקהיהוגשה לשר החינוך ולשר התעשי

המחייבות משלוח תוכנית בפיגור ביישום הוראות החוק המדובר 

)למועד הביקורת(  שנים 3.5 -של למעלה מהנגשה כאמור 

מהתאריך האחרון ליישום הוראות החוק שנקבע לתאריך 

27.3.2012. 

 

כתב מנציבות שוויון זכויות התקבל במועצה מ 3.8.15בתאריך 

: "החלה הדרגתית לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בנושא

בו  מכתב התראה לפני צו" –של התאמות נגישות למוסדות חינוך 

נקבע שלאור הפיגור ביישום הוראות החוק, המועצה תבצע הנגשה 

 במוסדות חינוך בלוחות זמנים, כדלקמן:

  5/16יונגשו עד לחודש  "תורהאור "ו "רבין"קרית חינוך בי"ס . 

  5/17יונגש עד לחודש  "שלנו"בי"ס ממלכתי . 

  5/18יונגש עד לחודש  "נוף ילדות"בי"ס. 

  5/19יונגש עד לחודש  "ניצנים"בי"ס. 

8.1 

יש להכין באופן מידי תוכנית להנגשת 

מוסדות חינוך בהתאם להוראות 

 הרגולציה.

 :51.24.9התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

הוגש סקר נגישות  24.9.15"נכון לתאריך 

המהווה בסיס להכנת תוכנית נגישות במוסדות 

חינוך למשרד החינוך, לקבלת התחייבות 

 תקציבית.

על המועצה להכין, בשיתוף מהנדס המועצה, 

טבלת מוסדות חינוך לביצוע עבודות הנגשה 

בצורה הדרגתית ובהתאם ללו"ז הזמנים 

 שנקבעו על ידי הנציבות."
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22.  
הוראות חוק ל 5לג19סעיף כנדרש בהמועצה לא הגישה דיווח שנתי 

 8.2 אודות ביצוע הנגשה במוסדות חינוך. ,שוויון הזדמנויות
יש להגיש דיווח שנתי אודות סטאטוס 

 ביצוע הנגשה במוסדות חינוך.
 

 

23.  

לביצוע התאמות הנגישות המועצה לא הגישה בקשה להיתרי בניה 

. 27.9.2012במוסדות החינוך שבתחומה כקבוע בתקנות עד לתאריך 

 שנים מהוראות הרגולציה. 3 -המדובר בפיגור של למעלה מ
8.3 

יש להגיש היתרי בניה לביצוע התאמות 

נגישות במוסדות חינוך לאחר הגשת 

תוכנית הנגשה ותקצוב מתאים 

 להנגשת מוסדות חינוך.

 :51.24.9נהלת רווחה מתאריך התייחסות מ

הוגש סקר נגישות  24.9.15"נכון לתאריך 

המהווה בסיס להכנת תוכנית נגישות במוסדות 

חינוך למשרד החינוך, לקבלת התחייבות 

 תקציבית.

על המועצה להכין, בשיתוף מהנדס המועצה, 

טבלת מוסדות חינוך לביצוע עבודות הנגשה 

ם בצורה הדרגתית ובהתאם ללו"ז הזמני

 שנקבעו על ידי הנציבות."

 

24.  

זאת חרף העובדה,  ,הנגשת מוסדות חינוך טרם החלה בביצוע

שהמועצה נדרשה להתחיל בביצוע הנגשה בהתאם להוראות חוק 

 1.5.07שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלים, כבר מתאריך 

 השנים הבאות. 12 -ולסיימה בפריסה שווה בכל אחת מ

8.4 

פעול באופן מידי להכנת תוכנית יש ל

ביצוע כולל לו"ז, גורם אחראי ותקציב, 

זאת במטרה להתחיל ביצוע הנגשה 

במוסדות חינוך בהתאם להוראות 

היתרי  תהגשהרגולציה, זאת לאחר 

בניה לביצוע התאמות נגישות 

לאחר הגשת תוכנית  ,במוסדות חינוך

הנגשה ותקצוב מתאים להנגשת 

 מוסדות חינוך.

 :51.24.9ייחסות מנהלת רווחה מתאריך הת

הוגש סקר נגישות  24.9.15"נכון לתאריך 

המהווה בסיס להכנת תוכנית נגישות במוסדות 

חינוך למשרד החינוך, לקבלת התחייבות 

 תקציבית.

על המועצה להכין, בשיתוף מהנדס המועצה, 

טבלת מוסדות חינוך לביצוע עבודות הנגשה 

"ז הזמנים בצורה הדרגתית ובהתאם ללו

 שנקבעו על ידי הנציבות."
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25.  

חרף העובדה שהמועצה קיבלה הודעה רשמית אודות תלמידים עם 

 ,בגינם באחריות המועצה להנגיש כיתות לימוד ,לקות שמיעה

תחילת שנת הלימודים  לפניחודשים  5 -כ) 2.4.14בתאריך 

קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בתאריך  תשע"ה(,

, 515..15החלה להנגיש את הכיתות בתאריך המועצה  - 148.18.

ימים ספורים לפני תום שנת הלימודים  -למעלה משנה לאחר מכן 

 .תשע"ה

: למרות הרשאה תקציבית ממשרד החינוך והעובדה כתוצאה

עם לקות התלמידים  -שביצוע כיתה אקוסטית עורך ימים ספורים 

שמיעה למדו בכיתות לא מונגשות ולא מתאימות בכל שנת 

 הלימודים תשע"ה.

 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי התלמידים הנ"ל עם 

לקות שמיעה למדו בבתי ספר במועצה שנים קודם לכן בשכבות גיל 

נמוכות )עלו מבי"ס יסודי לחטיבת ביניים(, והיה ידוע למועצה 

עבורם כיתות זמן רב קודם לכן )עוד לפני קבלת שנדרש להנגיש ב

 (.2.4.14ההודעה הרשמית בתאריך 

8.5 

יש חשיבות שביצוע כיתות אקוסטיות 

מונגשות לתלמידים עם לקות שמיעה 

יבוצע, ככל הניתן, עוד לפני תחילת 

שנת הלימודים. יש חשיבות שהמועצה 

 תערך לכך מבעוד מועד.

בתאריך  תגובת מנהלת הרכש במועצה

28.10.15: 

הנגשת הכיתות האקוסטיות בשנת הלימודים "

תשע"ה התעכבה, בין היתר, לאור זמן רב 

שערך עד לבחירת הספק המבצע ויציאה 

 למכרז. 

וסיים את ביצוע  13.5.15הספק נבחר בתאריך 

 ".20.5.15ההתקנה בתאריך 

 

התייחסות מנהלת מחלקת חינוך עיקרי 

 :25.11.15במועצה מתאריך 

ההמלצה בנושא הכיתות האקוסטיות יושמה "

כבר לקראת שנה"ל הנוכחית. הכיתות היו 

 ."2015מוכנות בספטמבר 
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26.  

אתר האינטרנט של המועצה אינו מונגש לאנשים עם מוגבלות, 

 כנדרש בהוראות הרגולציה.

יודגש, כי אתרי אינטרנט רבים של גופים המעניקים שירות לקהל, 

 זה, אתרי אינטרנט של רשויות מקומיות מונגשים.בכלל 

9.1 
יש להנגיש את אתר האינטרנט של 

 המועצה בהתאם להוראות הרגולציה.

 :24.9.15התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

"דוברת המועצה האחראית על אתר האינטרנט 

 של המועצה השתתפה ביום עיון בנושא הנגשת

אתרי אינטרנט, לצורך רכישת ידע בסיסי 

 בנושא.

כפי שהבנתי, לאחר העמקה בנושא, דוברת 

המועצה הגיעה למסקנה שהמועצה זקוקה 

 ליועץ מיוחד בנושא."

 

 :19.10.15תגובת דוברת המועצה מתאריך 

  הנגשת אתר האינטרנט הרשותי אינה"

מילה בעלמא. יש צורך בהטמעה אלמנטים 

עה, לנכויות גפיים ועוד. לעיוורים, כבדי שמי

הנגשת אתר אינטרנט, כולל מתן מענה 

לכלל הנכויות, דבר שמצריך ידע ועבודה 

 מקצועית. 

  ביום העיון שהתקיים מטעם מרכז השלטון

המקומי התברר לי, כי רק הרשויות 

שהקימו לאחרונה לאחר כניסת חוק 

הנגישות לתוקפו אתר אינטרנט, הטמיעו גם 

 תר.את נושא הנגישות בא
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תגובת דוברת המועצה מתאריך המשך 

19.10.15: 

 מונד -מכאן יוצא, שמאחר וכל המועצה תל

עומדת בפני הנגשה באופן כולל )מבני 

ציבור, תשתיות, מוסדות חינוך וכד'(, אותו 

יועץ ייתן גם מענה לנושא הנגשת אתר 

 האינטרנט הרשותי.

  ביקשתי 2016בתקציב המועצה לשנת ,

כממונה על אתר האינטרנט של המועצה, 

על מנת ₪  12,000תוספת תקציבית בסך 

 נושאלקבל חוו"ד מקצועית והטמעת 

 ."הנגישות באתר האינטרנט

 

27.  

לא יידעה את עובדיה אודות הוראות וחובות הרגולציה המועצה 

שוויון זכויות , כמצוין בתקנות בתחום הנגשה לאנשים עם מוגבלות

 .2013-ג(, תשע"לשירותלאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות 
9.2 

יש צורך להדריך וליידע את עובדי 

המועצה אודות הוראות החוק 

והמחויבות )בכלל התחומים( והתקנות 

של כל עובד למתן שירות הולם, 

 מתאים וראוי לאדם עם מוגבלות.

 :51.24.9מתאריך התייחסות מנהלת רווחה 

תחום הנגשת השירות ובכלל זה הדרכת "

שובית שתבוצע יהעובדים כלולה בתוכנית אב י

רק לאחר קבלת אישור תב"ר לתקצוב הנושא 

 והתקשרות עם יועץ נגישות.

ללא התמחות בנושא, ידיעת התקנות, החוקים 

, ללא ידע טכני ותקציבים דלים וההוראות

אני מתקשה לבצע את  –שואפים לאפס 

 התפקיד החשוב בתחום ההנגשה."
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 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

פרק  הממצא #
 בדוח

מהותיו תגובה המלצות
 ת

28.  

. המועצה לא ביצעה הדרכות והכשרות הקבועות בהוראות התקנות

)נכון  וחצישנה למעלה מהמדובר בפיגור בביצוע התקנות של 

שהיו בהתאם להוראות התקנות  9/15למועד הביקורת בחודש 

 (.25.4.14להתבצע עד לתאריך  ותצריכ

9.3 

יש צורך להדריך וליידע את עובדי 

המועצה אודות הוראות החוק 

והמחויבות )בכלל התחומים( והתקנות 

של כל עובד למתן שירות הולם, 

 מתאים וראוי לאדם עם מוגבלות.

 :51.24.9התייחסות מנהלת רווחה מתאריך 

השירות ובכלל זה הדרכת  תחום הנגשת"

שובית שתבוצע יהעובדים כלולה בתוכנית אב י

רק לאחר קבלת אישור תב"ר לתקצוב הנושא 

 והתקשרות עם יועץ נגישות.

ללא התמחות בנושא, ידיעת התקנות, החוקים 

, ללא ידע טכני ותקציבים דלים וההוראות

אני מתקשה לבצע את  –שואפים לאפס 

 שה."התפקיד החשוב בתחום ההנג
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 מוגבליםניהול פרויקט מערך ההנגשה לאנשים  .5

 

 מוביל מערך יישום ההנגשה במועצה .5.1

 

מדריך למנהלים  2009משרד המשפטים נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות פרסם בשנת  .5.1.1

 נגישות לאנשים עם מוגבלות ברשויות המקומיות". –בנושא "עיר 

 

אסטרטגית רב הטמעת נושא ההנגשה במערכת העירונית דורשת, בין היתר, עבודת מטה, בנית תוכנית  .5.1.2

 שלבית, ניהול תקציב, קביעת מפרטים וניהול קבלנים.

 

 בעל תפקיד אחראי

לאור מהותיות תחום ההנגשה נקבע, במסגרת המדריך לניהול מערך ההנגשה ברשויות מקומיות  .5.1.3

שפורסם על ידי משרד המשפטים, בין היתר, כי מוביל את התהליך יהיה בעל תפקיד ביצועי בדרג גבוה 

 ות או מזכיר(, כדלקמן:)מנכ"ל הרש

"הנהלת הרשות היא זו שצריכה להוביל את התהליך ולהעמיד בראשו בעל תפקיד ביצועי 

 בדרג גבוה )מנכ"ל הרשות או מזכיר(".

 

 למדריך, כדלקמן: 31בעמוד  3.3עוד נקבע בסעיף 

הניסיון מראה שעבודת המטה יעילה יותר כאשר היא נעשית מתוך לשכת מנכ"ל העירייה "

 חבר מועצה שהוא גם חבר הנהלה בכיר".או 

 

למדריך יישום לרשות המקומית נקבע, בין היתר, כי מוביל תחום ההנגשה יבצע בין היתר,  5.1בסעיף  .5.1.4

 כדלקמן:
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מונתה מנהלת מחלקת רווחה בניגוד מסקירת הביקורת עולה, כי לניהול תחום ההנגשה במועצה  .5.1.5

מוגבלויות הממליצות כי מנכ"ל/מזכיר המועצה ינהל להנחיות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם 

 .תחום מהותי זה

 

 קיים חוסר ידע מקצועי, טכני וקושי לנהל את מערך ההנגשה כפי שנדרשהביקורת התרשמה, כי 

במכלול ההיבטים הנדרשים ובכלל זה: תשתיות, בינוי, הנדסה, רישוי בניה, רישוי עסקים וכד', על ידי 

 מנהלת מחלקת הרווחה.

 

 קיום דיונים

למרות העובדה שהוראות הרגולציה חלות על רשויות מקומיות מזה שנים רבות והרשות היתה צריכה  .5.1.6

דיון הוצג לביקורת על ידי רכזת הנגשה במועצה, כי  -לפעול ולקדם את נושא ההנגשה כבר לפני שנים 

התקבלה החלטה  במהלכובלבד,  2014התקיים במועצה בחודש נובמבר בנושא הנגשה התנעה ראשון 

שהיה צריך להיות בסיס ליצירת תוכנית עבודה  להתקשר עם אדריכל לביצוע סקר נגישות בבתי ספר

( מהמועצה 8/15נכון לחודש  טרם הוגשהשנדרשה להיות מוגשת ) -לביצוע הנגשה במוסדות חינוך 

 .27.3.2012למשרד החינוך ולמשרד התעשיה והמסחר שנים קודם לכן עד לתאריך 

 

 סיכומי ישיבות ופרוטוקולים

 .5/2015לפני חודש  ו/או סיכומי דיון בנושא הנגשת מבני ציבור יםאין במועצה פרוטוקול .5.1.7
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נושאים  29)נושא אחד מתוך סיכום דיון ראשון בו מצוין נושא הנגשה הינו בפורום מנהלי מחלקות 

ע סקר הנגשה בבתי ספר בו דווח כי האדריכלית שהתבקשה לבצ 3.5.2015מתאריך שנדונו בפגישה( 

 .ברחבי היישוב לא מבצעת את תפקידה בלוחות זמנים שנקבעו

 

לדעת הביקורת: העדר מינוי בעל תפקיד בכיר בתחום הביצועי, כמו גם, העדר תיעוד לקיום דיונים,  .5.1.8

מעיד על  - 5/2015קביעת לוחות זמנים וסיכומי דיונים ופרוטוקולים בתחום ההנגשה עד לחודש 

 רצינות בניהול מערך ההנגשה הקבוע בהוראות החוק. כשל וחוסר

 

 

 

 

 

 

 

 

 מורשה נגישות מבנים, תשתיות וסביבה .5.2

 

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע שיש למנות "מורשה נגישות" )מוסבר להלן( ו"רכז  .5.2.1

 להלן(. 5.4נגישות" )ראה בהרחבה פרק 

 

 החוק מבחין עובד בין מורשה ל"נגישות מבנים" ומורשה ל"נגישות השירות". .5.2.2

בעוד מורשה לנגישות מבנים ותשתיות נדרש להיות גורם בעל הכשרת הנדסית )מהנדס או אדריכל(, 

מורשה לנגישות השירות יכול להיות בעל תפקיד עם תואר אקדמי במגוון תחומים ובכלל זה עובד 

 סוציאלי.

 

 מורשה נגישות מבנים תשתיות וסביבה אחראי לרכיבים הבנויים והתשתיתיים. .5.2.3

 

מא. לחוק 19מורשה נגישות למבנים ותשתיות נדרש להיות מהנדס או אדריכל נקבע בסעיף  העובדה כי .5.2.4

 שוויון נקבע, כדלקמן:

מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה יהיה מי שמתקיימות בו ההוראות לפי סעיף )א( "

זה והוא רשום במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס המהנדסים 

והאדריכלים או במדור מורשים לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה בפנקס ההנדסאים 

חוק  –)בחוק זה  5958-אדריכלים, התשי"ח)ג( לחוק המהנדסים וה2והטכנאים כאמור בסעיף 

 המהנדסים והאדריכלים(.

 :ותהמלצ

מומלץ למנות את מזכיר המועצה או מנהל תשתיות או מהנדס המועצה, כמוביל פרויקט ההנגשה  (ד)

 במועצה.

 יש לקיים דיון תקופתי לבחינת אופן והתקדמות יישום מערך ההנגשה במועצה. (ה)

 ודיונים בנושא הנגשה בפרט.לתעד בפרוטוקול את דיוני המועצה בכלל  (ו)
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( כשיר להיות מורשה לנגישות 2)-( ו5)ב( מי שמתקיימות בו פסקאות )

 מבנים, תשתיות וסביבה:

 הוא אחד מאלה: (5)

אדריכל או מהנדס, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, במדור  )א(

 הרשם בהתייעצות עם הנציב;הקשור למבנים, תשתיות וסביבה שקבע 

הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, והוא רשום בפנקס  )ב(

 התחום הקשור למבנים ותשתיות שקבע הרשם בהתייעצות עם הנציב;

הוא מקיים דרישות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה בהתייעצות  (2)

 עם הנציב לענין הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות

הסמכה בכל הקשור להוראות נגישות לפי פרק זה ולפי חוק התכנון 

והבניה; דרישות לפי פסקה זו יכול שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע כאמור 

( וכן לענין היקף שעות ההכשרה, ההשתלמות ותכניהם, וסוג 5בפסקה )

 הבחינות."

 

כמשמעותו על ידי "הרשם" ) מא)ה( לחוק כי למורשה נגישות יונפק תעודת מורשה19עוד נקבע בסעיף  .5.2.5

 , כדלקמן:(לחוק המהנדסים והאדריכלים 8בסעיף 

")ה( הרשם ינפיק תעודת מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה למי 

שרשום כאמור בסעיף קטן )א( כמורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה; 

 (."5בתעודה יירשמו הפרטים האמורים בסעיף קטן )ד()

 

מורשה נגישות תחום ההנגשה, מחייבות את המועצה להתייעץ ולקבל אישורים מהוראות התקנות ב .5.2.6

 ההנגשה.הרגולציה בתחום בה במסגרת יישום הוראות למבנים, תשתיות וסבי

ריכוז הוראות הרגולציה מתי חייבים להתייעץ ולקבל אישורים של מורשה מבנים, תשתיות וסביבה  -מצורף כנספח א' 

 ומורה נגישות.

 

א לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, 19סעיף המחשה, נדרשת המועצה בהתאם לכך לשם 

 לקבל את אישור מורשה נגישות בהכנת תוכנית הנגשה במוסדות חינוך, כדלקמן:

בעל מוסד על תיכוני יגיש לשר החינוך ולשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי "

מתו של המוסד העל תיכוני ... העניין, תכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתא

התכנית תיערך בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה ומורשה 

 "לנגישות השירות, ובאישורם.
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מורשה לנגישות מבנים, תשתיות ולא התקשרה עם לא מינתה מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה  .5.2.7

 וסביבה.

 להלן. 5.4בתכלית, כפי שמוסבר בפרק המועצה מינתה "רכז נגישות" שהינו תפקיד שונה 

 

 

 

 

 

 מורשה "נגישות השירות" .5.3

 

מורשי נגישות השירות הינם אנשי מקצוע אשר קיבלו הכשרה בתחום נגישות השירות. תפקידם של  .5.3.1

לבצע התאמות בשירותים ובמקומות כך מורשי נגישות השירות הוא לאשר התאמות ולייעץ כיצד 

 .שאנשים עם מוגבלות יוכלו לצרוך שירותים באופן שוויוני עצמאי ובטיחותי

מורשי הנגישות חייבים לעמוד בתנאים אותם קובע החוק, הכוללים בין היתר, קורס מורשי נגישות 

ות המנוהל ע"י השירות, הכשרות מקצועיות, עמידה בבחינות ורישום בפנקס מורשי נגישות השיר

 משרד הכלכלה.

 

מא לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע שיש למנות "מורשה נגישות". מורה 19סעיף  .5.3.2

נגישות ירשם בפנקס המורשים של נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ויונפק לו תעודת מורשה 

 נגישות, כדלקמן:

 

 )א( הרשם ינהל פנקס המורשים לנגישות השירות. .5מא59"

מורשה לנגישות השירות יהיה מי שמתקיימות בו הוראות לפי סעיף זה, והוא  )ב( 
 רשום בפנקס המורשים לנגישות השירות כאמור בסעיף קטן )א(.

 ( כשיר להיות מורשה לנגישות השירות:2)-( ו5מי שמתקיימות בו פסקאות ) )ג( 

 מאלה:הוא אחד  (5)

 (;5מא)ב()59אדריכל, מהנדס או הנדסאי כמשמעותם בסעיף  )א(

הוא בעל מקצוע אקדמי או טכנולוגי אשר שר התעשיה המסחר  )ב(
והתעסוקה, בהתייעצות עם הנציב, הכיר בו כמקצוע מתאים לצורך 
הכרה בו כמורשה לנגישות השירות לרבות רופא, אחות, מרפא 

, עובד סוציאלי, או קלינאי תקשורת; בעיסוק, פיזיוטרפיסט, פסיכולוג
 –בפסקה זו, "מרפא בעיסוק", "פיזיותרפיסט", "קלינאי תקשורת" 
-כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח

2008; 

הוא בעל תואר אקדמי בנגישות לאנשים עם מוגבלויות שונות  )ג(
 ;...ממוסד להשכלה גבוהה, 

גישות לאנשים עם מוגבלויות שונות הוא בעל תואר אקדמי בנ )ד(
 ;...ממוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ, 

 :ההמלצ

 יש להתקשר ולמנות יועץ נגישות למבנים, תשתיות וסביבה.
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הוא מקיים דרישות שקבע שר התעשיה המסחר והתעסוקה בהתייעצות  (2)
עם הנציב לענין הכשרה לרבות הכשרה מעשית, השתלמות ובחינות הסמכה 
בכל הקשור להוראות הנגישות לפי פרק זה לפי הענין; דרישות לפי פסקה 

יכול שייקבעו לסוגי בעלי מקצוע או לסוגי תארים אקדמיים כאמור  זו
( וכן לענין היקף שעות ההכשרה, ההשתלמות ותכניהם, וסוג 5בפסקה )
 הבחינות.

