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 נוספות העסקה בשעות  

 מבוא 

עובד בשעות נוספות  של    והעסקת (, מתיר את  חוק)להלן:    1951-חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א

ניתן לכך   נוספות אם  עובדים בשעות  ניתן להעסיק  לפי החוק,  ודחופים.  צפויים  באירועים בלתי 

ן שירות  היתר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, בשל נסיבות מיוחדות או למת

מיוחד ולענפי משק מסוימים, כגון תחבורה, שירותי הצלה בבריכה ובים ושירותים רפואיים. באופן  

 דומה, ניתן להעסיק עובד במהלך המנוחה השבועית, אם ניתן לכך היתר. 

העסקת עובד מעבר לשעות של יום עבודה מלא מוגדרת כהעסקה בשעות נוספות המזכה את העובד  

 בתוספת תשלום.  

 וח הנוכחי בוחן העסקה של עובדי מועצה בשעות נוספות ואת ההוצאה הכרוכה בכך.הד

 עבודת הביקורת 

לסעיף   .1 בהתאם  המועצה,  ראש  דרישת  פי  על  נערכה  העיריות  170הביקורת  לפקודת   א)ג( 

 ה)א( לפקודת המועצות המקומיות ]נוסח חדש[.13ולסעיף 

בשעות   .2 עובדים  של  העסקתם  את  לבחון  נועדה  לרבות  הביקורת  שונים,  מהיבטים  נוספות, 

 היבטים כספיים ותהליכיים. 

 עבודת הביקורת בוצעה במספר מישורים: .3

(, מחשבת השכר, מאחראית כוח  גזברשיחות וקבלת מידע מגזבר ומזכיר המועצה )להלן:   .א

 (. מנהלאדם וממנהל מחלקת תחבורה )להלן: 

 בחינת מדגם עובדים בשעות נוספות.  .ב

 מדגם העובדים וניתוח הנתונים. הקמת קובצי נתונים עבור .ג

 עיון במסמכים רלוונטיים להעסקה ולשכר העובדים. .ד

 במידת הצורך. 2019עם התייחסות לשנים קודמות ולשנת  20181שנת  -תקופת הביקורת  .4

  

 
, בהתאם לתקופות הדיווח על שעות העבודה, לרבות השעות  20.12.2018-21.12.2017ליתר דיוק, תקופת הביקורת    1

 הנוספות. 



2 
 

 רקע 

 בסיס נורמטיבי  . 1

  -שעות העבודה העודפות  "  הן"שעות נוספות" לפי החוק   1.1

 , או 4, או על יום עבודה שייקבע על פי סעיף  2עבודה בסעיף  על התחום שנקבע ליום   )א(

 " 4, או על שבוע עבודה שייקבע על פי סעיף  3על התחום שנקבע לשבוע עבודה בסעיף   )ב(

לחוקת העבודה קובע כי הממונה רשאי לדרוש מהעובד לעבוד שעות נוספות. שעות    27.6סעיף   1.2

את מכסת שעות העבודה הרגילה בפועל,  נוספות יאושרו רק אם בוצעו לאחר שהעובד מילא  

 לרבות במשרה חלקית. 

, מגביל את מספר השעות הנוספות שהממונה יכול  1958- ב)ב( לחוק הגנת השכר, תשי"ח26סעיף   1.3

"על אף האמור בסעיף קטן )א(, הייתה התובענה לתשלום שכר העבודה בעד גמול שעות לדרוש מהעובד:  

כאמור באותו סעיף קטן, רק בעד מספר שעות נוספות שאינו עולה  נוספות, תהא חובת ההוכחה על המעסיק  

 שעות נוספות שבועיות או שאינו עולה על שישים שעות נוספות חודשיות."   15על  

אורך יום עבודה לפי סעיפים  .  1"  :2לפי ההודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות 

 16בשבוע עבודה לא יועסק עובד מעל  . )א(  2...  שעות  12על    לחוק, כולל שעות נוספות לא יעלה  5או    4,  2

  58אורך שבוע עבודה לא יעלה על  ,  23  או  22עבד עובד בעבודת לילה לפי הוראות סעיפים  ; )ב(  שעות נוספות

 ".שעות, כולל שעות נוספות

שעות נוספות ליום  ( מותר להעביד נהגי מכוניות ועוזריהם ארבע  1")לנהגי הסעות ניתן היתר מיוחד:   1.4

נוספות לשבוע; ) ועוזריהם מהוראות סעיף  2ושתים עשרה שעות  נהגי מכוניות  )ב(  20( מותר לסטות לגבי 

 3  לחוק."

חישוב השעות הנוספות נעשה ראשית לכול ברמה היומית ורק אחר כך ברמה השבועית. כלומר,   1.5

דה, הוא יהיה זכאי לגמול  אם יתברר שבחישוב היומי עבד העובד מעל לשעות שנקבעו ליום עבו

שעות רגילות. יש    42עבור השעות הנוספות באותו יום גם אם בחישוב השבועי הוא עבד רק  

לציין כי לא ניתן לקזז ימים שבהם עבד העובד מספר שעות העולה על המכסה היומית עם ימים  

"שעות  של  במתכונת  העסקה  של  במקרה  למעט  מזה,  נמוך  שעות  מספר  העובד  עבד    שבהם 

 גמישות". 

 שכר שעות נוספות  . 2

הועסק עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד  "  קובע תגמול עבור שעות אלה:חוק  )א( ל 16סעיף   2.1

מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה   1¼-שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ

 " מהשכר הרגיל.  1½-נוספת שאחריהן לא פחות מ

לפחות משכרו הרגיל, בעד שעות    150%- הלך המנוחה השבועית, זכאי העובד לתמורת עבודה במ  2.2

ההרחבה צו  הרגילות.  שעות    4העבודה  שכר  לעובד  ישולם  הפנוי  ביום  עבודה  עבור  כי  קובע 

 נוספות. 

 
 2018-, תשע"ח7732ילקוט הפרסומים מספר     2
 נוספות והפסקות בתחבורה , הודעה על מתן היתר כללי בדבר שעות 1955-, תשט"ז451מספר ילקוט הפרסומים   3
 1990-, תש"ץ3799צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי, ילקוט הפרסומים   4
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 תמונת מצב במועצה  . 3

בערך של    -שעות נוספות, מעט פחות ממחציתן    4,000-קרוב ל  2018בסך הכול, בוצעו בשנת   3.1

 בשנה זו.  438שמספרן עומד על  300%. יש לציין את השעות הנוספות בערך של 125%

 (. 25%( והבריכה וחדר הכושר )60%מרבית השעות הנוספות בוצעו בתחומי הסעות התלמידים ) 3.2

 

 ש"ח על שעות נוספות בחלוקה כדלקמן:  243,108הוציאה המועצה  2018בשנת  3.3

125%נ "ש

150%נ "ש

200%נ "ש

300%נ "ש

לפי ערך שעה, 2018מספר שעות נוספות בשנת 

שעות1,764

שעות874

שעות879

שעות438

 ₪87,382

 ₪51,425

 ₪53,186

 ₪51,114

2018, שכר על שעות נוספות

125%נ "ש
300%נ "ש

200%נ "ש

150%נ "ש

2,354, הסעות

75, ביטחון

411, חינוך

76, כספים ומזכירות

966, בריכה

42, תברואה ותחזוקה

2018, מספר שעות נוספות לפי תחום
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 ש"ח על שעות נוספות בחלוקה כדלקמן: 271,127הוציאה המועצה סך של  2019בשנת 

 

 

, והיא נובעת בעיקר מהעלייה בשעות נוספות בערך  12%- העלייה הכוללת בהוצאה עומדת על כ

שרובן המכריע מבוצע    200%בשעות בערך של    12%-. יש לציין עלייה של למעלה מ125%של  

 בידי עובדי הבריכה וחדר הכושר.

 שינוי  2019 2018 ערך שעה

 27.73% ש"ח  111,616 ש"ח  87,382 125%ש"נ 

 - 14.28% ש"ח  44,081 ש"ח  51,425 150%ש"נ 

 12.32% ש"ח  59,737 ש"ח  53,186 200%ש"נ 

 8.96% ש"ח  55,692 ש"ח  51,114 300%ש"נ 

 11.53% ש"ח  271,127 ש"ח  243,107 סה"כ

 

 

  

 ₪111,616

 ₪44,081

 ₪59,737

 ₪55,692

2019, שכר על שעות נוספות

125%נ "ש

300%נ "ש

200%נ "ש

150%נ "ש
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 ממצאים 

 נוהל עבודה  . 1

 מסמך רשמי אחר המסדיר את נושא השעות הנוספות.במועצה לא קיים נוהל עבודה או  1.1

שכר   1.2 במחלקת  עבודה  בנוהל  נמצאה  לנושא  יחידה  לפיו    -התייחסות  במועצה,  השכר  חשבת 

מנהלי המחלקות מאשרים את ביצוע השעות הנוספות בדוחות הנוכחות הממוחשבים ואחראית  

 כוח אדם מדווחת על כך ומעבירה לחשבת השכר דוח נוכחות מעודכן. 

ובצירוף    4.1.2.6סעיף  ב ידני  כי "את שאר הנתונים תקלוט חשבת השכר באופן  לנוהל מצוין 

מסמכים מאמתים לפי העניין כגון: שעות נוספות, כוננות... לקליטת שעות נוספות יועבר טופס  

 דיווח שעות נוספות לאישור גזבר המועצה." 

לעובדים על כי ביצוע ש"נ מותנה  גזבר ומזכיר המועצה מסר כי בנוסף לנ"ל "קיים מכתב שמופץ  

 באישור מראש ובכתב של ]גזבר ומזכיר המועצה[." 

 ניהול השעות הנוספות . 2

לא נקבעה גם מכסה של שעות נוספות  לא קיימת רשימת עובדים הרשאים לבצע שעות נוספות ו  2.1

השונות. מהעובדים    למחלקות  אחד  לכל  המאושרות  השעות  מספר  של  פירוט  נמצא  לא 

 בפועל שעות נוספות. המבצעים 

לא נקבעו בכוונה תחילה מכסות קבועות והן מאושרות באופן  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "...

 "רכים המשתנים.טני ע"פ הצרפ

השעות הנוספות מאושרות בדרך כלל מראש בידי הגזבר. בכל מקרה, העובד מקבל תשלום עבור   2.2

 ר דוח הנוכחות החודשי. שעות נוספות לאחר שהגזבר מאשר אותן במסגרת אישו

יוצאים מכלל זה הם נהגי הסעות התלמידים. ניהול השעות הנוספות במסגרת זו נתון באופן   2.3

מדובר   כלל  בדרך  הנוכחות.  בדוחות  אותן  מאשר  והוא  תחבורה,  מחלקת  למנהל  בלעדי 

במסלולים קבועים לפי סידור עבודה ובאחזקת הרכב ומתקיימת חלוקה בין הנהגים בביצוע  

 נוספות, לדברי המנהל, "שווה בשווה, באופן אובייקטיבי", לרבות נסיעות מיוחדות.   שעות

תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "גם ניהול השעות הנוספות לנהגים מאושרת ע"י הגזבר בהתאם  

 לסידור העבודה ע"פ הצרכים המשתנים בכל שנה/תקופה." 

שעות   וחדר הכושר, הם מקבלים שכר  לעובדי הבריכה  בעבודה  באשר  אולם מדובר  נוספות, 

 בשעות הפתיחה הארוכות של המתקנים, שבעה ימים בשבוע. 

 הסעות תלמידים  . 3

 כללי   3.1

ילדים ונוער הלומדים בגני הילדים ובבית הספר    1,200- במועצה האזורית גדרות מתגוררים כ .א

בגבעת ברנר.  היסודי במועצה, הממוקמים כולם ביישוב עשרת, וכן, בבית הספר התיכון ברנר  



6 
 

במועצה מתגוררים גם תלמידים הלומדים במוסדות לחינוך מיוחד מחוץ לשטח המועצה וכן  

 תלמידי חינוך דתי לסוגיו. 

 להלן פילוח התלמידים לפי יישוב:

 

 מקנה לכל התלמידים זכות להסעה:  5לחוזר מנכ"ל משרד החינוך  2.3סעיף  .ב

 י"ב בחינוך הרגיל -תלמידי כיתות י"א"

התלמידים במוע (  1" וכל  הגילים,  פי  על  התלמידים  בין  הפרדה  כל  תיערך  לא  אזוריות  צות 

 " המוסעים, בכל רמות הכיתה, זכאים להסעה.

בתחומי   .ג הספר  ובית  הגנים  תלמידי  לכל  הסעות  שירותי  מספקת  גדרות  האזורית  המועצה 

כולל הסעות למוסדות החי  וכן לתלמידי התיכון שהם תושבי המועצה. השירות  נוך  המועצה 

ולפעילויות חינוכיות וכן לפעילות הצופים בתחומי המועצה. מערך ההיסעים של המועצה כולל  

 חמישה אוטובוסים )צהובים( וכן שירותי הסעות באמצעות קבלן חיצוני.  

נוסף על ההסעות השוטפות, מספקת המועצה הסעות מאורגנות בשעות מוקדמות לפני יציאה  

משיעור  תלמידים  פיזור  תלמידי  לטיולים,  הסעת  הגדול,  בחופש  בגרות  וממבחני  תגבור   י 

 גני ילדים טרום חובה שאינם זכאים להסעה ועוד. 

 מחלקת תחבורה והיסעים כוללת חמישה נהגים, אחד מהם מנהל את המחלקה.  .ד

המנהל מסר כי לאחר ביצוע "סידור הבוקר" )הסעות הבוקר למוסדות החינוך(, הוא מבצע את  

 , ואחר כך חוזר שוב לביצוע הסעות.  12:00ד שעה התפקיד הניהולי שלו ע

 תקציב הסעות תלמידים   3.2

הוציאה המועצה למעלה משלושה מיליון ש"ח על הסעות תלמידים, לרבות תלמידי    2018בשנת  

החינוך המיוחד. עיקר ההוצאה נובע משכר הנהגים עובדי המועצה )כמיליון ש"ח(, מהוצאות  

ש"ח( ומשכירת שירותיהם של קבלני    700,000- המועצה )כ  על דלק ותחזוקת האוטובוסים של

 מיליון ש"ח(.   1.5-הסעות )כ 

 
תאריך פרסום: כ"ה  ,  החלפה  -   0153הוראת קבע מס'  ,  הסעות תלמידים ועובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים  5

 3.12.2018הוראה תקפה מתאריך:   ,2018בדצמבר   03בכסלו תשע"ט, 

114, שדמה

204, עשרת

184, מישר

166, כפר מרדכי

191, משגב דב

186, כפר אביב

136, גן הדרום
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 להלן תיאור מספר סעיפי תקציב הקשורים בנושא ההסעות:

  2017ביצוע  סעיף 

 )בש"ח( 

  2018ביצוע 

 )בש"ח( 

  2019תקציב 

 )בש"ח( 

 1,130,000 1,102,086 960,718 שכר הסעות תלמידים - 1817800110

 600,000 606,039 551,450 הסעה תלמידי חינוך רגיל קבלן  - 1817800751

 950,000 878,892 920,948 קבלניות הסעות ילדים ח"מ  - 1817800750

 420,000 405,112 366,066 דלק ושמנים לאוטובוסים - 1817800731

 210,000 180,842 221,143 תיקונים לאוטובוסים - 1817800732

ש"ח    90,000וכי    ש"ח  151,001  עמד על  2018בשנת  נהגים  של ה נוספות  ה שעות  לציין כי שכר היש  

שכר השעות הנוספות מהווה    6מתוכם נרשמו כעלות שכר עבודה נוספת למנהל מחלקת תחבורה. 

 ש"ח.  1,090,000, שעמד על 2018תקציב ההסעות לשנת מ  14%-כ

 ת גזבר ומזכיר המועצה: ותגוב

עלות מעסיק    20%ש"ח, ובתוספת    53,067הנה    2018לקה ברוטו בגין ש.נ לשנת  "שכר מנהל המח 

 ש"ח."  63,680-מגיע ל 

כבר נ עבור החזרת התלמידים  "מנהל המחלקה הינו העובד היחיד שעבודתו ברצף וזכאי לש"

 " .13:00החל מהשעה 

 הממשק עם מחלקת החינוך   3.3

מסרה   .א הבדיקה  בשנת  החינוך  מחלקת  בסידור  מנהלת  כלל  מעורבת  איננה  היא  כי  לביקורת 

ההסעות השוטפות מבית הספר היסודי וגני החובה לכפרים, שהמועצה מחויבת בהסעתם, וכך  

לדבריה, בתחילת שנת    7, המחויבים בתשלום עבור ההסעות. 5גם לגבי תלמידי הגנים עד גיל  

ה והוא מתמחר ובונה  הלימודים מקבל המנהל תכנית של כל האירועים הצפויים במהלך השנ

 את תקציב ההסעות.

המנהל מסר כי הוא מקבל ממנהלת בית הספר שעות סיום והתחלה של יום הלימודים וטבלת   .ב

כמויות וכיתות. תלמידי גני הילדים מוסעים בהתאם לשעות הלימודים שנקבעו במשרד החינוך.  

 
ש"ח, ככל    71,000, עלות שכר עבודה נוספת של מנהל המחלקה עמדה על  2019לפי העדכון הרבעון האחרון לשנת      6

 הנראה בגלל היעדרות ממושכת. 
בניהולן,    7 מעורבת כלל  ישירות מול בית הספר, ומחלקת חינוך איננה  הסעות לבית הספר התיכון ברנר מתנהלות 

 ל לטיולים ולתגבורים(.לרבות הסעות מיוחדות )למש

שכר נהגים
35%

קבלני הסעות
47%

תחזוקה ותיקונים, דלק
18%

2018התפלגות הוצאות על הסעות תלמידים 
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אים ככל האפשר למספר  במקרה של שעות חריגות, נערך תכנון מיוחד לשעות הפיזורים, כך שית

אפשר  -. מאחר שאי12:00התלמידים וגילם. למשל, בפורים כל מוסדות החינוך מסיימים בשעה  

אחת, מתחילים מהתלמידים הגדולים יותר ואחר כך תלמידים  -לאסוף את כל התלמידים בבת

 .  12:15-גדולים שמלווים את אחיהם הקטנים. ביום כזה, ילדי הגנים יוסעו ב

שלוש וארבע, האוטובוסים אינם מצוידים במושבים מוגבהים )בוסטרים( ולכן על    לגבי גילאי

כל אוטובוס יש מלווה שחוגר את הילדים הצעירים. בבוקר האוטובוסים הצהובים אוספים את  

ב'( והגדולים יותר נוסעים בסיבוב שני לעתים באוטובוס  -התלמידים הצעירים )גנים וכיתות א'

 של חברה חיצונית. 

ות הסעות חיצוני נעשה שימוש בעיקר להסעות לתיכון האזורי, אך גם למוסדות החינוך  בשיר

בעשרת. מדובר בכארבעה אוטובוסים בבוקר וארבעה בצהריים המבצעים מספר סבבי הסעות,  

 עם שינויים באמצע שנת לימודים.  

 הסכמי עבודה של מפעילי האוטובוסים   3.4

הסכם )להלן:    8ילי האוטובוסים במועצות האזוריות קיבוצי על תנאי העבודה של מפע ההסכם  ה .א

( מתייחס לסוגים שונים של יום עבודת הנהג, בהם עבודה בפיצול של משך יום העבודה,  קיבוצי

קרי: ביצוע יום העבודה בשני המשכים. במקרה זה "...יבצע הנהג בשעות הבוקר את ההיסעים  

בטרם יידרש    שעות רצופות  3להפסקה של    הנדרשים וכן את הטיפול ברכב... ולאחר מכן ישוחרר

לחזור להמשך עבודתו... נהג המועסק בעבודה מפוצלת, שנקרא לשירות נוסף לאחר שמסיים  

עבודתו, תחשבנה שעות ההמתנה לאחר סיום יום העבודה ועד לשעת סיום ההסעה הנוספות  

 בשעות נוספות." ]ההדגשות במקור[  - שמעבר ליום עבודתו, עד הגיעו לביתו 

ההסכם הקיבוצי מתייחס לנסיעות שמעבר ליום העבודה הרגיל: "נהג שמסיים את יום עבודתו,   .ב

קריאה   עפ"י  ואם  עבודה  סידור  עפ"י  אם  חייב  לביתו,  וחזר  נוספות  בשעות  הועסק  אם  אף 

 טלפונית וכד' לבצע הסעות בשעות הערב והלילה כנדרש. 

ריאליות שבהן הועסק הנהג משעת  "התשלום עבור עבודה כנ"ל ייחשב עפ"י שעות העבודה ה

 שעות נוספות בכל מקרה בימים    3מינימום של    ולא תפחתנה באף מקרה,  9יציאתו את הבית 

ומינימום  -א חגים    4ה,  מוצאי  שבת,  מוצאי  שבתות,  ומועד,  חג  שבת,  בערבי  נוספות  שעות 

 ]ההדגשות במקור[ 10ומועדים." 

שעות מתייחס למקרה    3לי של  אמיידיעתי תשלום מינלמיטב  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

נדרש לשוב מביתו לביצוע ש נ ולא במקרה בו הוא ממשיך בעבודתו היומית שאז  " בו העובד 

 " התשלום הוא לפי השעות שביצע בפועל.

הפרשנויות   אחת  היא  הקיבוצי  להסכם  המועצה  ומזכיר  גזבר  פרשנות  כי  סבורה  הביקורת 

 ות דעת מקצועית באשר לכך. האפשריות וכי יש לקבל חו

 
 ( 1.4.1985)תאריך  3/85מתוך: הודעה בענייני עובדים מס'    8
ארבעה נהגים מתגוררים בתחומי המועצה האזורית גדרות )כפר אביב, שדמה ומשגב דב( ואחד מתגורר במרחק לא    9

 רב מהמועצה )פחות מעשרה קילומטרים(. 
,  100%מערך השעה בתוספת ארבע שעות בערך של    200%ערך של  בשבת מקבלים הנהגים מינימום של ארבע שעות ב  10

 . 300%וכך בסופו של דבר מקבלים הנהגים שכר שעה בערך של 
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נהג המועסק ביום שישי ברציפות גם בשעות שמעבר לכניסת השבת, תיחשבנה השעות שמעבר  

 לכניסת השבת, כקריאה מיוחדת )מינימום ארבע שעות נוספות(.  

, יום העבודה של נהג  נהגיםלראש המועצה  שנחתם בין    ,14.4.1986מיום  זיכרון דברים  על פי   .ג

אור במועצה  א'  7.5ך  הסעות  בימים  כדלקמן:  בין  - שעות,     12:00-16:00ובין    9:00-6:00ה' 

 .6:00-13:00בימי ו' בין השעות  ו

יש לציין כי מנהל המחלקה, המבצע גם הסעות תלמידים, איננו עובד בפיצול שעות, אלא בין  

 )שישה ימים בשבוע(.  13:00-6:00השעות 

שעות יומיות לפי    7.07שהנהגים עובדים לפי  המועצה: "...כבר שנים רבות    מזכיר גזבר ותגובת  

 ימי עבודה, זאת ע"פ הסכם השכר הקיבוצי."  6

בימים   .ד נוספות  שעות  משלוש  פחות  לנהג  נרשמו  בהם  מעטים  לא  מקרים  איתרה   הביקורת 

 ה', כפי שעולה מהדוגמאות להלן:-א'

 נהג פעילות  מספר שעות שעות תאריך

 נהג ד' פיזור ברנרהמשך  0.5 16:00-16:30 23.1.18

 נהג ד' ברנר תגבורים 2 16:00-18:00 28.1.18

 נהג ד' המשך פיזור ברנר 0.5 16:00-16:30 29.1.18

 נהג ד' תגבורים ברנר 2 16:00-18:00 11.2.18

 נהג ד' המשך פיזור ברנר 0.5 16:00-16:30 12.2.18

 נהג ד' המשך פיזור ברנר 0.5 16:00-16:30 20.2.18

 נהג ב' פיזור מברנר לגדרות 0.5 16:00-16:30 22.1.18

 נהג ב' פיזור מברנר לגדרות 2 16:00-18:00 28.1.18

 נהג ב' פיזור מברנר לגדרות 2 16:00-18:00 11.2.18

 נהג ה'  תיכון ברנר תגבורים פיזור 2 16:00-18:00 21.1.18

 נהג ה'  המשך פיזור תיכון 0.5 16:00-16:30 25.1.18

 נהג ה'  המשך פיזור תיכון 0.5 16:00-16:30 1.2.18

 נהג ה'  תיכון ברנר תגבורים פיזור 2 16:00-18:00 4.2.18

 נהג ה'  המשך פיזור תיכון 0.5 16:00-16:30 8.2.18

 נהג ה'  חזרה מחולון  2 16:00-18:00 11.2.18

 נהג ה'  המשך פיזור תיכון 0.5 16:00-16:30 13.2.18

 נהג ג'  פיזור תגבורים ברנר 2 16:00-18:00 21.1.18

 נהג ג'  פיזור תגבורים  2 16:00-18:00 18.2.18

 שינויים במספר השעות הנוספות   3.5

שעות( במספר השעות    406)סה"כ    21%נראית עלייה של    2018-2017באופן כללי, בין השנים   .א

 11בהתאמה. שעות,   2,356- שעות ל 1,950-הנוספות שדיווחו נהגי ההסעות, מ

 
 מבוססים על מידע שהתקבל מגזבר ומזכיר המועצה.  2017נתוני   11

  20-לבחודש הקודם    21בהתאם לדיווח הנוכחות הנהוג במועצה, הנתונים החודשיים מתייחסים לחודש ימים שבין  
בפברואר. הנתונים השנתיים מתייחסים    20בינואר עד   21בחודש הנדון. לדוגמה, חודש פברואר מתייחס לתאריכים  

 .20.12.2018 - 21.12.2017לתאריכים 
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התרשים להלן מדגים עלייה גורפת בצד מספר מוקדים של עליות חדות במספר השעות הנוספות  

 . 60% -ובאוקטובר  38% -, ביולי 21% -, כשהבולטות ביניהן באפריל 2018בשנת 

בשנים   הראשונה  השנה  מחצית  בין  בנקודות    2019-2017בהשוואה  הבדלים  לראות  ניתן 

 ניתן לעמוד על טיב הפערים באופן כללי.מסוימות בשנה, אך לא  

נקודתיים. למשל, באפריל   באירועים  כי מדובר  עולה  בבחינה מעמיקה של השינויים החדים 

נרשמה ירידה גדולה בשעות הנוספות שנדרשו להסעות למחנה הצופים. אולם, אירועים    2018

שגרתיו הסעות  וכן  העצמאות,  ויום  הזיכרון  יום  אירועי  כגון  ולפעילות  מיוחדים  לתיכון  ת 

הנוספות   ניכרת במספר השעות  לעלייה  הצופים בהתאם ללוח חופשות התלמידים, מובילים 

 שעות(. 60-)יותר מ 2018בשנת 

 

הקושי לעמוד על הסיבות לשינויים במספר השעות הנוספות בין השנים עולה גם בבחינת חודש  

של   )עלייה  הנוספות  76יולי  השעות  במספר  העלייה  בהסעות    שעות(.  מעלייה  בעיקר  נובעת 

למחנה הצופים ובחלקו גם מטיפולים באוטובוסים במוסך. אולם, סיבות אלה נעוצות בלוח  

התקיים בתחילת אוגוסט    2017הזמנים השונה בכל שנה, למשל מחנה הקיץ של הצופים בשנת  

 ולכן השעות הנוספות בגינו לא נרשמו בתקופה המקבילה. 
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בית הספר של הח )חופשת    2018ובדצמבר    12)חופשת פסח תשע"ח(   2018גים באפריל  הפעלת 

חנוכה תשע"ט( יכולה להסביר חלק מהעלייה בשעות הנוספות, מאחר שלנהגים לא נותרו ימים  

 פנויים לביצוע עבודות תחזוקה וטיפול באוטובוסים. 