 –)ד( הפנקס המנוהל על פי סעיף קטן )א( 

 יכלול פרטים בדבר המקצוע או התואר של המורשה, לפי הענין; (5)

 כל דורש.יפורסם ויהיה פתוח לעיון ל (2)

)ה( הרשם ינפיק תעודת מורשה לנגישות השירות למי שרשום כאמור בסעיף קטן 
)א( כמורשה לנגישות השירות; בתעודה יירשמו פרטים בדבר המקצוע או 

 התואר של המורשה, לפי הענין."
 

מורשה נגישות הוראות התקנות בתחום ההנגשה, מחייבות את המועצה להתייעץ ולקבל אישורים מ .5.3.3

 ההנגשה.הרגולציה בתחום בה במסגרת יישום הוראות למבנים, תשתיות וסבי

ריכוז הוראות הרגולציה מתי חייבים להתייעץ ולקבל אישורים של מורשה מבנים, תשתיות וסביבה  -מצורף כנספח א' 

 ומורה נגישות.

 

מוגבלות,  א לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם19סעיף כך לשם המחשה, נדרשת המועצה בהתאם ל

 לקבל את אישור מורשה נגישות בהכנת תוכנית הנגשה במוסדות חינוך, כדלקמן

בעל מוסד על תיכוני יגיש לשר החינוך ולשר התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי "

העניין, תכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתאמתו של המוסד העל תיכוני ... 

מבנים תשתיות וסביבה ומורשה התכנית תיערך בהתייעצות עם מורשה לנגישות 

 "לנגישות השירות, ובאישורם.

 

 "נגישות השירות".מורשה ולא התקשרה עם לא מינתה מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה  .5.3.4

 

 

 

 

 

 רכז נגישות .5.4

המועצה נדרשת למנות "רכז מב)א( לחוק שוויון נגישות לאנשים עם מוגבלות, 19בהתאם לסעיף  .5.4.1

 נגישות", כדלקמן:

 

 25מי שאחראי להספקת שירות ציבורי כהגדרתו בסימן ד', המעסיק   )א(.מב59"
עובדים לפחות ימנה מקרב עובדיו אדם הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות 
 –לאנשים עם מוגבלות וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות )בסעיף זה 

 :ההמלצ

 יש להתקשר ולמנות יועץ נגישות השירות.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 162 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 רכז נגישות(.

 –רכז נגישות  )ב( 

ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או  (5)
 המקום שבו הוא ניתן;

ייתן ייעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי, לפי פרק  (2)
 "זה.

 

מינוי בעל תפקיד כממונה הנגשה תומן בחובו אחריות מהותית לתחום הכולל הוראות והנחיות  .5.4.2

 רבות. רגולטוריות

 

חוק שוויון זכויות אנשים עם מוגבלויות אף הטיל אחריות אישית וקנס על מפר את הוראות החוק  .5.4.3

 נב, כדלקמן:19ובין היתר קבע בסעיף 

נא על ידי תאגיד, יהיה אדם אחראי גם הוא לעוולה, אם היה 59נעשתה עוולה כאמור בסעיף "

הקשור לנושא העוולה, שותף,  אותה שעה מנהל פעיל ראשי בתאגיד, מנהל פעיל בתאגיד

למעט שותף מוגבל, או עובד בכיר האחראי לתחום שבו נעשתה העוולה, אלא אם כן הוכיח 

 שניים אלה:

 העוולה נעשתה שלא בידיעתו; (5)

 "הוא נקט אמצעים סבירים בנסיבות הענין כדי למנוע את העוולה. (2)

 

 
כאמור בהוראות החוק, הכולל  במועצה נגישות רכזכתוב וחתום למינוי  מינוילא הוצג לביקורת כתב  .5.4.4

 סמכויותיו והאחריות המוטלת על בעל התפקיד.  : הגדרת התפקיד, אופן יישומו, היקפו,בין היתר

 

 בעל פהנמסר לביקורת על ידי רכזת הנגשה במועצה )מנהלת מחלקת רווחה(, כי היא מונתה לתפקיד 

 ולא מכירה כתב הסמכה כאמור.

 

 

 

 

 

 הכשרה והדרכת רכז נגישות .5.5

 

 תחום ההנגשה הינו מורכב וכולל תחומים רבים וידע מקצועי נרחב. .5.5.1

 

 הרגולציה בתחום רחבה ומהותית במספר תהליכים ברשות המקומית. .5.5.2

 :ההמלצ

נוי של בעל תפקיד כאחראי תחום רגולטורי בנוסף לתפקידו, מחויב להיעשות בכתב מינוי רשמי, כל מי

 כתוב וחתום בכלל והנפקת כתב מינוי כאחראי פרויקט ויישום הרגולציה בתחום הנגשה בפרט.
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על מנת שהרשות תצליח להתמודד עם הנושא, מפורסמים מעת לעת, ימי עיון, קורסים והדרכות של  .5.5.3

 מערך השלטון המקומי ומשרד המשפטים בתחום.

 
עיון, קורס  רכזת ההנגשה במועצה לא נטלה חלק ולא השתתפה באף יום מסקירת הביקורת עולה, כי .5.5.4

 או הדרכה בתחום ההנגשה.

במסגרת תפקידה כרכזת הנגשה  4.8.2015הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת רווחה בתאריך 

 היא מרגישה חוסר מהותי בתחום הטכני המגביל אותה בביצוע תפקידה באופן מקצועי.במועצה, כי 

 

להנהלת  2015במהלך שנת  וחשיבותרכזת הנגשה דיווחה לביקורת כי הציגה אפשרות : מכךיתרה 

 בקשתהאך  - בתחום ההנגשה לאור חוסר הידע שלה להשתתף בהדרכות והשתלמויות המועצה

 .בשלילה תהנענ

הדרכה ו/או השתלמות יום עיון ו/או : רכזת הנגשה לא נטלה חלק ולא השתתפה בשום כתוצאה

 בתחום ההנגשה.

 

במסגרת תפקידה כרכזת הנגשה  4.8.2015ריך הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת רווחה בתא .5.5.5

המגביל בפרט, הטכני הנגישות בכלל ובתחום מהותי בתחום ידע היא מרגישה חוסר במועצה, כי 

 אותה בביצוע תפקידה באופן מקצועי.

 
מנהלת מחלקת רווחה מסרה, כי בכל הרשויות השכנות ובכלל זה, מעצה מקומית אבן יהודה, מועצת 

רכז נגישות הינו בעל תפקיד בעל  –צורן, פרדסיה ואחרים -אזורית לב השרון, כפר יונה, קדימה

 כישורים הנדסיים ממחלקת ההנדסה ברשות.

 

 

 

 

 

 

 תוכנית אב להנגשה .5.6

 ערוצי פעולה מהותיים: 2 -הנגשת המועצה לאנשים עם מוגבלות היא מהלך אסטרטגי המורכב מ .5.6.1

נבחרי ציבור, מנהלים, עובדים, ספקים, זאת  –שינוי התפיסה והחשיבה של הרשות המקומית  .א 

 במטרה לאפשר השתתפות מלאה של אנשים עם מוגבלות בחיים ובזירה הציבורית.

בהחלטות, בנהלים, בסדרי עדיפויות,  –הטמעת הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  .ב 

 בתקציבים ובתהליכי העבודה של המועצה.

 

 תחומי האחריות של הרשות, כדלקמן: 4 -קומית צריך להיות בטיפול במערך ההנגשה ברשות מ .5.6.2

 :ההמלצ

האחראי בתחום ההנגשה לקורסים והשתלמויות ללימוד יש לשלוח את רכז הנגשה וכל בעל תפקיד 

 והכרות הרגולציה האנפה בתחום ההנגשה.
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כל מבני הציבור, הרחובות, שטחים פתוחים ותשתיות שבתחום הרשות  –הרשות כבעלים ויזם  .א 

 המקומית צריכים להיות נגישים.

המועצה מחויבת להנגיש את השירותים שהיא מספקת לכלל הציבור  –הרשות כספק שירותים  .ב 

 הם ניתנים. ואת המקומות  שבהם

כגוף האוכף את חוק התכנון והבניה ואת חוק רישוי עסקים ניתנה  –הרשות כגוף רישוי ואכיפה  .ג 

 סמכות למועצה לאכוף את יישום הוראות ההנגשה.

המועצה מחויבת להבטיח ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בין כלל  –הרשות כמעסיק  .ד 

 העובדים ומחויבת לבצע התאמות הנדרשות להם בעבודה.

 

, מוביל תהליך 2009בהתאם למדריך הנגשה לרשות המקומית שפרסם משרד המשפטים בשנת  .5.6.3

משימות ההנגשה שלבית להנגשה. התוכנית נדרשת לפרוס את -הנגישות במועצה נדרש לבצע תכנית רב

לשלבים על רצף הזמן המוגדר בחוק וכן להגדיר אומדן עלויות של תהליכי יישום והטמעה. בניית 

 מהווה בסיס ועמוד התווך בתהליך הטמעה ויישום הנגשה ברשות. –שלבית איכותית -תוכנית רב

 

צה, בהתאם שלבית לניהול מערך ההנגשה במוע-אין במועצה תוכנית רבמסקירת הביקורת עולה, כי  .5.6.4

 את פריסת פעולת הרשות לאורך השנים. ותתקנות הנגישות המציגלהנחיות משרד המשפטים ומכח 

 
 

 

 

 

 

 תקציב נגישות .5.7

תקציב ומשאבים ליישום על מנת ליישם ולהצליח להטמיע מערך הנגשה במועצה, נדרש הקצאת  .5.7.1

 הוראות החוק.

 

הגם שחלק ניכר מהמשאבים הינם ממומנים ממשרדי ממשלה, הרשות לעיתים נדרשת לבצע פעולות  .5.7.2

 ולהשקיע כספים, טרם קבלתן מגורמי הממשלה.

 
בתקציב  לתחום הנגשהו/או תב"ר לא נמצא תקציב ייעודי , 8/15מסקירת הביקורת ולמועד הביקורת  .5.7.3

 .2015 -ו 2014, 2013המועצה לשנים 

 
לא יהיה ניתן להטמיע את דרישות  -יעודי לתחום הנגשה יהביקורת מעירה, כי ללא תקציב 

 הרגולציה וליישם הנגשה ברחבי היישוב.

 

 :ההמלצ

 שלבית לניהול מערך ההנגשה ויישום הוראות הרגולציה בתחום.-יש להכין תוכנית רב
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 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 165 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 

 ניהול פרויקט הנגשה .5.8

 

משרד המשפטים פרסם במדריך למנהלים בתחום ההנגשה ברשויות את שלבי הביצוע המומלצים  .5.8.1

 לניהול פרויקט מוצלח של הנגשה, כדלקמן:

 

 

כל שלבי הביצוע בפרויקט הנגשה, כפי שהומלץ במדריך למנהלים מסקירת הביקורת עולה, כי  .5.8.2

לא  - וכמקובל בניהול פרויקטים 2009בשנת  המשפטיםעל ידי משרד שפורסם  ,ברשויות המקומיות

 . ובוצע

 

 בוצע/לא בוצע שלב עבודה

 לא בוצע הכרזה על מיזם נגישות במועצה

 לא בוצע רתימת התושבים, הדרג הפוליטי והדרג הניהולי

 11/14חודש בהתקיים דיון התנעה בנושא 

 :ההמלצ

יש לשריין ולאשר  -בהתאם לתוכנית היישום של הוראות הרגולציה בתחום ההנגשה שתקבע במועצה 

 תקציב ייעודי לתחום.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 166 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 בוצע/לא בוצע שלב עבודה

 לא בוצע הגדרת חזון ואמנת נגישות

 בוצעלא  הקמת מטה נגישות

 מונה בעל פה גורם לא הנדסי מינוי גורם מקצועי להוביל את מערך ההנגשה

לא בוצע בגין מבני ציבור, תשתיות,  ביצוע סקר מצב קיים

גני ילדים, גנים ציבוריים, כבישים, 

מדרכות, תחבורה, רישוי עסקים 

 וכד'.

 בוצע רק בגין בתי ספר.

 לא בוצע שלבית להנגשה-בניית תוכנית רב

 לא בוצע הגדרת מנגנוני תיאום בין מחלקות

 לא בוצע תקצוב

 לא בוצע ביצוע התוכנית

 לא בוצע ניהול ובקרה אחר יישום התוכנית

 לא בוצע מנגנוני רישוי ופיקוח

 לא בוצע הדרכה והטמעת עובדי המועצה

 לא בוצע הגברת מודעות הציבור ויידוע הציבור

 

 
ולא בכדי, המועצה בפיגור רב ביישום  לקויבמועצה באופן נגשה ההנ"ל מעיד על ניהול פרויקט ה .5.8.3

 .הוראות הרגולציה והשירות לאנשים עם מוגבלויות

 

 

  

 :ההמלצ

יש לפעול ליישום הוראות הרגולציה בתחום הנגשה בשלבים וכהליך ניהול פרויקט, על מנת, להבטיח 

 יישום נאות ויעיל של הוראות החוק והתקנות.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 167 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 ציבור נגישות מבני .6

 

 

 סטאטוס הנגשת מבני ציבור קיימים .6.1

לבחינת הנגשת מבני ציבור קיימים ברחבי היישוב  9/15 -ו 8/15הביקורת ביצעה סיורים בחודש  .6.1.1

 לטובת האוכלוסייה המוגבלת.

 

בכלל זה בנייני ציבור רבים ומהותיים ביישוב  נמצא, כי 8-9/15מסיורים שהביקורת ביצעה בחודשים  .6.1.2

לתושב )כגון: הספרייה העירונית, בית מבני ציבור בהם ניתן שירות בסיסי לציבור ומתקני רווחה 

" בה חם לנוער בסיכון, שירות פסיכולוגי של המועצה, מועדונית לילדים נזקקים, "החורשה

מגרש מתקיימים טכסים ]יום העצמאות, טקסי הצופים, יריד חוגים של המתנ"ס וכד'[, בני עקיבא, 

שלא יכולים להיכנס למקומות ציבוריים אלה  לא מונגשים לאנשים עם מוגבלויות -כדורגל ואחרים( 

 .ומופלים באופן מהותי מאנשים ללא מוגבלות

 
 :להלן תמונות להמחשה .6.1.3

 
 .לעבור בין הקומותלמוגבל  ו מאפשר: גרם מדרגות מהותי פנימי שאינהספרייה העירונית

 

 
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 168 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 גרם מדרגות מהותי חיצוני ופנימי שאינם מאפשרים למוגבל להיכנס :בית חם לנוער בסיכון

 לספריה. בנוסף, אין חניית נכים, אין כבש גישה מהכביש למדרכה, אין שירותי נכים וכד'.

 

 
 

 
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 169 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

: גרם מדרגות מהותי חיצוני והפרשי גובה בין מפלס כניסה למפלס שירות פסיכולוגי של המועצה

 המשרדים.

  
לילדי רווחה נזקקים: הפרשי גובה בין מפלס כניסה למפלס המועדונית, אין שירותי נכים, מועדונית 

 אין חניית נכים, אין כבש גישה מהכביש למדרכה הפנוי ממכשול וכד'.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 170 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 

: בכל חדרי הפעילות קיים הפרש גובה מהמסדרון לחדר, דלתות פנים צרות שאינן בני עקיבא

 .מאפשרות מעבר כיסא גלגלים וכד'

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 171 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 .כל המשטח חול וללא יכולת התניידות/מעבר לאדם מוגבל: החורשה

 
 

 : גרם מדרגות מהותי, משטח חול שאינו מאפשר דריכה לאדם מוגבל וכד'.מגרש כדורגל



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 172 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 173 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 הכנת רשימת בנייני ציבור נדרשים להנגשה .6.2

מקום ציבורי, המוגדר מקום או חלק  נוספו לחוק שוויון זכויות הוראות בדבר הנגשת 2005בשנת  .6.2.1

ממקום המנוי בתוספת הראשונה לחוק, "העומד לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים 

ממנו"; מקום שבו ניתן שירות ציבורי המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו; או שירות 

 ים המפורטים בתוספת השנייה לחוק. הניתן בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי; וכן שירות מהשירות

 
התקין שר המשפטים את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות  2011בשנת  .6.2.2

 תקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים" :)להלן 2011-למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"ב

 . (קיימים"

 
 , כדלקמן:22.6.12תאריך נכנסו לתוקפן בימים קי תקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים .6.2.3

 
 
 

 . ציבוריים קיימים בתקנות נקבעו לוחות זמנים הדרגתיים להנגשת מבנים .6.2.4

 
)ב( הכנת רשימת הבניינים שלגביהם תבוצע הנגשה בבנייני ציבור קיימים תבוצע עד 8בהתאם לסעיף  .6.2.5

 , כדלקמן:22.6.2012לתאריך 

 :ותהמלצ

יש לפעול בהתאם להוראות החוק והתקנות להנגשת מבני ציבור קיימים בהתאם ללוחות הזמנים  (א)

 הקבועים.

יש לבצע "שידוד מערכות" לשיפור הניהול והטיפול של המועצה בהליך יישום הוראות הרגולציה  (ב)

 והנגשת מוסדות חינוך ומבני ציבור.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 174 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 :אלה הוראות ויחולו"...

 תיעשה)ו(, 8שבתקנה  ההנחיות לפי, זו משנה תקנת תבוצע שלגביהם הבניינים רשימת הכנת( 5)

 :האלה הזמנים בלוחות

 לסיים שבדעתו הקיימים הבניינים רשימת – אלה תקנות תחילתן של מיום שנה חצי בתוך)א( 

 ;האמורה בטבלה המנויים הראשונים הזמןפרקי  בשני

 ;הקיימים הבניינים שאר רשימת – השני פרק הזמן מתום יאוחר לא)ב( 

תקנה  לפי בדיקתו שהסתיימה לאחר תיעשה קיים בניין בכל נגישות התאמות ביצוע תחילת( 2)

 ")א(.2

 
רשימת הבניינים בהם נדרש לבצע הנגשה, נדרש להכיל בין היתר את המידע אופי השירות, היקף  .6.2.6

 השירותים וסוג/אופי המקום החייב בהנגשה, כדלקמן:

 :להלן המפורטות ההנחיות לפי, השאר בין יוכנוב( משנה ) בתקנת הנזכרות הרשימות)ו( 8"

 ;בהנגשה החייב הציבורי במקום הניתן השירות אופי או סוג( 5)

 ;הגוף אותו בידי בהנגשה החייבים השירותים היקף( 2)

 ".בהנגשה החייב המקום אופי או סוג( 3)

 

רשימת בניינים בהם נדרש לבצע הנגשה נכון למועד  המועצה לא ערכהמסקירת הביקורת עולה, כי  .6.2.7

, ולא עמדה בהנחיות תקנות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים, שחייבו עריכת 8/15הביקורת 

נכון למועד הביקורת, מהמועד  שנים 3 -)פיגור של יותר מ 22.6.12רשימה כאמור עד לתאריך 

 (.האחרון הקבוע בתקנות

 

 

 

 

 

 

 

 בדיקת התאמת נגישות במבני ציבור .6.3

 

 נוספו לחוק שוויון זכויות הוראות בדבר הנגשת מקום ציבורי, המוגדר מקום או חלק 2005בשנת  .6.3.1

ממקום המנוי בתוספת הראשונה לחוק, "העומד לשימושו של כלל הציבור או חלק בלתי מסוים 

ממנו"; מקום שבו ניתן שירות ציבורי המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו; או שירות 

 הניתן בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי; וכן שירות מהשירותים המפורטים בתוספת השנייה לחוק. 

 

 :ההמלצ

יש להכין רשימת בנייני ציבור בהתאם לפירוט המצוין בהוראות החוק ולציין, את הפעולות שיש לבצע בכל 

 מבנה במטרה להנגישו לאנשים עם מוגבלויות.



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 175 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

התקין שר המשפטים את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות  2011בשנת  .6.3.2

 תקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים" :)להלן 2011-למקום ציבורי שהוא בניין קיים(, התשע"ב

 ים. . בתקנות נקבעו לוחות זמנים הדרגתיים להנגשת מבנ22.6.12-(, ואלה נכנסו לתוקפן בקיימים"

 

קיימים, מגדיר שבעל מבנה ציבורי יבצע  תקנות התאמת נגישות בבניינים ציבוריים)א( ל2סעיף  .6.3.3

בדיקה להתאמת המבנה להוראות הנגישות, בין היתר, באמצעות ההוראות וההנחיות הטכניות 

ון שווילחוק  22נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שמונה לפי הוראות סעיף שיפורטו על ידי 

 .1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח

 

נקבע,  תקנות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים)א( ל15)א( וסעיף 8)א(, סעיף 7בהתאם לסעיף  .6.3.4

, 22.6.13בין היתר, כי רשות ציבורית נדרשת לבצע בדיקת נגישות למבני ציבור ברשותה עד לתאריך 

 כדלקמן:

 
 התאמות נגישות אצל מי שאינו רשות ציבוריתלוחות זמנים לביצוע . 7"

 נגישות בבדיקת החייב ישלים אלה תקנות של תחילתן מיום שנה חצי מתום יאוחר לא)א(  

  לפי הקיים הבניין בדיקת את ציבורית רשות שאינו

 ...)א(.2תקנה 

 

 שלבים ולוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות של רשות ציבורית .8

 תחול ציבורית רשות הוא מהם אחד שכל, נגישות בביצוע וחייב נגישות בבדיקת חייב על)א( 

תקנה  לפי הכולל לפרק הזמן ואולם, העניין לפי, המחויבים בשינויים)ד(, -ו)ב(  )א(,7תקנה 

 ...שנה תיווסף)ב( 7תקנה  לפי הזמנים וללוחות שנה חצי תיווסף)א( 7

 

 הוראות מעבר והוראות לעניין רישוי עסקים ,. תחילה55

 "(;התחילה יום – פרסומן )להלן מיום חודשים שישה אלה תקנות של תחילתן)א( 

 

 

 , כדלקמן:22.12.11התקנות פורסמו בתאריך 
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לא בוצעו בדיקות נגישות במבני ציבור  8/15בחודש נכון למועד הביקורת מסקירת הביקורת עולה, כי  .6.3.5

התאמת נגישות תקנות ת בהוראות לא עומדהמועצה ו ,מונד-המוניציפאלי של המועצה תלבשטח 

)פיגור של יותר משנתיים,  6/13שחייבו השלמת הבדיקות עד לחודש  קיימים, בבניינים ציבוריים

 .נכון למועד הביקורת, מהמועד האחרון הקבוע בתקנות(

 
 

 

 

 

 ביצוע התאמות נגישות במבני ציבור קיימים .6.4

ממבני  15%בהתאם להוראות תקנות נגישות למקום ציבורי קיים, נדרש לבצע התאמות להנגשת  .6.4.1

 שנים ממועד פרסום התקנות(. 3) 22.6.15הציבור הדרושים התאמות ברשות מקומית עד לתאריך 

 

לתקנות התאמת מבני ציבוריים קיימים, המפרט את לוחות הזמנים והשיעורים  8להלן ציטוט סעיף  .6.4.2

 לביצוע ההנגשה בהתאם למספר מבני הציבור ברשות, כדלקמן:

 
 שלבים ולוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות של רשות ציבורית .)ה(8"

, לפחות קיימים בניינים בחמישה, נגישות בביצוע חייבא(, משנה ) בתקנת האמור אף על)ב(  

 זה ובכלל 5-ו 4)ב(, 2 תקנות לפי הנגישות התאמות ביצוע את ישלים, ציבורית רשות שהוא

 בשיעורים קיימים בבניינים, 50תקנה  לפי אחר למקום ציבורי שירות והעברת חלופות ביצוע

 : שלצדו ב בטור המפורטים אלה תקנות של תחילתן מיום זמן בפרקי, להלן א בטור כמפורט

 

 :ההמלצ

, לבצע בדיקות התאמת הנגישות לפירוט המצוין בהוראות החוקיש להכין רשימת בנייני ציבור בהתאם 

 ולציין, את הפעולות שיש לבצע בכל מבנה במטרה להנגישו לאנשים עם מוגבלויות. להוראות החוק
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 טור ב טור א

אחוז הבניינים 

הקיימים 

שבהם יושלמו 

כל התאמות 

הנגישות 

 הנדרשות

לחייב  נגישות התאמות ביצוע להשלמת, התחילה מיום, בשנים פרק הזמן

 -ל האחראי נגישות בביצוע

 50עד 

בניינים 

 קיימים

עד  51

100 

בניינים 

 קיימים

 250עד  101

 בניינים קיימים

 999עד  251

 בניינים קיימים

ויותר  1,000

 בניינים קיימים

10 -- -- -- -- 5 

15 3 3 3 3 -- 

20 -- -- -- -- 6 

30 -- -- -- -- 8 

35 5 5 6 6 -- 

65 7 7 8 9 9 

 יאוחר ולא 10 9 8 100

 בחשון ו"כ מיום

 1) ב"התשפ

 (2021 בנובמבר

 מיום יאוחר לא

 בחשון ו"כ

 1) ב"התשפ

 (2021 בנובמבר

 מיום יאוחר לא

 בחשון ו"כ

 1) ב"התשפ

 ("2021 בנובמבר
 

לא בוצעה התאמת נגישות בשום מבנה ציבורי ברחבי היישוב, בניגוד מסקירת הביקורת עולה, כי  .6.4.3

ר הקיימים במועצה עד ממבני הציבו 15% -התקנות שיש להשלים התאמת נגישות בלהנחיות 

 .6.15לחודש 

 פיגור מהותי עד להגעה לשלב ביצוע עבודות להנגשת מבני הציבור. היא צופההביקורת מציינת, כי 

 
 

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

 יש לפעול להנגשת מבני ציבור קיימים בהתאם להוראות החוק.

לשם כך, יש צורך לבצע, בין היתר, הכנת תוכנית אב לניהול הפרויקט, לאשר תב"ר, לבחון תקצוב משרדי 

 ממשלה )כגון: משרד החינוך(, מינוי בעלי תפקידים, התקשרות עם יועצי נגישות וכד', בהתאם להמלצות.
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 הנגשת דרכים, תשתיות ועסקים .7

 

 הקצאת חניות לנכים .7.1

מתחמי חניות ציבוריות, המשמשים את קהל התושבים והמבקרים להגיע למקומות ברחבי היישוב  .7.1.1

 ולעסקים ביישוב.

 

יש להקצות מקומות , כי היתר , ביןקבעשוויון אנשים עם מוגבלות נ)סימן ט'( לחוק  (2)א()ט 19סעיף ב .7.1.2

 חניה לאנשים עם מוגבלות מכלל מקומות החניה הקיימים, כדלקמן:

הקצאת מקומות חניה לאנשים עם מוגבלות, מכלל מקומות החניה  (2().)אט59"

 "הקיימים או המתוכננים, לפי הענין, בשטח המקום הציבורי.

 

לתוספת  2בתקנה  2פרט מספר החניות שיש להקצות לנכים מכלל החניות במקום ציבורי, מפורטות ב .7.1.3

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין הראשונה 

 , כדלקמן:2011-קיים(, תשע"ב

 

 4טור  3טור  2טור  1טור  

סך כל מספר 
מקומות חניה 

 קיימים

סך כל מספר 
מקומות החניה 

 הנגישים

מקומות חניה 
נגישים לרכב 

 רגיל

 חניה נגישים לרכב גבוהמקומות 

 1 - 1 10עד  4

 1 1 2 25עד  11

 1 2 3 75עד  26

 2 2 4 100עד  76

 2 3 5 150עד  101

 2 4 6 200עד  151

 3 4 7 300עד  201

 3 5 8 400עד  301

 3 6 9 500עד  401

מסך כל  2%+  9 1,000עד  501
מקומות החניה מעל 

500 

ההפרש בין 
 2האמור בטור 

 4לטור 

+ מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה  3
מקומות החניה  6-או מכל חלק מ 6מוקצה מכל 

מקומות החניה  9-הנגישים הנוספים מעבר ל
 2הנזכרים בטור 

מסך כל  1%+  19 1,000-יותר מ
מקומות החניה מעל 

1,000 

ההפרש בין 
 2האמור בטור 

 4לטור 

+ מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה  5
מקומות החניה  6-או מכל חלק מ 6ה מכל מוקצ

מקומות החניה  19-הנגישים הנוספים מעבר ל
 2הנזכרים בטור 

 

 

http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/500_609.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/500_609.doc
http://www.nevo.co.il/law_word/Law01/500_609.doc
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ללא  –נדגמו מתחמי חניה ציבורים רבים ברחבי היישוב   29.8.15בסיור שהביקורת ביצעה בתאריך  .7.1.4

שנקבעו , בניגוד לתקן חניות חניה )אף לא אחת( לנכים מכלל עשרות החניות במתחםהקצאת 

 .בהוראות התקנות

 

 להלן דוגמאות:

מס' מקומות  מקום חניה ציבורית

 חניה

מס' מקומות חניה 

נדרשים לנכים 

 )לפי התקנות(

הקצאת חניות 

 לנכים בפועל

 0 3 60 שופרסל/חבוש )רח' כנען(

מונד מול המתנ"ס -בסמיכות לחורשת תל

 )רח' הדקל(

35 3 0 

 0 4 80 סמוך למתחם רבין )רח' הפרדס(

 0 2 25 מגרשי כדורסל )רח' הפרדס(

 0 2 25 פארק הציפורים )רח' הדוכיפת(

 

 

 

 

 

 

 

 

 הנגשת תחנות אוטובוס .7.2

זכויות לאנשים עם מוגבלות )הסדרת נגישות לשירותי תחבורה  שוויוןאושרו תקנות  2003בשנת  .7.2.1

התקנות פורסמו  גישות לשירותי תחבורה ציבורית"(.)להלן: "תקנות הסדרת נ 2003-ציבורית(, תשס"ג

 24.6.2013בתאריך 

 

, יחד עם גורמים נוספים הקשורים לנושא, להכין, בתוך שנה ממועד המועצההיה על  7בהתאם לתקנה  .7.2.2

 10קנות, תוכנית להנגשת תחנות אוטובוס וסככות המתנה שבתחום שיפוטה לתקופה של פרסום הת

 , כדלקמן:24.6.2014לתאריך שנים, דהיינו עד 

)א(  המפקח על התעבורה, בעלי רישיונות הקווים, בעלי מיתקנים תחבורתיים 

והרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, בהתייעצות עם הנציבות, יכינו, בתוך שנה 

שנים, להפעלת  50ום תחילתן של תקנות אלה, תכנית לתקופה של מי

אוטובוסים נגישים בקווי השירות, ולהנגשת התחנות באותם קווי שירות 

 תכנית הנגשה(. -והמיתקנים התחבורתיים )להלן 

 :ההמלצ

 בהתאם להוראות התקנות. ברחבי היישוב, יש להקצות חניות נכים במתחמי חניה ציבוריים
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)ב( רשות מקומית תנגיש תחנות וסככות המתנה המוצבות ברחובות שבתחום 

תדווח למפקח על התעבורה, אחת לשנה, שיפוטה, בהתאם לתכנית ההנגשה, ו

 על התקדמות ביצוע התכנית.

 
לתוספת החמישית לתקנות הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית קובע: "הדרך  1סעיף  .7.2.3

מהמדרכה הסמוכה לסככת ההמתנה לתוך הסככה, וממנה לרחבת ההיערכות תעמוד בדרישות ת"י 

 "..2.8סעיף  1חלק  1918

 

 קובע התנאים להצבת תחנות אוטובוס כדלהלן:לתקנות  6סעיף  .7.2.4

בתחנת אוטובוס ובסככת המתנה לאוטובוס יתקיימו דרישות התוספת  ")א(

 החמישית, לפי העניין.

תחנת אוטובוס וסככת המתנה לאוטובוס, שהוצבו לפני תחילתן של  )ב(

תקנות אלה, יותאמו לדרישות התוספת החמישית, לפי תכנית ההנגשה כאמור 

 .7בתקנה 

בצמוד לתחנת אוטובוס או לסככת ההמתנה, בצד הפונה לכיוון שממנו  )ג(

ד 2מגיע האוטובוס, תסומן רחבת היערכות פנויה ממכשולים, כמפורט בפרט 

 בתוספת החמישית, שתאפשר את פתיחת מיתקן ההרמה מהאוטובוס למדרכה.".

 

נאים פיסיים אשר צריכים "התוספת החמישית"( קובעת מספר ת -התוספת החמישית לתקנות )להלן .7.2.5

 תוגדר כמונגשת. שתחנת אוטובוסלהתקיים על מנת 

 חלק מהפרמטרים שנקבעו בתוספת החמישית הינם, כדלקמן:

 שלא יהיה הפרש גבוה מהמדרכה לסככת המתנה. .א

 ס"מ. 110 -רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה לא יפחת מ .ב

 -ס"מ לאורך המדרכה ומ 250 -לא יפחתו משמידות ב בכל תחנת אוטובוס תסומן רחבת הערכות .ג

 ס"מ לרוחבה. 200

ס"מ רוחב על  80 -שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא יפחת מ .ד

 ס"מ אורך. 120

 

 כדלקמן:

.  הדרך מהמדרכה הסמוכה לסככת ההמתנה לתוך הסככה, וממנה לרחבת 5"

 .2.8סעיף  5חלק  5958ההיערכות, תעמוד בדרישות ת"י 

 .  מידות התחנה והסככה:2

 .2.9סעיף  5חלק  5958א.  תחנה וסככת המתנה יתאימו לדרישות ת"י 
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ב.  שטח מקום ההמתנה לאדם הנע בכיסא גלגלים, בסככת המתנה, לא 

 ס"מ. 80ס"מ על  -520 יפחת מ

 ג.  רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה לא יפחת מ

 ס"מ. -550

 ס"מ לאורך המדרכה -250 .  מידות רחבת ההיערכות לא יפחתו מ5ד.  

 ס"מ לרוחבה. -200 ומ      

ס"מ לפחות צמוד  8.  מסגרת הרחבה תסומן בפס בצבע כחול ברוחב של 2

לדופן סככת ההמתנה שבצד הפונה לכיוון שממנו מגיע האוטובוס. הוצב בתחנה 

מטרים מהכיוון שממנו מגיע  5.5עמוד בלבד, תסומן המסגרת במרחק של 

 "האוטובוס.

 

בהנחיות לתחנות אוטובוס כנדרש  המועצה לא הכינה תוכנית הנגשהמסקירת הביקורת עולה, כי  .7.2.6

 אות התקנות להנגשת תחנות אוטובוס.הור

שנים אשר סיומה היה צריך להסתיים  10 -המדובר בפיגור מהקבוע בהוראות החוק של למעלה מ

 (.24.6.2003)שנה מפרסום התקנות בתאריך  24.6.2004בתאריך 

 

תקנות הסדרת בכי תחנות האוטובוס שנדגמו אינן עומדות  29.8.15בסיור שהביקורת ביצעה בתאריך  .7.2.7

)הפרש גובה לסככת המתנה, ללא רחבת הערכות, ללא מעבר פנוי נגישות לשירותי תחבורה ציבורית 

 .אחיזה וכד'(ס"מ לפחות, ללא ידיות  110משפת המדרכה באורך 

 

המועצה לא התחילה הנגשת תחנות אוטובוס כקבוע בתקנות שהיו צריכות כבר להסתיים  עולה, כי

שנים לביצועה  10של מרבית , לאחר שניתנה תקופה 24.6.2014לתאריך לפני למעלה משנה עד 

 . 2003משנת 

כנדרש  - וע התכניתת לשנה, על התקדמות ביצלמפקח על התעבורה, אחכמו כן, המועצה לא דיווחה 

 בהוראות התקנות.

 

 :להלן תמונות להמחשה

תחנת אוטובוס ברח' הדקל סמוך למתנ"ס )רוחב המעבר הפנוי בחזית הסככה ועד לשפת המדרכה 

 ס"מ, אדם מוגבל עם כסא גלגלים לא יכול לעבור(: 110 -פחות מ



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 182 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

 לסככת ההמתנה(:תחנת אוטובוס ברח' הדקל פינת הכלנית )הפרש גובה בין המדרכה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :ותהמלצ

 יש להכין תוכנית הנגשה לתחנות אוטובוס כנדרש בהוראות התקנות.

תחנות אוטובוס ותחבורה ציבורית  כאמור בשילוב הגורמים המקצועיים, יש להנגישלאחר הכנת תוכנית 

 לאנשים עם מוגבלויות.
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 הנגשת דרכים ותשתיות .7.3

צמתים ומדרכות יתוכננו, , כי היתר , ביןקבעשוויון אנשים עם מוגבלות נט )סימן ט'( לחוק  19סעיף ב .7.3.1

ייבנו ויותאמו באופן המאפשר לאדם עם מוגבלות נגישות באופן סביר בין המדרכה לכביש, בין מקום 

החניה למדרכה, על המדרכה ובחציית הכביש בהתאם להוראות לפי סימן זה, לרבות הסרת מפגעים 

בזכותו של אדם עם מוגבלות לנגישות כאמור בסעיף זה, ולרבות התקנת  ומכשולים אשר פוגעים

 רמזורים המותאמים לאנשים עם מוגבלות בראייה.

 

גשרים, מנהרות ומעברים אחרים המיועדים להולכי רגל יהיו נגישים ומותאמים לאנשים עוד נקבע, כי 

 , כדלקמן:עם מוגבלות באופן סביר

 

לענין מקומות ציבוריים קיימים ומקומות ציבוריים שאינם בנינים, שהוקמו  (.)אט59"

לאחר המועד הקובע, יקבע שר המשפטים הוראות בדבר התאמות הנגישות 

הנדרשות, בין בדרך כלל ובין לסוגי מקומות, כדי לאפשר לאדם עם מוגבלות, 

זו יכללו, נגישות במקום באופן סביר בהתחשב בתקן ישראלי; תקנות לפי פסקה 

 –בין השאר, הוראות בדבר 

הנגשת צמתים, מדרכות, גשרים, מנהרות ומעברים אחרים בשטח המקום  (5)

 (;2הציבורי ולרבות הנגשת המעברים ממקומות החניה כאמור בפסקה )

 

 

נקבע בכל צומת ומעבר חציה  1988-חוק הרשויות המקומיות )סידורים לנכים(, תשמ"חל 1בסעיף  .7.3.2

 , כדלקמן:10%יו מונמכים בשיפוע שלא יעלה על אבני השפה יה

ליד כל צומת שבו רשאים הולכי רגל לחצות את הכביש ובכל מעבר חציה .5"

מסומן יהיו המדרכה, אי התנועה ואבני השפה מונמכים באופן המאפשר ירידה 

 ".50%ועליה נוחות בעגלת נכים לכביש וממנו בשיפוע שלא יעלה על 

 

תנועה ואבני שפה הקיימים ביום תחילתו של חוק זה, יותקנו במדרכה, אי .3"

 –תוך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה, ובלבד  5שיפועים כאמור בסעיף 

 שיותקנו בהזדמנות הראשונה בה מתקנים או משפצים מדרכה קיימת; וכן (5)

לפחות מהמדרכות הקיימות, תוך  20%-שמדי שנה יותקנו שיפועים כאמור ב (2)

 "מתן עדיפות למעברים בקרבת בנינים ציבוריים.
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מקומות  15)מתוך  ה מקרה בודדנמצא ,ברחבי היישוב 19.8.15בסיור שהביקורת ביצעה בתאריך  .7.3.3

מחניית נכים/מעבר חציה  לעלות אדם מוגבללמעבר מדרכה המאפשרת שנבדקו(, בו אין הנמכה 

 למדרכה.

 

 :הלהלן פירוט המקר

 מחניית נכים למדרכה המהווה גישה לגן הילדים "החרוב" ברח' הרימון עלייה. 

 

 

 להלן תמונה להמחשה רחבת גן ילדים "חרוב":

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הנגשת מתקני משחק בגנים ציבוריים .7.4

עבור ילד עם מוגבלות, אתר משחקים נגיש יהיה אמצעי להשתלבות בחברת הילדים, להגברת הדימוי  .7.4.1

העצמי והביטחון העצמי ולשמירה על כבודו האנושי. חשיבות רבה יש לאתר הנגיש גם לדימויו של 

ון והגנה ולהשתתף בחוויית המשחק, הורה עם מוגבלות בעיני ילדו, כהורה המסוגל להעניק ביטח

 בדומה להורים אחרים.

 :ההמלצ

יש לבצע סקר ובדיקת התאמת מעברים בין מדרכות למעברי חציה וחניות נכים ברחבי היישוב ולפעול 

 להנגשת מדרכות ותשתיות לאנשים עם מוגבלות.
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הדן וקבוע הנחיות רגולטוריות מחייבות  8חלק  1498לצורך הנגשת מתקני משחק פורסם תקן ישראלי  .7.4.2

 בהנגשת אתר המשחקים.

 
 

שלאדם מוגבל תהיה נגישות לפחות מכניסה אחת לאתר משחקים,  3.3.1בין היתר נקבע בסעיף  .7.4.3

 כדלקמן:

לפחות מכניסה אחת לאתר  -עם מוגבלות תהיה נגישות רציפה לאדם "

 ".המשחקים

 

לא מונגשים, המועצה ברחבי היישוב רבים ציבוריים גני משחקים מסיור שהביקורת ביצעה עולה, כי  .7.4.4

 8לילדים עם מוגבלות )חלק  כלל לא מיישמת את הנחיות ההנגשה לאתרי משחק ומתקני משחק

 .(1498לתקן 

 

מחשה מגן הציפורים ברח' דוכיפת, הכולל הגבהה מכוונת בין המדרכה לשטח מתקני להלן תמונה לה

 המשחק מחול:

 

 

 

 

 :ההמלצ

יש לבצע סקר ובדיקת התאמת מתקני משחק בגנים ציבוריים ברחבי היישוב ולפעול להנגשת גנים 

 ציבוריים לאנשים עם מוגבלויות.
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 הנגשת מקלטים ציבוריים .7.5

 

"חוק ההתגוננות"(, עוסק בהתאמת -)להלן 1951-ההתגוננות האזרחית, תשי"אד' לחוק 14סעיף  .7.5.1

 נגישות במקלטים לאנשים עם מוגבלות.

 

 ד)ב( לחוק ההתגוננות קובע:14סעיף  .7.5.2

"מקלט בבית, במפעל או במבנה אחר, וכן מקלט ציבורי ומחסה ציבורי, 

 -ן ( )להל2007באפריל  5שההיתר לגביו ניתן לאחר י"ג בניסן התשס"ז )

מקלט( יהיו  -המועד הקובע(, לרבות הנתיב ודרך הגישה אליו )בסעיף זה 

נגישים לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות שיקבע שר הביטחון לפי סעיף 

זה וברוח עקרונות היסוד ומטרותיו של חוק שוויון זכויות לאנשים עם 

 מוגבלות."

 
 ד)ג( לחוק ההתגוננות קובע:14סעיף  .7.5.3

יקבע את התאמות הנגישות הנדרשות כדי לאפשר לאדם עם שר הביטחון "

מוגבלות נגישות למקלט ובמקלט, באופן סביר, בהתחשב בתקן הישראלי 

ובהוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; בתקנות לפי סעיף קטן זה 

רשאי השר לקבוע פטור מלא או חלקי, ובכלל זה דרישות מופחתות, לסוגי 

התאמה מסוימת שעלותה גבוהה, אם ביצוע ההתאמה תטיל נטל  יןימקרים, לענ

 :כבד מדי, בהתחשב בין השאר, בכל אחד מאלה

 ( גודל המקלט או המבנה שבו הוא מוקם;5)

 ( סוג הבית או המבנה וכן מספרם של בני האדם הרגילים לבקר בו;2)

( היות המקלט או המבנה שבו הוא נמצא חלק ממבנה קיים או תוספת 3)

 נה קיים;למב

ובלבד שיינתן מענה חלופי הולם ונגיש לאנשים עם מוגבלות באותו מבנה, 

יינתן מענה  - ן מקלט שנבנה במבנה שהיה קיים לפני המועד הקובעיולעני

חליפי באותו מבנה או במבנה סמוך אליו, ובלבד שאפשרות ההגעה למקלט 

 .."החליפי הסמוך אינן מכבידות על אדם עם מוגבלות

  

רת מציינת כי הדרישה להנגשת המקלטים הקבועה בחוק אינה מתייחסת רק לאנשים בעלי הביקו .7.5.4

 מוגבלות בתנועה, אלא גם לאנשים בעלי מוגבלות אחרת, כגון ראיה, שמיעה וכיו"ב.
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 לא מונגשים לאנשים עם מוגבלות ברחבי היישוב מקלטים רביםמסקירת הביקורת עולה, כי  .7.5.5

 ך הגעה למקלט.וכוללים גרם מדרגות מהותי לצור

 

 

 

 

 

 

 

 הנגשת עסקים במסגרת רישיון עסק .7.6

תקנות אלו מתווספות לתקנות נגישות  תקנות נגישות לשירות.נכנסו לתוקף  25.10.2013בתאריך  .7.6.1

שים עם מוגבלויות, תשנ"ח וק שוויון זכויות לאנמבנה קיים וחדש ומשלימות סט של תקנות נגישות וח

– 1998. 