פעילות בצופים )ראו  עוד הסבר אפשרי נעוץ בעלייה העקבית בשעות הנוספות של הנהגים בגין  

 בהמשך דיון בנושא זה(. 

 " סוכות.-הפער בעיתוי בד"כ נובע מהשינוי בתאריך חגי פסחתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

בהוצאה על רכישת שירותי הסעות )חינוך    9%-יש לראות נתונים אלה גם לאור העלייה של כ

 . 2018ש"ח בשנת  606,039- ל 2017ש"ח בשנת  551,450- רגיל קבלן( מ

השנים   .ב בין  הנהגים  של  הנוספות  השעות  בסך  השינויים  של   2018-2017בחינת  עלייה   מגלה 

128-20  ( בשנה  נוספות  העלייה  7%-46%שעות  כי  עולה  השעה,  ערך  לפי  (. מבחינת השינויים 

ביותר היא במספר השעות הנוספות בערך שעה של   שעות    133  -)שעות שבת(    300%הגדולה 

(47%  .) 

( במספר  46%שעות נוספות )  120של כל אחד מהנהגים מצביע על עלייה גדולה של    עיון בנתונים

. עלייה גדולה  300%, בייחוד בשעות נוספות בערך  2018-2017בין השנים    'השעות שביצע נהג ב

 .  17%  -שעות, אולם, אחוז השינוי קטן הרבה יותר  128, 'אף יותר נמצאה אצל נהג א

 שם הנהג 

 לפי ערך שעה נוספת 2018-2017שינוי בין 

 300% 150% 125% שינוי שנתי 

 אחוז  מספר אחוז  מספר אחוז  מספר אחוז  מספר

 20 65 47 29 9 8 17 28 נהג ג' 

 7 20 11 7 6 4 5 9 נהג ד'

 17 128 72 28 13 40 14 60 נהג א'

 23 73 33 23 21 17 20 33 נהג ה' 

 46 120 94 46 46 31 30 43 נהג ב'

 21 406 47 133 16 100 16 173 סה"כ

 
 בית הספר של החגים הופעל לראשונה בפסח תשע"ח.  12

מסיבות  מוסךקייטנותצופיםתיכון
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. השינוי נובע  9%-שעות, ירידה של כ  200-עולה שינוי של כ  2019-ל   2018מהשוואה בין השנים  

, מנהל המחלקה, אשר נעדר מהעבודה  'שעות נוספות של נהג א  350-רובו ככולו מירידה של כ

עלייה מינורית במספר השעות  . יש לציין כי במקביל נצפתה  2019במשך כשלושה חודשים בשנת  

   שעות(. 147הנוספות שביצעו יתר הנהגים גם יחד )

 שם הנהג 

 לפי ערך שעה נוספת 2019-2018שינוי בין 

 300% 150% 125% שינוי שנתי 

 אחוז  מספר אחוז  מספר אחוז  מספר אחוז  מספר

 7% 28 5% 5 4% 5 9% 19 נהג ג' 

 19% 61 31% 21 16% 12 16% 28 נהג ד'

 39%- 347- 39%- 26- 41%- 143- 37%- 178- *נהג א'

 9% 35 10% 9 1% 1 13% 25 נהג ה' 

 6% 23 6%- 6- 1% 1 15% 28 נהג ב'

 9%- 201- 1% 3 17%- 124- 6%- 80- סה"כ

 דצמבר.-נעדר מהעבודה בחודשים אוקטובר *

על   .ג מלמדת  איננה  חודש  לפי  הנהגים  בקרב  השינויים  השעות  בדיקת  ביצוע  בדפוס  שינויים 

לצרכים  מותאמים  השינויים  כי  נראה  השנים.  בין  עקביים  שינויים  על  ולא  הנוספות 

 נקודתיים/תקופתיים של הסעות ולכוח האדם הזמין בנקודות אלה. 

 שעות נוספות בגין הסעות תלמידים   3.6

בשנת   .א על    2018כאמור,  ההסעות  נהגי  כמחציתן    2,356דיווחו  הכול,  בסך  נוספות   שעות 

ל מטעם   1,200-)קרוב  חינוכית  לפעילות  או  החינוך  למוסדות  תלמידים  הסעות  בגין  שעות( 

 מוסדות החינוך. 

שעות נוספות נרשמו בגין הסעות אחרי השעה ארבע מהתיכון האזורי ברנר. המנהל מסר    200-כ .ב

ת כי מנהל בית הספר או רכזת שכבות שממונה על ההסעות או רכז ההסעות במועצה  לביקור

האזורית ברנר או המנהל האדמיניסטרטיבי מעבירים לו את מספר הילדים הזקוקים להסעות  

ואת שעות הסיום )בדרך כלל עד ארבע וחצי(, ובהתאם נשלחים אוטובוסים לאיסוף ולפיזור,  

 לרוב שני אוטובוסים.   

רשם    1.2.18-כי שעות סיום העבודה של הנהגים בעת פיזור שגרתי איננו אחיד. לדוגמה, בנמצא  

רשם    '" ולעומתו נהג אהמשך פיזור תיכון בגין "   16:00-16:30חצי שעה נוספת בין השעות    'נהג ה

השעות   בין  נוספות  שעות  "   13:00-17:00ארבע  תיכוןבגין  לבי"ס  נוספת,  הסעות  דוגמה   ."

לצורך "המשך פיזור    16:30-16:00חצי שעה נוספת  בין השעות    'דיווח נהג ה  13.2.18בתאריך  

לצורך "הסעות לבי"ס    13:00-16:00רשם שלוש שעות נוספות בין השעות    'תיכון" ואילו נהג א

 תיכון". 

נהג ה' מסיים במשגב דב    - תגובת גזבר ומזכיר המוצעה: "תלוי במסלול הנסיעה של כל נהג  

 ים בגן הדרום המרוחק יותר." ואילו נהג א' מסי
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ייחשב עפ"י   כנ"ל  לפי ההסכם הקיבוצי, "התשלום עבור עבודה  כי  הביקורת מבקשת להעיר 

הבית  את  יציאתו  משעת  הנהג  הועסק  שבהן  הריאליות  העבודה  באף  ,  13שעות  תפחתנה  ולא 

ה..." ]ההדגשות במקור[ מכאן שנהג  -שעות נוספות בכל מקרה בימים א   3מינימום של    מקרה

 לא קיבל את כל התשלום המגיע לו.  'ה

]מנהל  בעניין ההבדל במספר השעות הנוספות יש להדגיש כי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

ו  המחלקה[  ה'[  עובד ברצף  סלול הפיזור  בפיצול. בעניין שעת הסיום יש להתחשב גם במ]נהג 

 " ומקום מגורי הנהג.

נרשמו תשעים שעות נוספות בגין "פיזור תגבורים מברנר", בדרך כלל בימי א' או ד'    2018בשנת   .ג

. המנהל מסר לביקורת כי בתחילת שנת הלימודים הוא מקבל הודעה לגבי  18:00-16:00תמיד  

ך. בכל יום חמישי או ביום  ימי התגבורים, בדרך כלל בימים ראשון ורביעי ובימי שישי לפי הצור

ראשון בבוקר, הוא מקבל, לגבי השבוע הקרוב, את מספר התלמידים שיזדקקו להסעה בגין  

ילדים(,   שישה  )לעתים,  מועט  התלמידים  שמספר  במידה  הצהריים.  אחר  בשעות  תגבורים 

 ההסעה מבוטלת.

מבחני .ד לצורך  השגרתיות,  להסעות  מעבר  הסעות  תוספת  מקבלים  התיכון  בגרות.    תלמידי 

שעות בימים שלא נערכו בהם    25שעות נוספות להסעות לבגרויות. מתוכן,    73הנהגים דיווחו על  

בחינות בגרות. מספר האוטובוסים שהסיעו תלמידים למבחני בגרות, מעבר לשעות הפעילות  

  נהגים דיווחו על שעות נוספות בגין הסעה לבגרויות בשעות  2-3הרגילות, איננו אחיד: בדרך כלל  

 (.  16:00-18:00בשעות אחר הצהריים )  -( ונהג אחד או שניים  9:00-12:00הבוקר )

 תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "ההסעות מתייחסות גם למבחני מתכונת." 

ההסבר שהתקבל ממנהל מחלקת תחבורה אינו עולה בקנה אחד עם ממצאי הביקורת. לדבריו,  

מיוחדת. תלמידים שהמבחן שלהם בשעה   לא ניתנת להם הסעה  -אם נבחנים תלמידים מעטים  

יותר   מאוחרת  בשעה  שנבחנים  תלמידים  ואילו  השגרתיות  הבוקר  בהסעות  משתמשים  תשע 

מקבלים הסעה מיוחדת. בדומה לכך, מוקצות הסעות גם בהתאם לשעות הפיזור. תכנון הסעות  

התלמיד מספר  לרבות  הספר,  מבית  מיוחדת  טלפונית  הודעה  פי  על  מתבצע  ים  לבגרויות 

 הזקוקים להסעה מיוחדת. 

היתר,   .ה בין  מוסעים לפעילויות תרבותיות מחוץ לתחומי המועצה.  והגנים  תלמידי בתי הספר 

מנהלת    102דווחו   כאמור,  ברנר(.  בגבעת  )בעיקר  להצגות  תלמידים  להסעת  נוספות  שעות 

תכנית   תחבורה  מחלקת  למנהל  מועברת  הלימודים  שנת  בתחילת  כי  מסרה  החינוך  מחלקת 

לעתים,  האי ההוצאה.  את  ומתקצב  מתמחר  והוא  שנה,  לאותה  התרבות  סל  במסגרת  רועים 

 נערכות התייעצויות הדדיות לתכנון ההסעות הייחודיות.  

מנהל מחלקת תחבורה מסר כי התמחור מתבצע על פי עלות שכר הנהגים העובדים על בסיס  

ת נוספות. נוסף על אלה כולל  מחויבת בעלות שעו  12:00-9:00פיצול, ולכן, כל הפעלה בין השעות  

התמחור את עלות האוטובוס ועלות מעסיק. העלויות ממומנות מתקציב מחלקת חינוך. בית  

 
ב דב( ואחד מתגורר במרחק לא  ארבעה נהגים מתגוררים בתחומי המועצה האזורית גדרות )כפר אביב, שדמה ומשג  13

 רב מהמועצה )פחות מעשרה קילומטרים(. 
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מעביר   שהמנהל  חשבון  פי  על  מיוחדות  הסעות  על  בנפרד  משלם  עצמי  בניהול  הפועל  הספר 

 אליהם.  

 הסעת תלמידים להצגות   3.7

ידי בית הספר וגני הילדים להצגות. מדובר  שעות נוספות בגין הסעת תלמ  102בסך הכול דווחו   .א

 אוטובוסים להסעת התלמידים, בדרך כלל לגבעת ברנר.   34מועדים, בהם נדרשו   13-ב

בשלושה   .ב מדובר  המקרים  במחצית  יציאה,  לכל  אוטובוסים  מספר  נרשמו  כי  לציין  יש 

וסים  בארבעה אוטובוסים. לדברי מנהל המחלקה, מספר האוטוב  -אוטובוסים ובשני מקרים  

נקבע בהתאם למספר התלמידים, אולם, לא נמסרו כל נתונים באשר לכך ממנהל המחלקה ולא  

 ממחלקת חינוך. להלן הנתונים:

 מספר אוטובוסים תאריך

1.1.18 3 

6.2.18 3 

7.3.18 3 

12.3.18 2 

13.3.18 4 

22.4.18 2 

26.4.18 3 

9.5.18 4 

22.5.18 1 

23.5.18 1 

24.5.18 2 

28.5.18 3 

26.12.18 3 

 34 סה"כ

 

נ  "ההערה אינה ברורה לי. מנהל המחלקה מוסר שיש ביצוע שתגובת מזכיר וגזבר המועצה: "

עד שלושה    שנייםגם עבור מתכונות ותגבורים וכי רק בחלק ממבחני הבגרות )הארציים( יוצאים  

 " )נדיר( אוטובוסים.

 הסעות חניכים לפעילות צופים  .  4

 כללי   4.1

מ  .א למעלה  מונה  גדרות  "אריות"  הצופים  ד'  500-שבט  בכיתות  בהם  -חניכים  חברי    120י"ב, 

בין   שישי  בימי  מתקיימות  הצופים  שבט  לכלל  הפעולות  המדריכים.  לרבות  הבוגרת  השכבה 

. בימי שלישי מתקיימת פעילות לשכבה הבוגרת וחניכי כיתות ט'. במחנה  17:30-15:00השעות  

חניכים ובמחנה פתיחת שנה )סוכות( משתתפים כמעט כל   350-תתפים כהפסח של הצופים מש

 חניכי השבט. 
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וגן   המועצה מספקת באופן שגרתי הסעות לפעילות הצופים בימי שישי לחניכים מכפר אביב 

(  2018עד יולי    2017ח'(. בשנת הלימודים תשע"ח )ספטמבר  - דרום )כתשעים תלמידי כיתות ד'

ישי ונעשה שימוש בהסעות. ראשי השבט והמרכזים מקווים כי  התקיימו פעולות גם ביום של

בשנת הלימודים תש"פ תחודש פעילות יום שלישי, אך להערכתם לא יידרש יותר מאוטובוס  

 אחד לשני המושבים. 

ראוי לציין כי חניכי השכבה הבוגרת והמדריכים אינם משתמשים בשירותי ההסעות עקב שעות  

 שבט. הפעילות הארוכות שלהם במתקן ה

 ש"ח לשנה.  24,000בסה"כ עומד סעיף תקציב ההסעות לצופים על  

ופים בימים שלישי  הסעות לצשעות( הן בגין    807הנוספות שדיווחו הנהגים )שעות  כשליש מה .ב

שעות(    397ושישי ובגין הסעות למחנות )סוכות, פסח וקיץ( ולטיולים. כמחצית השעות הללו ) 

  14. 300%הן שעות שבת, קרי: בערך של 

)  16%-כ הנוספות  מתוכן    171מהשעות  הצופים,  ולטיולי  למחנות  הסעות  בגין  הן   שעות( 

 . 300%שעות בערך של  127

 עלות השעות הנוספות   4.2

לאור נתונים אלה, נבחנו עלויות השימוש בשירותי קבלן הסעות. עיון במספר דוגמאות מלמד   .א

של העסקת קבלן. עם זאת, ראוי  מזו    25%-כי ההוצאה על שעות נוספות של נהגים גבוהה בכ

להדגיש כי קבלן ההסעות איננו מבצע הסעות בימי שישי לאחר כניסת השבת ולכן יש קושי  

  לערוך השוואה בין עלויות השכר לבין עלויות שכירת הסעות. להלן דוגמה לעלויות נסיעה אחת

 :  ותרכפי שיבצעו הנהג בעל שכר השעה הנמוך ביותר הנהג בעל שכר השעה הגבוה בי

 קבלן הסעות  'הנהג  ' דנהג  

הסעה 
 לצופים 

  -מגן הדרום 
 בימי חול

בשכר שעה של  שעות  4
  150%  ש"ח כפול 34.2

ש"ח עלות  200 בתוספת
 אוטובוס* 

בשכר שעה של  שעות  4
  150%  ש"ח כפול 42.6

ש"ח עלות  200 בתוספת
 אוטובוס* 

תעריף גן הדרום )כיתות 
 לביה"ס בעשרת -ח'( -ג'

 על פי ההסכם 

 ש"ח   357סה"כ  ש"ח  455.6סה"כ  ש"ח  405.2סה"כ 
 כולל מע"מ  

 אומדן שהתקבל ממנהל מחלקת תחבורה עלות אוטובוס לפי * 

חשוב להדגיש כי ראוי במקרה זה להעדיף את נהגי ההסעות של המועצה, בעיקר בשל מחויבותם  

התושבים. המנהל מסר כי המועצה  ואחריותם כלפי הילדים המוסעים והכרתם את השטח ואת  

זו   )בימים שלישי ושישי(, אלא שהוצאה  איננה גובה תשלום מהצופים על הפעילות השוטפת 

 נכללת בתקציב המועצה. 

במהלך   .ב למועצה  הצופים  שילמו  כ  2018סה"כ  של  הנוספות    65,000- סך  השעות  עלות   ש"ח. 

ש"ח; עליה    17,455שעות בסך הכול( בגין הסעות למחנות הצופים )פסח וסוכות( עמדה על    170)

דלק   כגון  נוספות  הוצאות  וכן,  ולינה,  כלכלה  והוצאות  השוטף  הנהגים  שכר  את  להוסיף  יש 

י מנהל מחלקת תחבורה. יש לציין כי הצופים משלמים למועצה רק על  ותחזוקה שחושבו ביד

 האוטובוסים הצהובים, ועל האוטובוס הנוסף הם משלמים ישירות לקבלן. 

 
 בחינת השכר שקיבלו הנהגים בגין שעות נוספות מלמדת כי שולם להם כדין תעריף שבת. 14
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השנים   .ג בין  שביצעו    2018-ל  2017בהשוואה  הנוספות  השעות  במספר  עקבית  עלייה  נראית 

ם(. בסך הכול, נרשם בתחום זה  הנהגים בגין הסעות לפעילות הצופים לסוגיה )כולל מחנות צופי

, אשר משמעו, הכפלת מספר השעות שבוצעו בשנת  2018-2017שעות בין השנים    295פער של  

. מנהל מחלקת תחבורה הסביר זאת בשינויים במספר החניכים הזקוקים הסעות בפעילות  2017

 ולכן הוציא שני אוטובוסים באופן שוטף.  88-עלה מספרם ל  2018השבועית. בשנת 

התחילו לבצע הסעות לפעולות הצופים    2017אשר לך מסר גזבר ומזכיר המועצה כי בסוף שנת  ב

 שעות.   101שעות נוספות בגין הסעות אלה בהיקף של  2018גם בימי שלישי ואכן בוצעו בשנת 

בהתייחסות רחבה יותר, נראית התייצבות כללית במספר השעות הנוספות לשנה בגין הסעות  

)הכפלת מספר השעות משנת    2018בשנת    -  587;  2017שעות נוספות בשנת   292לפעילות צופים:  

(. אולם, בניתוח  2018)ירידה מזערית במספר השעות הנוספות לשנת    2019בשנת    -  548(;  2017

 לפי חודש, נראית מגמה דומה בין השנים, פי שעולה בתרשים להלן. 

 . תחזוקת האוטובוסים 5

בשעות   ההסעות  ברכב  הנדרשים  הטיפולים  את  יבצע  הנהג  הקיבוצי,  ההסכם  לפי  כאמור, 

 ות הפיצול. הבוקר, בטרם ייצא להפסקה בין שע
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 שטיפת האוטובוס   5.1

שעות נוספות לצורך שטיפת האוטובוס הקבוע שבו הם נוהגים. בכל דיווחי    92הנהגים דיווחו על   .א

השעות   בין  נוספות  בשעות  האוטובוס  שטיפת  מבוצעת  בשעת 9:00-12:00הנהגים  קרי:   ,

 ההפסקה, גם בתקופות חופשה מלימודים כגון בחופשת הפסח.  

ח על שעות נוספות בגין שטיפת האוטובוס תואמים את דיווחי מכון שטיפת הרכב  תאריכי הדיוו

 המצורפים לחשבוניות. 

יש לציין כי אין אחידות במספר הפעמים בחודש שהנהג לוקח את האוטובוס לשטיפה, והוא   .ב

תלוי ככל הנראה בפעילות שלשמה נועדו ההסעות. לדוגמה, בחודשים מארס ואוקטובר דווחו  

עות נוספות, בהתאמה, מספר השעות הנוספות בחודש הגדול ביותר לצורך שטיפת  ש  18-ו  12

נדרש   הנראה  וככל  וסוכות(  )פסח  הצופים  למחנות  הסעות  בוצעו  אלה  בחודשים  האוטובוס. 

 ניקוי יותר מפעם אחת. 

)אוגוסט   מסוים  בחודש  לשטיפה  נלקח  מאוטובוסים  אחד  לא  שאף  מקרים  אותרו  זאת,  עם 

ומקרים נמצאו    וספטמבר(  לא  ועוד(.  יוני  אפריל,  )ינואר,  נשטפו  מהאוטובוסים  חלק  שרק 

 הנחיות בנושא זה. 

לדברי המנהל, המטרה היא לשמור על אוטובוסים נקיים. הם מובאים לשטיפה בהתאם למזג 

פעם בשבוע עד פעם בחודש לפחות ובהתאם לדיווח הנהג על אוטובוס מלוכלך )לאחר    -האוויר 

 נהל(. על כל פנים, אין מועדים קבועים לשטיפה. בדיקה ואישור של המ 

 טיפולים באוטובוס   5.2

מבוצעים   .א היתר  בין  רישוי.  מבחן  לרבות  מראש,  נקבעים  הטיפולים  כי  מסר  המחלקה  מנהל 

ק"מ וטיפול בטיחות חצי    10,000ק"מ וטיפולי ביניים    15,000טיפול גדול פעם בשנה, טיפולי  

מבחן רישוי פנימי באמצע השנה כולל הכנה למבחן )כגון פירוק  שנתי. האוטובוסים עוברים גם 

 גלגלים(. 

טיפולים באוטובוסים במוסכים    107שעות נוספות בגין    320-על כ  2018הנהגים דיווחו בשנת   .ב

 שונים, לרבות הכנה לרישוי רכב ובדיקות בטיחות: 

 9:00-12:00שעות נוספות( בוצעו בין השעות   200טיפולים ) 67 ▪

)טיפולי  10 ▪ בין    31ם  הקיץ  חופשת  במהלך  בוצעו  נוספות(  לאחר  21.7.18-31.8.18שעות   ,

 שהסתיימה תקופת בית הספר של החופש הגדול 

 מרבית הטיפולים בוצעו בחמישה מוסכים:  .ג

 מספר שעות נוספות שדווחו בגין הטיפולים  מספר טיפולים  שם המוסך

 53 18 קלינטון, אשדוד

 17 6 אגד

 21 7 וולוו 

 109 32 הארגז

 20 6 בלמס
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לדברי המנהל, ככל האפשר, כל נהג מטפל ברכב שלו. עם זאת, נמצא כי מרבית הטיפולים בשנת   .ד

הנהגים    2018 בגינם.  נוספות  שעות  ממאה  יותר  על  דיווח  והוא  המחלקה,  מנהל  בידי  בוצעו 

 באוטובוסים. שעות נוספות בגין טיפולים  70-40על   2018האחרים דיווחו במהלך שנת  

וכל עיכוב במוסך    13:00מנהל מחלקת תחבורה הסביר זאת בכך שיום עבודתו מסתיים בשעה  

אולם    13:00נרשם בשעות נוספות. ואכן כל השעות הנוספות בגין טיפולים נרשמו לאחר השעה 

הנהגים   התיכון(.  הספר  ולבית  לקייטנות  )בעיקר  תלמידים  הסעות  עם  משולבות  מרביתן 

ינים במוסך עד סיום הטיפול ולעתים אף לוקחים את האוטובוס לשטיפה לפני  האחרים ממת

 שמעלים ילדים. אם הם מסיימים מוקדם, הם ממשיכים לבצע הסעות. 

נ  " מנהל המחלקה הנו העובד היחיד שעבודתו ברצף וזכאי לשתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

לשעה   טיפולים שנמשכים מעבר  לא13:00עבור  זאת,  עם  יחד  ביצוע    .  עבור  לו תשלום  מגיע 

 " .12:00  -ל 9:00טיפולים בין השעות 

וליקויי   .ה מזגנים  לרבות  שונים  ותיקונים  באוטובוסים  הטיפולים  של  מרוכז  רישום  קיים  לא 

הנהגים   ושל  ושעות(  תאריכים  )כולל  הטיפולים  מועדי  של  פירוט  אין  גם  וממילא  בטיחות, 

המעקב אחר הטיפולים מבוצע רק באמצעות  שלקחו את האוטובוס לטיפול. המנהל מסר כי  

 החשבוניות.  

הטיפולים   לתאריכי  התאמה  כלל  בדרך  מגלה  הנוספות  השעות  דיווח  של  מדגמית  בבדיקה 

שבוצעו במוסכים, במידה שהללו נרשמו על גבי החשבונית. נמצא כי על גבי חשבוניות מוסך  

לנה ניתן  שלא  כך  לטיפול,  הרכב  כניסת  מועד  מצוין  לא  מבקשת הארגז  הביקורת  מעקב.  ל 

ומכאן   זה,  במוסך  בוצעו  טיפולים  בגין  הנוספות  ומהשעות  מהטיפולים  כשליש  כי  להדגיש 

 חשיבות המידע לביצוע בקרה.

 התאמה בשני מקרים:- אף על פי כן, הביקורת איתרה אי

מיום   ▪ בע"מ  בלמס  אור  קרן  חשבונית ממוסך  במזגן האוטובוס    31.8.18לפי  טיפול  בוצע 

)תקופת החופש הגדול שבה מרבית הנהגים בחופשה(, אך בתאריך זה צוין    16.8.18בתאריך  

 טיפול במוסך קלינטון.   א'ברישום השעות הנוספות של הנהג 

  26.8.18טופל בתאריך    68-747-61של מוסך קלינטון נרשם כי רכב   31584בחשבונית מספר   ▪

נוספות של הנהגים ביום זה, בניגוד   להסבר המנהל כי הנהגים  אך לא נרשמו כלל שעות 

 במסגרת פיצול יום העבודה.  9:00-12:00מטפלים ברכבים בשעות 

יש לקחת בחשבון את האפשרויות שלעיתים    -  1אי התאמה  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

יום אחד בלבד. לעתים הנהג מגיע למוסך   ואילו בחשבונית מצוין  ימים  הטיפול אורך מספר 

אך המוסך לא מוציא כלל חשבון משום שתיקן את הבעיה ללא    , תומדווח על כך שעות נוספו

 חיוב/במסגרת אחריות/ביצע בדיקה בלבד. לעתים הנהג היה בשני מוסכים באותו יום וכיוצ"ב.

בתקופת החופשות הנהג מבצע את הטיפולים ע"ח יום העבודה ואין צורך בשעות    -  2אי התאמה  

 ." נוספות
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 . עובדי הבריכה וחדר הכושר 6

 כללי   6.1

תשי"א .א ומנוחה,  עבודה  שעות  חוק  מצילים  1951- לפי  להעבדת  כללי  היתר  מתן  על  הודעה   ,

בבריכות שחייה מותר להעבידם במנוחה  ( מצילים וסדרנים  1"...):  15בריכות שחייה במנוחה השבועית 

השבועית, ובלבד שבמקום... ייתן להם המעביר, לכל המאוחר תוך ארבעה שבועות, שעות מנוחה שמספרן  

( מנוחת הפיצוי תכלול... את היום שבו חלה המנוחה  2מנוחת פיצוי(; )  -כמספר השעות בהן עבדו כאמור )להלן  

הפיצוי תהיה רצופה, אך אם מגיעה מנוחת פיצוי של יותר מעשרים  ( מנוחת  3השבועית הרגילה של העובד; )

 וחמש שעות, אפשר לחלקה לפרקים..." 

בתקופת   .ב בעיקר  ארוכות,  שעות  למשך  השנה  ימות  בכל  כמעט  פועלים  הכושר  וחדר  הבריכה 

הקיץ. לפי דיווח עובדי הבריכה, בתקופת הקיץ נרשם עומס גדול של מבקרים, בעיקר משפחות  

 .16רבים מהם משלמים כרטיסי כניסה חד פעמיים עם ילדים,

שבעה עובדים מטעם המועצה בתפקידים שונים:    2018בבריכה ובחדר הכושר הועסקו בשנת   .ג

המתנ"ס   מטעם  עובדים  חמישה  עוד  הועסקו  עליהם,  נוסף  ומזכירות.  מפעילים  מצילים, 

 בתפקידים דומים. 

 עמדה על למעלה ממיליון ש"ח.  2018נת  משרות( בש   8.5עלות שכר עובדי הבריכה וחדר הכושר )

 ההוצאה על שעות נוספות   6.2

שעות נוספות שביצעו עובדי    970- ש"ח לשכר על כ  57,000-הוציאה המועצה סך של כ   2018בשנת   .א

הבריכה וחדר הכושר. חשוב לציין כי מדובר על עבודה בשבת וכי עובדים אלה מקבלים ערך  

 .  200%שעה של 

   לפי תפקיד )עובדי מועצה בלבד(: 2018שנת  להלן פילוח ההוצאה ב .ב

 

 
 1960-, תש"כ781ילקוט הפרסומים מספר  15
 כרטיסים בשנה. 9,000-כ 16

₪12,546 , מזכירות

₪30,938 , מפעיל בריכה/מציל

₪14,146 , חדר כושר

2018בריכה וחדר כושר -הוצאות שכר שעות נוספות 



20 
 

בסך הכול לא חל שינוי משמעותי בהוצאה על שנות נוספות שביצעו עובדי הבריכה וחדר הכושר   .ג

   8%-ש"ח. אולם, מספר השעות הנוספות ירד בכ  59,480, וההוצאה עמדה על סך של  2019בשנת  

כ על  ב  890- ועמד  שינויים  לראות  ניתן  כך,  על  נוסף  בעיקר  שעות.  לפי תפקיד,  השעות  פילוח 

 בגידול בפלח המזכירות וצמצום בחדר הכושר:

מעיון במדגם של דוחות נוכחות ולאור שעות הפתיחה הארוכות של הבריכה ושל חדר הכושר   .ד

 בשבתות ופעילות מכירת הכרטיסים, ניתן להסיק כי מדובר במספר שעות נוספות סביר.

  מנוחה חליפי, כנדרש בחוק.  כמו כן, נמצא כי העובדים מקבלים יום

₪22,441 , מזכירות

₪27,157 , מפעיל בריכה/מציל

₪8,881 , חדר כושר

2019בריכה וחדר כושר -הוצאות שכר שעות נוספות 
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 סיכום ומסקנות 

 . כללי 1

מהן    10%- וכ  125%בערך של    -שעות נוספות, כמחציתן    4,000-כ  2018בסך הכול, בוצעו בשנת   1.1

 . 300%בערך של 

 (. 25%( והבריכה וחדר הכושר )60%מרבית השעות הנוספות בוצעו בתחומי הסעות התלמידים ) 1.2

הוציאה המועצה סך    2019ש"ח על שעות נוספות ובשנת    243,108הוציאה המועצה    2018בשנת   1.3

 . 12%-ש"ח, עלייה של כ 271,127של 

 . ניהול השעות הנוספות 2

 במועצה לא קיים נוהל עבודה או מסמך רשמי אחר המסדיר את נושא השעות הנוספות. 2.1

ובדים  קיים מסמך רשמי של מזכיר המועצה שהופנה לכל העתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " והנחה בעניין ביצוע שעות נוספות.

לא נקבעה גם מכסה של שעות נוספות  לא קיימת רשימת עובדים הרשאים לבצע שעות נוספות ו  2.2

השונות. מהעובדים    למחלקות  אחד  לכל  המאושרות  השעות  מספר  של  פירוט  נמצא  לא 

 המבצעים בפועל שעות נוספות. 

כוונה תחילה מכסות קבועות והן מאושרות באופן  לא נקבעו בתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "...

 " טני ע"פ הצורכים המשתנים.רפ

הסעות   2.3 נהגי  בידי  המבוצעות  השעות  למעט  הגזבר,  בידי  מראש  מאושרות  הנוספות  השעות 

 התלמידים, המנוהלות בידי מנהל מחלקת תחבורה.

 . הסעות תלמידים 3

ילדים ונוער הזכאים להסעה לגני    1,200-לכ המועצה האזורית גדרות מספקת שירות הסעות   3.1

)לרבות טרום חובה(, לבית הספר היסודי בעשרת ולבית הספר התיכון בגבעת ברנר.  הילדים 

 הסעות נוספות ניתנות לתלמידי החינוך המיוחד ולתלמידי חינוך דתי לסוגיו. 

ם, לשיעורי  נוסף על ההסעות השוטפות, מספקת המועצה הסעות מאורגנות לפני יציאה לטיולי

 תגבור ומבחני בגרות ועוד. 

הוציאה המועצה למעלה משלושה מיליון ש"ח על הסעות תלמידים, לרבות תלמידי    2018בשנת   3.2

האוטובוסים   ותחזוקת  דלק  על  הוצאות  ש"ח(,  )כמיליון  הנהגים  שכר  המיוחד:   החינוך 

 מיליון ש"ח(.   1.5-ש"ח( ושכירת שירותי קבלני הסעות )כ 700,000-)כ

,  ש"ח  151,001והוא עומד על    2018תקציב ההסעות לשנת  מ  14%-כהשעות הנוספות מהווה    שכר

 ש"ח כעלות שכר עבודה נוספת למנהל מחלקת תחבורה.  90,000מתוכם נרשמו 

בימים   נוספות  שעות  משלוש  פחות  לנהג  נרשמו  בהם  מעטים  לא  מקרים  איתרה   הביקורת 

 .ה', בניגוד לקבוע בהסכם הקיבוצי-א'
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מערך ההסעות, וממילא ניהול השעות הנוספות, נתון באופן בלעדי בידי מנהל מחלקת    ניהול 3.3

ממנהלת   אירועים  ותכניות  לימוד  שעות  נתוני  הוא מקבל  הלימודים  שנת  בתחילת  תחבורה. 

מחלקת החינוך, ממנהלת בית הספר היסודי ומהתיכון האזורי בברנר. בהתאם לנתונים, הוא  

 ביצוע השעות הנוספות בין הנהגים.   עורך סידור עבודה ומחלק את

שעות( במספר השעות    406)סה"כ    21%נראית עלייה של    2018-2017באופן כללי, בין השנים   3.4

מ ההסעות,  נהגי  שדיווחו  ל  1,950-הנוספות  הסבר    2,356-שעות  נמצא  לא  בהתאמה.  שעות, 

הפעלת    בעקבותלגבי שעות נוספות  מספק לעלייה במספר השעות הנוספות, למעט הסבר חלקי  

)חופשת פסח תשע"ח( ובעלייה העקבית בשעות הנוספות    2018בית הספר של החגים באפריל  

   בצופים.נוספת של הנהגים בגין פעילות  

 ." 2017וכן באי ביצוע טיול צופים בסוכות בשנת תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

כישת שירותי הסעות  בהוצאה על ר 9%- הביקורת מבקשת להדגיש את העלייה המקבילה של כ

 . 2018ש"ח בשנת  606,039- ל 2017ש"ח בשנת  551,450-)חינוך רגיל קבלן( מ

. השינוי נובע  9%-שעות, ירידה של כ  200-עולה שינוי של כ  2019-ל   2018מהשוואה בין השנים  

 שעות נוספות של מנהל המחלקה, עקב היעדרותו מהעבודה.  350- רובו ככולו מירידה של כ

מגלה    2018-2017יים בסך השעות הנוספות שביצע כל אחד מהנהגים בין השנים  בחינת השינו  3.5

)שעות שבת    300%שעות נוספות בשנה, בעיקר במספר השעות בעלות ערך של    128-20עלייה של  

 המיועדות בדרך כלל להסעות לפעולות הצופים או למחנות וטיולים(.  

על כל דפוס בשינויים. ככל הנראה הם    בדיקת השינויים בקרב הנהגים לפי חודש איננה מלמדת 

 נובעים מצרכים נקודתיים/תקופתיים של הסעות ומכוח האדם הזמין בנקודות אלה. 

שעות נוספות נרשמו בגין הסעות אחרי השעה ארבע מהתיכון האזורי ברנר. המנהל מסר    200-כ 3.6

ות סיום  לביקורת כי הוא מוציא אוטובוסים בהתאם למספר הנערים הזקוקים להסעות ולשע 

 הלימודים.   

נמצא כי שעות סיום העבודה של הנהגים בעת פיזור שגרתי איננו אחיד. לדוגמה, נהג אחד רשם  

 . 17:00ואילו הנהג האחר עד שעה   16:30באותו יום שעות נוספות עד שעה 

נהג ה' מסיים במשגב דב    - תגובת גזבר ומזכיר המוצעה: "תלוי במסלול הנסיעה של כל נהג  

 ג א' מסיים בגן הדרום המרוחק יותר." ואילו נה

תגבורים    2018בשנת   3.7 "פיזור  לצורך  כגון  נוספות לצורך תוספת הסעות לתיכון,  נרשמו שעות 

שעות. המנהל מסר לביקורת כי יוצאת הסעה מיוחדת    73  - שעות ולמבחני בגרות    90  - מברנר"  

, הביקורת איתרה  לפי תכנית שמתקבלת מבית הספר ורק בהתאם למספר התלמידים. עם זאת

שעות נוספות בימים שלא נערכו בהם בחינות בגרות. כמו כן, מספר האוטובוסים    25דיווחים על  

שניים על  כלל  בדרך  עומד  בגרות  למבחני  תלמידים  הבוקר  -שהסיעו  בשעות   שלושה 

(. ההסבר שהתקבל  16:00-18:00( ואוטובוס אחד או שניים בשעות אחר הצהריים )9:00-12:00)

מחלקת תחבורה, לפיו נבחני הבוקר משתמשים בהסעות הרגילות, אינו עולה בקנה אחד    ממנהל

 עם ממצאי הביקורת.   

 תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "ההסעות מתייחסות גם למבחני מתכונת." 
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דווחו   3.8 המועצה  לתחומי  מחוץ  תרבותיות  לפעילויות  והגנים  הספר  בתי  תלמידי  הסעת   בגין 

 שעות נוספות. ההסעות מתוכננות ומתוקצבות בהתאם לסל התרבות לאותה שנה.  102

פי חשבון   בנפרד על הסעות מיוחדות על  יש להעיר כי בית הספר הפועל בניהול עצמי משלם 

 שהמנהל מעביר אליהם.  

 ות חניכים לפעילות צופים . הסע 4

מכפר אביב וגן הדרום )כתשעים    17חניכי הצופים 400-המועצה מספקת באופן שגרתי הסעות ל 4.1

ד'  כיתות  ופסח  -תלמידי  סוכות  למחנות  וכן  שלישי  בימי  גם  מהשנה  ובחלק  שישי  בימי  ח'( 

 ש"ח לשנה.  24,000ולטיולים. בסה"כ עומד סעיף תקציב ההסעות לצופים על 

מה 4.2 )שעות  כשליש  הנהגים  שדיווחו  בגין    807הנוספות  הן  לצשעות(  כמחציתן  הסעות   ופים, 

 (.  300%שעות( הן שעות שבת )בערך של  397)

מזו של העסקת קבלן    25%-נמצא כי ההוצאה על שעות נוספות של נהגים גבוהה לכאורה בכ 4.3

הסעות. אולם, יש להביא בחשבון כי קבלן ההסעות איננו מבצע הסעות בימי שישי לאחר כניסת  

ות של המועצה, בעיקר  השבת. כמו כן, חשוב להדגיש כי ראוי במקרה זה להעדיף את נהגי ההסע 

 בשל מחויבותם ואחריותם כלפי הילדים המוסעים והכרתם את השטח ואת התושבים.  

שעות נוספות בגין הסעות לפעילות    295נראית עלייה של    2018-ל  2017בהשוואה בין השנים   4.4

. מנהל  2017הצופים לסוגיה )כולל מחנות צופים(, ומשמעה הכפלת מספר השעות שבוצעו בשנת  

 קת תחבורה הסביר זאת בעלייה במספר החניכים הזקוקים להסעות בפעילות השבועית  מחל

נראית התייצבות כללית במספר    2019, מספר הדורש שני אוטובוסים באופן שוטף. בשנת  88-ל

 השעות הנוספות לשנה בגין הסעות לפעילות צופים.

 . תחזוקת האוטובוסים 5

לים הנדרשים ברכב ההסעות בשעות הבוקר, בטרם  לפי ההסכם הקיבוצי, הנהג יבצע את הטיפו 5.1

 ייצא להפסקה בין שעות הפיצול.

שעות נוספות לצורך שטיפת האוטובוס הקבוע שבו הם נוהגים, כולן בין    92הנהגים דיווחו על   5.2

 , לרבות בתקופות חופשה מלימודים כגון בחופשת הפסח.   12:00-9:00השעות 

אין אחידות במספר הפעמ כי  לציין  ואף  יש  לשטיפה  את האוטובוס  לוקח  בחודש שהנהג  ים 

אותרו מקרים שרק חלק מהאוטובוסים נשטפו באותו חודש. לא נמצאו הנחיות בנושא זה ולא  

נקבעו מועדים קבועים לשטיפה. המנהל מסר כי הוא מאשר את שטיפת האוטובוסים בהתאם  

 דש לפחות. למזג האוויר ומצב הניקיון של האוטובוס, אחת לשבוע עד אחת לחו

טיפולים באוטובוסים במוסכים    107שעות נוספות בגין    320-על כ  2018הנהגים דיווחו בשנת   5.3

השעות  בין  בוצעו  הטיפולים  מרבית  בטיחות.  ובדיקות  רכב  לרישוי  הכנה  לרבות   שונים, 

 . שעות נוספות 200- , ובגינם דווחו כ9:00-12:00

 
 ללא השכבה הבוגרת  17
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לדברי המנהל, ככל האפשר, כל נהג מטפל ברכב שלו. עם זאת, נמצא כי הוא ביצע את מרבית  

 , וכי הוא דיווח בגינם על יותר ממאה שעות נוספות.  2018הטיפולים בשנת 

" ומזכיר המועצה:  גזבר  כבר החל  תגובת  לש.נ  וזכאי  ברצף  שעובד  היחיד  זאת משום שהוא 

 ." 13:00מהשעה 

מרוכ 5.4 רישום  קיים  וליקויי  לא  מזגנים  לרבות  שונים  ותיקונים  באוטובוסים  הטיפולים  של  ז 

הנהגים   ושל  ושעות(  תאריכים  )כולל  הטיפולים  מועדי  של  פירוט  אין  גם  וממילא  בטיחות, 

שלקחו את האוטובוס לטיפול. המנהל מסר כי המעקב אחר הטיפולים מבוצע רק באמצעות  

 החשבוניות.  

וספות מגלה במרבית המקרים התאמה לתאריכי הטיפולים  בדיקה מדגמית של דיווח השעות הנ

שבוצעו במוסכים, למעט מוסך הארגז )כשליש מהטיפולים(, שלגביו לא ניתן לבצע בקרה מאחר  

 שבחשבוניות לא מצוין מועד כניסת הרכב לטיפול.

 . עובדי הבריכה וחדר הכושר 6

שעות נוספות שביצעו עובדי    970-ש"ח לשכר על כ  57,000-הוציאה המועצה סך של כ  2018בשנת   6.1

הבריכה וחדר הכושר. חשוב לציין כי מדובר על עבודה בשבת וכי עובדים אלה מקבלים ערך  

 .  200%שעה של 

, אולם, מספר השעות  2019בסך הכול לא חל שינוי משמעותי בהוצאה על שנות נוספות בשנת   6.2

 שעות.   890-ועמד על כ 8%-הנוספות ירד בכ

וחות נוכחות ולאור שעות הפתיחה הארוכות של הבריכה ושל חדר הכושר  מעיון במדגם של ד 6.3

 בשבתות ופעילות מכירת הכרטיסים, ניתן להסיק כי מדובר במספר שעות נוספות סביר.

  כמו כן, נמצא כי העובדים מקבלים יום מנוחה חליפי, כנדרש בחוק. 
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 המלצות 

הנוספות, יש להכין נוהל עבודה או הנחיות  על מנת להגביר את היעילות והתועלת של השעות   .1

אשר יכללו בין היתר רשימה של העובדים המורשים ו/או מכסות מחלקתיות מאושרות, תהליך  

 .אישור ביצוען ובקרות נדרשות

 כמו כן, יש לבצע בקרה שוטפת אחר ביצוע השעות הנוספות של כל אחד מהעובדים.

השעות   ✓ דיווח  בין  השוואה  שעיקרה  ביקורת  מדגמי  באופן  מבצע  המועצה  ומזכיר  גזבר 

 הנוספות לבין נתוני הטכנוגרף באוטובוסים. 

להסעות   .2 בעיקר  הסעות,  קבלן  בשירותי  השימוש  לגבי  כלכליות  כדאיות  בדיקת  לערוך  יש 

לפעילות צופים,  מיוחדות כגון טיולים ותגבורים. יש לבחון במסגרת זו גם את שירותי ההסעה  

 לרבות טיולים ומחנות. 

נדרשת חשיבה מעמיקה ומיפוי צרכים של ההסעות לבית הספר התיכון, בעיקר לגבי הסעות   .3

 מיוחדות לתגבורים ולמבחני בגרות.  

מומלץ לערוך בקרה שוטפת על ניהול מערך ההסעות, בהתייחס לשעות הנוספות ולנתוני מערך   .4

 ת אירועים, לרבות פעילות תרבותית מחוץ למועצה.הלימודים ומספר התלמידים ותכניו

לצורך כך, על מנהל מחלקת תחבורה לערוך רישום ולתעד בין היתר את הטיפולים באוטובוסים, 

 לרבות שטיפתם. 

יש לערוך בדיקה של שכר השעות הנוספות המשולם לנהגי ההסעות בהתאם לקבוע בהסכם   .5

 בהסכם.לפרשנות הסעיפים הרלוונטיים  מומלץ לקבל חוות דעת מקצועית באשר הקיבוצי.
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 בטיחות בדרכים ביישובי המועצה 

 מבוא 

תשתית כבישים תקינה ויעילה משפרת את רמת הבטיחות של התושבים ומסייעת במניעת תאונות  

תקנה   תשכ"א 18דרכים.  התעבורה,  לתקנות  התמרור  תקנות)להלן:    1961-)ד(  רשות  על  מטילה   )

 המקומית את האחריות על הסדרי התנועה שנמצאים בתחומה. 

הולכי רגל ורוכבי   -משתמשי הדרך החלשים  בתאונות דרכים באזורי מגורים ניכרת מעורבותם של

אופניים, רבים מהם ילדים וקשישים. בין האמצעים לשיפור בטיחותם בדרכים, לרבות בסביבת  

מעברי חצייה ומוסדות חינוך, ניתן למנות אמצעים למיתון התנועה, כגון הורדת מהירות הנסיעה  

 המותרת ופסי ההאטה, וכן, תמרורים והסדרי תנועה. 

 הדוח הנוכחי בוחן את הבטיחות בדרכים בתחומי היישובים במועצה האזורית גדרות.

 עבודה הביקורת 

הביקורת בוצעה בהמלצת ועדת הביקורת של המועצה, כאמור בצו המועצות המקומיות )מועצות  

אזוריות(. במסגרת הביקורת נבחן הטיפול בגורמים שונים בתחום בטיחות בדרכים, לרבות הקמתם  

 קתם של פסי האטה ותחזוקת תמרורים ומדרכות. ותחזו

 עבודת הביקורת התבצעה בכמה מישורים:

 שימוש במידע שהתקבל מהוועדים המקומיים ומתושבים ▪

 סיורים בשטח ותצפיות  ▪

עיון במסמכים שונים, לרבות תכניות עבודה ודוחות ביצוע והתכתבויות עם גורמים במשרדי  ▪

 הממשלה הרלוונטיים 

 משרד התחבורה בנושאים שונים  התייחסות להנחיות ▪
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 רקע 

 כללי  .  1

בשנת   1.1 )הרלב"ד(,  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות  נתוני  אדם.    316נהרגו    2018לפי  בני 

בהן נפגעו למעלה    18תאונות קטלניות   322אירעו    2017מנתוני עמותת אור ירוק עולה כי בשנת  

 נפצעו באורח קשה.   2,200איש, מתוכם מעל   24,400-מ

בני אדם(, מרביתם בעת    23,000-הם הולכי הרגל )כ  2018מנפגעי תאונות הדרכים בשנת  כרבע   1.2

ומעלה.    65בני    76-ו   19ילדים ונערים עד גיל    58שחצו כביש במעבר חצייה. בתאונות אלה נהרגו  

 בני אדם( נפגעו בדרכים עירוניות.  13,400-מנפגעי תאונות הדרכים )כ  58%-כ

איש בתאונות שמעורבים בהם אופניים חשמליים    1,855נפגעו    2018לפי נתוני הרלב"ד, בשנת   1.3

מהם   נוער.  19ילדים כשליש  יותר    נמצאעוד    ובני  קשה  נפגעים  חשמליים  אופניים  רוכבי  כי 

 ומעורבים ביותר תאונות עם רכב מנועי. 

בקיץ   1.4 ירוק"  "אור  עמותת  מתנדבי  שביצעו  מקיפה  כ  2019מבדיקה  ספר    500- בסביבת  בתי 

במאות רשויות עולים סיכוני בטיחות חמורים המסכנים את שלום התלמידים. בין היתר, נמצא  

כי בסביבת יותר ממחצית מוסדות החינוך שנבדקו לא קיימים פסי האטה או שאינם תקינים,  

חצייה מעברי  קיימים  ליקויים    לא  של  גבוהים  שיעורים  וכן,  ומחוקים,  דהויים  שהם  או 

בטיחות   ובמעקות  חנייה להורדת תלמידים  ילדים בדרך, במפרצי  על  בתמרורים המתריעים 

מעטים   לא  בטיחות  מפגעי  על  גם  הבדיקה  ִהצִביעה  בנוסף,  לכביש.  ילדים  ירידת  למניעת 

 צוף המדרכה. כתוצאה מהשלכת גזם ופסולת על המדרכה או פגמים ברי

 בסיס נורמטיבי  .  2

וי, סלול או מוצב כדין בדרך או נ תמרור וכל סימן או אות, או התקן ב"  תנועה הואהסדר  לפי התקנות,   2.1

 " בדרך.  ואת אופן השימושהתנועה  בה, לרבות כל עצם אחר המוצב בתחום הדרך, המיועד להסדיר את    מופעל

המדינה  ה לכל שטח  מי שהמפקח על התעבורה שמו":  מקומית  רשות תימרורהתקנות גם מגדירות   2.2

 " בהודעה ברשומות, להיות רשות תימרור מקומית לגבי התחום או המקומות שקבעה.  ה אותו,מי

 לתקנות קובע:  18סעיף  2.3

רשות תמרור מקומית רשאית, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובהתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל  ( ג)"

 )ב(.-שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה )א( והסדר תנועה  

רשות תמרור מקומית תהיה אחראית להצבתו, התקנתו, הפעלתו, סימונו, רישומו ואחזקתו של כל הסדר   ( ד)"

 " תנועה שבתחומה.