 

, רשות הרישוי אינה יכולה להנפיק רישיון עסק או 1968-חוק רישוי עסקים, תשכ"חל )ב(ב8לפי סעיף  .7.6.2

 חון התקיימות של הוראות הנגישות, כדלקמן:לחדשו, מבלי לב

 
לעסק טעון רישוי )ב( רשות הרישוי לא תיתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז "

שהוא מקום ציבורי או שירות ציבורי, אלא אם כן מצאה רשות הרישוי כי קוימו 

לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, על  5הוראות הנגישות לפי פרק ה'

סמך חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות 

 מבנים, תשתיות וסביבה."

 

בעת הגשת בקשה לרישיון עסק ו/או חידושו, על המבקש לעמוד בדרישות החוק והתקנות ביחס  .7.6.3

 למילוי הוראות הנגישות )הנגשה פיזית והנגשת השירות(.

על בעל העסק להמציא חוות דעת של מורשה נגישות למבנה ומורשה נגישות לשירות מטעמו המפרטת 

 .ים בהליך הרישויאת תוצאות הבדיקה כחלק מנותני האישור הנדרש

 

א' בדבר סידורי נגישות  1תנאי לרישיון עסק הוא ביצוע הוראות חוק תכנון ובניה פרק ה'כאמור לעיל,  .7.6.4

 לאנשים עם מוגבלות.

 

 ק רישוי עסקיםלחו ב)ב(8המועצה לא מיישמת את הוראות סעיף מסקירת הביקורת עולה, כי  .7.6.5

, זאת במטרה אי להנפקת רישיון עסקולא דורשת אישור של מורשה נגישות כתנ 1968-תשכ"חה

 .להבטיח שעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או נותן שירות לציבור מונגש לאנשים עם מוגבלות

 

 

 :המלצה

להנגשת  היישוב להוראות הרגולציה ולפעוליש לבצע סקר ובדיקת התאמת מקלטים ציבוריים ברחבי 

 מקלטים ציבוריים לאנשים עם מוגבלויות.

 :המלצה

המאשרות שעסק  מתו"סיש לקבל חוות דעת של מורשה לנגישות השירות וחוות דעת של מורשה לנגישות 

 טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או נותן שירות לציבור מונגש בהתאם להוראות הרגולציה.

http://trace5.com/fb/fb/FBA18C9C53E5BD090957B418525CE775E7D32155295CA11840E636CBFEA872C0AFFEE6D5C0B117B67E1D087ABC4DA4F2/show.aspx
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 הנגשת מוסדות חינוך .8

 

 תוכנית הנגשת מוסדות חינוך .8.1

 

זכויות קובע כי בעל מוסד חינוכי יגיש לשר החינוך ולשר התעשייה, המסחר  שוויון' לחוק 2גל19סעיף  .8.1.1

והתעסוקה, תוכנית המפרטת את דרכי הנגשתו והתאמתו של המוסד העל תיכוני ושירותי ההשכלה 

ומורשה  הניתנים על ידו. התוכנית תיערך בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה

 , כדלקמן:םלנגישות השירות ובאישור

 

בעלים של מוסדות חינוך יגישו לשר החינוך תכנית המפרטת את דרכי  .2גל59"

הנגשתו והתאמתו של מוסד החינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידו, עד תום 

; התכנית תיערך 5לג59שישה חודשים מיום פרסום התקנות לפי סעיף 

מורשה לנגישות בהתייעצות עם מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה ו

 "השירות, ובאישורם.

 

תוכנית  - להוראות החוק לשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלותבניגוד מסקירת הביקורת עולה, כי  .8.1.2

 . לא הוגשה לשר החינוך ולשר התעשיה, המסחר והתעסוקהלהנגשת מוסדות חינוך כאמור 

 3.5 -של למעלה מהמחייבות משלוח תוכנית הנגשה כאמור בפיגור ביישום הוראות החוק המדובר 

 .27.3.2012)למועד הביקורת( מהתאריך האחרון ליישום הוראות החוק שנקבע לתאריך  שנים

 

התקבל במועצה מכתב מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד  3.8.15בתאריך  .8.1.3

בו  מכתב התראה לפני צו" –וסדות חינוך : "החלה הדרגתית של התאמות נגישות למהמשפטים בנושא

נקבע שלאור הפיגור ביישום הוראות החוק, המועצה תבצע הנגשה במוסדות חינוך בלוחות זמנים, 

 כדלקמן: 

  5/16בי"ס רבין ואור תורה יונגשו עד לחודש . 

  5/17בי"ס ממלכתי שלנו יונגש עד לחודש . 

  5/18בי"ס נוף ילדות יונגש עד לחודש. 

  5/19ניצנים יונגש עד לחודש בי"ס. 

 

הוצג לביקורת על ידי מנהלת מחלקת רווחה שמונתה כרכזת הנגשה במועצה, שכהערכות להכנת  .8.1.4

תוכנית הנגשה בבתי ספר כאמור לעיל, המועצה התקשרה עם אדריכל יועץ חיצוני במיקור חוץ 

 שהתבקש להכין סקר שיציג את המצב בפועל ביחס למצב רצוי.

 .5/15בל במועצה במהלך חודש סקר כאמור התק



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 189 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 

 

להלן סטאטוס ביצוע הנגשת מוסדות חינוך, בהתאם תרשים הנגשה ומועדים כמצוין באתר נציבות  .8.1.5

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

 

 

 

 

 

 

 

 

 דיווח למשרד החינוך על הנגשת מוסדות חינוך על תיכוניים .8.2

בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, נדרש בעלים של מוסד חינוכי לדווח אחת  .8.2.1

דיווח בדבר הנגשת המוסדות ושירותי ההשכלה  –לשנה לשר החינוך ולשר התעשייה המסחר והתעסוקה 

 ת במוסדותיהם, כדלקמן:בהם שבוצעה במהלך השנה החולפ

 

בעלים של מוסדות חינוך יגישו מדי שנה לשר החינוך, דיווח בדבר  .5גל59"

הנגשת מוסדות חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידיהם שבוצעה במהלך 

השנה החולפת במוסדותיהם, בתקופת הביניים, כמתחייב על פי הוראות חלק 

 "זה.

 

המועצה לא הגישה דיווח שנתי כנדרש בהוראות חוק שוויון הזדמנויות מסקירת הביקורת עולה, כי  .8.2.2

 אודות ביצוע הנגשה במוסדות חינוך.

 

 :ההמלצ

 יש להכין באופן מידי תוכנית להנגשת מוסדות חינוך בהתאם להוראות הרגולציה.

 

 לא בוצע
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 היתר בניה לביצוע הנגשה .8.3

 

)כבעלים של מוסדות חינוך וגני לד'. לחוק שוויון זכויות לאנשים מוגבלים, המועצה 19בהתאם לסעיף  .8.3.1

 הילדים בתחומה(, נדרשה להגיש בקשה להיתר בניה לביצוע הוראות ההנגשה, כדלקמן:

 

בעלים של כל מוסד חינוך וגן ילדים יגיש בקשה להיתר בניה לביצוע  .2לד59

לד; הבקשה תוגש בתוך שנה 59וסעיף  5לג59הוראות הנגישות לפי סעיפים 

 י סעיפים אלה.מיום התקנת התקנות לפ

 

-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות במוסד חינוך קיים(, תשע"אבהתאם לתקנות  .8.3.2

, המועצה נדרשה להגיש את הבקשה להיתרי הבניה תוך שנה מיום התקנת התקנות שפורסמו 2011

 .27.9.2012. קרי, עד לתאריך 27.9.11בתאריך 

 

לא הגישה בקשה להיתרי בניה לביצוע התאמות הנגישות המועצה מסקירת הביקורת עולה, כי  .8.3.3

 3 -. המדובר בפיגור של למעלה מ27.9.2012במוסדות החינוך שבתחומה כקבוע בתקנות עד לתאריך 

 שנים מהוראות הרגולציה.

 

להלן סטאטוס ביצוע הנגשת מוסדות חינוך, בהתאם תרשים הנגשה ומועדים כמצוין באתר נציבות  .8.3.4

 נשים עם מוגבלות:שוויון זכויות לא

 

 

 :ההמלצ

 יש להגיש דיווח שנתי אודות סטאטוס ביצוע הנגשה במוסדות חינוך.

 לא בוצע

 לא בוצע
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 הנגשת מוסדות חינוך וגני ילדים .8.4

 

יא' 19-ח' ו19על ידיהם יהיו נגישים בהתאם להוראות סעיפים  םהניתנימוסדות חינוך ושירותי החינוך  .8.4.1

 זכויות. שוויוןובכפוף להוראות הקבועות בסימן ז' לחוק 

 

זכויות תלמיד עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום שהוא מוסד חינוך  שוויוןלד' לחוק 19סעיף בהתאם ל .8.4.2

 , ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד. או גן ילדים, לפי הענין

הורה של תלמיד, שהוא אדם עם מוגבלות, זכאי אף הוא לנגישות במוסד החינוך או בגן הילדים שבו 

 התלמיד לומד. 

 

שר החינוך יקבע בתקנות הוראות התאמה בדבר התאמות נגישות בקשר לכל אחד עוד נקבע, כי  .8.4.3

 מאלה:

 מרכזי אחד.בניית פיר מעלית בבניין  .א

 בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבניין המרכזי. .ב

הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבנין המרכזי, בין הבניין המרכזי למבנים  .ג

 הסמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות כבישים בדרכי הגישה.

 מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ושירותי עזר. אמצעי נגישות לאנשים עם .ד

התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד החינוך או בגן  .ה

 הילדים בו הוא לומד.

 

מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד החינוך, בעבור ילד  .8.4.4

החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור הורה כאמור בסעיף קטן )ג(, מיד לאחר המועד שבו  הרשום במוסד

 נודע לראשונה למוסד החינוך, או לגן הילדים, לפי הענין, על רישומו של התלמיד במקום.

 

-בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות במוסד חינוך קיים(, תשע"א .8.4.5

הנגשה פיזית של מוסד חינוך כוללת נקבע, בין היתר, כי  27.9.2011בתאריך , שפורסמו 2011

 התייחסות לנושאים הבאים:

 בניית פיר מעלית בבניין מרכזי אחד. .א

 בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבניין המרכזי. .ב

 :ההמלצ

יש להגיש היתרי בניה לביצוע התאמות נגישות במוסדות חינוך לאחר הגשת תוכנית הנגשה ותקצוב מתאים 

 להנגשת מוסדות חינוך.
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 להלן ציטוט הוראות התקנות:

 פיר מעלית"

במוסד חינוך קיים, זולת אם יש בו קומה אחת בלבד שנמצאת במפלס  .2

 –הכניסה, יהיה פיר מעלית, אשר 

 המרכזי; ייבנה מקומת הכניסה של הבניין (5)

ייבנה באופן המבטיח גישה אליו בדרך נגישה, המובילה ממבנים אחרים  (2)

 במוסד, מכיתות הלימוד הסמוכות, מהחניה, מהחצר, ומהכניסה למגרש;

, ולפי הוראות 70חלק  2485, כהגדרתה בת"י 2יותרם למעלית מטיפוס  (3)

 .3.5חלק  5958ת"י 

 תא שירותים נגיש

ניין המרכזי של כל מוסד חינוך קיים יותקני שני תאי בקומת הכניסה בב .)א(3

 האחד לנשים והשני לגברים. –שירותים נגישים 

במוסד חינוך שיש בו הפרדה בין אזור ששוהים בו בני המין האחד ובין  )ב( 

האזור ששוהים בו בני המין האחר, יונגש תא שירותים נגיש אחד בכל אזור, 

 בהתאמה.

, כמפורט 5שים שייבנו בכל מוסד חינוך יהיו מטיפוס תאי השירותים הנגי )ג( 

 .3.5, חלק 5958בת"י 

תאי השירותים ימוקמו במקום המבטיח גישה בדרך נגישה, המובילה  )ד( 

ממבנים אחרים במוסד, ממרחבי הלימוד הנגישים, מהחניה, מהחצר, ומהכניסה 

 למגרש.

ד לתא השירותים המרחק המרבי האופקי ממרחב לימוד בבניין המרכזי ע )ה( 

 מטרים. 80הנגיש הקרוב לא יעלה על 

 חובת ההתקנה

חובת ההתקנה של פיר מעלית ותאי שירותים נגישים לפי תקנות אלה, חלה  .4

 "על בעלים של מוסד חינוך.
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 1.5.07שנים מתאריך  12.א ביצוע הנגישות בבתי הספר יבוצע בהדרגה במשך 3לג19בהתאם לסעיף  .8.4.6

 משתיים עשרה השנים, כדלקמן: בפריסה שווה בכל אחת

הוראות הנגישות לענין נגישות מוסדות חינוך ושירותי החינוך  ()א .3לג59"

, יוחלו בהדרגה, במשך תקופה של שתים 5לג59הניתנים על ידיהם, לפי סעיף 

( 2007במאי  5עשרה שנים, שתחילתה לא יאוחר מיום י"ג באייר התשס"ז )

תקופת  –( )בחלק זה 2059במאי  5התשע"ט ) וסופה לא יאוחר מיום כ"ו בניסן

( יקבע שר החינוך בצו את 2007במאי  5הביניים(; עד ליום י"ג באייר התשס"ז )

ההחלה ההדרגתית של הוראות הנגישות כאמור, בפריסה שווה בכל אחת 

 "ככל שהוגשו 2לג59משתים עשרה השנים בהתחשב בתכניות לפי סעיף 

 

שהמועצה  ,הנגשת מוסדות חינוך טרם החלה בביצוע זאת חרף העובדהמסקירת הביקורת עולה, כי  .8.4.7

כבר  בהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלים, נדרשה להתחיל בביצוע הנגשה

 השנים הבאות. 12 -ולסיימה בפריסה שווה בכל אחת מ 1.5.07מתאריך 

 

 : כך לשם המחשה )בהתאם לסקר שבוצע על ידי המועצה(

 מטר. 80אין שירותי נכים במרחק עד   – בבית ספר יסודי "שלנו" 

 אין גישה לנכים לאולם ספורט ולספריה.  – בבית ספר "ניצנים" 

אין מעלית לקומה ב' הכוללת מפלס מנהלה וחלק   – בבית ספר יסודי "שלנו" 

 מהכיתות.

 

ים כמצוין באתר נציבות להלן סטאטוס ביצוע הנגשת מוסדות חינוך, בהתאם תרשים הנגשה ומועד .8.4.8

 שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

 

 
 

 לא בוצע

 לא בוצע

 לא בוצע
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 הנגשת סביבה חינוכית לתלמידים עם לקות שמיעה .8.5

 :כללי

במערכת החינוך משולבים תלמידים עם לקות שמיעה. על מנת לאפשר לילדים אלה להשתלב במערכת  .8.5.1

 החינוך הרגילה, מונגשים כיתות הלימוד של תלמידים אלה )כיתות אקוסטיות(.

 

 הרשות המקומית.ל מוטלת ע ת כיתות אקוסטיותנגשחובת הביצוע של ה .8.5.2

 

יועץ אקוסטי מרגע היוודע לרשות המקומית על תלמיד עם לקות בשמיעה הלומד בתחומה, עליה לזמן  .8.5.3

 .וקלינאית תקשורת

 
עם נציג הרשות, במסגרות החינוכיות בהם לומדים  נדרשים לבקרהיועץ וקלינאי התקשורת  .8.5.4

 .תהבכי התלמידים לקביעת מיקום הכיתות המונגשות וההתאמות הנדרשות

 
ההתאמות הנדרשות בכיתה על מנת שהכיתה תהיה ת להמליץ על קלינאית התקשורת בלבד רשאי .8.5.5

 מונגשת לתלמיד עם לקות שמיעה.

 
וקבלת הרשאה  לאישור ביצוע ההנגשהלמשרד החינוך גיש טופס בקשה נדרשת לההרשות המקומית  .8.5.6

 .ובעלי תפקידים במועצה , חתום על ידי הקלינאית המלווהתקציבית

 

סגרת הסיור שנציג המועצה מבצע יחד עם היועץ אקוסטיקה וקלינאית התקשורת נבחנים בין במ .8.5.7

היתר הפרמטרים הבאים: רעש של המזגן בכיתה, תקרה אקוסטית, מערכת גופי תאורה ורפלקטור 

ללוח, אטימות דלת כניסה לרעשים, וילונות לחלונות, חיפוי לבד לקירות הכיתה )מניעת רעש מהכיתה 

צפת פיויסי למניעת רעש גרירת כסאות או לחילופין רגליות לכסאות, מערכת הגברת קול ליד(, ר

 (.FMהמורה כיתתית )"מדונה", מערכת 

 
כיתה אקוסטית לתלמידים עם לקות שמיעה כוללים בהתאם למאפיינים של כל כיתה  יישום הנגשת .8.5.8

באופן ספציפי, בין היתר, את הפרמטרים כדלקמן: התקנת תקרה אקוסטית, החלפת מזגן רועש למזגן 

או גומיות ברגליות כסאות למניעת חריקת כסאות, התקנת מערכת הגברה   PVCשקט, התקנת רצפת 

 :ותהמלצ

יש לפעול באופן מידי להכנת תוכנית ביצוע כולל לו"ז, גורם אחראי ותקציב, זאת במטרה להתחיל ביצוע 

הנגשה במוסדות חינוך בהתאם להוראות הרגולציה, זאת לאחר הגשת היתרי בניה לביצוע התאמות נגישות 

 במוסדות חינוך, לאחר הגשת תוכנית הנגשה ותקצוב מתאים להנגשת מוסדות חינוך.
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מונעת רעש, התקנת בידוד בין כיתות, התקנת אמצעי תאורה למול המסך,  למורה, התקנת דלת

 התקנת וילונות על חלונות הכיתה.

 

להנגשת כיתה אקוסטית חדשה בהתאם ₪  30,000למועד הביקורת, משרד החינוך מתקצב עד לסך  .8.5.9

 למפרט הנדרש לביצוע בכיתה.

 
 ממצאים:

( המועצה נדרשה להנגיש כיתות 9/14-8/15מסקירת הביקורת עולה, כי בשנת הלימודים תשע"ה ) .8.5.10

תלמידים בבית ספר רבין ובבית ספר "אור תורה". הידיעה כי  5 -לתלמידים לקויי שמיעה ל

התלמידים הנ"ל לקויי שמיעה ויש להנגיש בעבורם כיתות היתה ידועה זמן רב קודם לכן, שכן 

 משכבות נמוכות יותר. התלמידים עלו

 

מסקירת הביקורת עולה, כי חרף העובדה שהמועצה קיבלה הודעה רשמית אודות תלמידים עם לקות  .8.5.11

חודשים לפני תחילת  5 -כ) 2.4.14שמיעה בגינם באחריות המועצה להנגיש כיתות לימוד בתאריך 

החלה המועצה  - 18.8.14קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בתאריך  שנת הלימודים תשע"ה(,

ימים ספורים לפני תום שנת  -עלה משנה לאחר מכן למ - 515..15להנגיש את הכיתות בתאריך 

 .הלימודים תשע"ה

והעובדה שביצוע כיתה אקוסטית עורך ימים : למרות הרשאה תקציבית ממשרד החינוך כתוצאה

התלמידים עם לקות שמיעה למדו בכיתות לא מונגשות ולא מתאימות בכל שנת הלימודים  -ספורים 

 תשע"ה.

 

הנ"ל מקבל משנה תוקף, לאור העובדה, כי התלמידים הנ"ל עם לקות שמיעה למדו בבתי ספר במועצה 

ש שנים קודם לכן בשכבות גיל נמוכות )עלו מבי"ס יסודי לחטיבת ביניים(, והיה ידוע למועצה שנדר

 (.2.4.14להנגיש בעבורם כיתות זמן רב קודם לכן )עוד לפני קבלת ההודעה הרשמית בתאריך 

 

 :28.10.15תגובת מנהל הרכש במועצה מתאריך 

"הנגשת הכיתות בשנת הלימודים תשע"ה התעכבה, בין היתר, לאור זמן רב שערך עד לבחירת 

ים את ביצוע ההתקנה בתאריך וסי 13.5.15הספק המבצע ויציאה למכרז. הספק נבחר בתאריך 

20.5.15". 

 

 

 

 

 

  

 :ההמלצ

יש חשיבות שביצוע כיתות אקוסטיות מונגשות לתלמידים עם לקות שמיעה יבוצע, ככל הניתן, עוד לפני 

 תחילת שנת הלימודים. יש חשיבות שהמועצה תערך לכך מבעוד מועד.
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 נגישות השירות .9

 

 אתר אינטרנט מונגש .9.1

 אינטרנט בו מספקת מידע רב לציבור התושבים.המועצה מנהלת אתר  .9.1.1

 

-ג(, תשע"לשירותתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות )א( 35בהתאם לסעיף  .9.1.2

  , המועצה נדרשת להנגיש את אתר האינטרנט שלה, כדלקמן:2013

חייב בביצוע התאמות נגישות המספק שירות ציבורי או מידע על אודות "

ורי באמצעות האינטרנט לכלל הציבור, לרבות מסמכים, דפים, שירות ציב

יישומים וכל מידע אחר המועבר באמצעות האינטרנט יספק התאמות נגישות 

לשירות או למידע על אודות השירות שהוא מספק, לפי התקן הישראלי הנוהג 

ביום התחילה; לא היה תקן ישראלי תקף ביום התחילה, יבצע החייב התאמות 

של גוף התקינה   Accessibility Guidelines Web Contentלפי הנחיות  נגישות

ההנחיות(,  –( )בתקנה זו World Wide Web Consortium (W3C)לאומי -הבין

)א( עותק ההנחיות יהיה זמין באתר האינטרנט של 509ובכפוף להוראות תקנה 

 "הנציבות ובמשרדי הנציבות.