ניתנת למועצה    20בתיקון הודעה על קביעת תחום לעניין הסדר תנועה במחוזות תל אביב והמרכז  2.4

 , הסמכות לקבוע הסדר תנועה, בהתייעצות עם קצין משטרה. 2016האזורית גדרות, החל ביוני  

 
 דרכים עם נפגעים בהם לפחות הרוג אחד. תאונה קטלנית מוגדרת כתאונת   18
בקבוצת  ילדים    248נפגעו    2017אינם מורשים לרכוב על אופניים חשמליים. בשנת    16ילדים מתחת לגיל    ,על פי החוק  19

 ברכיבה על אופניים חשמליים.  זו גיל
 . 20.11.2016, י"ט בחשוון התשע"ז, 7382ילקוט הפרסומים   20
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מתווה קווים כלליים לשיקול    (הנחיות)להלן:    21"הנחיות לתכנון וביצוע פסי האטה" המסמך   2.5

פסי האטה  להצבת  ביחס  סביר  ל22דעת  ובפרט התייחסות  בקטע ,  הנסיעה המותרת    מהירות 

מטרים    30-55ולמרחק נראות בין    90-ברדיוס קטן מ   - עקום אופקי  , ל קמ"ש  50עד    - הכביש  

 .23  בהתאם למהירות הנסיעה הרצויה

 אחריות הרשות  .  3

על פי הדין, הרשות המקומית היא האחראית לפיתוח, לסלילה ולאחזקה של כבישים, מדרכות,  

 רת "נתיבי ישראל".תמרורים, מתקני תחבורה ועוד. וזאת, למעט אלה שבאחריות חב

 ועדה לבטיחות בדרכים  3.1

הבטיחות  מטה  ומנהל  ליו"ר  המדריך  בדרכים  24לפי  לבטיחות  הישירה  האישית  האחריות   ,

 ברשות המקומית מוטלת על ראש הרשות מתוקף תפקידו.

מועצה אזורית רשאית למנות ועדה לבטיחות בדרכים )ועדת רשות(. תפקיד הוועדה הוא ליזום  

וכן,   הנפגעים,  ולצמצום מספר  פעילויות לצמצום מספר תאונות הדרכים, להפחתת חומרתן 

הבטיחות   נושא  את  תקדם  הוועדה  בדרכים.  הבטיחות  לנושאי  הציבור  מודעּות  את  להגביר 

 בדרכים, תוך הישענות על מטה הבטיחות העירונית, כזרוע המבצעת של תכניות הוועדה.

 :בין תחומי הפעילות של הוועדה

 מיפוי כולל ואיסוף נתונים סטטיסטיים  -איתור בעיות בטיחות ביישוב  ▪

יוגשו לאישור מועצת הרשות ולאחר מכן   -גיבוש תכנית עבודה שנתית ותכנית ארוכת טווח   ▪

 למטה הבטיחות העירוני לביצוע 

 יועברו לדיון בוועדת התחבורה  -המלצות באשר לשיפורים פיזיים תעבורתיים  ▪

 העירוני מטה הבטיחות   3.2

מטה הבטיחות מאגם תקציבים ממקורות שונים ושיתופי פעולה עם גורמים בתוך הרשות ועם  

 גורמים ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים.  

לביצוע   אחראי  הוא  היתר  בין  בדרכים.  הבטיחות  נושא  כל  את  מרכז  הבטיחות  מטה  מנהל 

 יות שונות לבטיחות בדרכים. החלטות ועדת הבטיחות, לאיתור מפגעי בטיחות ולחינוך אוכלוס 

 
 2200משרד התחבורה, דצמבר   21
חוות הדעת של משרד עורכי דין ונוטריון מימוני, שלוש ושות' בנושא חוקיות וסמכות הוועד המקומית להתקין  על פי    22

פסי האטה, מובאת התייחסות לשיקול הדעת העומד בבסיס ההחלטה להניח פסי האטה ביישוב. לדעתם, בהיעדר  
 לטה.יש להסתמך על מסמך זה בעת ההח תקן מחייב לייצור פסי האטה,

 כי למען הזהירות, יותקן תמרור "פסי האטה לפניך" )תמרור  על אלה הם מוסיפים מימוני, שלוש ושות' המלצה    23
כ46-א הכביש.  100-50-(  בקטע  ההאטה הראשון  פס  לפני  ל  מטרים  הדעת,  חוות  ההנחיות  לפי  מעמד  ניתן  מסמך 

משמעות בקביעת הטלת אחריות  לו  תיתכן  ת,  עם זאאוסף כללים לא מחייב.    : קרי  , משפטי כשל הנחיות מינהליות
 בנזיקין, ככל שייגרם נזק כתוצאה מהצבתם של פסי ההאטה. 

 2006הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים,   24
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 ועדת תחבורה וועדת תנועה  3.3

תנועה.   וועדת  תחבורה  ועדת  להקים  רשאית  מקומית  רשות  מייעצת  כל  התחבורה  ועדת 

המקומית הרשות  של  התחבורה  ענייני  בכל  תנועה.  וממליצה  דנה    ,ועדת  מקצועית,  כוועדה 

 . שרד התחבורהבשינויים בהסדרי התנועה לקראת אישורם ברשות התימרור ובמ

 ועדת תחבורה א. 

מומחים בנושאי  , תוך מתן עדיפות לכל רשות רשאית לקבוע את הרכב הוועדה בהתאם לצרכיה

 . נציגי הציבור, בהם נבחרים והתחבורה השונים

  המועצה   טעונות אישור מליאתוועדת התחבורה היא ועדה שהחלטותיה הן בגדר המלצות בלבד  

  ם תושביה   השפעה רבה על איכות החיים שליש  עבודת הוועדה  זאת, ל. עם  או רשות התימרור

 . (תחבורה וכדומה התנועה, חנייה, בטיחות בדרכים, תוואי של עורקי תזרימ)

  , חוקי עזר  ם שלהתקנת, הכנתם וייזום שיפורים בהסדרי התנועה:  תחומי הפעילות של הוועדה

המקומיים    רים במערכת הכבישיםשיפו,  קביעת רמזורים ותמרורים  ,מיקום תחנות אוטובוס

כגון מעגלי תנועה, מאבק בתאונות  קביעת התקני בטיחות ,, התחבורה והחנייהוהעורקיים  ,

 דרכים באמצעות פעולות הסברה ועוד. 

 ועדת תנועה ב.

.  היא הגוף הדן בתכניות תנועה והמעביר המלצותיו לרשות התימרור המקומית  תנועהועדת  

מ נציגי הרשות  ,  המפקח המחוזי על התעבורה במשרד התחבורההוועדה מורכבת בדרך כלל 

קצין    המקומית בתחום(,  העוסקים  מקצוע  התנועה)אנשי  התחבורה  נציג  ו  משטרת  חברות 

 השונות.   

קביעת רמזורים  ,  חדשיםו  שינויים  -  הסדרי תנועה  לפני ועדת תנועה יובאו הנושאים הבאים:

ותחבורה    הסדרי חנייה  ומעגלי תנועה, פסי האטה  , כגון  הנדסיים בכבישים  , שינוייםותמרורים

 . ציבורית, לרבות תחנות

נתונים וממצאים מקצועיים של הוועדה יכולים לשמש בסיס לדיון תקציבי בין נציגי הרשות  

 . תחבורתיים  השתתפות במימון פרויקטיםומשרד התחבורה על אישור תקציבי פיתוח  לנציגי

 הסדרי תנועה בשטחי השיפוט של הרשות קביעת   3.4

בדרכים פרסם בשנת   .א והבטיחות  ליישום תקנה    2017משרד התחבורה  מנחים  )ב(  18"כללים 

ידי רשות תימרור מקומית".  -, לעניין קביעת הסדרי תנועה על1961- לתקנות התעבורה, תשכ"א 

ים גרידא,  בין היתר מתייחס המסמך לשיקולי הרשות המקומית, מעבר לשיקולים המקצועי

לקביעת הסדרי תנועה בשטחי השיפוט שלה: "...הסדרי התנועה ברשויות המקומיות נקבעות  

ונגזרות ממגוון שיקולים של הנדסת תנועה, קיבולת, בטיחות, גיאומטריה, אזורי מיתון תנועה,  

הולכי רגל כולל ילדים וקשישים, איכות חיים, העדפה של התחבורה הציבורית, הסדרי חנייה  

 לל חניית נכים, פריקה וטעינה, מילוי הצרכים והרצונות של התושבים ועוד ועוד." כו

המסמך כולל המלצה בפני רשויות התימרור המקומיות על תגבור בכוח אדם מקצועי, בעיקר  

 בתחום הנדסת תנועה ותחבורה ואף מציע קורסים מקצועיים להשתלמות מהנדסי הרשויות. 
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לרשו  .ב הנחיות משרד התחבורה  תכניות בין  להכנת  הקובץ "מפרטים  נמנה  אב  -יות המקומית 

(. הקובץ כולל מפרט להכנת תכנית  2003לתחבורה ברשויות מקומיות וקריטריונים להערכתן" )

אב לתחבורה במועצות אזוריות, תוך התייחסות למאפייני התחבורה הייחודיים להן: שימוש  

לקריית החינוך ולפעילויות נוספות  מוגבר ברכב פרטי; מערכת היסעים לתלמידים ובני נוער  

 ותחנות ההיסעים; תנועת רכב כבד/חקלאי. 

 דגשי תכנון נדרשים על פי המפרט:

 מערכת הדרכים תספק את צורכי היישובים והתושבים   -תנועה בין יישובים   -

תערובת של כבישים מסוגים שונים, מהירויות נסיעה שונות וכלי רכב   -תחום הבטיחות   -

 כגון רכבים חקלאיים ורכב כבד לצד שימוש באופניים בשולי הדרכיםמסוגים שונים, 

היישוב   - בתוך  ללא    - תנועה  לרוב  הדיור,  יחידות  וכל  המשקיות  היחידות  כל  של  נגישות 

 הפרדה פיזית בין תנועת הולכי הרגל לתנועה מנועית. 

סלילת  החוק מקנה אפשרות למועצה להאציל סמכויות לוועד המקומי, בהן סמכויות פיתוח ו .ג

 כבישים ותחזוקתם, לרבות התקנת פסי האטה. 

האחריות   כן  ועל  המקומיים  לוועדים  אלה  סמכויות  הואצלו  לא  גדרות  האזורית  במועצה 

 לתחום הדרך והבטיחות בדרכים נותרה בידי המועצה באופן בלעדי. 

 טיפול במוקדי סיכון  3.5

בודת המנהל מול הגורמים  מסדיר את דרך ע  25האוגדן למנהל מטה הבטיחות ברשות המקומית  .א

הבטיחות   ולהגברת  התשתית  לשיפור  הקשורים  בנושאים  המקומית  ברשות  הרלוונטיים 

 . 26בדרכים שבתחומה, בין היתר, טיפול במוקדי סיכון ובמפגעי בטיחות 

האוגדן מונה סוגי פרויקטים לשיפור הבטיחות במוקדי הסיכון שניתן לגביהם לבקש השתתפות  

 התחבורה, בהם התקנת התקנים למיתון תנועה והתקנת פסי האטה. של משרד 

תשתית   .ב פרויקטי  במימון  יסייע  המשרד  התחבורה,  משרד  של  לדרך"  "שותפים  נוהל  לפי 

עד   של  )בטווח  קשישים/חינוך"  למוסדות  סמוך  בטיחותיות  תורפה  ב"נקודות   בטיחותיים, 

הפרדת הולכי רגל מתנועת כלי    מטר מהמוסד(, בהם סימון בטיחותי של דרכים, הסדרי  500

רכב, הסדרים למיתון תנועה והסדרי בטיחות מיוחדים. בנוסף, יסייע משרד התחבורה במימון  

יום לשימוש  כתחליף  אופניים  על  רכיבה  שיעודדו  אופניים,  -פרויקטים  שבילי  ברכב:  יומי 

 יומיות למוסדות חינוך. -הסדרים לחניית אופניים, תשתית מתאימה לנסיעות יום 

 חינוך   בקרבת מוסדות תנועה  הסדרי   3.6

תשכ"א   ג 70סעיף   .א התעבורה  ל   1961-לפקודת  תשתית  להסעת  יחני   י הסדרמניח  לרכב  ה 

מטיל על הרשות המקומית אחריות לבטיחות הדרך בקרבת  ד  70סעיף  . נוסף על כך,  תלמידים

 
 . 2010, דצמבר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הרלב"ד(  25
ש  26 או  נפגעים  עם  דרכים  תאונות  חמש  לפחות  אירעו  שבו  מקום  ייחשב  סיכון"  שנתיים  "מוקד  במשך  תאונות  בע 

 רצופות או דרך עירונית או צומת המשמש נפח תנועה גבוה.  
 הוא תקלה או שיבוש בדרך, בכביש או במדרכה, המהווה סיכון או הטרדה לעוברי הדרך. " מפגע בטיחותי"



31 
 

בדרך תנועה    מרכזית, תקבע הסדרי  )א( רשות תימרור מקומית, באישור רשות תימרור"  :מוסדות חינוך

 27" שבקרבת בית ספר.

" .ב בנושא  החינוך  משרד  מנכ"ל  בדרכיםחוזר  לזהירות  הפיזית  הבטיחות  עוסק    28" מעטפת 

הפיזית   הבטיחות  הספרבבמעטפת  בית  לרבות  סביבת  החינוכי,  ,  במוסד  בדרכים  הבטיחות 

ברגל, רכיבה על אופניים,    הליכה , כולל:  במרחבים הציבוריים ובדרכים המובילות לבית הספר

 נסיעה ברכב משפחתי או בהסעה מאורגנת וכן הגעה בתחבורה ציבורית. 

ארגון "בטרם" בשיתוף מרכז השלטון המקומי ו"נשק וסע" פרסמו המלצות לבטיחות בתחום   .ג

תשתיות בסמוך למוסדות חינוך. המסמך מתייחס להיבטים שונים בשמירת בטיחות הילדים  

ובסביבת המוסד: אופן הגדרת אזור "נשק וסע", הסרת מכשולים  בדרכם למוסדות החי נוך 

באזור בתי הספר, סימון קו הפרדה לבן רצוף, רחוב חד סטרי בסמוך למוסדות החינוך, התקנת  

וצמתים   תנועה  מעגלי  תנועה,  איי  חצייה,  מעברי  ותקינות  נראות  חנייה,  בטיחות,  מעקות 

 סמוכים למוסדות החינוך. 

 האטה התקנת פסי   3.7

 כללי  א.

פסי האטה הנם אזורים מוגבהים מעל פני המיסעה, המותקנים לרוחב הדרך והמהווים אמצעי  

 גיאומטרי להורדת מהירויות הנסיעה בדרך. 

לאור הנתונים החמורים לגבי נפגעי תאונות דרכים, ובפרט נפגעים הולכי רגל בדרכים עירוניות,  

דרכים, בהם התקנת פסי האטה. מבדיקות  נודעת חשיבותם של אמצעים להגברת הבטיחות ב

ולהגברת   הנסיעה  במהירות  ניכרת  להפחתה  הביאו  האטה  פסי  כי  עולה  בישראל  שנערכו 

 29בטיחות הנסיעה. 

לסבול   הסביבה  תושבי  עלולים  ואוטובוסים,  כבד  רכב  בתנועת  מדובר  כאשר  זאת,  עם  יחד 

ות( ומעלייה בשיעור הפליטות.  מרמות רעש גבוהות למדיי וכן מרעידות מוחשיות )אך לא מסוכנ 

נוסף על כך, להתקנת פסי האטה עלולות להיות השלכות על תנועת רכבי חירום ועל תחזוקת  

 הרחוב, כגון סימון ותמרור וניקוז. 

 אחריות הרשות המקומית  ב.

התכנון   תהליך  כל  על  אחראית  תהיה  שיפוטה,  בתחום  המקומית,  "הרשות  ההנחיות,  לפי 

פסי ההא  של  בדיקת  והביצוע  הביצוע,  ייזום  אישור התכנון,  בחינת התנאים...  הכולל...  טה, 

פסי   ליישום  נוהל  גם  כוללות  וביצוע מעקב אחרי התקנת הפסים." ההנחיות  הביצוע בשטח 

 ההאטה ברשות מקומית, ופירוט צעדי היישום. 

 קריטריונים כמותיים לסינון בקשות וסדר עדיפות ג.

ונים כמותיים או סדרי עדיפויות לסינון בקשות להתקנת  רשות מקומית יכולה לפתח קריטרי 

בין   היחס  עומד  הכמותי  ההצדק  מודל  בבסיס  ההנחיות,  לפי  שיפוטה.  בתחום  האטה  פסי 

 
יסודי,  -יסודי, וחינוך עליסודי, חינוך -קדם, לרבות מוסדות  מוסד חינוך רשמי או מוכר  לפי חוק זה הוא"בית ספר"   27

 .21, ולתלמידים הלומדים במוסדות החינוך המיוחד עד גיל 18לתלמידים עד לגיל 
 15.8.2018 מיום ,0139הוראת קבע מס'   28
יש מומחים המצביעים על נזקים הנגרמים לכלי הרכב מפסי ההאטה: לצמיגים, למתלים ואף לאגן השמן. מומחים    29

 מים לתשתיות ויסודות הכבישים.אלה איתרו גם נזקים הנגר



32 
 

התועלת הבטיחותית הנובעת מהתקנת פסי האטה לבין ההשפעה על מהירות הנסיעה והפסד  

 הזמן של הנהגים. 

מתייחסת למספר תאונות הדרכים ברחוב,    הנוסחה המוצעת בהנחיות לקביעת ההצדק הכמותי

 למהירויות הנסיעה בפועל ולנפח התנועה היומי. 
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 ממצאים 

 גופי מועצה הפועלים בתחום הבטיחות בדרכים  . 1

אמנם מדובר בוועדת רשות, אולם, במועצה האזורית גדרות לא פועלת ועדה לבטיחות בדרכים,  1.1

וממילא לא בוצע סקר בטיחות. סקר כגון זה יספק מיפוי מקיף של בעיות הבטיחות בדרכים, 

סטטיסטיים   נתונים  איסוף  הוא  הוועדה  של  נוסף  תפקיד  הנדרשים.  הצרכים  באיתור  יסייע 

 לטווח ארוך.  והכנת תכנית עבודה 

יו"ר, מהנדס המועצה, יועץ תנועה,    - במועצה פועלת ועדת תנועה וחבריה הם: ראש המועצה   1.2

ישראל.   משטרת  בנציג  התכנסה  למשרד   6.10.19-הוועדה  המועצה  בקשת  את  ואישרה 

 התחבורה להסדרי תנועה באזור התעשייה עשרת. 

 . מטה בטיחותלא פועל  במועצה האזורית גדרות  1.3

 ת מזכיר/גזבר המועצה: ותגוב

 ." קיים מטה בטיחות, בניהול מהנדס המועצה, והוא פועל ומדווח על כך למשרד התחבורה"

משרד התחבורה, וביחד   על ידימהנדס המועצה מונה למנהל מטה בטיחות בדרכים ומוכר כך "

מח מנהלת  ומדווח    לקתעם  בדרכים  בטיחות  פעילויות/עבודות  ביצוע  על  מחליטים  החינוך 

 ." משרד התחבורה על הביצוע לשם קבלת תקציבל

 טיפולי מנע של הרשות במפגעי הבטיחות בדרכים  . 2

 תכנית אב לתחבורה   2.1

, תכנית אב לתחבורה היא כלי חשוב לתכנון  2003על פי הנחיות משרד התחבורה מאוקטובר  

מקצוע צוות  המקומית  הרשות  עבור  שמכין  המקומית  הרשות  בתחומי  התחבורה  י  מערכת 

מנועיים וכן את צורכיהם  -בראשות מתכנן תחבורה. תכנית אב תתייחס לאמצעי תחבורה לא

 התחבורתיים והבטיחותיים של הולכי רגל ורוכבי אופניים.  

בשנת   הוכנה  אב לתחבורה,  תכנית  לרבות  גדרות,  אזורית  למועצה  והטווח  1997תכנית אב   ,

 .  2020שהוגדר לה הוא עד 

"המצב במועצה בסך הכול בטיחותי והראיה שאין תאונות דרכים. על  מהנדס המועצה מסר:  

מטפלים בה, כולל   -נקודתית -כן, חבל על הוצאת כספים מיותרת. כשמתעוררת בעיה ספציפית 

 תכנון הסדרי תנועה." 

המועצה   מגישה  שנה  כל  בתחילת  כי  עולה  המועצה  ממהנדס  שהתקבלו  ונתונים  ממסמכים 

 מבצעת את הפרויקטים בהתאם לאישורים ולמימון שמתקבל.  בקשות למשרד התחבורה והיא

 הסדרי תנועה ביישובים  2.2

לסוגיהם   לקביעת הסדרי תנועה  גדרות אחראית  כרשות תמרור מקומית, המועצה האזורית 

 בתחום השיפוט שלה. 
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  30מתוקף תפקידה, המועצה גם אחראית על רישום וניהול ְמַצאי )אינוונטר( של הסדרי התנועה. 

נוונטר מסייע בין היתר לעקוב אחר התקנת התמרורים ולהוכחת קיומם בעת הצורך )כגון  האי

 בטיפול משפטי בעבירות תנועה(.

מופיע   התמרורים  תיעוד  המועצה,  מהנדס  לדברי  התמרורים.  של  מרוכז  רישום  בוצע  לא 

 בחישובי כמויות של קבלנים.

ס תנועה שיעדכן את הסדרי התנועה  מהנדס המועצה דיווח לביקורת כי יש כוונה להזמין מהנד 

 במועצה. לדבריו, "בתכנית יופיעו כל הסדרי התנועה, לרבות התמרורים." 

 הסדרי תנועה בסמוך למוסדות חינוך  2.3

בבדיקת סביבת מוסדות החינוך של המועצה, הממוקמים בסמיכות זה לזה בעשרת, מסתמן  

 הרושם כי נעשו ונעשים מאמצים לשמירה על בטיחות הילדים וחברי הסגל.  

 פתיחה וסיום של יום הלימודים א. 

טרם פתיחת יום הלימודים, נחסם הרחוב לתנועת כלי רכב פרטיים, בצד אחד באמצעות ניידת  

את  ובצי שמחייב  בכביש  וארוך  צר  מפרץ  )מעין  נוסעים  להורדת  הסדר  באמצעות  האחר  דו 

ההורים לפנות את הדרך במהירות מאחר שהם חוסמים את כלי הרכב שאחריהם( והכוונת  

 התנועה לרחובות אחרים.   

האוטובוסים המסיעים את התלמידים חונים במפרצי חנייה מסודרים שהורחבו והוגדלו כך  

לה הכיתות  שיוכלו  ותלמידי  גנים  סייעות  אחת.  ובעונה  בעת  חונים  אוטובוסים  שישה  כיל 

וכן   לעלות/לרדת מההסעה  הצעירים  הגנים  בעיקר לתלמידי  בבית הספר מסייעים  הגבוהות 

עם   בסככות  או  נעולים  שערים  מאחורי  להסעות  ממתינים  התלמידים  הכביש.  את  לחצות 

 על הנעשה ומקפיד על בטיחות הילדים. השגחה. קב"ט מוסדות חינוך משגיח מדי בוקר 

 

 

 

 

 

 

 התקני בטיחות  ב.

לפי נוהל משרד החינוך להיערכות לבטיחות ולזהירות בדרכים, בתחילת שנת הלימודים הרשות  

( לדאוג למעברי  1המקומית נדרשת לבצע עבודות תשתית להבטחת שלומם של התלמידים: ")

וברורים;   צבועים  וצבועים2)חצייה  שלמים  בטיחות  למעקות  לדאוג   )( שילוט  3;  להתקין   )

ג לכך שהתמרורים יהיו תקינים ויוצבו במקומות הנראים לעין, לרבות  ( לדאו4מתאים וברור; )

 סימון על הכביש ועל שפת המדרכה."  

 
 האינוונטר כולל פרטים הנוגעים למועד ההחלטה על הסדר התנועה ולמועד הצבתו או ביצועו בפועל.  30
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התקני בטיחות בסביבת מוסדות החינוך במועצה, כגון: מעקות בטיחות, צביעת סיפי מדרכות  

כל   לפני  כי  לביקורת  מסר  חינוך  מוסדות  קב"ט  מצוין.  במצב  נצפו  ותמרור,  חצייה  ומעברי 

 ילת שנה צובעים את המעברים ונבדקת התאמתו ותקינותו של השילוט מתאים. תח

 תמרור ג.

עמותת "אור ירוק" בקיץ  ת  בדיק כאמור,  

רבים    2019 בטיחות  סיכוני  העלתה 

חינוך ביניהם  בסביבת מוסדות  ליקויים  , 

בדרך ילדים  על  המתריעים  . בתמרורים 

תמר הציב  עשרת  המקומי  ורי  הוועד 

שלטים   בהם  בדרכים",  "זהירות 

פגיעה   מפני  הנהגים  את  המזהירים 

לציין   יש  בקרבת מוסדות חינוך.  בילדים 

כי לשלטים אלה צורת מתומן והם צבועם  

בדומה   בלבן,  כיתוב  עם  אדום  ברקע 

עצור. הדמיון עשוי לבלבל    -  302לתמרור  

בפעם הראשונה   שנקלעים למקום  נהגים 

 פתאומי.  והם עלולים לעצור באופן 

מעורבת   איננה  והמועצה  המקומי,  הוועד  באחריות  הם  הנ"ל  כגון  ששלטים  להדגיש  ראוי 

 בהתקנתם ו/או בתחזוקתם.  

 תחנות להסעת תלמידים  ד.

הנדרשים,  הבטיחות  בתקני  תלמידים  להסעת  התחנות  עומדות  במועצה  היישובים  במרבית 

התקנים   מדרכות,  התלמידים,  המתנת  אזור  חצייה  ובפרט  מעברי  רכב,  כלי  תנועת  להאטת 

מדרכות   ללא  תלמידים  להסעת  תחנות  שתי  אותרו  אביב  בכפר  בסיור  זאת,  עם  ותמרור. 

המובילות אליהן ואזורי המתנה מרווחים  וכן ללא תמרור אזהרה על הימצאות ילדים בקרבת 

 מקום.

 ילדים בכביש  -כפר אביב: תחנות הסעה ללא מדרכה וללא שילוט אזהרה 

ועד המקומי של גן הדרום הגיש בקשה להעברת תחנת הסעה למיקום בטוח יותר בקרבת  הו

 מדרכה. לפי הדיווח, הבקשה נענתה בחיוב, אך טרם בוצעה.

נוסף על כך, דיווחו מגן הדרום על מחסור בתחנת הסעה סמוך למבנה צהרון )פרטי( במושב.  

כ לצהרון  מגיעים  יום  שמדי  מאחר  ומא  15-לדבריהם,  איננו  ילדים  במסלול  שהשינוי  חר 

 מתוך לוח התמרורים
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משמעותי, הם הגישו בקשה להקים תחנת הסעה במקום ולאפשר הורדת תלמידים. אולם, הם  

 נענו בשלילה.  

 תחזוקת תמרורים   . 3

 כללי  3.1

תמרור עלול להפוך למפגע בטיחותי אם הוא מוסתר על ידי צמחייה או כל גורם אחר, אם נפל,  

 צבעו דהה, אם הוא ישן ואינו מחזיר אור וכדומה. ניזוק או שהוא מסובב לצד אחר, אם 

הביקורת איתרה ליקויים רבים בתמרורים, חלקם שחוקים ודהויים במצב שאינו מאפשר זיהוי  

התמרור וחלקם מוסתרים על ידי צמחייה או עקומים/מסובבים. חלק מהליקויים דווחו בידי  

 ועדי היישובים, אך תיקונם ארך זמן רב. 

התמרורים  בעקבות   כל  המועצה,  מהנדס  דיווח  לפי  לאחרונה,  הוחלפו  הביקורת,  ממצאי 

 הדהויים והפגומים שבאחריות המועצה. 

 תמרורים שחוקים ודהויים  3.2

ב תמרורי  אסורה )  2-אותרו 

רכב לכל  דהויים הכניסה   )

להפריז  שלא  קשה  לגמרי. 

בניגוד  רכב  שבכניסת  בסכנה 

הקושי  עקב  התנועה,  לכיוון 

 התמרור.  לזהות את 

 31  רחוב הבוסתן, כפר מרדכי שדמה

נוסף על כך, אותרו תמרורים דהויים בהם תמרורי אזהרה, בסביבת כיכר, הוראות מהירות,  

 פסי האטה וכדומה. להלן דוגמאות: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה   - 36-תמרור ב אזור דרכים עירוניות    - 24-תמרור ב
 כיכר עשרת/כפר מרדכי  דרך בני,  סמוך לצומת הכניסה לעשרת  

באשר לתמרור בדרך בני מסר מהנדס המועצה כי הוא מוצב בקטע דרך באחריות נתיבי ישראל.  

 לדבריו, "המועצה מעבירה תלונות למוקד נתיבי ישראל לטיפול." 

 
 . 2020התמרור, כמו גם תמרורים אחרים בכפר מרדכי, הוחלף בתחילת ינואר  31
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יה של רכב בכביש  יחנ כל עצירה או    ( מסמנות איסור15-)תמרור ד לבן-אבני שפה צבועות אדום

. בגן הדרום נצפו מדרכות רבות  אלא אם הדבר דרוש למילוי הוראות כל דין, שליד אבני השפה

מעין תערובת של שחור, אדום ולבן. הביקורת סבורה כי הדבר עלול    - שצבע שפתן אינו ברור  

י  לעורר מבוכה בקרב המבקשים לחנות בצד המדרכה, בפרט כאשר שפת המדרכה בצידו הנגד

 לבן באופן ברור, כפי שעולה מהתמונה להלן: -של הכביש צבועה אדום

 

 

 

 

לבן אינם תמרור ובוצע  - מהנדס המועצה הדגיש בפני הביקורת כי צביעת אבני שפה בגווני שחור

לבן על דעת עצמו וללא  -להבלטה בלבד. לדבריו, "ועד גן הדרום ביצע צביעת מדרכות בשחור

הו עוד  המועצה."  עם  " התייעצות  המועצה  מהנדס  תמרורסיף  מהווה  אינו  זה  והוא    ,שצבע 

 ." מותר

 תמרורים מוסתרים ועקומים   3.3

הדבר   חמור  בצמחייה.  אותרו תמרורים מוסתרים  היישובים  ברחבי 

כאשר מדובר בתמרורי אזהרה. אותרו מקרים שחרף התראות הוועד  

המקומי, הצמחייה לא נגזמה והתמרורים נותרו מוסתרים. לדוגמה,  

מוסתר בצמחייה, למעלה    15.1.20-פסי האטה, נצפה ב  -  46-מרור את

(.  3.11.19מחודשיים לאחר שוועד עשרת התריע על כך בפני המועצה )

שוועד   אינה הפעם הראשונה  זו  וכי  חוזר  במפגע  כי מדובר  לציין  יש 

 (.  18.6.18-עשרת מתריע על כך )ראו לדוגמה התרעה בנושא מ 

 ה הוועד מבצע גיזום של עצים שבין היתר מסתירים תמרורים." מוועד עשרת נמסר: "מדי שנ 

 מקרים נוספים של הסתרת תמרורים בצמחייה נצפו בכפר אביב ובכביש העוקף לכיוון גדרה. 

 

 

 

 

 

 
  )פסי האטה( המייסדים כפר אביב  46-תמרור א  תמרור מוסתר על ידי צמחייה בכביש העוקף  
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ב כך,  על  תמרור  נוסף  אותר  אביב  כפר 

)א מסתיר  46- אזהרה  האטה  פס  מפני   )

וזאת   חצייה,  מעבר  המציין  תמרור 

 בסמוך לתחנה להסעת תלמידים.

 

 

תן זכות קדימה לתנועה    -ברחוב הגפן בגן הדרום נמצא תמרור אזהרה  

 מכופף ולא ברור. -(  36-)ב בדרך החוצה 

 

 

 תחזוקת מעברי חצייה   . 4

מעבר חצייה הוא מפגע בטיחותי אם הסימונים שעל פני הכביש נמחקו, אם צמחייה או כל גורם  

אחר בתחומו מסתירים את הולכי הרגל מהנהג ולהפך, אם לנהג קשה לראותו, אם יש מכשול  

ה שערכו מתנדבי עמותת "אור ירוק" נמצא  עליו או בסמוך לו, כמו עגלת אשפה או גזם. בבדיק 

 כי מעברי חצייה רבים אינם תקניים, חלקם דהויים או מחוקים. 

 בכפר אביב אותר מעבר חצייה דהוי עד מחוק כמעט: 

 

לצבוע מעברי   2018הביקורת מבקשת לציין כי ועד מקומי גן הדרום הגיש בקשה כבר בנובמבר 

ו, וכן, לבחון אפשרות להגביה מעברי חצייה. המועצה  חצייה, ואף הציע לבצע את הצביעה בעצמ 

 טרם ביצעה את בקשתם.

תגובת מהנדס המועצה: "חידוש סימון כבישים מתבצע פעם בשנה לקראת שנת לימודים. זה  

אך   האספלט,  במצב  בהתחשב  יותר  ואף  בשנה  פעמיים  לפחות  סימון  לחדש  יש  מספיק,  לא 

 התקציב אינו מספיק." 

פנתה תושבת המושב להנהלת הוועד המקומי    2018דב נמסר כי בשנת  לעומת זאת, ממשגב  

בבקשה להנמיך את המדרכות הסמוכות למעברי חצייה כדי להנגיש אותם לבעלי מוגבלויות  

ביצעה   שבועות  מספר  לאחר  המועצה,  מהנדס  עם  בהתייעצות  ילדים.  עגלות  עם  ולהורים 

 המועצה הנמכות בשלושה מעברי חצייה כנדרש. 
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 ת כבישים ותחזוקתם סליל . 5

 כללי  5.1

התשס"ג  רחובות(  )סלילת  לגדרות  עזר  חוק  או  2002-לפי  רחוב  להקצות  המועצה  רשאית   ,

חלקים ממנו לסלילת כביש ומדרכה או להחליט שייסללו בידי בעלי נכסים. המועצה רשאית  

 לגבות היטלי סלילה על החייבים בהיטל לפי הגדרות חוק העזר. 

יוחד סעיף לשיקום כביש כניסה לבית העלמין האזורי    2020עצה לשנת  בתכנית הפיתוח של המו

 ש"ח. 600,000ש"ח וסעיף להסדרה וסלילת כביש יציאה לגדרה בגובה   150,000בגובה 

" המועצה:  מזכיר/גזבר  המועצה תגובת  בדו"ח,  הנקובים  לתקציבים  בנוסף  כי  להדגיש    יש 

 ." מלש"ח לתיקוני כבישים ומדרכות 4אישרה 

 כבישים פגומים   5.2

דווח על תעלה להטמנת צינור מים    2019במסגרת תלונה שהתקבלה אצל מבקרת המועצה בשנת   .א

להשקיה שנכרתה במהלך עבודות פיתוח שביל האופניים סמוך לכיכר האריה. נמצא כי קבלן  

הפיתוח לא גידר את המקום ולא הציב תמרורי אזהרה כנדרש וכן לא ניתן היה לפנות לקבלן  

גבי שלטי העבודה. אמנם, המפגע אותר במהרה, אולם,  באמצע על  ות מספר הטלפון המצוין 

 מדובר בסכנת נפשות של ממש וכן בסכנה לרכוש.   

בוצעו מספר תיקונים  נמסר:גן הדרום  מ .ב וסלילת כבישים.    . "העברנו בקשה לתיקון מדרכות 

המפגעים שאר  את  ולתקן  הכבישים  איכות  את  לשפר  מתכוונת  המועצה  במדרכות."    השנה 

, היא תחל בביצוע  תיקון המדרכות בעשרתהעבודות לאת  שהמועצה תסיים  לאחר  לדבריהם,  

 .  בשאיפה ברבעון הקרוב""  העבודות בגן הדרום

בכפר מרדכי אותרו בורות בכבישים במספר מקומות, חלקם עלולים לסכן את הנהגים או את  .ג

 סמוך למעבר חצייה, צומת או פס האטה.  -הולכי הרגל 

 כפר מרדכי   ,רחוב המטע  32בכביש צמוד לפס האטה בור  סמוך לפנייה ולמעבר חצייה   
    השדה פינת המטע  

 

  

 
 ביצעה המועצה עבודות לתיקון המפגע. 2020בינואר  32
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ועוד בכפר מרדכי: שול הכביש ברחוב הבריכה איננו סלול. 

החורף  בחודשי  בעיקר  רכב,  כלי  תנועת  על  מקשה  הדבר 

המועצה  מהנדס  סלול.  הלא  בחלק  הבוץ  התרבות  ועמו 

  תיקון השול בעקבות ממצאי הביקורת.דיווח על  

 
 
 

ב נצפו  אניה  לפנייה   26.1.20-בכיכר  סמוך  בכביש  בורות 

נוסע  לרכב  אין  שכן  שבדבר,  הסיכון  חרף  דב.  למשגב 

אפשרות להימלט מהם, הבורות מולאו רק כשבוע לאחר 

 מכן.

 

דבר הפוגע    במקומות רבים ברחבי המועצה נצפו שוחות ביוב נמוכות/גבוהות ממפלס הכביש,

ברצף הנסיעה ואף עלול לסכן את הנהגים. לדוגמה, רחוב הפרדס בכפר מרדכי נמצאו שוחות  

וברחוב   תמונה(  )ראו  האטה  לפס  סמוכה  מהן  אחת  הכביש,  שקע  שסביבן  גבוהות  ביוב 

 המייסדים בכפר אביב נצפתה שוחת ביוב נמוכה מהכביש.

 

 
 

 

 

 

 רחוב המייסדים, כפר אביב  רחוב הפרדס, כפר מרדכי  

 בעקבות הביקורת, תוקנו כל הליקויים והפגמים המפורטים בפרק זה. 

 סימון כבישים  5.3

 ש"ח.  76,000בסך  2020המועצה הקצתה סעיף מיוחד לסימון כבישים בתכנית הפיתוח לשנת 

הפרדה בין המסלולים באמצעות קווי הפרדה  בכביש הכניסה לכפר אביב )רחוב המייסדים( אין  

)רציף או מקווקו( והחנייה בצד הכביש מותרת. וכך, כאשר חונים מספר רכבים בצד הדרך הם  

חוסמים מסלול אחד ורכבים שבאים בכיוון הנגדי מתמודדים עם רכבים שעוקפים את החונים.  

 התמר. הליקויים בסימון הכבישים נצפו במקומות נוספים, כדוגמת רחוב  

 

 

 

 

 

 רחוב התמר, כפר אביב  רחוב המייסדים, כפר אביב 
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בנוגע לקווי ההפרדה, מסר מהנדס המועצה: "יש צורך בעדכון תכנית הסדרי תנועה." עוד דיווח  

 כי הוא החל את התהליך ופועל לקבלת הצעות מחיר. 

 גם בכפר מרדכי נצפו כבישים ללא סימון או שהסימון עליהם לקוי: 

  

 

 

 

 

  ללא סימון כלל -המשך רחוב הבריכה  סימון לקוי  -צומת הבריכה/השדה 

 

 סלילת מדרכות ותחזוקתן   . 6

 כללי  6.1

מדרכה נחשבת למפגע בטיחות אם יש בה בורות או מרצפות ששקעו או שעצמים זרים כגון גזם  

 יש. הונחו על המדרכה והם מפריעים להולכי הרגל, בייחוד עצמים המאלצים אותם לרדת לכב

 ליקויים במדרכות  6.2

על פי דיווחים מהוועדים המקומיים וכן מסיורי הביקורת אותרו מפגעים וליקויים במדרכות  

מדרכה   אותרה  בעשרת  לדוגמה,  עליהם.  הרגל  הולכי  לתנועת  המפריעים  זרים  עצמים  וכן 

מפורקת סמוך לאולם הספורט. עוד דווח בעשרת על מדרכה ששקעה ברחוב הגפן ועל שוחת  

החוה  פתוח ביוב   תנועה  ותדהרבאי  האלון  הרחובות  צומת  חצייה  מעבר  הליקויים    .צה  כל 

 תוקנו. 

 עצמים זרים על המדרכות  6.3

זרים   עצמים  להסרת  מידית  פועלת  אינה  המועצה  כי  נמצא 

המפריעים לתנועת הולכי הרגל על המדרכות ואף גורמים להם לרדת  

ינואר   בתחילת  לדוגמה,  למועצה    2018לכביש.  עשרת  מוועד  נשלח 

" הספר:  בית  בסביבת  בטיחותי  מפגע  על  ימים  דיווח  שלושה  מזה 

גזם ע"י  ביה"ס חסומה  הניח במקום!!    שהמדרכה של  מזה  ש]...[ 

לכביש)!( לרדת  נאלצים  שילדים  ימים  שהמדרכה    שלושה  בגלל 

 חסומה..." ]ההדגשות במקור[

ל לתושבים  מאפשר  לא  עשרת  "ועד  נמסר:  עשרת  מכולה  מוועד  למדרכה/להניח  גזם  הוציא 

 באופן שייאלץ הולכי רגל לרדת לכביש." 

 התמונה שצורפה לדיווח 
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ברחוב   נצפתה  נוספת  דוגמה 

מדרכה סהמיי אביב:  בכפר  דים 

וברכב חונה.   חסומה בפח אשפה 

את   להדגיש  מבקשת  הביקורת 

במושבים.  במדרכות  המחסור 

במקרה זה למשל בעברו השני של  

 הכביש אין מדרכה כלל. 

 מדרכה חנייה על   6.4

באופן   .א המדרכות,  על  רכב  כלי  חניית  של  התופעה 

שהמדרכה נחסמת והולכי הרגל נאלצים לרדת לכביש,  

תופעת   שבעתיים  חמורה  המועצה.  ברחבי  נפוצה 

על המדרכה   מוסדות  החנייה  בעשרת,    חינוךהבקרבת 

לעשות את  צעירים    לתלמידים  המהווה הפרעה חמורה

 . דרכם לבית הספר

 
בסמוך  חמורים של חנייה על המדרכה    עוד נצפו מקרים

מפריעים  לצומת שהחונים  בלבד  זו  לא  אשר  להולכי  , 

את שדה    הצועדים על המדרכה אלא שהם חוסמיםהרגל  

. יש לציין את אחד המקרים שאיתרה הביקורת  הראייה

התריע    15.1.20-ב עשרת  הוועד  שלגביו     כבר המקומי 

,  רכהונים דרך קבע על המדכלי רכב אלה ח ש  1.7.19-ב

למיגור   פעולות  בוצעו  ולא  אכיפה  בוצעה  לא  אולם 

 התופעה. 

נושא החנייה בסביבת בית העם עולה במועצה לעתים קרובות, הן בשל הצורך לשלטי הכוונה   .ב

למגרש החנייה והן בשל הצורך במקומות חנייה נוספים. ועד עשרת העביר למבקרת תמונות  

 ו/או לתנועת המכוניות, כפי שעולה בדוגמאות להלן: מחנייה שלא כחוק המפריעה להולכי הרגל  
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 אמצעים למיתון התנועה  . 7

 כללי  7.1

ולהאטה   לסוגים שונים של פסי האטה, בהם התקני מיתון לקטע דרך  ההנחיות מתייחסות 

למקומות   בהתקרבו  נדרשת  האטה  על  נהגים  להתראת  שנועדו  הרעדה  והתקני  נקודתית 

 מסוכנים.

פסי    -במועצה האזורית גדרות הותקנו פסי ההאטה מאחד הסוגים המומלצים לשימוש בארץ  

בין   נע  וגובהם  מטרים  כארבעה  הוא  אלה  פסים  של  אורכם  מעגלי.  פרופיל  בעלי   האטה 

גומי )מצמיגים    10-7.5 יש לציין כי מומלצים סוגים נוספים של פסי האטה, בהם פסי  ס"מ. 

 גבהים מאספלט או אבן משתלבת.ממוחזרים( ומעברי חצייה מו

ההנחיות מתייחסות לתמרור וסימון המיסעה וכן לתאורה באזור שבו מותקנים פסי ההאטה.  

לִתמרור והסימון חשיבות ניכרת למניעת ההפרעה לנהג ולנוסעים וכן להכוונת הנהג להאטת  

 המהירות. התאורה תבטיח תנאי נראות נאותים. 

 תהליך יישום פסי האטה  7.2

 ן תהליך יישום פסי האטה ברשות מקומית לפי ההנחיות: להל

 

נמצא כי כל הבקשות להקמה והתקנה של פסי האטה ביישובי המועצה הוגשו כבר לפני שנים  

רבות, חלקן לפני למעלה מעשור, וכי לא בוצעה חשיבה מחדש ומיפוי הצרכים בשטח בתחום  

 זה.

 סיום התהליך

 התנאים אינם מתאימים 

(נדרש תיעוד)או בקשת תושבים /זיהוי בעיית בטיחות או תנועה ו

(לפי ההנחיות)בחינת התנאים לשימוש בפסי האטה באתר 

קביעת קריטריונים כמותיים לסינון בקשות וסדר עדיפות בין אתרים

תכנון פסי ההאטה בידי מהנדס תנועה ואישור התכנון ברשות

תוך בדיקת התאמה בין התכנון לביצוע, ייזום ההתקנה וביצועה

ביצוע מעקב והערכה של השפעת פסי ההאטה על מאפייני התנועה באתר
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 מועד הגשת בקשה להקמת פסי האטה  היישוב

 2008 משגב דב

 2012 כפר מרדכי 

 2009 גן הדרום

 2011 שדמה

 2009 כפר אביב 

 2009 עשרת

" מזכיר/גזבר המועצה:  מדובר  תגובת  נראה שלא  בעניין,  עם מהנדס המועצה  שיחתי  לאחר 

יתה מקסימום הגבלת מהירות. לאחר השלמת  יאלא בתכנון שמטרתו המוצהרת ה   ,בבקשות

שובים מבקשים  יהתכנון בוצע חלק ממנו, לפי שיקול דעת, צורך ופידבק מהשטח )חלק מהי

 כגון מישר ומשגב דב(. ,כיום להסיר פסי האטה

להתקנת פסי האטה,  המדיניות עליה החליט ראש המועצה היא כי כבסיס לבקשת ועד מקומי  "

 " אלא כבסיס לדיון. ,ימציא הוועד המקומי )או האגודה( תכנון לכך, אך התכנון אינו מחייב

 תכנון פסי האטה  7.3

לצורך יישום פסי האטה במטרה למתן את התנועה ולהגביר את הבטיחות בדרכים, על האתר  

תנאים כפי שהובא  לעמוד במספר תנאים הקשורים בטיב הרחוב והתנועה בו. להלן סיכום ה

 בהנחיות: 

 ערך המתיר שימוש בפסי האטה באתר )רחוב(  גורם נבחן 

 קמ"ש או פחות 50 מהירות מותרת 

 קמ"ש מעל המהירות המותרת 20-5עולה  85-אחוזון ה מהירויות נסיעה בפועל 

 מ' 90רדיוס מעל  עקום אופקי

מעל   עקום אנכי ושיפוע אורכי  נראות  באזור    30מרחק  מעל    30מ'  באזור   55קמ"ש,   מ' 

 8%קמ"ש, שיפור אורכי שאינו עולה על  50

 אין בעיית קיבולת נפחי תנועה 

 של רכבים גדולים  5%-פחות מ הרכב תנועה

 הרחוב אינו מהווה מסלול גישה של רכבי חירום רכבי חירום

 אחד בשעת השיאאוטובוסים בכיוון תנועה  12-פחות מ אוטובוסים



45 
 

 מחסור בפסי האטה  7.4

בכפר אביב דיווחו מספר תושבים על מחסור בפסי האטה 

לשער  המוביל  הגישה  בכביש  ובראשונה  ובראש  במושב, 

לפתח  ניתן  ושטוח,  ישר  בכביש  שמדובר  מאחר  הכניסה. 

שם מהירות גבוהה, וזאת, חרף תמרור אזהרה כי מדובר 

עירוניות   דרכים  במהירות 24-)בבאזור  נסיעה  ( המאפשר 

תושבים   50עד   הגישה.  כביש  בתחילת  הממוקם  קמ"ש 

לשער  סמוך  הרעדה  פסי  להוסיף  אפשרות  לשקול  הציעו 

מהירות  את  לצמצם  הנהגים  את  לאלץ  כדי  המושב, 

הנסיעה. יש לציין כי כביש הכניסה נמצא באחריות חברת 

 נתיבי ישראל. 

  2009ההאטה בוצעה בשיתוף עם ועד המושב בערך בשנת  תגובת מהנדס המועצה: "תכנית פסי  

והתכנון הוזמן על ידי הוועד. עם זאת, לא כל התכנית בוצעה וחלק מפסי ההאטה שתוכננו לא  

 הותקנו, וזאת לבקשת התושבים וועד המושב." 

נוסף על כך, איתרה הביקורת צורך חיוני לפסי האטה בין כיכר האריה לכיכר הזיתים. מדובר  

מ' של כביש ישר ושטוח שלאורכו מוצבות שתי תחנות להסעת תלמידים. בכביש זה    700-בכ

ניתן לפתח מהירות גבוהה המסכנת בעיקר את התלמידים החוצים את הכביש מביתם לכיוון  

תחנת ההסעה. יש לציין כי פס ההאטה היחיד במקטע כביש זה נמצא סמוך מאוד לכיכר האריה  

 ותועלתו מוטלת בספק. 

 ווח בין פסי האטה המר  7.5

לפי ההנחיות, "המרווח בין הפסים משפיע על המהירות המרבית שהרכב יכול לפתח בין הפסים  

כולו. הנהג מאיץ לאחר מעבר על הפס ומאט שוב עם ההתקרבות לפס הבא. מטרת   וברחוב 

 מערך הפסים בקטע דרך הנה לשמור על מהירות נסיעה רצויה ואחידה לאורך קטע." 

ות מרווחים מומלצים להתקנת פסי האטה רגילים בהתאם למהירות הנסיעה  ההנחיות מציע

מטר לפני    5-15-הרצויה בקטע רחוב )ראו לוח להלן(. כמו כן, "מומלץ להתקין פסי האטה כ

 תחנות אוטובוס". 

 מהירות נסיעה רצויה  
 לאורך קטע*

מרווח התקנת פסים 
 ס"מ  10מעגליים בגובה 

מרווח התקנת פסים 
 ס"מ 8בה מעגליים בגו 

 מטר 25 מטר 30 קמ"ש  30

 מטר 50 מטר 55 קמ"ש  35

 מטר 95 מטר 95 קמ"ש  40

 מטר 135 --  קמ"ש  45

 מטר 150 --  קמ"ש  50

 שמבטא את המהירות של רוב כלי הרכב העוברים ברחוב  85-* מהירות נסיעה רצויה = מהירות אחוזון ה

" למועצה:  כתב  אביב  כפר  פסי  תושב  בין  מדַ המרחק  גדול  הוא  בכביש  שפזורים  י  ההאטה 

ומאפשר לכלי רכב לפתח מהירות שאינה סבירה באזור מיושב. בנוסף, צורתם )החתך( של פסי  

ההאטה אינה דורשת או גורמת לנהגים להאט בצורה משמעותית, במיוחד במהירויות גבוהות  
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ן הוספת פסי האטה  " הוא מציע לשקול אפשרויות שונות, בהבה גובהם של הפסים אינו מורגש.

   במרווחים קטנים יותר.

)עד   תקינים  אביב  בכפר  ההאטה  פסי  בין  המרווחים  כי  של    150נמצא  המכריע  ברוב  מ' 

המקרים(. אולם, מאחר שמדובר ברחובות צרים בהם לעתים קרובות אין הפרדה פיזית ברורה  

קמ"ש בשילוב    50-מבין הולכי הרגל לכלי הרכב הממונעים, הגבלה של מהירות הנסיעה לפחות  

את  לצמצם  מאפשרת  התנועה  מהירות  הגבלת  התנועה.  למיתון  לסייע  יכולה  האטה  פסי 

 המרווחים בין הפסים וכן להגביה אותם. 