 

בנושא "קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" של מכון התקנים הישראלי,  5568תקן ישראלי  .9.1.3

 מגדיר קווים מנחים להנגשת אתרי אינטרנט לאנשים מוגבלים.

 

אתר מונגש נגיש לכלל המשתמשים ואנשים המוגבלים כגון: עיוורון ולקויות ראייה, חירשת וכבדות  .9.1.4

 קוגניטיביות, מוגבלות תנועה, מוגבלויות דיבור, רגישות לאור וכד'.שמיעה, לקויות למידה, מוגבלויות 

 
)כגון: עיוורון ולקויות ראייה, חירשת וכבדות אתר נגיש הוא זה המאפשר לאנשים עם מוגבלות  .9.1.5

שמיעה, לקויות למידה, מוגבלויות קוגניטיביות, מוגבלות תנועה, מוגבלויות דיבור, רגישות לאור(, 

 יעילות והנאה ככל הגולשים.  לגלוש באותה רמה של

 
 .מתקשים להשתמש באינטרנט, ורבים מהם מתושבי ישראל סובלים ממוגבלות כשלהי 24%-ככיום  .9.1.6

 
 W3Cהמלצות מסתמכות על ו WCAG 2.0 במסמך מפורטות לנגישות תכנים באינטרנטההנחיות  .9.1.7

 .2008בדצמבר  11מיום 

( מגדירות את האופן שבו יש ליצור תוכני WCAG 2.0) 2.0ההנחיות לנגישות תכנים באינטרנט 

 אינטרנט, כך שיהיו נגישים יותר לאנשים עם מוגבלויות

 

http://www.nagish.org.il/?page_id=326
http://www.nagish.org.il/?page_id=23
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 מונגש:להלן דוגמאות ליישום ולהפיכת אתר אינטרנט רגיל לאתר אינטרנט  .9.1.8

 .חלופות טקסטואליות לכל תוכן שאינו טקסט .א 

 .מוקלט מראש שמעלכל תוכן  מדיה מסונכרנתב כתוביותיש לספק  .ב 

המועברים למשתמש  קשריםו מבנהמידע, )כגון:  ליצור תכנים הניתנים להצגה בדרכים שונות .ג 

במקרה שבו סדר הצגת התוכן משפיע על ו זיהוי על־ידי תוכנהיהיו ניתנים ל עיצובבאמצעות 

 (.משמעותו, סדר הקריאה הנכון יהיה ניתן לזיהוי על־ידי תוכנה

)כגון:  עיש להקל על המשתמשים לראות את התוכן ולשמוע אותו, בכלל זה הפרדת החזית מהרק .ד 

צבע לא ישמש אמצעי חזותי יחידי להעברת מידע, סימון פעולה, בקשת תגובה, או הבלטת עצם 

 (.לפחות 4.5:1של  ודיחס־ניגתקיים  תמונות טקסטושל  טקסטהצגה חזותית של , חזותי

 .יש לדאוג לאפשרות לבצע את כל הפעולות באמצעות המקלדת .ה 

 .יש לתת למשתמשים זמן מספיק כדי לקרוא את התוכן ולהשתמש בו .ו 

יש לספק למשתמשים אמצעים שיעזרו להם בניווט, באיתור תכנים ובזיהוי מקום הימצאם  .ז 

 .באתר

 ברורים ומובנים.המידע ואופן הפעלת מנשק המשתמש חייבים להיות  .ח 

 

, כנדרש אתר האינטרנט של המועצה אינו מונגש לאנשים עם מוגבלותמסקירת הביקורת עולה, כי  .9.1.9

 .בהוראות הרגולציה

יודגש, כי אתרי אינטרנט רבים של גופים המעניקים שירות לקהל, בכלל זה, אתרי אינטרנט של 

 ומועצה מקומית אבן יהודה(.רשויות מקומיות מונגשים )כגון: מועצה אזורית לב השרון 

 

 

 

 

 יידוע צוות עובדים בחובות הרגולציה להנגשה .9.2

, חייב 2013-ג(, תשע"לשירותתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות בהתאם ל .9.2.1

בביצוע הנגשה נדרש ליידע את עובדיו בהוראות המתאימות בנו/א הנגשת אנשים עם מוגבלות, 

 כדלקמן:

 החוק פי על בחובות העובדים צוות יידוע .87"

 :שלהלן בנושאים העובדים את יידע שירות נותן (א)

 בסעיפים כאמור, השירות במתן מוגבלות עם אנשים של הפלייתם איסור (5)

 ;לחוק ו59-ו ג59

 ובתקנות לחוק 6 בסעיף כאמור מכילה בסביבה שוויוני שירות מתן חובת (2)

 ;9 תקנה לפי השירות בנוהלי זו חובה ועיגון, 5 עד 3

 :ההמלצ

 יש להנגיש את אתר האינטרנט של המועצה בהתאם להוראות הרגולציה.

http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#captionsdef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#synchronizedmediadef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#audiodef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#prerecordeddef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#structuredef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#relationshipsdef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#presentationdef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#programmaticallydetermineddef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#textdef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#images-of-textdef
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html#contrast-ratiodef


 מונד-מועצה מקומית תל
 

 נגישות לאנשים עם מוגבלות 
 

 

 
 250 מתוך 198 עמוד

_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ולפי אלה תקנות לפי, האמור השירות על החלות החוק לפי החובות עיקרי (3)

 למקום נגישות התאמות ולבצע מוגבלות עם לאנשים נגישות לתת, אחר דין כל

 .ציבורי ולשירות ציבורי

 באמצעים או בדפוס( א) משנה בתקנת כאמור העובדים את יידע החייב (ב)

 25-מ פחות החייב מעסיק ואולם(; לומדות או הדרכה סרטוני כגון) דיגיטליים

 זו משנה תקנת של תחילתה; פה בעל העובדים את ליידע הוא רשאי, עובדים

 ".התחילה מיום שנה

 

לא יידעה את עובדיה אודות הוראות וחובות הרגולציה בתחום מסקירת הביקורת עולה, כי המועצה  .9.2.2

שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות , כמצוין בתקנות הנגשה לאנשים עם מוגבלות

 .2013-ג(, תשע"לשירות

 

 

 

 

 

 הדרכת עובדים למתן שירות .9.3

, חייב 2013-ג(, תשע"לשירותתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות בהתאם ל .9.3.1

 בביצוע הנגשה נדרש להדריך את עובדיו, כדלקמן:

 מוגבלות עם לאנשים שירות למתן עובדים הכשרת .88"

 ישירות השירות את לספק שתפקידם העובדים צוות את חייב ינחה ... (א)

 בכל ... דין פי על המשרה נושאי את וכן עליהם הישירים הממונים את, לציבור

 :אלה

 קבלת בעת ביטוי לידי לבוא עשויים הם וכיצד שונים מוגבלויות סוגי (5)

 ;השירות

 לרבות, השירות מתן בעת מוגבלות עם אנשים כלפי נאותים התנהגות כללי (2)

 ;אליהם הפנייה ולשון דרך

 התאמות את לבצע כדי לנקוט משרה נושא או עובד שעל הפעולות (3)

, הזמנתם או עזר שירותי מתן, ותחזוקתם העזר אמצעי תפעול לרבות, הנגישות

 תקנות לפי השירות ניתן שבו הציבורי למקום בוצעו אשר ההתאמות ותחזוקת

 ציבורי למקום הנגישות תקנות לפי, חדש ציבורי למקום הנגישות תקנות לפי, אלה

 :ההמלצ

החוק והתקנות )בכלל התחומים( והמחויבות של יש צורך להדריך וליידע את עובדי המועצה אודות הוראות 

 כל עובד למתן שירות הולם, מתאים וראוי לאדם עם מוגבלות.
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_________________________________________________________________________ 
ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 וכל, בניין שאינו למקום הנגישות תקנות לפי או לאתר הנגישות תקנות לפי, קיים

 .העניין לפי, מוגבלות עם לאנשים נגישות להתאמות המתייחסת דין הוראת

, יהיו השירות מתן שבמקום יבטיח לשירות נגישות התאמות בביצוע חייב (ב)

 "... כאמור הונחו אשר עובדים, לציבור השירות מתן שעות בכל

 

 הוראות התקנות קובעות את אופן ביצוע ההכשרה, כדלקמן: .9.3.2

 העובדים הכשרת דרכי .89"

 את לספק שתפקידם משרה נושאי או עובדים 25-מ יותר חייב העסיק (א)

 ואת עליהם הישירים הממונים את, העובדים את ידריך, לציבור ישירות השירות

 :העניין ולפי אלה בכל 88 בתקנה כאמור ויכשירם המשרה נושאי

 השירות את לספק שתפקידו עובד לכל תועבר אשר, חווייתית בהתנסות (5)

 חווייתית התנסות באמצעות מהכשרה פטור יהיה החייב ואולם, לציבור ישירות

 חייב; חודשים 7 על עולה אינה הכוללת עבודתם תקופת אשר זמניים עובדים של

 יאוחר לא זו פסקה הוראות את יבצע התחילה יום ערב ציבורי שירות סיפק

 ;התחילה מיום שנים שלוש מתום

 אחת( לומדות או הדרכה סרטוני כגון) דיגיטליים באמצעים או בדפוס (2)

 ;התחילה מיום שנה זו פסקה של תחילתה; לפחות לשנה

 העזר שירות או העזר אמצעי הפעלת על האחראי לעובד פרטנית בהדרכה (3)

 הדרכה; העניין לפי והכל, הפעלתם דרכי בדבר, אלה תקנות לפי לספק שיש

 המועד לאחר בסמוך תיערך עזר אמצעי בהפעלת זו פסקה לפי ראשונה פרטנית

 לא תיערך עזר בשירותי ראשונה הדרכה; התקנות לפי העזר אמצעי להתקנת

 במועד עזר אמצעי התקנת נדרשה ואולם; התחילה מיום חודשים 6-מ יאוחר

 האמצעים התקנת למועד בסמוך כאמור וההכשרה ההדרכה יבוצעו, יותר מאוחר

 החייב... ידי על

 הסתייעות תוך הדרכה תכנית יכין עובדים 25-מ יותר המעסיק חייב (ב)

(, הנציבות הנחיות – להלן) לחוק מו59 סעיף לפי שפורסמו הנציבות בהנחיות

 הציבוריים השירותים בסוגי העובדים את בהם להדריך שיש בנושאים העוסקות

 ותאושר ההדרכה בו שמבוצעת לשירות החייב ידי על תותאם התכנית; השונים

 או מסוים בנושא הנחיות הנציבות פרסמה לא; השירות לנגישות מורשה בידי

 פי על זה לעניין הדרכה תכנית החייב יכין – החייב שמספק שירות סוג לגבי

 ...לעניין הנוגעים החיקוקים
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ו/או חלק ממנו  זה איסור לפרסם מסמךחל  ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 ההכשרה את יבצע( ג) משנה בתקנת כאמור עובדים בהכשרת חייב (ד) 

 לאחר עבודתם את שהחלו עובדים; התחילה מיום שנה בתוך לעובדים וההדרכה

 עבודתם...." תחילת עם מיד יוכשרו האמור המועד

 

, 2013-ג(, תשע"לשירותתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )התאמות נגישות בהתאם ל .9.3.3

 .25.4.2014הדרכות והכשרות כאמור יבוצעו עד לתאריך 

 

. המועצה לא ביצעה הדרכות והכשרות הקבועות בהוראות התקנותמסקירת הביקורת עולה, כי  .9.3.4

בהתאם  9/15)נכון למועד הביקורת בחודש  וחצישנה למעלה מהמדובר בפיגור בביצוע התקנות של 

 (.25.4.14להתבצע עד לתאריך  ותשהיו צריכלהוראות התקנות 

 
 

 

 
 :ההמלצ

יש צורך להדריך וליידע את עובדי המועצה אודות הוראות החוק והתקנות )בכלל התחומים( והמחויבות של 

 מוגבלות.כל עובד למתן שירות הולם, מתאים וראוי לאדם עם 
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 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

 נספח א'

 הנחיות הרגולציה מתי חובה/רשות להתייעץ עם ממונה נגישות

 

ה / חוב מועד השלב נושא תחום
רשות 

להסתייע 
מורשה 
נגישות 
 השירות

הנגשה של השירות  
ברשות ציבורית או גוף 

פרטי המספק שירות 
 לציבור 

 לפני ביצוע ההנגשה ביצוע סקר נגישות 
 הערה: סקר הנגישות ממפה פערים פיזיים )עיצוב פנים(, נהלים ותהליכים ומצאי של אמצעי עזר

 רשות

להנגשה לפני ביצועה אם נמצאו פערי נגישות שלצורך תיקונן יש להציע פתרונות נגישים בניית תכנית  תכניות להנגשה
 וכן הכנת או מעורבות בהכנת תכנית הדרכה

 רשות

עובדים( ולפני ביצוע  25לאחר שנכתבה תכנית הדרכת נגישות השירות לעובדים )במקומות בהם מעל ל  אישור תכנית הדרכה לעובדים
 ההדרכה.

 חובה

 חובה שנים תבוצע בדיקת נגישות לפי תקנות נגישות השירות. 5אחת ל  אישור בדיקות תקופתיות ברשת

פטור מביצוע חלק מדרישות נגישות 
 אינטרנטלאתר 

אם במהלך הנגשת האתר נמצא כי לא ניתן לבצע התאמות מסוימות מסיבות טכנולוגיות, ולאחר 
 שמומחה טכנולוגי אישר כי אין פתרון טכנולוגי.

 חובה

עסק הדורש אישור רישוי 
עסקים )החובה חלה על 

רשות הרישוי ולא על 
 מבקש הרישיון(.

עסק הוא חוות דעת ואישור של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות תנאי להנפקת רישיון  בקשה לרישיון לעסק חדש
 מתו"ס. 

 חובה

תנאי להנפקת רישיון עסק הוא חוות דעת ואישור של מורשה לנגישות השירות ומורשה לנגישות  בקשה לחידוש רישיון עסק 
 מתו"ס.

 חובה

 רשות בעסקלפני ביצוע ההנגשה מבוצע סקר לזיהוי פערי נגישות  סקר נגישות

מעסיק המבקש 
השתתפות של המדינה 

בהתאמות נגישות 
שבוצעו לצורך העסקת 

 עובד עם מוגבלות

 רשות לפני ביצוע ההתאמה. יעוץ לגבי התאמות נדרשות לעובד

בעת הגשת בקשה למימון המדינה להתאמות הנגישות לעובד. אישור שההתאמה שבוצעה מותקנת,  אישור על ההתאמה
 ומשרתת את האדם ומתאימה לצרכיו.בטיחותית 

 הערה: האישור יכול להינתן גם ע"י מורשה נגישות מתו"ס בהתאם לעניין.

 חובה

מתן ייעוץ להכנת תכנית נגישות למוסד החינוך ואישורה, הייעוץ והאישור יינתנו  -לפני ביצוע ההנגשה  אישור תכניות להנגשה הנגשת מוסדות חינוך
 מתו"ס.ביחד עם מורשה נגישות 

 חובה

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/KelimUtfasim/Pages/Dictionary.aspx
http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/KelimUtfasim/Pages/Dictionary.aspx
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 .לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק

ה / חוב מועד השלב נושא תחום
רשות 

להסתייע 
מורשה 
נגישות 
 השירות

הנגשה של שירותי 
ההשכלה של מוסד חינוך 

 על תיכוני 

 רשות לפני ביצוע ההנגשה סקר לזיהוי פערי נגישות  סקר נגישות

מתן חוות דעת מאשרת לתכנית נגישות למוסד על תיכוני, חוות הדעת תינתן ביחד עם מורשה נגישות  אישור תכניות להנגשה
 מתו"ס.

 חובה

שעת  הנגשה של שירותי
  חירום 

 חובה מתן חוות דעת מאשרת לתכנית הנגשה של שירותי שעת חירום. אישור תכניות להנגשה

 -מורשה נגישות מתו"ס 
חובת התייעצות במורשה 

 נגישות שירות

להיתר בניה, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות  לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס לבניין ציבורי חדש   היתר בניה
 השירות. 

 חובה

להיתר בניה, חובה עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות  לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס לבניין מגורים חדש היתר בניה 
החובה חלה רק בבנייני מגורים שבהם יש שימושים מסוימים כגון בריכה, חדר כושר, בית  –השירות 

 שיש בבניין יותר ממאה דירות מגורים  אותפילה וכדומה 

 חובה

(, חובה עליו 4מתו"ס לקבלת אישור חיבור לתשתיות )טופס לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות  ( 4אישור חיבור לתשתיות )טופס 
 להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.

 חובה

לצורך מתן חוות דעת מורשה נגישות מתו"ס לקבלת תעודת גמר, חובה עליו להתייעץ עם מורשה  אישור לתעודת גמר 
 לנגישות השירות.

 חובה

מקום  אישור תכנית פעולה להנגשת
 ציבורי קיים שאינו בניין

לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לתכנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין, חובה 
 עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.

 חובה

אישור תכנית פעולה להנגשת מקום 
 ציבורי קיים שאינו בניין

כנית פעולה להנגשת מקום ציבורי קיים שאינו בניין, חובה לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לת
 עליו להתייעץ עם מורשה לנגישות השירות.

 חובה

אישור השלמת ביצוע נגישות במקום 
 ציבורי קיים שאינו בניין

לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס להשלמת ביצוע נגישות במקום ציבורי קיים שאינו בניין, 
 עם מורשה לנגישות השירות. חובה עליו להתייעץ

 חובה

לצורך מתן אישור מורשה נגישות מתו"ס לתוכנית פעולה להנגשת אתר, חובה עליו להתייעץ עם  אישור תכנית פעולה להנגשת אתר
 מורשה לנגישות השירות.

 חובה
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 'בנספח 

 תגובת ראש המועצה לשעבר
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 'גנספח 

 תגובת מהנדס המועצה
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 תגובת גזברית המועצה
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 'הנספח 

 תגובת מנהל מחלקת חינוך במועצה
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 'ונספח 

 15.12.15תגובת ראש המועצה מתאריך 
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 מונד-מועצה מקומית תל
 

 
 
 
 
 

 דו"ח הביקורת

 בנושא

 אופן יישום המלצות 

 דוח ביקורת רישוי עסקים

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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 כללי .1

 

 :כללי

מבקר המועצה ערך דוח ביקורת לבחינת התנהלות המועצה בנושא "רישוי עסקים" במסגרת דוח מבקר המועצה  .1.1

 .2013לשנת 

 

במהלכה ועדת הביקורת קבעה בין  22.6.2014דוח מבקר המועצה נדון בישיבת ועדת ביקורת של המועצה בתאריך  .1.2

 היתר, כדלקמן:
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 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

             
   

"פה   22.6.15המלצות מבקר המועצה כפי שמפורטות בדוח מבקר המועצה התקבלו ואושרו בישיבה הנ"ל מתאריך  .1.3

 אחד" ובין היתר המליצה ועדת הביקורת, כדלקמן:

 

 

במהלכה התקבלה  1.12.2014המועצה בתאריך  המלצות מבקר המועצה התקבלו "פה אחד" אף בישיבת מליאת .1.4

 ההחלטה, כדלקמן:

"הוחלט פה אחד לקבל את המלצות מבקר המועצה בדוח מבקר המועצה בנושא רישוי 

מבקר  -עסקים לאור חומרת הממצאים אנו ממליצים על פנייה לגורמים הרלבנטיים כגון

 עם ממצאי הדוח."המדינה, היועץ המשפטי של משרד הפנים והמבקר בשלטון המקומי 

 

 
 

, החליט מבקר המועצה לבחון את 2013לאור מהותיות הנושא והממצאים כפי שעלו בדוח מבקר המועצה לשנת  .1.5

 .2015אופן יישום ההמלצות, כשנתיים לאחר מכן, במסגרת דוח מבקר המועצה לשנת 

 

 :רגולציה

. בין היתר נקבע בסעיף 1950-סמכויות המועצה נקבעו, בין היתר, בפרק התשיעי לצו המועצות המקומיות, תשי"א .1.6

 , כדלקמן:146בסעיף 

"להסדיר, להגביל או לאסור הקמתם של עסקים, מלאכות ותעשיות...לקבוע סדרים, להטיל איסורים 

כדי להבטיח את  –שהם יאחזו באמצעים והגבלות, לאחוז באמצעים ולחייב תושבים, בעלים ומחזיקים, 

בריאות הציבור, את הסדר והביטחון, למנוע הופעתם והתפשטותם של מחלות ונגעים... למנוע דליקות... 

 לסלק מפגעים ולמנוע תקלות...".

 

הוא אחד החוקים החשובים ביותר עבור אזרחי  "(חוק רישוי עסקים)להלן: " 1968-תשכ"חהחוק רישוי עסקים,  .1.7

המדינה ותושבי הרשויות. החוק, התקנות והצווים שהותקנו על פיו מסדירים את נושא רישוָים של עסקים. החוק 

  כדלקמן: 4, בין היתר, בסעיף קובע
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ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 

 .של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ואין לפרסם ממצא ביקורת ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 "איולא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רשיון או היתר זמני לפי חוק זה ובהתאם לתנ"

 (. 4)סעיף 

 

 לחוק:  1כפי שהוגדרו בסעיף חוק רישוי עסקים, מטרות  .1.8

הבטחת איכות נאותה של הסביבה, מניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, אבטחה מפני שוד 

והתפרצות, בטיחותם של הנמצאים במקום העסק וסביבתו, מניעת מחלות שמקורן בבעלי חיים, מניעת זיהום 

ת מים בחומרי הדברה, הבטחת תנאי תברואה נאותים, קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ובטיחות כיבוי מקורו

 אש.

 

סנקציה חמורה לאלה הפועלים ללא , )א( לחוק רישוי עסקים14סעיף בקבע המחוקק  לאור חשיבות מטרות החוק, .1.9

 רישיון עסק, כלהלן:

או היתר זמני בעסק טעון רישוי או שלא קיים תנאי מתנאי רשיון או היתר  "אדם שעסק ללא רשיון

מאסר שמונה עשר חודשים ואולם אם  –ב דינו 55עד  9זמני או שלא קיים הוראת תקנה לפי סעיפים 

 ."...הקנס  –)ג(, דינו -ו)א( ו2לא קיים תנאי כאמור בסעיף 

 

ברת האכיפה ברישוי עסקים ברשויות מקומיות נקבע, בין הדן בהג 2008בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מחודש יוני  .1.10

 היתר, כדלקמן:

ברשויות המקומיות היו דוח חמור המצביע על  2006"דוח ביקורת מעקב בנושא רישוי עסקים לשנת 

אחוז גבוה של עסקים ללא רישיונות עסק ובפועל מבטא, כי רשויות מסוימות אינן מפעילות את חובתן 

עסקים כנדרש. למותר לציין את הסכנות הנובעות מכך ואת העובדה, כי הדבר  לאכוף את חוק רישוי

 הינו בניגוד למינהל שלטון תקין".