ברוב המקרים לא בוצעו במלואן. אם מבקשים  -תגובת מהנדס המועצה: "תכניות פסי האטה 

המ וגזבר  למזכיר  לפנות  יש  התכנית,  לפי  הביצוע  את  במידה  להשלים  לתקציב.  בנוגע  ועצה 

לפנות למתכנן לבדיקת   נוספים למיתון התנועה, עליהם  שנדרשים לדעת התושבים אמצעים 

 הבקשה ועדכון התכנית." 

 ליקויים בפסי האטה קיימים  7.6

בסיורים בשטח אותרו ליקויים בפסי האטה, חלקם חמורים, אשר עלולים לגרום נזקים לכלי  

 לסכן את הנהגים.הרכב העוברים מעליהם ו/או 

שבצד פסי ההאטה אינם מרובדים ו/או אין    השולייםבכפר אביב אותרו מספר מקרים בהם  

יותר(   )נמוכים  הקפיצה  על  להקל  כדי  לשוליים  לרדת  הנהגים  נטיית  עקב  מדרכה.  לצידם 

  והם נהרסים לאיטם. להלן מספר דוגמאות:  "נאכלים" שולי הפסים
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כי    2018בנובמבר  בגן הדרום ביקשו כבר   לצבוע את פסי ההאטה ומעברי החצייה. יש לציין 

בביקור שערכה הביקורת למעלה משנה לאחר מכן נמצא כי המועצה טרם ביצעה את עבודות  

 הצביעה ואותרו פסי האטה שצבעם דהוי, חלקם גם פגומים, כפי שעולה מהדוגמה להלן:

בתאריך   סיור  הביקורת  ערכה  ביום  26.1.20במישר  ושיפוץ  .  לריבוד  עבודות  נערכו  הביקור 

 בכביש שכבר טופל באותו יום.  . אף על פי כן, נצפה פס האטה פגום ומשובשהכבישים

עוד התגלה בסיורי הביקורת כי פס  

הזיתים   כיכר  בין  היחיד  ההאטה 

לכיכר   )סמוך  האריה  לכיכר 

כדי   עד  ומשובש,  פגום  האריה( 

מעליו.   העוברים  הרכב  כלי  סיכון 

ביקורת החלה המועצה  בעקבות ה

 לטפל במפגע. 

תגובת מהנדס המועצה: "רוב הכבישים במועצה ישנים ורצוי לבצע ריבוד מחדש. עד שיתקבל  

 תקציב לביצוע, המועצה מטפלת במפגעי בטיחות בעלי סיכון גבוה, כגון בורות." 

 תמרור ותאורה  7.6

קמ"ש או    30-לפי ההנחיות, יש להאיר את מקום פסי ההאטה אם המהירות איננה מוגבלת ל

שניתן להבחין בהם גם בלילה בצבע שונה מצבע הדרך. הביקורת איתרה ליקויים    כךלסמנם  

 בתאורה בסמוך לפסי האטה ובסימון הפסים. 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק מפסי האטה ברחוב החורש במשגב דב 

 ( 46-ללא שילוט אזהרה )תמרור א

רחוב המייסדים 

עמוד  -בכפר אביב 

תאורה סמוך לפס 

רי האטה מוסתר לגמ

 בצמחייה
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גיזום הצמחייה המסתירה את   וכי  ייצבעו בקרוב  כי פסי האטה אלה  מהנדס המועצה מסר 

 התאורה הוא באחריות ועד המושב. 

 תוואי הדרך  . 8

מסוכנים. האחד הצומת ברחוב המטע ליד רחוב  מכפר מרדכי דווח לביקורת על שני צמתים  

השדה: עקומה חדה למגיעים מהיישוב בניה, בדרך כלל במהירות גבוהה. העקומה בעייתית גם  

כי  מסר  המועצה  מהנדס  זאת,  עם  בנושא.  למועצה  פנו  לא  המדווחים  אולם,  הנגדי.  בכיוון 

 הנושא ייבדק במסגרת תכנון עדכני של הסדרי תנועה. 

 העקומה לכיוון בניה  ון בניה העקומה מכיו

צומת   הוא  שדווח  השני  הצומת 

מדובר  /השדה המדווחים,  לטענת  הפרדס. 

לפגיעות   הגורמת  לפנייה  מדי  חדה  בעקומה 

רכבים במדרכה ו/או לסכן כלי רכב שמגיעים  

ניתן   .מרחוב הפרדס בבירור  בתמונה  לראות 

  את סימני הצמיגים על שפת המדרכה.

רדיוסים בצומת מאפשר   שניתובהטענה לא מתיישרת עם העובדות  תגובת מהנדס המועצה: "

נוחות. מבחינה גאומטרית הצומת תקין. כמו כן, קיים פס האטה להפחתת המהירות   פניות 

 בפנייה." 

 שיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים  . 9

הפיתוח של אזור מיתון תנועה  בהנחיות לאזורי מיתון תנועה נקבע כי שיתוף הציבור בתהליך   9.1

חיוני להצלחתו. הנושא של שיתוף הציבור הובא   והוא  הוא חלק אינטגרלי מתהליך התכנון 

בהנחיות שבנספח כפרק בפני עצמו, והוא עומד בין היתר על כדאיות שיתוף הציבור: התאמה  

הפר יישום  הצלחת  הציבורית,  המודעות  הגברת  הציבור,  לצורכי  התכנית  של  ויקט  מיטבית 

 והגברת אמון הציבור. 

לבקשת הביקורת ציינו חלק מהוועדים המקומיים בעיות הקשורות בבטיחות בדרכים ומפגעים   9.2

 . בכבישים ובמדרכות שעלו בשנים האחרונות. להלן יובאו עיקרי התשובות

בנושא בטיחות בדרכים הייתה בשנת  משגב דב והיא עסקה בהנגשת    2018: הפנייה היחידה 

 המדרכות בסמוך למעברי חצייה )הנמכת המדרכה(. התלונה קיבלה מענה תוך מספר שבועות. 
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מרדכי החל  כפר  למועצה  שנשלחו  מפגעים  תיעוד  של  העתקים  התקבלו  הביקורת  לבקשת   :

במפגעים החל רק לאחר מספר חודשים מההתרעה.    . לדברי התושבים, הטיפול2019מאוקטובר  

לפני  בכביש  ורות  ב לדבריהם, הם פנו מספר פעמים לממונה על פניות הציבור במועצה בנוגע ל

 והשיבו להם שהמפגע בטיפול.   הצומת של בניה 

הגישו בקשה, לאחר שערכו סיור עם מהנדס המועצה, להאיר את הצומת    21.11.18-: בגן הדרום

ה שבקרבתו שנמצאים מערבית לכיכר הטרקטור. בנוסף, ביקשו לצבוע את פסי  ותחנת ההסע

 ההאטה ואת מעברי החצייה ואף לבדוק אפשרות להגביה את מעברי החצייה. טרם בוצע.

: יו"ר הוועד מסרה כי "במידה והיו ליקויי בטיחות, הם נפתרו ישירות מול המועצה.  שדמה

ות איסוף, ברחוב הזורעים, טופל על ידי המועצה...  היו שניים כאלה: מעקות בטיחות ליד תחנ

 צביעת הכבישים, בוצעה על ידי המועצה בתחילת השנה וגם עתה." 

בעיות  עשרת או  מפגעים  של  רשימות  קרובות  לעתים  המועצה  לטיפול  מעביר  עשרת  ועד   :

הכוונה,   בשלטי  פגמים  האטה,  בפסי  ליקויים  לטיפול/החלפה,  תמרורים  בדרכים:  בטיחות 

חייה בולטת לכביש, חנייה שלא כחוק, פסולת וגזם המפריעים לתנועת הולכי רגל או כלי  צמ

 רכב, מפגעי ניקוז, ליקויים בתאורה ועוד.  

מעיון בהודעות עולה כי המועצה איננה מטפלת באופן מידי במפגעים, חלקם מסכני חיים, וכי  

לד הסכנות.  על  ולהתריע  ההודעות  על  לחזור  פעם  לא  נאלץ  על  הוועד  החנייה  בנושא  וגמה, 

על   קנסות  ולהטלת  לאכיפה  בבקשה  לעתים  אחת,  לא  למועצה  פונה  הוועד  המדרכות, 

 העבריינים, אך לא ננקטו צעדים מספקים למיגור התופעה.

: לא התקבל מידע או תלונות מהוועד המקומי. סמוך לכתיבת שורות אלה, תושב  כפר אביב

 ך בהסדרי מיתון תנועה ומניעת נהיגה פרועה. הכפר שלח מכתב לוועד המקומי לגבי הצור
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 סיכום ומסקנות 

 גופי מועצה הפועלים בתחום הבטיחות בדרכים  . 1

ולא  במועצה האזורית גדרות לא פועלת ועדה לבטיחות בדרכים, וממילא לא בוצע סקר בטיחות   1.1

 תכנית עבודה לטווח ארוך. במועצה האזורית גדרות לא פועל מטה בטיחות.  הוכנה

המועצה: "קיים מטה בטיחות, בניהול מהנדס המועצה, והוא פועל ומדווח  גזבר ומזכיר  תגובת  

 על כך למשרד התחבורה." 

ואישרה את   6.10.19-הוועדה התכנסה בראש המועצה.  בראשות  במועצה פועלת ועדת תנועה   2.1

 בקשת המועצה למשרד התחבורה להסדרי תנועה באזור התעשייה עשרת. 

 ל הרשות במפגעי הבטיחות בדרכים טיפולי מנע ש  .  2

בשנת   2.1 הוכנה  תכנית אב לתחבורה,  לרבות  גדרות,  אזורית  למועצה  אב  והטווח  1997תכנית   ,

 .  2020שהוגדר לה הוא עד 

התחבורה למשרד  בקשות  המועצה  מגישה  שנה  כל  הפרויקטים    ,בתחילת  את  מבצעת  והיא 

 בהתאם לאישורים ולמימון שמתקבל.

המו מזכיר/גזבר  "תגובת  המועצה עצה:  בדו"ח,  הנקובים  לתקציבים  בנוסף  כי  להדגיש    יש 

 ." מלש"ח לתיקוני כבישים ומדרכות 4אישרה 

מופיע   2.2 התמרורים  תיעוד  המועצה,  מהנדס  לדברי  התמרורים.  של  מרוכז  רישום  בוצע  לא 

 בחישובי כמויות של קבלנים.

תנועה שיעדכן את הסדרי התנועה  מהנדס המועצה דיווח לביקורת כי יש כוונה להזמין מהנדס 

 במועצה. לדבריו, "בתכנית יופיעו כל הסדרי התנועה, לרבות התמרורים." 

מסתמן הרושם כי נעשו ונעשים מאמצים לשמירה    בבדיקת סביבת מוסדות החינוך של המועצה 2.3

הסגל וחברי  הילדים  בטיחות  ותחזוקה  על  בטיחותיים  וחנייה  תנועה  קביעת הסדרי  לרבות   ,

 . התקני בטיחות בסביבת מוסדות החינוךשל  קפדנית 

הנדרשים,   2.4 הבטיחות  בתקני  תלמידים  להסעת  התחנות  עומדות  במועצה  היישובים  במרבית 

ללא מדרכות המובילות אליהן ואזורי המתנה מרווחים וכן ללא  ,  שתי תחנות בכפר אביב  למעט

  , המועצה נענתה דרוםגן הלגבי תחנה נוספת ב  תמרור אזהרה על הימצאות ילדים בקרבת מקום.

המקומיבקשל הוועד  מדרכה  הרילהעב  ת  בקרבת  יותר  בטוח  ב,  למיקום  טרם  את   צעהיאך 

 . ההעברה

,  נוסף על כך, דיווחו מגן הדרום על מחסור בתחנת הסעה סמוך למבנה צהרון )פרטי( במושב

 בשלילה.  המגיעים בהסעות. בקשתם נענתה ילדים    15הכולל  

 תחזוקת תמרורים   . 3

ורת איתרה ליקויים רבים בתמרורים, חלקם שחוקים ודהויים במצב שאינו מאפשר זיהוי  הביק 3.1

התמרור וחלקם מוסתרים על ידי צמחייה או עקומים/מסובבים. חלק מהליקויים דווחו בידי  
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או שנדרשו פניות חוזרות ונשנות למועצה לקבלת מענה    ועדי היישובים, אך תיקונם ארך זמן רב

 וטיפול.  

צמחייה  יש   גיזום  לרבות  המקומי,  הוועד  לאחריות  נתונה  במושבים  הצמחייה  כי  לציין 

 המסתירה תמרורים.

התמרורים   כל  המועצה,  מהנדס  דיווח  לפי  לאחרונה,  הוחלפו  הביקורת,  ממצאי  בעקבות 

 הדהויים והפגומים שבאחריות המועצה. 

ת של שחור, אדום ולבן.  מעין תערוב  -בגן הדרום נצפו מדרכות רבות שצבע שפתן אינו ברור   3.2

וכי    תמרור  הלבן אינ-מהנדס המועצה הדגיש בפני הביקורת כי צביעת אבני שפה בגווני שחור

 דעת עצמו וללא התייעצות עם המועצה. הצביעה בוצעה בידי הוועד המקומי על 

 תחזוקת מעברי חצייה   . 4

מזה שנתיים למילוי    ובגן הדרום ממתינים  בכפר אביב אותר מעבר חצייה דהוי עד מחוק כמעט  4.1

 בקשתם לצבוע את מעברי החצייה. 

המועצה 4.2 לשנה  מהנדס  אחת  כבישים  סימון  בחידוש  להסתפק  אין  כי  שנת    סבור  לקראת 

 התקציב אינו מספיק.  אולם, ציין כי. , לאור מצב האספלטלימודים

 סלילת כבישים ותחזוקתם  . 5

ת סמוך לפסי האטה, לצמתים  הביקורת איתרה ליקויים חמורים בכבישי המועצה, בהם בורו 5.1

בעקבות  ולכיכרות, שוחות ביוב גבוהות/נמוכות מסף הכביש ושולי כביש פגומים או לא סלולים.  

בדוח הביקורת, אולם יש להדגיש את הזמן  הביקורת, תוקנו כל הליקויים והפגמים המפורטים  

 .שחלף עד שאותרו בידי הביקורת

פתוחה ולא מגודרת    דווח על תעלה  2019בשנת    במסגרת תלונה שהתקבלה אצל מבקרת המועצה 5.2

לא ניתן היה לפנות לקבלן באמצעות  . המלין דיווח כי  קבלן הפיתוח  , שכרהלכיכר האריהסמוך  

מספר הטלפון המצוין על גבי שלטי העבודה. אמנם, המפגע אותר במהרה, אולם, מדובר בסכנת  

 נפשות של ממש וכן בסכנה לרכוש.   

קווי   5.3 בהם  מרדכי,  ובכפר  אביב  בכפר  בכבישים  ומחוקים  דהויים  סימונים  איתרה  הביקורת 

 רור עצור. הפרדה בין מסלולים וקו עצירה ליד תמ

בסך    2020המועצה הקצתה סעיף מיוחד לסימון כבישים בתכנית הפיתוח לשנת  יש לציין כי  

 , וכבר החלה בעבודות הסימון. ש"ח 76,000

תכנית הסדרי תנועה. עוד דיווח  לעדכון  סבור כי נדרש    בנוגע לקווי ההפרדה, מהנדס המועצה

 כי הוא החל את התהליך ופועל לקבלת הצעות מחיר. 

 סלילת מדרכות ותחזוקתן   . 6

סיורי הביקורת אותרו מפגעים וליקויים במדרכות  בעל פי דיווחים מהוועדים המקומיים וכן   6.1

 . כגון גזם ועגלות אשפה  וכן עצמים זרים המפריעים לתנועת הולכי הרגל עליהם
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נמצא כי המועצה אינה פועלת מידית להסרת עצמים זרים המפריעים לתנועת הולכי הרגל על  

   דרכות ואף גורמים להם לרדת לכביש. המ

התופעה של חניית כלי רכב על המדרכות, באופן שהמדרכה נחסמת והולכי הרגל נאלצים לרדת   6.2

 . בקרבת מוסדות החינוך בעשרתוחמורה במיוחד  לכביש, נפוצה ברחבי המועצה

המועצה איננה מבצעת פעולות אכיפה או מגייסת את רשויות אכיפת החוק במטרה למגר את  

 התופעה. 

 כי "בוצעו פעולות אכיפה וחולקו קנסות".  2020גזבר ומזכיר המועצה עדכן בסוף שנת  

 אמצעים למיתון התנועה  . 7

כבר   7.1 ביישובי המועצה הוגשו  כי חלק מהבקשות להקמה והתקנה של פסי האטה  לפני  נמצא 

כמו כן, לפי דיווח    למעלה מעשור וכי לא בוצעה חשיבה מחדש ומיפוי הצרכים בשטח בתחום זה.

וועדים   תושבים  ולבקשת  התנגדויות  עקב  במלואן,  בוצעו  התכניות  כל  לא  המועצה,  מהנדס 

 מקומיים, כדוגמת כפר אביב.

וברא 7.2 ובראש  שונה בכביש  בכפר אביב דיווחו מספר תושבים על מחסור בפסי האטה במושב, 

מצא באחריות חברת נתיבי ישראל. מדובר בכביש ישר ושטוח  , הנהגישה המוביל לשער הכניסה

גבוהההמאפשר   המושבלפתח מהירות  דרך שער  במהירות  להיכנס  יכולות  כך שהמכוניות   ,  .

תושבים הציעו לשקול אפשרות להוסיף פסי הרעדה סמוך לשער המושב, כדי לאלץ את הנהגים  

 הירות הנסיעה. לצמצם את מ

מדובר  במקרה זה  הביקורת איתרה צורך חיוני לפסי האטה בין כיכר האריה לכיכר הזיתים.   7.3

מוצבות שתי תחנות להסעת תלמידים. בכביש זה ניתן  ובו    מ'  700- באורך ככביש ישר ושטוח  ב

   לפתח מהירות גבוהה המסכנת בעיקר את התלמידים החוצים לכיוון תחנת ההסעה. 

נמצא כי בכפר  , בניגוד לתחושת התושבים שהם גדולים מדי,  בין פסי האטה  יםחמרוו באשר ל 7.4

אולם, מאחר שמדובר ברחובות צרים בהם לעתים קרובות אין  בדרך כלל.    תקיניםהם  אביב  

נדרש אמצעי נוסף למיתון התנועה  הפרדה פיזית ברורה בין הולכי הרגל לכלי הרכב הממונעים,  

 . קמ"ש 50-חות מהגבלה של מהירות הנסיעה לּפ -

בסיורים בשטח אותרו ליקויים בפסי האטה, חלקם חמורים, אשר עלולים לגרום נזקים לכלי   7.5

בכפר אביב אותרו מספר מקרים בהם השוליים  :  הרכב העוברים מעליהם ו/או לסכן את הנהגים

מדרכה לצידם  אין  ו/או  מרובדים  אינם  ההאטה  פסי  האטה    ;שבצד  פסי  אותרו  הדרום  בגן 

פגומיםשצבעם   גם  שנערכו  דהוי, חלקם  כי אף  נמצא  במישר  לריבוד  ;  עבודות  ביום הביקור 

פס ההאטה היחיד בין כיכר הזיתים לכיכר    ;נצפה פס האטה פגום ומשובש  ,ושיפוץ הכבישים

 פגום ומשובש, עד כדי סיכון כלי הרכב העוברים מעליו.   , נמצאסמוך לכיכר האריה, ההאריה

לגבי יתר המפגעים ציין    .פס ההאטה בין הכיכרותעצה לטפל בבעקבות הביקורת החלה המו

: "רוב הכבישים במועצה ישנים ורצוי לבצע ריבוד מחדש. עד שיתקבל תקציב  מהנדס המועצה

 לביצוע, המועצה מטפלת במפגעי בטיחות בעלי סיכון גבוה, כגון בורות." 

פסי האטה ללא  , וכן,  הביקורת איתרה ליקויים בתאורה בסמוך לפסי האטה ובסימון הפסים 7.6

   במשגב דב.שילוט אזהרה 
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 תוואי הדרך  . 8

מסוכנים צמתים  שני  על  דווח  מרדכי  חדה)   בכפר  בצומת  והשדה  / המטעצומת    (:עקומה 

 אולם, המדווחים לא פנו למועצה בנושא.  . השדה/הפרדס

, אף שחלק על  מהנדס המועצה מסר כי הנושא ייבדק במסגרת תכנון עדכני של הסדרי תנועה

 . תפיסת המסוכנּות של צמתים אלה מבחינה גאומטרית

 שיתוף פעולה עם הוועדים המקומיים  . 9

הביקורת 9.1 מהוועדים    ,לבקשת  חלק  בדרכים המקומיים  ציינו  בבטיחות  הקשורות  בעיות 

 ומפגעים בכבישים ובמדרכות. 

יים, וכי  עולה כי המועצה איננה מטפלת באופן מידי במפגעים, חלקם מסכני ח   בדיווחיםמעיון   9.2

על   החנייה  בנושא  לדוגמה,  הסכנות.  על  ולהתריע  ההודעות  על  לחזור  פעם  לא  נאלץ  הוועד 

אחת לא  על  עשרת  ועד  פנה    המדרכות,  קנסות  ולהטלת  לאכיפה  בבקשה  לעתים  למועצה, 

 העבריינים. 

ונציגי   9.3 הקהילתי  השוטר  פניות  בעקבות  נעשתה  במושבים  האטה  פסי  הקמת  כי  לציין  יש 

, בהן דיווחו על נסיעה פראית במהירות מופרזת בתחום  2008דס המועצה בשנת  התושבים למהנ

בתקופות   או  אחרים  בנושאים  למועצה  משטרה  ו/או  תושבים  פניות  אותרו  לא  היישובים. 

 אחרות. 
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 המלצות 

  סקר בטיחות אשר בין היתר תורה על ביצוע  ועדה לבטיחות בדרכים,    הביקורת ממליצה להקים . 1

 . ותכין תכנית לטווח ארוך על סמך תוצאות הסקר

ואולי לשפר וליעל אותה לשם השגת המטרה    תנועה הועדת  ו   מטה בטיחות יש לבחון את פעילות   . 2

 של הגברת הבטיחות בדרכים.

יש להכין תכנית אב לתחבורה שתשמש גורמים שונים במועצה לקביעת מדיניות ותכניות עבודה   . 3

רב שנתיות בתחום בטיחות הדרך. התכנית תכלול התייחסות לצרכים המשתנים בשטח, כגון  

 צורך בפסי האטה חיוניים נוספים או שינויים במיקום ובגובה פסי ההאטה. 

להזמין   ✓ מתכוונת  תנועהמועצה  אתמהנדס  שיעדכן  במועצה  תכנית  ה  התנועה  , הסדרי 

 .  בהתייחסות לסימון הכבישים, מיתון תנועה, תמרורים והסדרי תנועה אחרים

במועצה ולנהל מעקב תדיר אחר מצבם ולתקן את הנדרש    רישום מרוכז של התמרוריםיש לבצע   . 4

 . באופן מידי

המועצה, כל התמרורים  בעקבות ממצאי הביקורת, הוחלפו לאחרונה, לפי דיווח מהנדס   ✓

 הדהויים והפגומים שבאחריות המועצה. 

על ממונה הבטיחות בדרכים והנהלת המועצה לערוך לעתים קרובות סיורים ברחבי המועצה   . 5

דיווחים   בתוספת  בסיורים  שיאותרו  הליקויים  ובמדרכות.  בכבישים  מפגעים  לאיתור 

חיים. מסכני  שהם  במידה  מידי  באופן  יתוקנו  יתוקנו    מהיישובים  דחופים  פחות  ליקויים 

 בהתאם לתכנית עבודה ולתקציב.

יש לערוך בדיקה מקיפה של כל התחנות להסעת תלמידים ביישובי המועצה, לרבות מיקומן.   . 6

יש להתאים את התחנות לתקני הבטיחות הנדרשים וכן למקם אותן ותחנות נוספות בהתאם  

 לצרכים ולתנאי הדרך.   

המקומ . 7 הוועדים  ועל  על  ליקויים  על  למועצה  ולדווח  קבועים  זמן  בפרקי  סיורים  לערוך  יים 

צרכים בכל הקשור בבטיחות בדרכים. עליהם לבצע את הנדרש בתחום אחריותם כגון גיזום  

בדרך   שמדובר  במידה  כן,  כמו  לבן.  בשחור  מדרכות  וצביעת  תמרורים  המסתירה  צמחייה 

לכ הגישה  כביש  כדוגמת  ישראל,  נתיבי  הרלוונטיים  שבאחריות  בגורמים  יסתייעו  אביב,  פר 

 במועצה על מנת לקדם את הטיפול מול נתיבי ישראל. 

חצייה   . 8 ומעברי  כבישים  סימון  חידוש  בדרכים  לבטיחות  המיועד  השנתי  בתקציב  לכלול  יש 

 בהתאם למצב הכבישים, ולהביא בחשבון שלא ניתן להסתפק בחידוש הסימון אחת לשנה.    

והצבת מכשולים   התופעה של חניית כלי רכב על המדרכותול בתקיפות למיגור  על המועצה לפע  . 9

 אחרים כגון עגלות אשפה וגזם.
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 פינוי אשפה ביתית 

 בוא מ 

ולטיפוח חזותה יש השלכות על איכות  האזורית    השטחים הציבוריים במועצה לשמירה על ניקיון  

. שירותי תברואה וניקיון  בהעל איכות הסביבה ועל רמת התברואה  בריאותם,  ,  ההחיים של תושבי

והניקיון במדיניות    , כאשריבטיחו את שמירת הסדר  תלויות  ואיכותם  השירותים    המועצה רמת 

 ובפעולות הננקטות למימושה. 