 

, במהלכן הוצגו 2009 -ו 2005מונד ערך דוחות ביקורת בתחום רישוי עסקים בשנים -מבקר המועצה המקומית תל .1.11

 ליקויים רבים ומהותיים בתחום רישוי עסקים.

 

, שפרסם שר הפנים ברשומות, פורט העסקים טעוני הרישוי 1995-)עסקים טעוני רישוי, התשנ"הבצו רישוי עסקים  .1.12

לפי מטרות הרישוי העיקריות שלהם. בצו נקבע, כי העסקים האמורים טעונים רישוי גם למטרות קיום הדינים 

 הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי כבאות.

 

 כתנאי להפעלתם, כדלקמן:  הצו כולל עשר קבוצות עסקים החייבות ברישיון

[ מסחר 6[ מים ופסולת ]5[ מזון ]4[ חקלאות ובעלי חיים ]3[ דלק ואנרגיה ]2[ בריאות, רוקחות וקוסמטיקה ]1]

[ תעשיה, 10[ שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת ]9[ רכב ותעבורה ]8[ עינוג ציבורי, נופש וספורט ]7שונות ]

 מלאכה, כימיה ומחצבים.
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שוי ברשות המקומית, היא גוף שבסמכותו להנפיק רישיון לעסק. בראש רשות הרישוי עומד מכח החוק רשות הרי .1.13

 ראש הרשות המקומית.

 

 בהתאם להוראות החוק, ניתן לנפק רישיון עסק כדלקמן: .1.14

 רישיון שהוא בתוקף מיום הוצאתו כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי. – רישיון לצמיתות .1.14.1

שנים ותוקפו פג בתום  5שנים או  3רישיון הניתן לתקופה המוגדרת של שנה אחת,  – רישיון תקופתי .1.14.2

 התקופה. הרישיון מיועד לעסקים שבהם מתקיים הליך רישוי מחודש בתום התקופה.

 רישיון שניתן לעסק שהוא זמני או עונתי מטבעו והוא ניתן לתקופה קצובה של פחות משנה. – רישיון זמני .1.14.3

הניתן לעסק לתקופה שאינה עולה על שנה וזאת על מנת שהגוף המנפיק את האישור  רישיון – היתר זמני .1.14.4

 יוכל במהלך תקופה זו, לבחון את פעילות העסק ואת התנאים הדרושים להפעלתו.

 

 :במועד הביקורת תהליכי העבודה

 
עסקים.  270 -כ מונד פועלים-, במרחב המוניציפאלי של המועצה המקומית תל4/2013נכון למועד הביקורת בחודש  .1.15

 בתי עסק הונפק רישיון עסק תקף. 14 -בתי עסק מתוכם טעוני רישוי. ל 150 -כ

 

 על מנת שרשות הרישוי תעניק לבית עסק הרישיון שהוא מבקש, צריכים להתקיים התנאים המפורטים להלן: .1.16

הדרישות גורמי רישוי הם שנותנים את האישורים ולצורך הנפקתם הם מגישים לרשות הרישוי את  .1.16.1

 וההערכות הכרוכות במתן רישיון העסק.

בחוק, או שיש בסמכותם  6נותני אישור עם הגופים שהוסמכו ע"י השרים לתת אישור בהתאם לסעיף  .1.16.2

 להתנות את הוצאת הרישיון או האישור בתנאים מיוחדים ובתנאים נוספים בהתאם לחוק.

 

 ים בפיתוח של חברת רמה מערכות.במועצה מקומית תל מונד הוטמעה מערכת לניהול רישוי עסק .1.17

 

 להלן תרשים כללי של תהליך רישוי עסקים: .1.18
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)יש להזכיר, כי  2013בעל התפקיד שהיה אחראי על תחום רישוי עסקים במועצה נכון למועד הביקורת בשנת  .1.19

 1.9.2014הביקורת בוצעה בגין תקופה שקדמה לכניסתו לתפקידו בסמוך לביקורת(, התפטר מהמועצה בתאריך 

 .21.3.2015ושב לעבוד במועצה בתאריך 

 

 

 מטרת הביקורת .2

 

 .2013אופן יישום המלצות דוח הביקורת בנושא רישוי עסקים שהוגש בדוח מבקר המועצה לשנת סקירת 

 

 מתודולוגיה .3

 

 .2015בחינת אופן יישום ההמלצות בוצע ברבעון האחרון לשנת  .3.1

 במועצה.בוצעו פגישות ושיחות עם בעלי התפקידים  .3.2

 בוצע ניתוח של נתוני מערכת המידע לניהול רישוי עסקים במועצה. .3.3

 נסקרו תיקי רישוי וקיומם של אישורי גורמי הרישוי. .3.4

 ניתוח מסמכים ואסמכתאות. .3.5
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 :תגובות

 

  בתאריך 2013מנהל מחלקת רישוי עסקים מסר לביקורת התייחסות לאופן יישום המלצות הביקורת מדוח ביקורת ,

17.9.15. 

 

  ישיבות לבחינת אופן יישום המלצות הביקורת עם מנהל מחלקת רישוי עסקים, כולל ביצוע מדגמים לאימות

 .24.11.15 -ו 21.9.15התגובות שנמסרו ובחינת מצב היישום בפועל בוצעו, בין היתר, בתאריכים 

 

  עסקים בפגישות הנ"ל, טיוטת דוח הביקורת כולל ציטוט התגובות שהתקבלו כלשונן על ידי מנהל מחלקת רישוי

 .24.11.15נשלחה למנהל מחלקת רישוי עסקים בתאריך 

 מנהל מחלקת רישוי עסקים השיב עוד באותו היום, כי אין לו תגובות נוספות על אלה המפורטות בגוף דוח הביקורת.

 מצורף כנספח ד'.

 

  יקורת.ומובאת במלואה כנספח ה' לדוח הב 14.12.15תגובת ראש המועצה התקבלה בתאריך 
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 עיקרי הממצאים .4
  

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

1.  

היו  -בכל המקרים שנדגמו לעסקים להם נופק רישיון 

של גורמי רישוי, חסרים אישורים מהותיים 

 .עסק וןיהמהווים תנאי הכרחי למתן ריש

רישיונות עסק ללא עמידה  , לכאורה,לאמור: נופקו

 בתנאי הוראות הרגולציה המחייבת.
 

ניפוק רישיונות עסק חתומים לעסקים שאין בגינם 

אישורים מגורמי רישוי ומסמכים כנדרש בהוראות 

עלול ליצור מצב של פגיעה בבריאותם ו/או הרגולציה, 

תם של הציבור וחושף את המועצה באופן ושלמ

 ממצא זה בחומרה.הביקורת רואה . מהותי

 
  :הביקורת מבקשת להדגיש

שעיסוק בעסק טעון רישוי חוק רישוי עסקים קובע, 

ללא רישיון או היתר זמני או ללא קיום תנאי מתנאי 

הרישיון או ההיתר הזמני או ללא קיום תקנה 

מהתקנות לעסקים טעוני רישוי שהתקינו שרי 

הפנים, הבריאות, איכות הסביבה, המשטרה, 

 עיסוק כזה מהווה עבירה. -העבודה והחקלאות 

לחוק  14בסעיף  לאור חשיבות הוראות החוק נקבע

דיני מאסר וקנסות  - 1968-רישוי עסקים, תשכ"ח

 להפרת הוראות החוק.

יש לבצע בדיקה מקיפה לכל העסקים  (ג)

להם נופק רישיון עסק על ידי המועצה 

ולוודא, כי בגין העסקים התקבלו כל 

 רמי הרישוי.והאישורים הנדרשים מג

 

יש לפנות לבעלי העסקים בדרישה  (ד)

הנדרשים, תוך להציג את האישורים 

 פרק זמן קצוב.

 

במידה ובתי העסק לא מציגים את  (ה)

אישורי גורמי הרישוי בפרק הזמן 

הקצוב שנקבע, יש לערוך לבתי 

העסקים שימוע לקראת ביטול רישיון 

 עסק.

 :521.9.1עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "הנושא טופל. יש לזכור שישנו עדין עסק אחד שניתן לו רישיון

לצמיתות )מתכת השרון( שאני אמור לפעול לביטול הרישיון 

 שלו.

 :התייחסות כללית

 7 -לאחר כ 2015יש לזכור כי חזרתי לעבודה בחודש אפריל  .1

חודשים מחוץ למערכת. מה גם שמאז חזרתי רוב הזמן 

אני ממלא מקום מנהל השפ"ע והזמנים לטיפול ברישוי 

 עסקים קצרים מאוד.

כך שנושא האכיפה ממתין למינוי מאז חזרתי אין תובע  .2

 התובע."

 

 :התייחסות הביקורת

 13.10.15מספר הפריטים עם רישיון עסק עומד נכון לתאריך 

מהפריטים  35% -)המהווים כ 153עסקים בלבד מתוך  54על 

 רישוי עסקים(.  רכתהמנוהלים במע

לדעת הביקורת, המדובר במספר נמוך של עסקים עם רישיון 

 עסק.

 

 בעמוד הבא...המשך 
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 :המשך התייחסות הביקורת

עד  -נשלחו מכתבים לעסקים לסיים את תהליך הוצאת הרישיונות לכלל העסקים ביישוב  2014בשנת 
הערות ראש המועצה לדוח  –דוגמאות מכתבים שנשלחו לעסקים; ונספח ב'  – )ראה נספח א' 31.2.14לתאריך 

 (. 2013הביקורת לשנת 
בין היתר נקבע במכתב המועצה: "עסק אשר לא יפעל עפ"י הנחיות המועצה ולא יגיש את הבקשה ו/או לא 

 יסיים את הטיפול עד לתאריכים שנקבעו...יוגש נגדו כתב אישום...והעסק יסגר לאלתר."
הביקורת נוכחה, כי המועצה לא פעלה לאכוף את המשך הפעלת עסקים ללא רישיון עסק גם לאחר תאריך 

, חרף האמור במכתבים הרשמיים ששלחה לבעלי העסקים, בין היתר, 31.12.14היעד שנקבע על ידי המועצה 
 לאור העובדה שאחראי רישוי עסקים עזב את תפקידו וללא תובע עירוני.

 
 :14.12.15תגובת ראש המועצה מתאריך 

 להלן תגובתי הכללית שתפורסם בצורה כוללת לדוח רישוי עסקים :"
 ברשותי פועלת ביד קשה נגד עסקים לא חוקיים, או שפועלים ללא רישיון עסק.המועצה 

מהעסקים בתל מונד ללא רישיון עסק. שיפרנו ללא הכר את  90%כשהתחלתי בתפקידי לפני כשנתיים, היו 
את העסקים העובדים ללא רישיון עסק, ירידה דרמטית ושיפור משמעותי של  45% המצב וכיום הורדנו ל כ 

  שהיה בתחילת הקדנציה שלי.המצב 
אכן, יש עוד הרבה מה לשפר, אך התנאים בהם מתפקדת המועצה הם לא פשוטים, מנהל מחלקת רישוי 

בנוסף, תהליך  חודשים, כך שהמחלקה הייתה דיי משותקת. 7עסקים צפריר פדלון עזב את העבודה למשך 
ופיים, דבר המכביד מאד על מערכת האכיפה מינוי תובע עירוני לוקח זמן ממושך עד לקבלת כל האישורים הס

כמו כן, בגלל  של המועצה שאינה יכולה לאכוף את החוק בעזרת בית המשפט ללא תובע פעיל מטעם הרשות.
חוסר בכוח אדם של מנהלי שפע וגינון המצוי בהליכים משפטיים, המועצה נאלצת לחלק את המשרות הנ"ל 

 על מנהל רישוי עסקים.בין עובדי הרשות, דבר המעמיס עול נוסף 
למרות כל הקשיים כפי שציינתי, עדיין המועצה התקדמה מאד בשנתיים האחרונות בנושא רישוי עסקים. גני 
אירועים לא חוקיים נסגרו, עסקים רבים הוזמנו לשימוע והוצע צו סגירה מנהלי לאותם עסקים שפעלו בניגוד 

  ידיעתי אין כיום יותר עסקים עם רישיונות לצמיתות. רישיונות לצמיתות בהוראה שלי בוטלו ולמיטב לחוק.
כל בקשה לרישיון עסק המגיעה לשולחני לא מאושרת לפני שמנהל רישוי עסקים מציג בפני את כל האישורים 

 הנדרשים לרישיון עסק ורק לאחר בדיקה מדוקדקת שכל האישורים נמצאים, אני חותם על מתן רישיון עסק.
פילו חובה לקיים ישיבות סטטוס אחת לרבעון והאחריות לקיים ישיבות אלה הם הנני מסכים כי רצוי וא

, המועצה מתכוננת להגדיל את מחלקת רישוי 2016בשנת  באחריות מנהל מחלקת רישוי עסקים והגזברית.
עסקים בפקח נוסף, דבר שישפר מאד את תפקוד המחלקה ובתקווה שמינוי תובע עירוני גם כן יכנס לפועל, 

 ."יפור נוסף ומשמעותי בנושא רישוי עסקים בתל מונדנראה ש
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  הממצא #
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2. 3 

בהליך ניפוק רישיון עסק לגן  ממצאים מהותיים וחמורים

 אירועים "אמורס", ובכלל זה:

 כתנאי בסיסי להנפקת  העדר אישור גורמי רישוי

 רישיון עסק. 

  הרישיון נופק בהתבססות על חוות דעת משפטית

(, בעוד היועץ המשפטי הסטאטוטורי 13.3.12)מתאריך 

אינו זה של המועצה, שנבחר כדין שנה וחצי קודם לכן, 

  שנתן את חוות הדעת.

גורם הגורם שנתן את חוות הדעת המשפטית, הינו 

)בעבר שימש כיועץ המשפטי של  פרטי בשוק העסקי

 המועצה(.

  סותרת הוראות החוק. -חוות הדעת המשפטית 

  שחוות  -( 28.10.12משרד הפנים קבע )מכתב מתאריך

הדעת המשפטית אינה יכולה להוות תחליף להוראות 

 החוק ואין המועצה רשאית להנפיק רישיון עסק.

  צו סגירה בהחלטת כבוד בית המשפט מתאריך לעסק

2.7.13. 

 לא אישור ממצאים דומים של ניפוק רישיון עסק ל

בדוח מבקר המועצה גורמי רישוי נדרשים, הופיעו כבר 

 .2009הקודם משנת 

הביקורת מתריעה כי במצב הקיים לא זו בלבד שהמועצה 

פועלת בניגוד לחוק, היא אף מאפשרת את הפעלתו של 

עסק שלא עומד בדרישות החוק ובכך היא מסכנת חיים 

 וחושפת את עצמה לסיכונים משפטיים.

לעסק שימוע לקראת יש לקיים  (א)

על מנת, לבחון שעומד בתנאי סגירה, 

להפעלת עסק וניפוק  הוראות החוק

 .רישיון עסק

במידה והעסק אינו עומד בדיני רישוי  (ב)

עסקים וללא כל האישורים 

וההיתרים הנדרשים, יש לפעול 

 לביטול רישיון העסק.

יש לבחון השלכות פסק דין כבוד בית  (ג)

המשפט למתן צו סגירה לעסק 

וקביעת משרד הפנים מתאריך 

שלמועצה אין סמכות  28.10.12

להנפיק רישיון עסק לבית העסק 

 ולפעול בהתאם.

 :521.9.1רישוי עסקים מתאריך  מחלקתהתייחסות מנהל 

 "הגן נסגר".
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 219 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

3.  

ממצאים מהותיים בהליך ניפוק רישיון עסק לגן 

 אירועים "בית הלורדים", ובכלל זה:

  גן אירועיםהמועצה בשל מבקר בביקורת פתע 

במשרדי העסק מוצג  , כי"בית הלורדים" נמצא

, 31.12.13לציבור הרחב רישיון עסק עד לתאריך 

פג בעוד בהתאם לרישומי המועצה רישיון העסק 

 )שנתיים קודם לכן(. 31.12.11תוקף בתאריך 

 

  מניתוח רישיונות העסק )זה המוצג במשרדי בית

די המועצה( על העסק והרישיון הקודם שנופק על י

עלה חשש מעל הסביר, ידי מבקר המועצה, 

 רישיון עסק.של לכאורה, שהמדובר בזיוף 

 

  לאור הנחיית מבקר המועצה במכתב מתאריך

ים רישוי עסק אחראי תחוםהגיש  – 20.6.13

 תלונה במשטרת ישראל. - במועצה

בהתאם למכתב מבקר המועצה,  (א)

, יש להעביר את 20.6.13מתאריך 

 בביקורת, והמידע שנאסףהחומר 

 לבדיקת גורמי האכיפה.

יש לקיים לעסק שימוע לקראת סגירה,  (ב)

הוראות על מנת, לבחון שעומד בתנאי 

להפעלת עסק וניפוק רישיון  החוק

 .עסק

במידה והעסק אינו עומד בדיני רישוי  (ג)

עסקים וללא כל האישורים וההיתרים 

הנדרשים, יש לפעול לביטול רישיון 

 העסק.

השלכות פסק דין כבוד בית  יש לבחון (ד)

והפעלת המשפט למתן צו סגירה לעסק 

 עסק ללא רישיון תקף ולפעול בהתאם.

 :521.9.1רישוי עסקים מתאריך  מחלקתהתייחסות מנהל 

 "הגן נסגר".
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 220 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

4.  

ממצאים נוספים מהותיים בהליך ניפוק רישיון עסק 

ועד  4.11.08)רישיון עסק מתאריך  ל"בית הלורדים"

 כדלקמן:, (31.12.11

 כתנאי בסיסי להנפקת  העדר אישור גורמי רישוי

 . רישיון עסק

  בפסק 25.12.13צו סגירה החל מתאריך לעסק ,

 .25.12.12דין שניתן בתאריך 

 קיים אישור משרד הבריאות למתן רישיון עסק 

בביקורת פתע של מבקר המועצה  –לא מטבח ל

בבית העסק בפועל נוכחנו, כי  19.6.13בתאריך 

 .מטבחפועל 

 

מבקר המדינה קבע בדוח הביקורת שערך בנושא רישוי עסקים במועצה 

 , כדלקמן:25.52.52שפורסם בתאריך  ,2055אזורית גזר בשנת 

"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את הימנעות המועצה לאכיפת 

הוראות חוק רישוי עסקים על אולם האירועים, הפועל זה שנים ללא 

, 5965-ראות חוק התכנון והבניה, התשכ"הרישיון עסק תוך הפרת הו

ובתנאי תברואה שעלולים לסכן את בריאות המבקרים בו. על המועצה 

לפעול בהתאם לסמכויותיה לסגירת העק ולא לאפשר את פעולתו ללא 

 רישיון עסק".

בהתאם למכתב מבקר המועצה,  (א)

, יש להעביר את 20.6.13מתאריך 

 בביקורת, החומר והמידע שנאסף

 גורמי האכיפה.לבדיקת 

יש לקיים לעסק שימוע לקראת סגירה,  (ב)

הוראות על מנת, לבחון שעומד בתנאי 

להפעלת עסק וניפוק רישיון  החוק

 .עסק

במידה והעסק אינו עומד בדיני רישוי  (ג)

עסקים וללא כל האישורים וההיתרים 

הנדרשים, יש לפעול לביטול רישיון 

 העסק.

יש לבחון השלכות פסק דין כבוד בית  (ד)

והפעלת המשפט למתן צו סגירה לעסק 

 עסק ללא רישיון תקף ולפעול בהתאם.

 :15.21.9רישוי עסקים מתאריך  מחלקתהתייחסות מנהל 

 "הגן נסגר".
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 221 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

5.  

ניתנו רישיונות עסק בחלק מהמקרים שנדגמו 

 לתקופה העולה על התקופה המרבית המותרת

 .בהוראות החוק

איסור על הנפקת רישיון עסק חל  (א)

לתקופה העולה על התקופה המרבית, 

 המותרת בתקנות רישוי עסקים.

יש לבחון, שלכל העסקים בעלי רישיון  (ב)

עסק כיום, לא נופק רישיון עסק 

 לתקופה העולה על המותר.

במידה ויש מקרים כאמור, יש לבצע  (ג)

לבתי העסק שימוע לקראת הקטנת 

 תקופת הרישיון.

 :הביקורתהתייחסות 

בבדיקה שהביקורת ביצעה עולה, כי טרם עודכנה תקופת  .1

הרישיונות במערכת הרישוי להוראות התקנות החדשות 

מעודכן במערכת  ב10.8 -ו 3.1ה, 2.1 ,1.1 )לדוגמה: פריטים

 5 -לבעוד בתקנות החדשות התוקף  ,לתוקף ל"צמיתות"

 שנים, בהתאמה(. 15 -שנים ו 10שנים,  15שנים, 

א' בוטל בצו רישוי עסקים החדש )העסק אינו 6.5פריט  .2

 טעון רישוי( במסגרת הרפורמה החדשה. 

עסק עם פריט תקופת רישיון הביקורת נוכחה, כי עודכן 

"עולם החשמל לעסק  29.7.14א' בתאריך 6.5

 .שנים 5 -ל (6007)מספר תיק רישוי  והאלקטרוניקה"

 
עסקים בתאריך  מנהל מחלקת רישוינמסר לביקורת על ידי 

24.11.15: 

פניה במעמד הביקורת  הבוצע ,לאור הערת הביקורת" .1

של  הגרס המערכת ועודכנהלתוכניתן  24.11.15בתאריך 

כולל עדכון תקופות הרישיון  מערכת רישוי עסקים

בעסקים הרלוונטיים שאושרו על ידי משרד הפנים ובכלל 

 .זה "היתר מזורז" ו"מפרט אחיד"

. 6.6.13רישיון לצמיתות מתאריך  נופק לעסק עולם החשמל .2

לאור הנחיית ראש המועצה לכל העסקים שניתן רישיון 

שנים. לא  5 -ל 29.7.14לצמיתות עודכן תוקף הרישיון בתאריך 

 "נשלח מכתב עדכון לבעל העסק על השינוי בתקופת הרישיון.

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 222 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

6.  

מסקירת מספר העסקים שיש ברשותם רישיון עסק 

הופקו רישיון עולה, כי  10.4.13בתוקף נכון לתאריך 

מכלל  %10 -כ המהווים, עסקים בלבד 14 -עסק ל

הפעילים טעוני רישוי הקיימים במחלקת העסקים 

 .הגביה

 

, בשיעור נמוך מאוד של עסקים טעוני רישויהמדובר 

 בקרב העסקים הפועלים במועצה.

יש לפעול, באופן נחוש, למול העסקים  (א)

ועלים במרחב המועצה להסדרת הפ

 עסק. רישיונות

הטיפול מחייב ביצוע, בין היתר:  (ב)

ביקורות בעסקים, הפניית מכתבי 

דרישה לקידום רישיון עסק, קביעת 

לוחות זמנים מחייבים לבתי העסק, 

 הוצאת מכתבי התראה וכד'.

במידה ועסקים פועלים בניגוד  (ג)

החוק ולאחר חלוף פרק להוראות 

הזמן שהוקצב להסדרת הרישיון על 

ידי המועצה, יש לבצע פעולות אכיפה 

 למול הפעלת עסקים ללא רישיון עסק.

יש לקיים דיון סטאטוס יעוד אחת  (ד)

לבחינת התקדמות הסדרת  –לרבעון 

רישיונות העסק לכל העסקים 

הפועלים ברחבי היישוב ומתן דיווח על 

 ות.פעולות האכיפה המבוצע

 :התייחסות הביקורת

  ברחבי 13.10.15בהתאם לבדיקת הביקורת, נכון לתאריך ,

 153פריטים בלבד להם יש רישיון עסק בתוקף )מתוך  54היישוב 

 .35%פריטים המנוהלים במע' רישוי עסקים(ף המהווים 

  הביקורת התרשמה, כי ממועד הביקורת החולפת ועד לבחינת

לא בוצעו פעולות משמעותיות  - 10/15תיקון הליקויים בחודש 

לאכיפה וסגירת עסקים הפועלים ללא רישיון עסק ברחבי 

 היישוב.

  בניגוד להמלצות הביקורת, לא מתקיים דיון אחת לרבעון

לבחינת סטאטוס התקדמות הסדרת רישיונות עסק ברחבי 

היישוב ולא יושמו מכתבי ההתראה שנשלחו לכלל העסקים על 

ראה נספח  – 14.6.14ובתאריך  31.12.13ידי המועצה )בתאריך 

על כל העסקים לסיים  31.12.14א'(, בהם נקבע שעד לתאריך 

יוגשו כתבי אישום  –את הטיפול ברישיונות עסק ואם לא 

 והעסקים יסגרו.

 

 : 24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

  7 -לאחר כ 2015"יש לזכור כי חזרתי לעבודה בחודש אפריל 

חודשים מחוץ למערכת. מה גם שמאז חזרתי רוב הזמן אני 

ממלא מקום מנהל השפ"ע והזמנים לטיפול ברישוי עסקים 

 קצרים מאוד.

 ".מאז חזרתי אין תובע כך שנושא האכיפה ממתין למינוי התובע 
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 250 מתוך 223 עמוד
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

7.  

בין היתר, כי רשות לחוק רישוי עסקים נקבע,  6בסעיף 

 רישוי לעסק היא בתחום הרשות המקומיות.

 

 06/002לעסק "שירן נסיעות )נתניה( בע"מ" מס' עסק 

 18.11.08קיים רישיון עסק לצמיתות מתאריך  -

העסק לא פועל, הלכה למעשה, להסעת נוסעים, בעוד 

 .משטח המועצה המקומית תל מונד

אינו  ,חוזה שכירות בלבדהצגת  לדעת הביקורת,

כי העסק פועל משטח מהווה ראיה לכך, מספק ואינו 

 תל מונד.

 

 אין תיעוד של אף גורם רישויבתיק העסק כמו כן, 

כפי שנדרש בתקנות רישוי עסקים למתן רישיון עסק, 

ובכלל זה של גורמי הרישוי: משטרה, משרד 

 התחבורה, רישוי בניה וכיבוי אש. 

הרישיון לא  -בהעדר אישורים של גורמי רישוי אלה 

 חוקי 

 .[5.1]ראה בהרחבה פרק 

 

רישוי עסקים, כי  אחראינמסר לביקורת על ידי 

לחתום לבית  התבקש (,2013לשנת  I)רבעון  לאחרונה

עסק , כי ברשות העסק רישיון העסק על מסמכי מכרז

 וכי עומד בכל דיני רישוי עסקים.תקף 

הוראות החוק מחייבות ביצוע ביקורת  (א)

העסק, על מנת, לוודא תקופתית בבתי 

שבית העסק עומד בהוראות החוק 

 ובתנאי ההיתר.

הפעלת עסק מהשטח המוניציפאלי של  (ב)

הרשות הינו אחד מתנאי היסוד 

וחל איסור על  לקבלת רישיון עסק

הנפקת רישיון עסק, לעסק שאינו פועל 

 .משטח המועצה

בית כל יש לפעול לביצוע שימוע ללכן,  (ג)

סק, עסק לקראת ביטול רישיון ע

פועל מחוץ  בית העסק במידה ואכן

 לשטח המוניציפאלי של היישוב.

 :התייחסות הביקורת

 .העסק, הלכה למעשה, לא פועל ביישוב 

  הביקורת נוכחה, כי הסכם השכירות הקיים בתיק העסק

 . 31.12.13הסתיים בתאריך 

בעל העסק לא נדרש להציג  – 1.4.14בעת החידוש בתאריך 

 הסכם שכירות חדש.

  הוצג לביקורת חוות דעת, בכתב, של היועצת המשפטית לא

של המועצה, המאשרת חידוש רישיון לעסק שלא פועל 

 ביישוב ומציג שכירות לחדר קטן לא מאויש.

  מנהל רישוי עסקים במועצה ציין, שבביקורות תקופתיות

שמבצע לא מצליח למצוא את חדר העסק המושכר פעיל 

 ופתוח.

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  וימנהל מחלקת רישהתייחסות 

"לעסק הונפק רישיון עסק בעבר על ידי גורמים אחרים. הוגשה 

 בקשה חדשה לרישיון עסק שאושרה. 

כל הנתונים כולל נתוני דוח מבקר המועצה הוצגו לגורמים 

ברשות שאישרו את הרישיון החדש. הנ"ל הציג את האישורים 

המשפטי הקודם עו"ד הנדרשים, וחוות דעת בעל פה של היועץ 

 אלון אשר".
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8.  

מסקירת הביקורת עולה, כי מערכת המידע לרישוי 

מותאמת להוראות התקנות עסקים במועצה תל מונד 

 .שטרם תקפותהחדשות 

הנ"ל מהווה חשש, כי מונפקים רישיונות עסק ללא 

קבלת אישורים מכל גורמי הרישוי הנדרשים, 

 בהתאם לחקיקה הקיימת.

שהמועצה פועלת בהתאם יש לוודא 

להוראות הרגולציה המחייבת, במועד ניפוק 

הרישיון, ובכלל זה: זהות גורמי הרישוי, 

 תקופת הרישיון וכד'.

 :התייחסות הביקורת

והוראות ב)ב( 8הביקורת נוכחה, כי למרות הוראות סעיף 

המועצה לא דורשת ככלל אישור יועץ  –הרפורמה החדשה 

 נגישות כתנאי להנפקת רישיון עסק.

 .1968-ב)ב( לחוק רישוי עסקים התשכ"ח8הוראות סעיף  -' גראה נספח 

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

  לאור הערת הביקורת, בוצעה פניה במעמד הביקורת"

ודכנה גרסה של לתוכניתן המערכת וע 24.11.15בתאריך 

מערכת רישוי עסקים כולל עדכון תקופות הרישיון 

בעסקים הרלוונטיים שאושרו על ידי משרד הפנים ובכלל 

 זה: "היתר מזורז" ו"מפרט אחיד.

  אכן, יש צורך באישור יועץ נגישות כמתחייב בחוק, אך אני

שמדובר בעלויות מאוד גבוהות יש להכשיר ממליץ שמכיוון 

 ".צה שעומד בדרישות החוקעובד פנימי במוע
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9.  

, 4/2013מסקירת הביקורת עולה, כי נכון לחודש 

נקטה באמצעים מנהליים ו/או משפטיים לא המועצה 

ובכלל זה, לא  עסקים הפועלים ללא רישיון עסק נגד

נשלחו מכתבים המתריעים על הפעלת עסק ללא 

רישיון, לא נשלחו בקשות להתחיל טיפול לרישיון 

עסק, ללא בקשות לקבל אישור מגורמי רישוי, לא 

 .הוגשו כתבי אישום וכד'

נמצאו התראות חמורות של גורמי רישוי )כגון: משרד 

שלא בגין עסקים ביישוב, הבריאות וכיבוי אש( 

 .כלל במשך תקופה ארוכה ליםמטופ

 

לדעת הביקורת, אי ביצוע פעולות אכיפה כנגד בתי 

עסק הפועלים ללא רישיון עסק, כנדרש בהוראות 

החוק, מנציח מצב של הפעלת בתי עסק ללא רישיון 

 ברחבי המועצה, על כל המשתמע מכך.

 המדובר בממצא מהותי.

 

עסקים במועצה  מבקר המדינה קבע בדוח הביקורת שערך בנושא רישוי

 , כדלקמן:25.52.52שפורסם בתאריך  2055אזורית גזר בשנת 

 –"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את העובדה שמאות עסקים 

פעלו ללא רישיון עסק, והמועצה  –רוב העסקים שבתחומי המועצה 

לא פעלה לאכיפת הוראותת חוק רישוי עסקים. על המועצה להשתמש 

יפוטיים שהעמיד החוק לרשותה כדי לאכוף באמצעים המינהליים והש

 את הוראותיו על המפרים אותו".

 

מנהליות יש לבצע פעולות אכיפה  (א)

שוטפות ותדירות כנגד ושיפוטי, 

עסקים הפועלים בשטח המועצה ללא 

 .תקף רישיון עסק

ראוי, כי פעולות אלה יכללו, בין היתר:  (ב)

משלוח מכתבי התראה לבתי עסק 

יצוע ביקורות הפועלים ללא רישיון, ב

בעסקים, פרסום אזהרות לציבור 

באתר האינטרנט של המועצה 

, ביצוע שימועים ובעיתונים המקומיים

ונקיטת הליכי אכיפה  לבתי העסק

, הכל בהתאם להוראות משפטיים

 .החוק

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

  כיום אני ממתין למינוי תובע למועצה בכדי שנוכל"

 להתחיל אכיפה נגד עסקים ללא רישיון עסק.

  11)לאחר מועד הביקורת( זומנו  15.11.15בתאריך 

 7.12.15עסקים לשימוע שמתוכנן להתקיים בתאריך 

 שפטי, מזכיר המועצה ומנהל רישוי.בנוכחות היועץ המ

  ממליץ שגם נוהג המועצה עצמה להתקשר עם עסקים

חייב את כל לשאין ברשותם רישיון עסק יפסק. ממליץ, 

מגישי ההצעות לצרף רישיון עסק כחלק ממסמכים 

ולא להתקשר עם עסקים ללא רישיון  נדרשים בהצעה

 עסק."
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10.  

 בתי עסקבמהלך הביקורת נמצאו מקרים, בהם 

על ידי המועצה שנופק עסק חתום רישיון מחזיקים 

לרישומי מערכת המקומית תל מונד, בעוד בהתאם 

עסק אין רישיון והעסק אותם בתי ל ,המידע במועצה

 . /"סגור"נמצא בסטאטוס "טיפול"

 

במערכת ציון מ )אחרים( לאבמקרים רבים כמו כן, 

 מספר הרישיון. -המידע ובמסמך הרישיון שנופק 

 

העובדה כי במרחב המוניציפאלי של היישוב קיימים 

-שנופק ממועצת תל עסקים המחזיקים רישיון עסק

במערכת המידע אינו מתועד בעוד הרישיון , מונד

ולא ידוע לבעלי התפקידים לניהול רישוי עסקים 

 מערך הרישיונות עסקבמועצה, מהווה ליקוי בניהול 

 במועצה.

יש לוודא שכל רישיון עסק שמנופק או  (א)

נופק בעבר, יתועד באופן מלא ונאות 

במערכת המידע לרישוי עסקים ובתיק 

 פיזי במשרדי המועצה.

שיון עסק, יש לוודא בגין כל הנפקת רי (ב)

חד ערכי -שלרישיון ניתן מספר חד

המופיע במערכת המידע ובמסמך 

 הרישיון החתום.

 התייחסות הביקורת:

פריטים להם  22, קיימים במערכת 13.10.15נכון לתאריך 

 ,בתוקףלעסק שנופק רישיון  במערכת רישוי עסקים, מצוין

 ללא ציון מספר רישיון עסק.

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  רישוי מנהל מחלקתהתייחסות 

  באופן אוטומטי על ידי  אמור לעלות"מספר רישיון עסק

 .ולא ברור מהיכן הליקוי תוכנת הרישוי

  24.11.15בתאריך לאור הערת הביקורת, בוצעה פניה 

. לתיקון הליקוילתוכניתן המערכת  ,במעמד הביקורת

עסק  נותמספרי רישיו נועודכבסיוע תוכניתן המערכת 

לפי סדר רץ של הרישיון )לעסקים ללא מספר רישיון עסק(, 

 האחרון".
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11.  

הביקורת ביצעה ניתוח והשוואה בין הנתונים 

המצוינים במחלקת הגבייה לנתונים במחלקת רישוי 

 עסקים.

 

מונד -הפועלים בתל עסקים טעוני רישוי 65 -כ

מתוך  43% -)מהווים כמחלקת הגביה  נתוניבהתאם ל

ידועים ולא כלל לא  - טעוני רישוי(עסקים  150 -כ

)העסקים  במועצה עסקים מטופלים במחלקת רישוי

כלל לא מופיעים באלפון העסקים במערכת המידע 

 .לרישוי עסקים במועצה(

 

מבקר המדינה קבע בנושא זה בדוח הביקורת שערך בנושא רישוי 

שפורסם בתאריך  2011עסקים במועצה אזורית גזר בשנת 

 קמן:, כדל25.12.12

איתור העסקים הפועלים -"משרד מבקר המדינה רואה בחומרה את אי

ללא רישיון בתחום המועצה. על המועצה לפעול לאלתר להשלמת 

מאגר המידע על עסקים שבתחומה, לרישוי עסקים אלו ולנקיטת צעדים 

 נגד אותם עסקים שימשיכו לפעול ללא רישיון...".

יש חשיבות גבוהה, לסנכרון מלא  (ג)

בין מחלקת רישוי עסקים ושוטף 

למחלקת הגביה, אודות פתיחת 

עסקים חדשים, שינוי בעלים בעסקים, 

 סגירת עסקים, שינוי מהות וכד'.

יש לבחון שכל העסקים שמטופלים  (ד)

במחלקת הגביה לתשלום ארנונה 

עסקים ונדרשים לרישיון עסק, 

מטופלים ברישוי עסקים להנפקת 

 רישיון עסק.

ע ניתוח מומלץ שאחת לרבעון יבוצ (ה)

להשוואת עסקים בין מח' גביה לרישוי 

 עסקים, כפי שבוצע על ידי הביקורת.

 :התייחסות הביקורת

לא מבוצעות פגישות סטאטוס וסנכרון שוטף בין מחלקת 

הגביה למחלקת רישוי עסקים אודות עסקים חדשים ברחבי 

 .היישוב

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

חודשים  3 -רצוי כי יתקיים פגישת סטאטוס אחת ל"אכן 

לעדכון עסקים חדשים ו/או שינויים בעסקים שלא התגלו 

 במהלך חודשים אלה".
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12.  

עסקים המנוהלים במע' רישוי עסקים  10נמצאו 

העסקים הקיימים במע'  100מתוך  10%המהווים )

לא ולא פעילים  העסקים אך בפועלרישוי עסקים(, 

 .םמיקיי

לעדכן את סטאטוס העסקים יש  (א)

שאינם עוד פעילים במערכת רישוי 

 עסקים.

נתונים אלה יתעדכנו, באופן שוטף,  (ב)

בהתאם לדיווחים שוטפים ממחלקת 

הגביה למח' רישוי עסקים ולניתוח 

 עסקים תקופתי בין המחלקות.

 :התייחסות הביקורת

נמצאו מקרים בהם במערכת רישוי עסקים מפורטים עסקים 

עסק בתוקף או בטיפול, בעוד העסקים נסגרו ו/או  בעלי רישיון

)כגון: "יצירות מתוקות" מס' תיק לא פעילים ו/או לא טעוני רישוי 

, 8012, "מטיילי קדימה" מס' תיק 4070, "בית קפה שני" מס' תיק 4085

 .(7001, "בית הלורדים" מס' תיק 4099"פלאפל דור עולמי" מס' תיק 

ה לא עודכן נכון למועד הסטאטוס העדכני של עסקים אל

ודוח  -במערכת רישוי עסקים  13.10.15הביקורת בתאריך 

"עסקים עם רישיון עסק" המופק מהמערכת והמוגש למשרד 

 הפנים כולל באופן שגוי עסקים אלה.

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

"כל סטאטוס העסקים במערכת רישוי עסקים הותאמו למצב 

 בפועל".

 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 229 עמוד
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

13.  

, נמצאו 8.4.13בבדיקת פיזית שבוצעה בתאריך 

מסמכים רבים מאוד שנערמו בערימה ולא מתויקים 

)חלקם למעלה  מזה זמן רב בתיקים)אף לא מטופלים( 

 משנה לא מתויקים(.

 

תיוק נאות במחלקת רישוי עסקים, הכרחי לבחינת 

נאותות הטיפול לניפוק רישיון עסק, כמו גם, הכרחי 

לביצוע אכיפה וטיפול משפטי, בגין עסקים שאינם 

 עונים להוראות החוק.

יש להקפיד על ביצוע תיוק שוטף במחלקת 

 רישוי עסקים.

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 

14.  

שימוש ב"חותמת  עושים לאבמחלקת רישוי עסקים, 

נתקבל" המוטבעת על כל מסמך המתקבל, זאת 

 יבמטרה שיהיה תיעוד למועד קבלת המסמך במשרד

 .המועצה

 לוחות הזמניםעמידה באינו מאפשר בחינת הנ"ל 

 בטיפול במסמכים ופוגם בנתיב ביקורת הכרחי.

יש לרכוש "חותמת נתקבל" למחלקת רישוי 

 עסקים.

נתקבל"  כל מסמך ומכתב יחתמו ב"חותמת

בעת קבלתם  הנושאת את תאריך החתימה

 .במחלקה

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 

15.  

, נמצאו 8.4.13בבדיקת פיזית שבוצעה בתאריך 

 לניהול עסק ללא רישיון עשרות מסמכי התראה

המונחים על שולחן  שהופקו ממערכת רישוי עסקים

 אחראי תחום רישוי עסקים. 

)שנה וחצי קודם לכן(  11/12בחודש המסמכים הופקו 

לצורך שליחתם לעסקים, אך בפועל המסמכים 

 .לא נשלחוו ,מונחים על השולחן

יש לבחון את מהות המסמכים שלא נשלחו 

 והפקת מכתבים והתראות חדשות.

יש חשיבות שמכתבים ומסמכים בהליך 

בהנפקת רישיון עסק, בהפעלת בתי  טיפול

עסק ללא רישיון תקף, דוחות, מכתבי 

 ישלחו במועדם. -מגורמי רישוי וכד' 

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
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 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

16.  

רישוי עסקים )הנוכחי  אחראי תחוםהידע של 

והקודם( בהפעלת מערכת המידע בסיסי ביותר ולוקה 

 בחסר.

לתפקידו  ס)שנכנ רישוי עסקים הנוכחיאחראי תחום 

, לא ביצע הכשרה ללימוד מערכת (4/13במהלך חודש 

 .התומכת בכל עבודת רישוי עסקים המידע

רישוי עסקים וודא, כי אחראי תחום יש ל

אודות הפעלת מבצע הכשרה מקצועית, 

 עסקים. רישוי תוכנת ניהול

 :15.21.9ך עסקים מתארי מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 

17.  

)בכלל זה: עסקים הנתונים המצויים במחלקת הגביה 

אודות  חדשים, החלפת בעלים, שינוי בעלים ונתונים אחרים(

לא מועברים למחלקת רישוי  -עסקים ברחבי היישוב 

 לצורך ייזום פניה לעסק לטיפול לרישיון עסק. עסקים

מחלקת הגביה הנ"ל מהווה חוסר תקשורת בין 

 ובכך נפגמת פעילות המועצה. לרישוי עסקים

יש חשיבות גבוהה, לסנכרון מלא ושוטף  .א 

בין מחלקת רישוי עסקים למחלקת 

הגביה, אודות פתיחת עסקים חדשים, 

שינוי בעלים בעסקים, סגירת עסקים, 

 שינוי מהות וכד'.

מומלץ שאחת לרבעון יבוצע ניתוח  .ב 

להשוואת עסקים בין מח' גביה לרישוי 

 כפי שבוצע על ידי הביקורת.עסקים, 

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

חודשים  3 -"אכן רצוי כי יתקיים פגישת סטאטוס אחת ל

לעדכון עסקים חדשים ו/או שינויים בעסקים שלא התגלו 

 במהלך חודשים אלה".

 

 :התייחסות הביקורת

מחלקת לא מבוצעות פגישות סטאטוס וסנכרון שוטף בין 

הגביה למחלקת רישוי עסקים אודות עסקים חדשים ברחבי 

 היישוב.
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 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

18.  

במערכת  נתונים רבים אודות העסקים לא מוזנים

 . רישוי עסקים

עסקים(,  16לשם המחשה: חסרים פרטי שם העסק )

עסקים(,  24עסקים(, ללא כתובת ) 3שם בעלי העסק )

 עסקים( וכד'. 35טלפון העסק )

פרטי בתי העסקים יש לוודא, שכל 

הפועלים במרחב המוניציפאלי של המועצה, 

מוזנים באופן מלא ונאות במערכת המידע 

 לניהול רישוי עסקים.

 :התייחסות הביקורת

חסרים נתוני אב במערכת כגון:  13.10.15נכון לתאריך 

 ( וטלפוןעסקים 49עסקים(, ח.פ ) 2) /מנהל העסקבעלים

 (.עסקים 30/נייד )בעסק

 

 :21.9.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

"הנתונים של מרבית העסקים קיימים בתיק הפיזי של העסק 

 וגם הממוחשב )בשדות אחרים(".

 

19.  