  ופינוי   הרבים  מרשות  פסולת  פינוי  הוא  לתושביה  לספק  הרשות  שעל  ביותר  החיוניים  השירותים  אחד

  נגזרת   שיפוטה  בתחום  פסולת  לפינוי   לפעול  אזורית  מועצה   של  סמכותה.  בתחומה  ביתית  אשפה

  , 1958-ח"תשי(,  אזוריות  מועצות)  המקומיות  המועצות  לצו   63  בסעיף  כקבוע,  הכלליות  מסמכויותיה 

  איסורים   להטיל,  סדרים  האזורית, ובכלל זה לקבוע  המועצה  בתחום  לציבור  הנוגע  עניין  בכל  לפעול

  להבטיח   כדי  -  באמצעים  יאחזו  שהם  ומחזיקים  בעלים,  תושבים  ולחייב  באמצעים  לאחוז,  והגבלות

 . טחוןיהב  ואת הסדר את, הציבור בריאות  את

  את   מפנות  אשפה  לדחיסת  מתקן  שבהן  משאיות;  אצירה  במכלי  לפינויה  עד  נאספת  הביתית   האשפה

(,  מעבר  תחנת  להלן:)  לפסולת  מעבר  תחנת  אל  הדחוסה  הפסולת  את  ומעבירות  מהמכלים  הפסולת

  למיון   פעולות  נעשות  המעבר  בתחנת.  מקומיות  רשויות  כמה  מתחומי  פסולת  לקליטת  המשמשת

  בגין .  למחזור  או  פסולת  להטמנת   באתר  להטמנה  מועברת  היא   ומשם,  נפחה  והקטנת  הפסולת

 . מנוף במשאיות מפונים  והגרוטאות הגזם.  הטמנה היטל משולם ההטמנה  באתר הפסולת  הטמנת

המועצה   ברחבי  הביתית  האשפה  פינוי  מערך  מבחינת  ממצאים  יובאו  הנוכחי  הביקורת  בדוח 

 האזורית גדרות. 

 עבודת הביקורת 

מועצה,  ב  הביתית  האשפה  הארגוני אשר עוסק בפינוי  מערךה  נאותות  מטרת הביקורת הנה בחינת

 יעילות תפעולו וטיב ורמת השירות הניתנים על ידו בתחום פינוי האשפה לתושבי המועצה. 

 . 2019עד יוני   2018תקופת הביקורת: ינואר . 2019אוגוסט  -החודשים יוני בין נערכה הביקורת 

 עבודת הביקורת בוצעה במספר מישורים:

 ממנו. וקבלת מידע וחומרים כתובים   תברואן המועצהפגישות עם  ▪

 שימוש במאגרי מידע:   ▪

 ( EPRתשלומים וכרטסות ממערכת הנהלת חשבונות ) -

לתחנות   - כניסות  )להלן:    מעברהקובצי  יהודה  דרום  הסביבה  לאיכות  ערים  שדות איגוד 

  - ( ודיווחי הטמנה בתחנת המעבר באשדוד  חירייה( ואיגוד ערים דן לתברואה )להלן:  מיכה

 ( חפ"אהחברה העירונית לפיתוח אשדוד )להלן: 

 דוחות איתוראן  -

 עיון במסמכים רלוונטיים, כגון הסכמי התקשרות והתכתבויות  ▪
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 רקע 

 כמויות אשפה  .  1

ידי    2018בשנת   1.1 על  כהמועצה  פונתה  של  כולל  במשקל  של    טון  1,300-אשפה  כוללת   בעלות 

   ש"ח. 918,686

 )בש"ח(  2018ביצוע  )בש"ח(  2017ביצוע  תיאור סעיף תקציבי 

 731,614 613,482 פינוי אשפה קבלן  1712300750

 316,995 360,492 הטמנת פסולת רטובה  1713100750

 918,687          973,974 סה"כ  
 

  ליום אשפה  ק"ג    1.7  על   בארץ לנפש  ממוצע  , עמד ה2018לשנת  לפי נתוני המשרד להגנת הסביבה   1.2

ק"ג    245בגדרות עומד הממוצע על פחות מקילו ליום, ובסך הכול, על    .ק"ג לנפש לשנה  620  שהם

 מהממוצע הארצי.     40%-לנפש לשנה, כ

 תחום תברואה ואיכות הסביבה  . 2

הביתית.    ( על פינוי האשפהמחלקה)להלן:    במועצה אמונה מחלקת תברואה ואיכות הסביבה 2.1

  ניהול ,  פסולת  הבערת,  ואכיפה  פיקוח, ביתית  אשפה  פינוי:  היתר  בין,  ה כולליםהמחלק  תפקידי

  פינוי ,  גזם  פינוי ,  מחזור  פינות  ניהול ,  לתושבים  מכולות  הזמנת,  מרדכי  בכפר  פסולת  אתר

 . המועצה  כתברואןכוללת עובד אחד המוגדר  המחלקה. סוללות

והיקפם של שירותי התברואה ברשות, מערך הניקיון טומן בחובו מספר סיכונים    חשיבותםבשל   2.2

 עיקריים למועצה: 

הפסדים כספיים והעברת תשלומים שאינם מגיעים לחברה על פי החוזה;    -  סיכון כספי ▪

 . המשרד להגנת הסביבה; עלויות פינוי אשפה לאתר מרוחקמ קנסות 

ו  -   בטיחותי ואסטרטגי  סיכון  ▪ גזי חממה, זיהום קרקעות  מי תהום, זיהום אוויר ופליטת 

;  מפגעים חזותיים, מפגעי ריח  ;מפגעים בטיחותיים  ;התרבות מזיקים והתפשטות מחלות

 פגיעה בערך הקרקע. 

 התקשרות לפינוי אשפה ביתית  . 3

באמצעות    (קבלן:  להלן)  הביתית  האשפה  ופינוי  לאיסוף  מ"בעה  חבר   עם  התקשרה  המועצה 3.1

 (. המכרז)להלן:  19/2016מכרז של החברה למשק וכלכלה שמספרו פא/ 

. בנוסף, מבוצעת בקרה  התברואןמבצע    הקבלן  שירותי  ביצוע  על  והבקרה  התיאום,  הניהולאת   3.2

 .18.1.18בידי החברה למשק וכלכלה )משכ"ל( במסגרת הסכם שנחתם עימה ביום  

 מקורות נורמטיביים  . 4

 [ חדש ח נוס]  העיריות פקודת 4.1

 1940פקודת בריאות העם,  4.2

 1958-ח"תשי (, אזוריות מועצות) המקומיות המועצות צו 4.3
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 1991-לגדרות )הוצאת אשפה(, תשנ"א חוק עזר   4.4

 1971-חוק עזר לגדרות )תברואה וסילוק מפגעים( תשל"א  4.5

   1951-עבודה ומנוחה תשי"א שעותחוק  4.6

 1992-מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג למניעתתקנות   4.7
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 ממצאים 

 נוהלי עבודה  .  1

מטרת כתיבת נהלים הנה  ועוד.    עבודה  כימדיניות, תפקידים, תהליגדיר  מהנוהל הוא מסמך   1.1

אחריות  י הגדרת  לרבות  ופיקוח,  אכיפה  הדרכה,  המאפשרת  אחידה,  עבודה  נורמת  צירת 

 המנהלים והעובדים ומתארים את שגרת העבודה. וסמכות. הנהלים יוצרים שפה משותפת לכלל  

 המועצה מתנהלת ללא נוהלי עבודה פנימיים כתובים בכל הנוגע לפינוי אשפה לסוגיה.   1.2

 מאז קבלת הדו"ח החלה המועצה בעריכת נוהל לפינוי אשפה." תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 בין היתר בדוח הנוכחי.  הנדוניםלביקורת הועברה טיוטת הנוהל ונראה שהוא מקיף וכולל נושאים  

 מדיניות פינוי אשפה  .  2

לספק לתושביה שירותי תברואה  צו המועצות המקומיות, חויבת, מתוקף המועצה המקומית מ 2.1

. רמת השירותים ואיכותם  שטחהוניקיון ולנקוט פעולות שיבטיחו את שמירת הסדר והניקיון ב

ה במדיניות  למימ  מועצהתלויות  הננקטות  הניהול    לשרבה  החשיבות  הושה.  ובפעולות  אופן 

שפינוי האשפה הוא מחובותיה הבסיסיות    נובעת מכך והתפעול של מערך פינוי אשפה במועצה  

של המועצה.   כי העשייה  ביותר  זו מחייבת  פינוי האשפה  חשיבות  על משנה  בתחום  תתבסס 

 . סדורה

לבין הקבלן )להלן:    מדיניות פינוי האשפה מוגדרת בנספח ב' לחוזה ההתקשרות בין המועצה 2.2

הפינוי ואת  נספח  דחס  רכבי  באמצעות  האשפה  פינוי  תדירות  את  מסדיר  הפינוי  נספח   .)

 התשלום לחברה, בהתאם למספר כלי האצירה, לפי הפירוט להלן: 

 פירוט  רכיב המדיניות

 כל היישובים -: ימים א', ד' 2018 * תדירות פינוי

 אביב, עשרת,  משגב דב גן דרום, כפר  -: ימים א, ד' 2019

 מישר, כפר מרדכי, שדמה  -ימים ב', ה'            

בצוות הפינוי יהיה נהג קבוע לכל משאית וכן שני עובדים על פי נספח  חלוקה לצוותי פינוי 

 הפינוי 

לתקנות למניעת  6מתבססים על הוראות תקנה בחוזה מצוין כי הם  זמני הפינוי 

אשר קובעת כי "לא יבצע אדם ולא   ,1992- התשנ"גמפגעים )מניעת רעש(, 

למחרת ובימי   6:00-ל  22:00ירשה לאחר, באזור מגורים, בין השעות 

מנוחה, לבצע פעולות פריקה וטעינה או טלטול מכלים לרבות מכלי 

אשפה, חביות, מכלי גז מיטלטלים, סחורות וכיוצא באלה, באופן הגורם  

 או העלול לגרום לרעש" 

 כל היישובים במועצה מפונים בימים קבועים  י פינו  אזורי

 התברואן * לפי דיווח 

נתונים   2.3 בסיס  על  נבחנה  לא  התדירות  בשבוע.  פעמיים  יפונה  אשפה  פח  כל  החוזה,  פי  על 

אמפיריים כלשהם: לא נבדק האם תדירות זו מתאימה ליישובי המועצה, האם התדירות אכן  

ת עבורם תדירות פינוי שונה וכדומה. יצוין כי  עונה על הצרכים, האם ישנם מקומות אשר נדרש

 בחלק מהביקורות אשר ערך מפקח משכ"ל נמצאו פחים ריקים טרם ביצוע פינוי האשפה.
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 בר ומזכיר המועצה: תגובת גז

בשבוע. תדירות זו נחשבת   2-פינויים בשבוע והתדירות שונתה ל  3בוצעו    2011עד לשנת   "א. 

מבחינתנו כמינימלית היות והשארת פסולת רטובה בפח במשך שבוע שלם, בעיקר בתקופת  

הקיץ, עלולה לגרום לריחות רעים, לתסיסה, ליצירת מיץ זבל שעשוי להישפך על הכביש 

 אתי.  בעת הנפתו למשאית ולמפגע תברו

יש הבדל במצב הפחים לקראת הפינוי בתחילת השבוע לאחר השבת לבין המצב בפינוי   ב. 

 השני בשבוע.  

ריקים ג.  שנמצאו  הפחים  מובנה  -כמות  שאינו  באופן  לדו"ח,  שצורפו  והתמונות  חלקית 

בכדי    יםומסודר )תמונה לפני פינוי ותמונה לאחר פינוי עבור כל פח שנסקר( אינם מספק

לה את  שנוכל  לעבות  הונחתה  הפיקוח  חברת  פיהן.  על  ולהחליט  רוחביות  מסקנות  סיק 

 ..." הפיקוח ולערוך את הדו"ח באופן שנוכל להפיק ממנו מסקנות אופרטיביות

 התקשרות עם קבלן  .  3

 של  מכרז  באמצעות  ביתית  אשפה  ופינוי  לאיסוף  מ"בעה  חבר  עם  התקשרה  המקומית  המועצה 3.1

  36למשך    18.1.18(. חוזה ההתקשרות נערך ונחתם ביום  19/2016/ )פא   וכלכלה  למשק  החברה

 (. הסכם אוחוזה חודשים )להלן:  

ההסכם קובע כי הקבלן יבצע את העבודות באמצעות משאית דחס וטנדר למנהל העבודה. עוד   3.2

קובע ההסכם כי "הקבלן יעסיק בכל רכב נהג קבוע שלא יוחלף אלא במקרים של תקלה". כמו  

 כן, מצוין בנספח ד' להסכם כי הקבלן יבצע את העבודה תבוצע באמצעות משאיות קבועות.  

 פינוי פחי אשפה  .  4

 כללי   4.1

 פינויי אשפה לתחנת המעבר בשדות מיכה.  113בוצעו  2018במהלך שנת  

ראשון    בדקההביקורת   בימים  בשבוע  פעמיים  קרי:  נאותה,  בתדירות  מפונים  הפחים  האם 

ורביעי או בימים שני וחמישי, כנדרש בהתאם להוראות ההסכם. כמו כן, נבדק האם התדירות  

 אותה מחדש.   הקבועה בהסכם נאותה או שיש לבחון

 ימי הפינוי   4.2

 קמן:לד'( כד-אותרו פינויים מעבר לימים הרגילים )א' ו 

 תאריך יום בשבוע (ק"ג) נטו  מספר רכב שעת כניסה 

 7.9.18 שישי  5,300 1464158 10:58:59

 13.9.18 חמישי 7,760 1464158 09:07:30

 21.9.18 שישי  12,120 1464158 12:31:14

 28.9.18 שישי  4,560 1464158 09:10:27

 4.10.18 חמישי 7,280 3964072 09:10:27
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המדובר   כי  מעלה  אלה  ימים  חגי  בתגבורים בדיקת  ב   תשרי  עקב  לימים  או  חלופיים  ימים 

 . הממצא תקין. שבהם חל חג קבועיםה

- על פי תכנית העבודה    2019-2018לא נמצאו מקרים בהם לא בוצעו פינויים במהלך השנים  

 קין. ת

 שעות כניסה  . 5

 שעות העבודה לפי ההסכם   5.1

, חוזה ההתקשרות עם הקבלן אינו מציין את שעות תחילה וסיום  רבות רשויות לנעשה בבניגוד 

זכות    2.9-ו  2.8עבודת הקבלן בשטח המועצה. סעיפים   כי "לרשות המזמינה  לחוזה מציינים 

 שעות..."   8.5להגביל את משך המשמרת כך שתארך עד 

 שעות כניסה בפועל   5.2

, כאשר  12:43עמד על השעה    2018נמצא כי מועד תחילת העבודה בתחנת המעבר הממוצע בשנת  

לעתים נכנס הקבלן לתחנה בשעת בוקר מוקדמת ולעתים בשעות אחר הצהריים המאוחרות.  

 להלן מספר דוגמאות:

מספר 

 תעודה 

 משך שהות   )ק"ג( נטו  שעת יציאה  שעת כניסה  תאריך

 )דקות(  בתחנת המעבר

*112613 28.2.18 16:39:01 16:39:03 9,540 00:02 

117203 16.4.18 07:39:44 07:57:07 4,180 17:23 

116558 9.4.18 07:59:03 08:19:52 5,240 20:49 

116022 1.4.18 14:44:19 15:05:28 8,940 21:09 

125083 15.7.18 14:21:51 14:39:30 14,980 17:39 

123755 2.7.18 08:06:53 08:19:30 4,060 12:37 

126826 5.8.18 14:22:50 14:41:50 15,200 19:00 

133365 14.10.18 14:55:31 15:13:10 14,480 17:39 

 לפי דוח האיתוראן שהתה המשאית בשעה זו בפתח תקווה. בתאריך זה מתועדת פריקת אשפה בשדות מיכה   * 

 . 11:48-11:59בין השעות 

הנתונים בלוח מלמדים על שעות העבודה לא קבועות של הקבלן. בנוסף עולה כי לעתים שעות 

השעו לדוגמה,  סבירות.  אינן  ממנה  היציאה  שעות  או  המעבר  לתחנת  הנקובות  הכניסה  ת 

, ולפי  )ראו הערה ללוח( מצביעות על שהות של שתי שניות בלבד בתחנה 112613בתעודה מספר  

, לאחר שאמור היה לאסוף את כל יישובי  7:39הוא נכנס לתחנה בשעה    1117203תעודה מספר  

 המועצה. 

  3-פינויים בימי שני בהינם    123755,  116558, 117203תעודות ...תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

  133365,  126826,  125083,  116022תעודות  .  שובים קטנים שמשך העבודה הנדרש הנו קצריי

 ..." שובים גדולים שמשך העבודה הנדרש הנו ממושךיי 4-הנם פינויים בימי ראשון ב 
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ד' בלבד.  -בוצע פינוי האשפה מכל יישובי המועצה בימים א' ו   2018הביקורת מעירה כי בשנת  

  13.5. לדוגמה, הטמנה של  2019לציין כי נמצאו שעות כניסה בלתי סבירות גם בשנת  כמו כן, יש  

 . 10.6.19בתאריך  5:53טון בחפ"א בשעה 

 שעות איסוף האשפה  5.3

, לא ניתן לבצע פינוי  1992- לתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג  6בהתאם לסעיף  

 בבוקר. 6:00אשפה לפני השעה  

רה מספר כניסות לתחנת מעבר המעידות על ביצוע איסוף האשפה לפני השעה  הביקורת אית

 , כפי שעולה מהדוגמאות להלן:6:00

 תחנת מעבר  שעה תאריך

 שדות מיכה  7:39 16.4.18

 שדות מיכה 8:06 8.7.18

 חפ"א  7:29 18.3.19

 חפ"א  5:53 10.6.19

, בשעות שבדרך כלל אמור להיות  הצהרייםנוסף על כך, נצפה הקבלן מבצע איסוף אשפה בשעות  

 .  בתחנת המעבר לכל הפחות

ב פינוי    31.7.19- לדוגמה,  רכב  נצפה 

בשעה   המועצה  בניין  בקרבת  האשפה 

 . )ראו תמונה( 12:45

ביצע הקבלן סבב    2019יש לציין שבשנת  

בלבד   המועצה  יישובי  במחצית  פינוי 

 בכל יום פינוי. 

 

ר המועצה ישנם פחים ציבוריים לפינוי. בנוסף לכך, עובדי  באזותגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

שערך   בבירור  והצרכנייה.  המועצה  באזור  קפה/אוכל  הפסקת  לעיתים  מבצעים  האשפה 

 " התברואן עולה כי באותו יום איחר פועל להגעה לעבודה ותחילת עבודת הקבלן החלה באיחור. 

 לאיסוף אשפה   רכב כלי   . 6

 כללי   6.1

הרטובה   האשפה  את  מפנות  אשר  דחס  משאיות  באמצעות  מבוצע  אשפה  יישובי  מפינוי  כל 

 המועצה. 

קובע כי על הקבלן להעביר לרשות המועצה את כלל רישיונות הרכבים  הפינוי  נספח  ל   9סעיף  

 בהם יעשה שימוש.  

ב,  לביקורת סופקו מידי הקבלן מסמכי רישיון רכב ותעודות ביטוח חובה עבור שלושה כלי רכ

 כדלקמן: 
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 משקל עצמי בק"ג משקל מורשה בק"ג  משקל כולל בק"ג מספר רכב

14-641-58 26,000 11,070 14,930 

89-819-33 14,990 3,710 11,280 

369-29-501 26,000 15,970 10,030 

 שימוש ברכבים שונים   6.2

  כפי   מכלי האצירה  פינוי   לשם  שימוש   נעשה   בהם  לרכבים   בין הרשימה הנ"ל   השוותה   הביקורת 

,  אשפה  פריקת  לשטחה לצורך  הכניסות  כל  את  המפרט  תחנת המעבר  של  השקילה  מדוח  שעולה

 (. לחירייה כניסות קובץ או שקילה  דוח: להלן) נטו  ומשקל הרכב  סוג זה,  ובכלל

כי  השקילה  מדוח רכבים  שימוש   הקבלן  עשה  2018  בשנת  עולה    פינוי   לצורך  שונים  בשמונה 

 וכמויות האשפה שפונו:  2018להלן פירוט הרכבים בהם נעשה שימוש בשנת  .אשפה  עגלות

 מספר רכב כניסות מספר )ק"ג( נטו  )ק"ג( טרה )ק"ג(  ברוטו 

2,820,800 1,674,880 1,145,920 100 1464158 

172,420 96,420 76,000 6 1532558 

58,380 33,600 24,780 2 2184970 

29,220 16,820 12,400 1 1446158 

26,900 16,720 10,180 1 14441584 

26,860 16,280 10,580 1 1464515 

26,400 16,280 10,120 1 1532358 

23,180 15,900 7,280 1 3964072 

 סה"כ 113 1,297,260 1,886,900 3,184,160

(.  369-29-501,  89-819-33לא עשה שימוש בשניים מבין שלושה הרכבים עליהם הצהיר )  הקבלן 

המשמעות הנה שרכבים אלו עלולים להיכנס עם פסולת של רשות אחרת והתשלום עבורם יושת  

 על המועצה, דבר העלול לחמוק מעיני מבצע הבקרה. 

ו באמצעות רכבים שעבורם  מהפינויים בוצע  90%יש לציין כי  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

שלעיתים   משאיות  המפעיל  דינמי  שירות  במערך  מדובר  הנדרשים.  המסמכים  סופקו 

שיונות  ימתקלקלות ונהגים שלעיתים נעדרים. התברואן הונחה לעקוב תקופתית אחר מצב ר

המשאיות )מופיע גם בטיוטת הנוהל(, כמו גם אחר שילוט הרכב, לדרוש בכתב מהקבלן הקפדה  

מבוקרות  מצידו,   ההטמנות  מקרה,  בכל  הדרישה.  פי  על  פועל  אינו  הקבלן  באם  ולקנוס 

 "ומאושרות על ידי התברואן בהתאם לימי הפינוי הקבועים.

 חריגות במשקלי כניסה   6.3

( לעומת  1464158רבות וגדולות שהקבלן ביצע במשקל הכניסה של הרכב )מספר    חריגות   אותרו 

 שהדבר הביא לקניסת הקבלן. להלן מספר דוגמאות:ק"ג(, מבלי  26,000הנקוב ברישיון )
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 פער ממשקל ברוטו   )בק"ג(  ברוטו  שעת כניסה  תאריך תעודה מספר 

 רישיון* )באחוזים( הלפי 

111636 18.2.18 12:42 32,380 25% 

113477 11.3.18 13:10 32,480 25% 

130301 12.9.18 9:31 32,500 25% 

138726 9.12.18 13:41 32,420 25% 

129508 2.9.18 13:26 30,560 17% 

124067 4.7.18 13:39 27,660 6% 

 ק"ג 26,000* 

תדירות וקבועות והמועצה נחשפת להן רק    ןחריגות המשקל אינתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

בדיעבד לאחר קבלת חשבון אתר ההטמנה. האחריות לעמידה בדרישות החוק, משקל המשאית  

 " ושאר חוקי תעבורה, מוטלת על הקבלן ועובדיו.

הביקורת מבקשת להדגיש את חובת המועצה לבצע בקרה ופיקוח אחר עבודת הקבלן, בפרט  

 קבלת חשבון הטמנה. 

 גיל הרכבים   6.4

כלי הרכב יהיו משנת  "  לחוזה ההתקשרות שנחתם מול הקבלן מתייחס לגיל הרכבים:  6.9  סעיף

 ".שנים 5ומעלה, ובתנאי נוסף שבמהלך תקופת החוזה לא יעלה גיל הרכב על   2014ייצור  

 נמצא כי גיל רכבי הקבלן הפועלים בשירות המועצה הנו מתחת לחמש שנים כדלקמן: 

 גיל הרכב* יצורשנת י  מספר רכב

 תקין 2016 14-641-58

 תקין 2016 89-819-33

 תקין 2019 369-29-501

 * עד חמש שנים 

 שילוט משאיות הדחס   6.5

עקב    11.2סעיף   כי  קובע  להסכם 

"התייצבות ללא שלט בשירות הרשות  

מוסכם   פיצוי  יידרש  המקומית" 

 ש"ח.  200בסך 

מפקח   שערך  ביקורות  במסגרת 

נמצא לא אחת    2018משכ"ל במהלך שנת  

בעלי   ברכבים  שימוש  מבצע  הקבלן  כי 

לדוגמה,   אחרות.  רשויות  של  שילוט 

לפברואר    18- הערת מפקח משכ"ל ביום ה

)ראו    2018 מודיעין  חבל  שילוט  לגבי 

 תמונה(. 

 

פינוי באמצעות רכב של מועצה 

 אזורית חבל מודיעין
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 התקנה ושימוש באיתוראן   . 7

 כללי   7.1

  תחנת  והפעלת  במשאיות הפינוי בהם עושה שימוש הקבלן לווייני וניווט   איתור מערכת התקנת

  רטרואקטיבית,   ואף  אמת,  בזמן  נתונים  קבלת  המועצה מאפשרת  במשרדי  ממוחשבת  מעקב

  הממוחשבת   המערכת  באמצעות.  נתון  רגע  בכל  משאיות הפינוי ומיקומן  של  נסיעתן  מסלול  בדבר

 .  הניקיון מסלולי  את המתעדים תקופתיים דוחותו אמת בזמן  דוחות להפיק  ניתן

 מערכת האיתוראן נועדה לצמצם את שני הסיכונים הבאים:

  פורק ולאחר מכן מהמועצה. בתום האיסוף הוא    אחרתהקבלן מבצע פינוי אשפה מרשות   ▪

 .שמקורה מחוץ לתחומהעל אשפה גם והמועצה משלמת  בתחנת המעבר את כל האשפה

המועצה ולאחר מכן עובר דרך רשות סמוכה ומשם לתחנת  אשפה מיישובי  הקבלן מפנה   ▪

 המעבר, כך שהמועצה משלמת על כלל האשפה שנפרקה בתחנת המעבר. 

 מאפשרת לבצע פיקוח ובקרה: שהיא בכך כזו איתור בנוסף, נודעת חשיבות רבה למערכת

והשוואת הנתונים לנדרש על פי תכנית  בפועל  לעבודה  התייצבות רכבי הקבלן    אחר  מעקב ▪

 העבודה. 

הנסיעה של רכבי הקבלן, זמן שהייתם בכל נקודה, ובדיקת יציאתם   מעקב אחר מסלולי ▪

 מגבולות גזרה מוגדרים, וכן, שעות העבודה בפועל. 