מסקירת התיקים הפיזיים בהם מנוהל ומתויק כל 

 69נמצאו מערך המסמכים בגין כל עסק, בנפרד, 

בלבד שלרשותם קיים תיק פיזי ברישוי  עסקים

 . עסקים

עסקים הקיימים למועד הביקורת במערכת  31בגין 

 (, לא מנוהל תיק עסק פיזי30% -רישוי עסקים )כ

 לתיוק כל המסמכים והמכתבים בגין העסק.

יש לוודא, שלכל בית עסק קיים תיק פיזי בו 

מנוהלים ומתועדים כל המסמכים בהליך 

 רישוי עסקים.

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
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 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

20.  

במערכת רישוי עסקים קיים מודול לתיעוד ממוחשב 

 של כל המסמכים שהופקו מהמערכת.

 -מסמכים שהופקו ממערכת רישוי עסקים נמצא, כי 

, לאור תועדו במודול תיעוד מסמכי בית העסקלא 

 כשל בהתקנה. 

 

לאור ממצאי הביקורת בוצעה שיחה עם הגורם הטכני 

 PDFבאופן שגוי לא הותקנה תוכנת ונמצא, כי 

 הנדרשת לתיעוד המסמכים במערכת רישוי עסקים.

 התוכנה הותקנה באופן מיידי במעמד הביקורת.

יש לוודא, שמודול סריקת מסמכים 

והדפסות מופעל באופן ראוי במערכת רישוי 

לכל המסמכים  עסקים, כך שיש תיעוד

 שהופקו ממערכת רישוי עסקים.

 :1511.24.עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 

21.  
אין כלל במרבית תיקי העסקים שנדגמו נמצא, כי 

 ".גרמושקא"תיעוד למפה מצבית ו/או 

יש לוודא, שבגין כל בקשה לרישוי עסק 

קיימים כל המסמכים הנדרשים בתקנות 

ובכלל זה, מפה מצבית ו/או  רישוי עסקים

 "גרמושקא".

 : התייחסות הביקורת

 5 -עסקים נמצא, כי לעסק אחד אין גרמושקא ול 5במדגם של 

 עסקים אין מפה מצבית, כדלקמן:

 אין גרמושקא ואין מפה מצבית. –פלאפל דור 

 אין מפה מצבית. -תבליני אלמוג, מוליבבא, מספרה יוסי 

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  רישוימנהל מחלקת התייחסות 

"כיום, כל עסק חדש ו/או חידוש מחויב בהגשת תוכניות 

 )גרמושקא( כולל בדיסק".
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 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

22.  

ובאופן גורף, אין תיעוד לביצוע  4/13עד לחודש 

במרחב המוניציפאלי של המועצה  ביקורת בעסקים

 מונד.-תל

יש לבצע באופן תדיר ושוטף ביקורות 

על מנת, לוודא בעסקים הפועלים במועצה, 

התאמת פעילות העסק לתנאי רישיון העסק 

 והוראות החוק.

 התייחסות הביקורת:

בבחינת ביצוע ביקורות רישוי עסקים במדגם של עסקים 

נמצא, כי הביקורת האחרונה בוצעה לפני למעלה משנתיים, 

 כדלקמן: 

. 27.5.13אמריקן פיצה: ביקורת אחרונה בוצעה בתאריך 

. 30.10.13ביקורת אחרונה בוצעה בתאריך  טאבון הנביאים:

 .30.10.13ביקורת אחרונה בוצעה בתאריך מכולת מוליבבא: 

 

 :24.11.15עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

לא בוצעו ביקורות בעסקים  2015 -ו 2014"אכן במהלך השנים 

 בתדירות סבירה. 

 יש לזכור, כי תחלופת בעלי התפקידים במועצה והטלת

תפקידם של  בעלי תפקידים אלה על מחלקתי )עובד בודד(, 

אינה מאפשרת לי, לאור העומס ודרישות השטח, לעמוד ביעד 

 ביקורות בשנה בעסק". 2של מינימום 
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 250 מתוך 234 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

23.  

 7 -עסקים להם נופק רישיון עסק ל 8במדגם של 

אין תיעוד בתיק  -( 87%)המהווים למעלה מ עסקים 

 הרישיון כי שילמו אגרת רישיון עסק, כנדרש.

כי  ,אין תיעוד אף בהנהלת החשבונותהנ"ל, במקרים 

 בוצע תשלום אגרת רישיון עסק.

 

אחראי תחום רישוי עסקים הנוכחי,  4/13החל מחודש 

החל לגבות אגרת רישיון עסק מיד עם הגשת הבקשה 

 לרישיון.

שם המשלם באגרת הרישיון לא ברורה ולא נמצא, כי 

 .העסקבית זהה לשם 

לא נרשם התשלום באופן מדויק בהנהלת כתוצאה, 

החשבונות של המועצה ולא ניתן לדעת ששולמה 

 אגרת רישיון עסק כנדרש.

 

יש לגבות אגרת רישיון עסק בעת ניפוק  .א 

רישיון עסק או חידוש, זאת בהתאם 

 להוראות החוק.

תגבה במועד פתיחת אגרת הרישיון  .ב 

 הבקשה לטיפול ברישיון עסק.

על גבי הקבלה לתשלום האגרה ירשם  .ג 

שם העסק באופן חד וברור, זאת 

בהתאם לשם בית העסק ברישיון 

 ובנוסף לציון מס' העסק.

ערכי וסכום האגרה -מספר הקבלה החד .ד 

 יצוין על גבי כל רישיון עסק.

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 

24.  

מקרים בהם ברישיון העסק המנופק לעסקים, לא 

ציינו את מספר הקבלה שנופקה בגין הרישיון שנופק, 

 במקום המיועד לכך ברישיון העסק.

כי האגרה שולמה  ,הנ"ל אינו מאפשר נתיב ביקורת

 .כנדרש

ערכי וסכום האגרה -מספר הקבלה החד

 יצוין על גבי כל רישיון עסק.

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 



 מונד-מועצה מקומית תל
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 235 עמוד
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ו/או חלק ממנו ו/או תכנו,  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק להגשתו למועצה,לפני שחלף המועד שנקבע 

  הממצא #
 (2013)כפי שהופיע בדוח הביקורת לשנת 

  המלצה
 (2013)כפי שהופיעה בדוח הביקורת לשנת 

 סטאטוס נוכחי 
 (11/15)חודש 

אופן 
 ביצוע

25.  
אישורי גורמי רישוי  ניפוק רישיונות עסק בהסתמך על

 .ישנים

כל ביצוע חידוש לרישיון עסק מחייב  .א 

קבלת אישורים מעודכנים של גורמי 

 הרישוי.

כמו כן, התעכבות בטיפול בהנפקת  .ב 

רישיון עסק לתקופה שעולה על שנתיים 

קבלת אישור חדש של ימים, תחייב 

 גורמי הרישוי.

 :15.21.9עסקים מתאריך  מנהל מחלקת רישויהתייחסות 

 "טופל".
 



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 236 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [2מתוך  1]עמוד 

 
 להסדיר רישיון עסקמכתבי התראה לבעלי עסקים 

 

 
  



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 237 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח א'
 [2מתוך  2]עמוד 

 

 
  



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 238 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ב'
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 2013הביקורת לשנת הערות ראש המועצה לדוח 

 
  



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 239 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ג'
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 

 ב )ב( לחוק רישוי עסקים בעניין הנגשה8הוראות סעיף 
 
 
 

 
 
  



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 240 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ד'
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 

 24.11.15תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים מתאריך 
 
 

 
 

  



 מונד-מקומית תלמועצה 
 

 בחינת נאותות יישום המלצות דוח ביקורת רישוי עסקים 
 

 

 250 מתוך 241 עמוד
_________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 נספח ה'
 [1מתוך  1]עמוד 

 
 14.12.15תגובת ראש המועצה מתאריך 

 
 

 



 

 250 מתוך 242 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 
 
 
 

 לפעילות הבסיס החוקי

 מבקר המועצה

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 מונד-מועצה מקומית תל



 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה -כללי   מונד-מועצה מקומית תל
 

 250 מתוך 243 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה
 

 מינוי מבקר המועצה .1

 

 בין היתר, כדלקמן: קובע 1950-א לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א145סעיף 

  

 מינוי מבקר וסמכויותיו א.145

המבקר(, על פי הוראות צו  -המועצה, בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן   )א(

 .1962-המועצות המקומיות )שירות עובדים(, התשכ"ב

שר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא או יותר, רשאי השר לא 10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה   )ב(

 משרה.תפחת מחצי 

 

 

 תפקידי המבקר .2

 כדלקמן: ,תפקידי המבקרבין היתר את פקודת המועצות, מגדיר  לעא בפקודת העיריות שהוחל 170סעיף  

 ואלה תפקידי המבקר: )א(

נעשו כדין, בידי המוסמך , 1965 -לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה (1)

 לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחסכון;

 לבדוק את פעולות עובדי העיריה; (2)

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעיריה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות  (3)

 ועקרונות היעילות והחסכון;

ת העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות לבקר את הנהלת חשבונו (4)

 את הדעת.

  

 גופים מבוקרים .3

 ב מגדיר את הגופים המבוקרים כדלקמן:170סעיף  

הבקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העיריה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד,  )ב(

העיריה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת  קרן או גוף אשר

 במינוי הנהלתם. למי שעומד לבקורת לפי סעיף קטן זה ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר".

 

 עפ"י הוראה זו, גוף מוגדר כ"גוף עירוני מבוקר" אם מתקיים בו  לפחות אחד משני תנאים:

 המועצה משתתפת בתקציבו בהיקף המהווה עשירית או יותר מתקציבו השנתי.  (1

 המועצה משתתפת במינוי הנהלתו.  (2

 

 

  



 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה -כללי   מונד-מועצה מקומית תל
 

 250 מתוך 244 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

 תוכניות עבודה .4

 כדלקמן: ,מתייחס לקביעת תוכנית העבודה של המבקר ,א)ג( בפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות170סעיף  

  -יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 על פי דרישת ראש העיריה לבקר ענין פלוני; (2)

על פי דרישת הועדה לעניני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני נושאים  (3)

 עבודה.לשנת 

 

תלותו בבואו  -הוראה זו, הדנה בדרכי קביעת תוכנית עבודת המבקר, מבוססת על העיקרון של עצמאות המבקר ואי

 לבקר נושא שהוא החליט לבדקו. 

 

 

 דרכי עבודת המבקר .5

  -המקומיות בשלושה מישורים המועצות פקודתעצמאותו של מבקר המועצה בקביעת דרכי עבודתו נקבעה ב

 

 דרכי עבודהקביעת  א.

 

 א)ד( לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות קובע כדלקמן:170סעיף  

 

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו. )ד(

 

 

 הכנת התקציב והתקן ב.

 

 ה' לפקודת העיריות שהוחל בפקודת המועצות נקבע: 170בסעיף  

 

מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת  יהייה יכין ויגיש לראש העירימבקר העיר ה(

הכנת התקציב לפי הפקודה. היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של 

  יה ובגודל תקציבה השנתי.יה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריהעירי

 

 

 עצה וכפיפותםמינוי עובדי לשכת מבקר המו ג.

 

 ז לפקודת העיריות שהוחלו בפקודת המועצות נקבע: -1ה 170בסעיף  

 

לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העיריה אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף  ( 1)ה

 (. 4( עד )1)ג()167



 הבסיס החוקי לפעילות מבקר המועצה -כללי   מונד-מועצה מקומית תל
 

 250 מתוך 245 עמוד
___________________________________________________________________________ 

ו/או חלק ממנו  זה חל איסור לפרסם מסמך ,לפקודת העיריות )ו( ג170סעיף ו ו)ו( לצו המועצות המקומיות145בהתאם לסעיף 
 .ואין לפרסם ממצא ביקורת של מבקר המועצה, בניגוד להוראות החוק ו/או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה,

(, רשאי ראש העיריה, בהסכמת מבקר העיריה, לאשר מינויו של אדם אשר 1על אף הוראות סעיף קטן )ה ( 2)ה

( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי 4)ג()167לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

 . 1992 -כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב

נם כשאר עובדי העיריה, ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר עובדי לשכת מבקר העיריה די )ו(  

 העיריה בלבד.

לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העיריה, שלא בהסכמתו של מבקר העיריה, אלא בכפוף להוראות  )ז(  

 (.1א)171סעיף 

 

 

 הסמכויות לביצוע התפקיד .6

 ב לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן: 170בסעיף  א.

 

 המצאת מסמכים ומסירת מידע.  

 

ראש העיריה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העיריה, ראש המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית,  )א( 

מבקר העיריה, על פי דרישתו, כל עובדי המועצה הדתית, וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו ל

מסמך שברשותם אשר לדעת מבקר העיריה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר העיריה כל מידע או הסבר 

 שיבקש בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע בה.

 

יל או למבקר העיריה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה, לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רג )ב( 

ממוחשב, לכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העיריה או של המשרתים את העיריה או 

 של גוף עירוני מבוקר.

 

 

להמציא למבקר המועצה את כל המסמכים  ,הוראה זו מחייבת את כל עובדי המועצה ואת כל עובדי הגופים המבוקרים

 והמידע שבידיהם.

 

 

 לפקודת העיריות שהוחלה על פקודת המועצות נקבע כדלקמן:ב 170סעיף   ב.

 

ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העיריה או כל ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירי ה(

ועדה מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקר; בישיבה שאינה סגורה רשאי הוא להיות נוכח 

 מעובדיו. אף על ידי עובד
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 מינוי ועדת הביקורת .7

 כדלקמן:  , נקבע בין היתר,1950-לצו המועצות המקומיות )א( תשי"א 122סעיף  

  

 ביקורת ת. ועד122" 

 

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדת ביקורת. (א)

 

 ראש המועצה וסגניו לא יהיו חברים בועדת ביקורת.  (ב)

 

יעלה על חמישה, ובלבד שבמועצה שלידה פועלת מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא  (ג)

ועדת הנהלה ולא כל הסיעות במועצה מיוצגות בה, יהיה לפחות חבר אחד של ועדת הביקורת נציג 

 של סיעה שאיננה מיוצגת בוועדת הנהלה.

 

יושב ראש ועדת ביקורת יהיה מסיעה שונה מזו של ראש המועצה, זולת אם הייתה במועצה סיעה  (ד)

 אחת בלבד.

 

 תפקידי ועדת הביקורת .א122

 

 אלה תפקידי ועדת הביקורת )א(

 

 לדון בכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על המועצה; (1)

 לדון בכל דו"ח של משרד הפנים על המועצה ובכל דו"ח של מבקר המועצה;  (2)

 לדון בכל דו"ח אחר על המועצה שהוגש לפי כל דין;  (3)

 הליקויים שהעלתה הביקורת;לעקוב אחר תיקון  (4)

 

 ועדת הביקורת תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה". )ב(

 

עדה אין סמכות להתערב בדרכי עבודתו של המבקר או בקביעת תוכניות העבודה, למעט הסמכות להמליץ על נושא ולו

 לעיל(.  4לביקורת )כאמור בסעיף 
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 שמירה על סודיות .8

 הביקורת. כי העבודה של המבקר מחייב העברת מידע על ממצאיחלק מדר

 

 :, כדלקמןבעניין זה חלים על המבקר וחבר עובדיו כללים, חלקם הוראות חוק וחלקם כללים מקצועיים

  

 ב לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות:170. בסעיף 1

 

עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי  פי דין, יחולו על מבקר העיריה ועל -)ג( לגבי מידע החסוי על

 המורשים לטפל באותו מידע.

 

עובדו של מבקר העיריה שאינו עובד העיריה, יחולו עליו, לענין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על  )ד(

 עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיריה.

 

 ת המועצות קובע:ג)ו( לפקודת העיריות שהוחל על פקוד170. סעיף 2

 

)ו( לא יפרסם אדם דו"ח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו או תכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, 

ולא יפרסם ממצא בקורת של מבקר העיריה, ואולם מבקר העיריה או ראש העיריה רשאי, באישור הועדה, 

 להתיר פרסום כאמור.

 

ודיות על עובדי הביקורת. וכן אוסרים הם על כל אדם פרסום של ממצאי ביקורת, הוראות אלו מטילות חובת שמירת ס

 שלא בהתאם לחוק.

 

לעניין שמירת הסודיות: יש להבחין היטב בין פרסום לציבור, שלגביו ישנן הוראות ברורות בחוק כיצד  .א

שנתבררו לביקורת  לנהוג, לבין העברת מן המבקר לאנשים בתוך המועצה לרבות חברי המועצה, שהעובדות

 הן רלוונטיות לעבודתם.

 

מניסיון שלמדנו בעניין זה עולה כי אחת הדרכים היותר מועילות לעבודת הביקורת, בתפקידה כמי שמסייע  

לידיעת כל הנוגעים  סכון, היא להעבירילמועצה לפעול כדין תוך שמירת טוהר מידות ועקרונות היעילות והח

 כדי שיהוו בסיס להתייחסות ולתיקון הליקויים.בדבר, את מלוא ממצאי הביקורת 

 

וכן לחברי המועצה, בנושאים בהם הם ממלאים  -מדיניות הביקורת היא, אפוא, להעביר לעובדי המועצה  

את המידע שהוברר לביקורת והוא רלוונטי לעבודתם. העובדים וחברי  -פונקציה אדמיניסטרטיבית עפ"י דין

           הממצאים.  המועצה מחויבים בשמירת סודיות

  

כללים מקצועיים של עבודת הביקורת קובעים כי כל מידע שעלה במהלך הבדיקה, יש לבררו ולאמתו תחילה  .ב

להתייחס אל  אך ורק עם עובדי הגוף המבוקר הנוגעים בדבר ולא עם אף אחד אחר, על מנת שאלו יוכלו

 הממצאים, להצביע על טעות בהם או להסבירם.
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נת להבטיח שלא תיגרם, חלילה, תקלה במהלך הביקורת ועובדה מוטעית או בלתי מדויקת כל זאת על מ 

 תפורסם אפילו כטיוטא.  

 

 

 דיווח .9

 ג לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות מגדיר את סדרי דיווח של ממצאי ביקורת כלהלן:170סעיף 

באפריל של  1 -הדוח יוגש אחת לשנה, לא יאוחר מהמבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך;  א( 

השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על 

תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לועדה 

 -ב לחוק מבקר המדינה, תשי"ח21 -א ו21וראות סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעיפים לעניני ביקורת; אין בה

 ]נוסח משולב[. 1958

בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש העיריה ולועדה לעניני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת  )ב( 

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן. שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיריה או הועדה לעניני

תוך שלושה חדשים מיום קבלת דו"ח המבקר יגיש ראש העיריה לועדה לעניני ביקורת את הערותיו על הדו"ח  )ג( 

 וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.

לאישור את סיכומיה הועדה לעניני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העיריה עליו ותגיש למועצה  )ד( 

והצעותיה תוך חדשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העיריה כאמור בסעיף קטן )ג(. לא הגיש ראש העיריה את 

הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה 

ר העיריה לועדה; בטרם תשלים הועדה את והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבק

סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה של העיריה או של גוף עירוני 

 מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח.

ובדוח  תוך חדשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים המועצה דיון מיוחד בהם (1) )ה(

 המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות כאמור;

לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא  (2)

המציא ראש העיריה לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדוח לכל 

 תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העיריה.חברי המועצה והמועצה 

 

העיקרון הנמצא בבסיס הוא עקרון הפומביות כך שבסוף תהליך הדיווח מובא הדו"ח לידיעת הציבור ע"י הנחתו על 

הביקורת שולחן מועצת המועצה והדיון הפומבי בו. וזו גם אחת מבעיות יסוד המובנות )אינהרנטיות( בעבודת 

הפנימית במועצה, איתן צריך להתמודד מבקר המועצה המבקש לשמור על יעילותה של הביקורת ויחד עם זה גם על 

 אמינותו.

 

לפיו המבקר חייב להעביר את הדוח למליאת המועצה  47ביות הציבור נקבע בתיקון מעקרון נוסף המבטיח את פו

חודשים במצטבר[. דהיינו  5בדוח במסגרת הזמן שנקבעה ] כאשר ראש המועצה או ועדת הביקורת לא סיימו לדון

 פומביות הדוח, אינה תלויה עוד בגורם כל שהוא. 
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 פיטורין. 10

 לפקודת העיריות שהוחל על פקודת המועצות הקבע כדלקמן: 171בסעיף 

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה לא יפוטר מבקר העיריה שהוא עובדה, אלא באישור המועצה ברוב של  (2)

 הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים יידון באותה ישיבה.

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיריה, הגזבר או היועץ המשפטי לעיריה אלא לאחר שניתנה   )ג(

 להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענין הפיטורים.

 

 ( נקבע:2א  )45)נ"מ( בסעיף  1958 -לחוק מבקר המדינה תשי"ח 1990בתיקון משנת 

(, על העברתו מתפקידו או על 2( או )1) 36"תלונה של עובד, שהוא מבקר פנימי בגוף כאמור בסעיף  (2)

מהוראות חוק, תקנות, תקנון שירות המדינה, הסכם קיבוצי, או מהסדרים כלליים  מעשה החורג 

נה, או מהסדרים כלליים דומים, הפוגע במישרין במתלונן עצמו או שנקבעו מטעם נציב שירות המדי

המונע ממנו במישרין טובת הנאה, שעשה מי שממונה עליו בתגובה על פעולותיו במילוי תפקידו כמבקר 

 ה." 45ג עד  45תבורר לפי הוראות פרק זה, בכפוף לסעיפים  -פנימי

 

ון החלטה על פיטורין של מבקר המועצה, אם תתקבל משמעות ההוראה היא שלמבקר המדינה ישנה סמכות לבח

 ג(.45החלטה כזאת, והוא רשאי לתת כל צו שימצא לנכון ולצודק, לרבות הסמכות לצוות על ביטול הפיטורים )סעיף 

 

 היקף משרה. 11

 א לצו המועצות המקומיות, כלהלן:145היקף משרתו של מבקר פנימי ברשות מקומית קבוע בסעיף 

המבקר(, על פי הוראות צו  -בהחלטת רוב חבריה, תמנה מבקר פנימי במשרה מלאה, למועצה )להלן  )א(  המועצה,

 .1962-ים(, תשכ"בדהמועצות המקומיות )שירות עוב

או יותר, רשאי השר לאשר שהמבקר יכהן במשרה חלקית שלא  10,000היה מספר התושבים בתחום המועצה  ב( )

ו לא תהיה אלא בעבודת ביקורת ברשות מקומית אחרת ובאישור תפחת מחצי משרה בתנאי שהשלמת משרת

 השר.



 

 

 
 

 