ניתן לוודא כי עבודות איסוף האשפה מתבצעות רק באמצעות כלי רכב העומדים בדרישות   ▪

 ייצור, גודל ומשקל וכדומה(.  ההסכם )מבחינת שנת 

משאיות שיועסקו ברשות תותקן מערכת איתור )כדוגמת  ה"על כל  קובע:    הפינוי בנספח    12סעיף  

לסעיף   של הרשות.    2.18איתוראן( בהתאם  נייד  ובמכשיר  תותקן במחשב  להסכם. המערכת 

יספק  במסלול המשאית ואיתור המשאית בכל עת. הקבלן    on line-ה ביהמערכת תאפשר צפי 

 " .ה אחת במערכת במחשב הרשות ועוד הרשאה במכשיר נייד אחד י לרשות הרשאת צפי

 שימוש בנתוני האיתוראן   7.2

מערכת   של  וסיסמא  משתמש  שם  מעולם  קיבלה  לא  המועצה  כי  עולה  הביקורת  מבדיקת 

פניות   של  רב  מספר  לאחר  רק  האשפה.  פינוי  רכבי  בתנועת  צפייה  לשם  וזאת  האיתוראן, 

על פני זמן ארוך, נאות הקבלן לספק את שם   ומזכיר המועצהוגזבר    תברואן המועצה,  הביקורת

 המשתמש והסיסמא. 

יתרה מזאת, כאשר התקבלו פרטי הכניסה למערכת התגלה שהרכב ששימש את המועצה בשנת  

נכללו כלל רכבי הקבלן הפועלים עבור המועצה    26.1.20הוסר מהמערכת. רק בתאריך    2018

 ן. במערכת האיתורא 

" המועצה:  ומזכיר  גזבר  תברואן  תגובת  האיתוראן.  למערכת  גישה  התברואן  קיבל  השנה 

המועצה דרש מחברת הפיקוח לשנות את תוכן הדו"חות על מנת שיהיו ידידותיים למשתמש 

לבקרה אישורי  ..ואפקטיביים  טרם  הנחייתי,  פי  על  התברואן,  מבצע  מרץ  מחודש  החל   .

מעקב   החודשיים,  מסלולי  החשבונות  הקבלן,  עבודת  שעות  את  ומוודא  האיתוראן  במערכת 

 " נסיעתו, הטמנת פסולת אחרונה ועוד. 
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להתחקות אחר מסלול המשאית שהייתה  נעשה ניסיון    2020בחודש אוגוסט  הביקורת מעירה כי  

 אך הוא לא צלח. , 2018בשימוש בשנת  

 בקרה ופיקוח  . 8

 כללי   8.1

, משכ"ל הנה הגורם המפקח על עבודת הקבלן.  משכ"ל  על פי החוזה שנחתם בין המועצה לקבלן

 מטעמה. לביצוע הפיקוח  ( מפקח)להלן: ה חיצונית חברמעסיקה  

ח לחוזה עם משכ"ל קובע כי משכ"ל יבצע "בדיקות מדגמיות וסיוע לרשות המזמינה  2סעיף  

 במעקב אחר ביצוע החוזה עם הקבלן."  

אפלי באמצעות  מתבצע  עורך  שהמפקח  הבקרות  תומכת תיעוד  המערכת  גספאצ'ו.    קציית 

יצירה ומאפשרת  ניידים  ומאפשרת    נתונים  לאיסוף  טפסים  של  ותחזוקה  טלפונים  ומשימות 

 . אינטגרציה עם המערכות העירוניות

מכיוון שלא ניתן לבצע בדיקה של כל מתקן איסוף בכל פעם שיש לפנותו, על המפקח לערוך  

מדגמיות  ובתדירות  33בדיקות  בכמות  קבלני  ,  עבודת  נאותות  לגבי  מסקנות  הסקת  שיאפשרו 

 הפינוי. לא מצוין בחוזה היקף או תדירות הבדיקות. 

אצירה,    כלי   של  פיזי  אצירה, מצב  כלי  סוג  האשפה,  הפיקוח כולל את הבדיקות הבאות: סוג

 אצירה, סטטוס פינוי פסולת, החזרת כלי האצירה.  כלי  אצירה, פנים כלי סביבת

 ות ממצאי הביקור   8.2

 בוצעו עשר ביקורות. להלן הממצאים העיקריים: 2018בשנת 

תאריך  
 י הפיקוחממצא הפיקוח 

פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, פועלים ללא  -סדוקים, אי מיכלים 24.1.2018
 אפודים, כלים פגומים )ללא מכסה וללא גלגלים( 

, שימוש בכלי רכב של רשות שכנהמיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה,  18.2.2018
 פועלים ללא אפודים, כלי אצירה פגומים )חסר מכסה(

שימוש בכלי רכב  מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, 28.3.2018
 של רשות שכנה

 
מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, פועלים ללא   29.4.2018

 שימוש בכלי רכב של רשות שכנהאפודים, 
 

שימוש בכלי רכב  פה דבוקה(,מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אש 29.5.2018
, כלי אצירה שאינם במקום ומפריעים להולכים ושבים, פועלים של רשות שכנה

 ללא אפודים וללא בגדי עבודה, כלי אצירה פגומים )ללא גלגלים(
 

סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, פועלים ללא   מיכלים 3.6.2018
, כלי אצירה פגומים )חסר שימוש בכלי רכב של רשות שכנהאפודים ובגדי עבודה, 

 מכסה(

 
  יותר   רב  מספר  מתוך ,  אקראי  באופן  נבחרו  אשר  יחידות  מספר   או  אחת   יחידה  של  בדיקה א  הי  -"  מדגמית  בדיקה "  33

 . היחידות לכלל ראיה  לשמש המכוונת , דומות יחידות של
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תאריך  
 י הפיקוחממצא הפיקוח 

מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, שימוש בכלי רכב  19.8.2018
י עבודה, כלי אצירה פגומים )ללא של רשות שכנה, פועלים ללא אפודים ובגד

 מכסה( 

מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, שימוש בכלי רכב  28.10.2018
 של רשות שכנה, כלי אצירה פגומים )ללא מכסה(, כלי אצירה שלא פונו 

נוי של הכלי,  מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, אי פי 14.11.2018
 פועלים ללא אפודים, שילוט של רשות שכנה

מיכלים סדוקים, אי פינוי מלא של כלי האצירה )אשפה דבוקה(, שילוט של רשות  30.12.2018
 שכנה, פועלים ללא אפודים 

 

 להלן דוגמה לדוח ממערכת הגספאצ'ו: 

 שימוש בדוחות פיקוח   8.3

עולה כי לא מבוצעת כל סקירה של דוחות מפקח משכ"ל לשם בחינת  המועצה    תברואן מדיווח  

פי   על  הקבלן  של  הפרות  בגין  קיזוזים  מבוצעים  אין  מכך  וכתוצאה  הקבלן,   ביצועי 

 להסכם )ראו הרחבה בפרק על הקנסות(.  11.2סעיף 

במסגרת הביקורת של מפקח משכ"ל אותר מספר רב של פחים אשר טרם ביצוע הפינוי    כי  נמצא

הצורך  ביד על  להעיד  עשוי  ריקים, הדבר  נמצאו  פינוי האשפה  לצמצם  י הקבלן,  תדירות  את 

 .  29.5.18ת התשלום לקבלן בהתאם. ראו לדוגמה ביקורת מתאריך ין אהקט לו

..." המועצה:  ומזכיר  גזבר  ריקיםתגובת  שנמצאו  הפחים  שצורפו  -כמות  והתמונות  חלקית 

)תמונה לפני פינוי ותמונה לאחר פינוי עבור כל פח שנסקר( לדו"ח, באופן שאינו מובנה ומסודר 

בכדי שנוכל להסיק מסקנות רוחביות ולהחליט על פיהן. חברת הפיקוח הונחתה    יםאינם מספק 

 ..."לעבות את הפיקוח ולערוך את הדו"ח באופן שנוכל להפיק ממנו מסקנות אופרטיביות
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(, לפיו  2020לבין המפקח מטעם משכ"ל )אפריל  לביקורת הועבר סיכום דברים בין התברואן  

ייערכו שינויים בדוח הפיקוח כך שיכללו בדיקות מדגמיות של כמה עשרות פחי אשפה לפני פינוי  

בקרה   למערכת  תוחלף  הנוכחית  הדיווח  מערכת  כי  מסר  המפקח  כן,  כמו  ולאחריו.  האשפה 

 ידידותית ונגישה. 

 שקילת אפס  . 9

 כללי   9.1

לפיה  יטהש  היא  אפס  שקילת   הגעתה   בעת  העבודה  יום  בתחילת  נשקלת  המשאית  מקובלת, 

  חשבון   על אשפה  של  כניסה   מניעת  לשם  וזאת, .  ריקה  אכן   שהיא   לוודא  מנת   על ,  המועצה  לשטח

 .משקל  לפי  נעשית המעבר תחנת עם שההתחשבנות היות, המעבר  לתחנת המועצה האזורית

בתחילת העבודה ובסיומה במקום עליו תורה הרשות  להסכם קובע: "הנהגים יתייצבו    2.4סעיף  

)אפס( של המשאיות בהתאם לדרישות    0המזמינה. לרשות המזמינה הזכות להורות על שקילת  

 להלן."  10.11המפורטות בסעיף 

לחוזה ההתקשרות כי "בהתקשרות בין רשות מזמינה לבין קבלן...    10.11כמו כן, קובע סעיף  

ת שקילה המפוקחת על ידה ואשר ממוקמת בתחום הרשות או  חייבת הרשות המזמינה במערכ

 צירה".  א בסמוך לה, לקביעת משקל הפסולת במשאית או בכלי ה

 ביצוע שקילת אפס - אי   9.2

על מנת להבטיח כי    המועצה אינה מבצעת שקילת אפס למשאיות הקבלן בתחילת יום העבודה

   הן ריקות בכניסתן לשטח המועצה ובטרם החל איסוף האשפה. 

" המועצה:  ומזכיר  גזבר  מקושרתגובת  משקל  המועצה  ברשות  התחלת  -אין  ושעות  נתונים, 

עבודת קבלן הפינוי מוקדמות מאוד, ולפני תחילת פעילות העבודה במועצה. התברואן הסדיר  

עם ארגון קניות גדרות שקילת אפס תקופתית אקראית אצלם בנוכחותו. נהג המשאית יידרש  

מראש   התראה  ללא  ידי  להגיע  על  תצולם  השקילה  ותוצאת  העבודה  תחילת  לפני  להישקל 

    "התברואן ותתועד אצלו.

 מוקד    . 10

 כללי   10.1

.  להן מענה  המועצה ונותן  תושבי    מכלל  ותלונות  שאלות,  פניות  המקבל  גוף  המוקד הרשותי הנו 

  מעגל   מהווההוא    מחד,.  התושבים  עבור  והן  הרשות  עבור  הן  מרכזי  מידע  צומת  מהווה  המוקד

  המחלקות   כל  עבור  מידע  כצינור  ומאידך, יכול לשמש,  לתושבים  וזמין  קבוע  ראשוני  שירות

 .  במועצה

מספר רב של קריאות מוקד יכול כמובן להעיד על ערנות רבה של התושבים וכן על האמון  

שלהם ברשות שתטפל בפניותיהם. אולם, בדרך כלל הוא יעיד על בעיות בשירות הניתן לתושב  

בתחום מסוים. קריאות המוקד מספקות תמונה בזמן אמת של הנעשה בשטח, ולכן מהוות  

 אף הן כלי בקרה חשוב אחר עבודת קבלנים.  
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 טיפול בתלונות בנושא פינוי אשפה   10.2

פניות   על  למוקד, האחראית  תלונה  מגיעה  לביקורת שכאשר  נמסר  במועצה,  לנעשה  באשר 

  התברואן שפה, והוא חוזר לתחומי המועצה לטפל בבעיה.  הציבור פונה ישירות לקבלן פינוי הא

מסר לביקורת כי לעתים התושבים מתקשרים ישירות אליו, והוא דואג שהקבלן יבצע את  

 העבודה. לדבריו, אם השעה מאוחרת והקבלן סיים כבר את הסבב, הפח יפונה למחרת היום. 

 תיעוד התלונות   10.3

ולאין   למוקד  הפניות  של  התושבים  תברואןתיעוד  תלונות  ניתוח  לבצע  ניתן  לא  ולכן   ,

 המתגוררים בשטח המועצה ומעקב אחר הטיפול בתלונתם.

זאת ועוד, בהיעדר תיעוד לא ניתן לבחון את טיב השירות של עבודת הקבלן, לדוגמה, האם  

 מבוצע פינוי מלא של כלל כלי האצירה בשטח המועצה על פי התדירות שנקבעה בחוזה.

עובדי המועצה הרלוונטיים, כולל תברואן המועצה, הונחו על  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " ידי בכתב להעביר כל תלונה, גם אם נתקבלה אצלם בע"פ, למוקד לשם מעקב ותיעוד.

 התחשבנות עם הקבלן  . 11

 תהליך ההתחשבנות   11.1

ובגין כלי אצירה חדשים. היחידים להם זכאי הקבלן הנם בגין פינוי כלי האצירה   התשלומים

האחראית גם על הפיקוח והבקרה אחר  התשלומים בגין הפינוי מבוצעים באמצעות משכ"ל  

 פעילות הקבלן. 

קובע כי הקבלן יספק למועצה שירותי פינוי מיכלי אשפה באמצעות רכבי דחס    הפינוינספח  

 ליטר בלבד.  1,100-ליטר ו  240וכן אספקה של מיכלים בנפח 

 : 2018ההתחשבנות עם הקבלן ורישום החשבוניות בשנת תהליך   להלן

 

 תשלומים על כלי אצירה   11.2

התשלומ בחינת  נובמבר  במסגרת  עד  פברואר  בחודשים  לקבלן  המרכיבים    2018ים  נבחנו 

 הבאים: 

 מחיר לכלי אצירה בחשבונית לעומת ההסכם  ▪

 כמות כלי האצירה בחשבונית לעומת ההסכם  ▪

 חריגים בבדיקה זו. לא נמצאו ממצאים 

קבלת חשבון  
עסקה  
מהקבלן

בדיקה ואישור  
ל "של משכ

והמועצה

ל "משכ
מוציאים  
חשבונית  
למועצה

תשלום 
מהמועצה  

ל"למשכ

ל משלמת  "משכ
לקבלן בניכוי  

4.5%עמלה 
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 תשלומים בגין הטמנת פסולת   11.3

סך של   2019אוקטובר  -עולה כי לקבלן שולמו בחודשים ינואר  2019מכרטיס הקבלנים לשנת  

המעבר    70,934 בתחנת  פסולת  הטמנת  בגין  הסכם חפ"אש"ח  כל  קיים  לא  למועצה  עמה   ,

התקשרות. כמו כן, התחשבנות בגין היטל הטמנה אינה קיימת אף בין המועצה לקבלן. לדברי  

והוא אף מאשר בחתימתו את התשלומים לקבלן עבור ההטמנה  התברואן לו,  ידוע  , הדבר 

 בתחנת המעבר אשדוד בימים שני וחמישי באופן תדיר.

, עליו מציין הקבלן את  מחפ"אהיטל הטמנה מבוסס על פלט  נמצא כי התשלום לקבלן בגין  

הפסולת אשר מקורה בשטחי המועצה )ראו נספח א'(. לא בוצעה כל בקרה על ידי המועצה כי  

גובה התשלום לתחנת המעבר,   בגין  בנוסף, לא קיים הסכם  זו שייכת למועצה.  אכן אשפה 

 שהוא זהה לתעריף ההטמנה בחירייה.  

ן דיווח על שתי כניסות לתחנת מעבר באותו יום: פעם אחת לחפ"א  נמצאו מקרים שהקבל 

של הטמנות שבוצעו באותה משאית    2019ופעם אחת לחירייה. להלן דוגמאות מחודש יוני  

 :אשפה

 כמות אשפה )בטון(  תחנת מעבר  שעת כניסה לתחנה תאריך

 10.22 אשדוד 10:23 2.6.19

 5.86 חירייה  14:50

 * 13,520 אשדוד 5:53   10.6.19

 9.02 חירייה  12:46

 10.14 אשדוד 10:46 16.6.19

 5.72 חירייה  14:48

 9.66 אשדוד 10:38 23.6.19

 6.18 חירייה  16:17

 * דוח ההטמנה תוקן בכתב יד 

גבי   על  ומזכיר המועצה.  גזבר  בידי  וכן  בידי התברואן  כי החשבונית אושרה  חשוב להדגיש 

מציין   משלהחשבונית  שאנו  למה  זהה  מחיר  הנו  "המחיר  חירייה...  מהקבלן:  באתר  ים 

 החשבונית היא בגין הטמנה של נגלה ראשונה בבוקר באתר ההטמנה חפ"א אשדוד." 

ככלל אין אישור להטמנה באתר שאינו בהסכם עם המועצה.  תגובת מזכיר וגזבר המועצה: "

מוגבלת ועד להסדרת האילוצים  עקב אילוצים ניהוליים ביקש הקבלן להטמין, במשך תקופה  

ה. לאחר שנוכחנו כי הסידור הזמני  יהנ"ל, חלק מהפינויים בחפ"א במחיר זהה להטמנה בחירי

פגישה בעניין    ]גזבר ומזכיר המועצה[מתמשך ללא הסדרה מניחה את הדעת מול חפ"א קיים  

לל השינוי  ביצוע  המשך  על  הקבלן  התנצל  ובה  המועצה,  ותברואן  החברה  מנכ"ל  א  עם 

הסכמתנו וביקש להמשיך בפינוי לחפ"א בעת הצורך למשך תקופה נוספת, ועד לחודש אפריל  

הפינוי.2020 במערך  פגיעה  למנוע  ובכדי  בחברה  פנימיות  לוגיסטיות  מגבלות  עקב  זאת   ,  ..

פגישה ומכתב הקבלן  ]לתגובה צורף כי תברואן המועצה בודק את ימי    [סיכום  יש להדגיש 

לעומת ימי פינוי הפסולת, את מספר המשאית ואת משקלה תוך מגבלה    ההטמנה באתר חפ"א

 " פינויים חודשיים לכל היותר בסה"כ בכל אתרי ההטמנה. 16-17של 
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)דצמבר   המועצה  וגזבר  מזכיר  מוגבלת  2020תגובת  לתקופה  הייתה  בחפ"א  "ההטמנה   :)

 והופסקה כליל." 

 בחינת נאותות התשלומים   11.4

התש  נאותות  בחינת  כגון  לצורך  אחרים  מידע  במקורות  הביקורת  השתמשה  לקבלן  לומים 

 דוחות האיתוראן וקובצי כניסות לתחנות מעבר.  

ומאי   אפריל  בחודשים  הפינוי  רכב  של  איתוראן  דוחות  מדגם  של  והצלבת   2019מבחינה 

הנתונים עם מקורות מידע אחרים עולה ספק באשר לאמינות הקבלן ועמו החשש כי המועצה  

 אשפה שמקורה מחוץ לתחומיה )ראו נספח ב'(. שילמה גם על

פברואר לחודשים  יותר,  נרחב  בכמויות  2019אוקטובר  - במבט  קטנים  לא  פערים  נראים   ,

בשנת    ובעלויות המקבילים  לחודשים  כ2018בהשוואה  של  עלייה  האשפה    14%-:   בכמות 

 ש"ח.  40,000-טון( ושל כ 135-)כ

סה"כ כמות   כמות )בטון(  אתר 

 )בטון( לתקופה 

סה"כ עלות*   עלות* )בש"ח( 

 לתקופה )בש"ח( 

 חרובית

 2018אוקטובר -פברואר

988.06 988.06 292,465.76 292,465.75 

 חירייה 

 2019אוקטובר -פברואר

797.18 

1,122.7 

235,965.28 

332,319.20 
  אשדוד

 2019אוקטובר -פברואר

325.52 96,353.92 

 ש"ח לטון )כולל מע"מ(  296העלות הנוכחית של * לשם ההשוואה חושבה העלות לפי 

טון בשנת    1,296טון לעומת    1,352הוטמנו סה"כ    2019בשנת  תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

גידול  2018 בשנת    -טון(    56)   4.3%,  ההטמנה  עלות  מצורף.  כמויות  פירוט  הנה    2019ראי 

לעומת    409,310 של  2018בשנת    321,229ש"ח  גידול  בעיקר    88,081)  27%,  הנובעים  ש"ח( 

)ימהפרש עלות ההטמנה בחירי לעומת עלות ההטמנה    2019ש"ח לטון( בשנת    187ה/חפ"א 

 " .2018ש"ח לטון( בשנת  140בדרום יהודה )

הביקורת  מבקשת להדגיש בפני גזבר ומזכיר המועצה כי לשם השוואה חושבה העלות הכוללת  

מע"מ. על כל פנים, מהלוח מסתמנת מגמת   ש"ח לטון כולל 296 - לפי המחיר שנגבה בחירייה 

 (. 2019-ו  2018טון בשמונה חודשים מקבילים בשנים   135עלייה בכמויות האשפה )פער של 

לאור זאת, יש להדגיש את חובת הקבלן להתייצבות "רכבים נקיים ושטופים באופן יסודי"  

האיסוף הגיע לא אחת  להסכם ההתקשרות. הממצאים הנ"ל מעלים חשש כי רכב    2.5בסעיף  

 למועצה עם אשפה שמקורה מחוץ למועצה ולעתים אף לא נאספה באותו יום.
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 התחשבנות מול משכ"ל  . 12

 כללי   12.1

נספח הפינוי מפרט את התעריפים לפיהם גובה הקבלן את המגיע לו על פינוי האשפה. להלן  

 יוצגו הסכומים החודשיים שמקבל הקבלן בהתאם לתעריפים אלו:

 חוזה 

 סה"כ לכלי אצירה מחיר  כמות   

  36,022         25.73 1,400 ליטר  240-360פינוי מיכל בנפח 

  792               79.24 10 ליטר  1100פינוי מיכל בנפח 

  288               35.99 8 פעמי של מכולה - פינוי חד

  3,339           9%   אחוז מכלל התשלום  - תוספת גודל יישוב

   4.44   ליטר 240אספקת מיכל פלסטיק בנפח 

   26.32   ליטר  1,100אספקת מיכל פלסטיק בנפח 

  40,441         מחיר חודשי קבוע סה"כ

 תשלומים בגין פינוי אשפה   12.2

עקב הליקויים בכלי הבקרה הבאים, לא עלה בידי הביקורת לבחון את פינוי האשפה הלכה  

 למעשה בידי הקבלן כנדרש בהסכם, ולבחון לאור זאת את התשלומים:

 לא קיים תיעוד לפניות התושבים בנושא פינוי אשפה  -מוקד פניות תושבים   ▪

אינו מבצע ניטור אחר פעולת הקבלן    התברואן   - כלי ניטור )איתוראן(    באמצעות   מעקב ▪

 באמצעות מערכת ניטור על פי האמור בחוזה.  

 אכיפת ההסכם  . 13

 כללי   13.1

שורת קנסות אשר יוטלו על הקבלן במידה ויפר    11הסכם ההתקשרות עם הקבלן קובע בסעיף   13.3

 הוראות ההסכם או לא יעמוד בדרישות ההסכם. להלן חלק מרשימת הקנסות: 

פינוי תחולת פחים, בכל אזור הפינוי נשוא המכרז או בחלקו, שלא ביום שנקבע על ידי   ▪

 ש"ח לכל סבב פינוי.  1,500הרשות המקומית: 

וכן שימוש   ▪ לעיל  יותר הדרישות המפורטת  או  עומד באחת  שימוש ברכב איסוף שאינו 

פריטים  לקרקע  נופלים  שממנו  רכב  או  גרוע,  תחזוקתי  או  תפעולי  במצב  איסוף  ברכב 

 ש"ח לכל הפרה שנרשמה ולכל סבב פינוי בו נעשה שימוש ברכב כאמור. 1,250שנאספו: 

 ודה בקרת שעות עב   13.2

נציג    2.4סעיף   בפני  ובסיומה  בתחילת המשמרת  יתייצב  הנהג  כי  קובע  עם הקבלן  להסכם 

 הרשות המזמינה ו/או מי שמונה לכך על ידה. 

מבוצע הלכה למעשה, בין היתר    ו עולה כי הדבר אינ  התברואןמפגישות שערכה הביקורת עם  

. וזאת, אף שהרוב המכריע של  התברואןהיות ששעות עבודת הקבלן אינה תואמות את שעות  

 .16:00-8:00( בוצעו בין השעות 87מתוך   83הכניסות לחירייה ) 
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 קנסות   13.3

,  2018-2019מבחינת הביקורת נמצא כי לא בוצעו חיובים עבור הפרות שביצע הקבלן בשנים  

 למרות ההפרות הבאות אשר הועלו במהלך הדוח: זאת 

 הערת הביקורת  תיאור ההפרה על פי החוזה

 התקנה של מערכת איתור ו/או ליקוי-אי
יכולת שימוש במאגר  -במערכת האיתור ו/או אי

 ש"ח לכל סבב פינוי 1,800נתונים: 

לא נמצאו במועצה פרטי מערכת איתוראן של  
התקבלו רק  והם   2019-2017הקבלן לשנים 

לאחר בקשות חוזרות ונשנות של הביקורת   
 לדוח זה( 7)ראו פרק 

תיקון/החלפה של כלי אצירה פגום במועד  -אי
 ש"ח  100 -שנקבע על ידי הרשות

נמצאו עשרות מיקרים של כלי אצירה סדוקים 
במהלך הביקורות שבוצעו בידי מפקח משכ"ל 

 לדוח זה( 8)ראו פרק 

רות הרשות בשי -התייצבות ללא שלט 
 המקומית 

נמצאו מיקרים בהם בוצע פינוי על ידי רכב  
 הנמצא בשירות רשות אחרת.  

 לדוח זה( 8.2)ראו הרחבה סעיף 

החזרת פחים ומיכלים למקומם לאחר -אי
 הפינוי 

נמצאו עשרות מיקרים של אי החזרת כלי 
האצירה למיקומם במהלך הביקורות שבוצעו 

 בידי מפקח משכ"ל
 לדוח זה( 8)ראו פרק 

שעת התחלה/סיום העבודה שלא בהתאם  
 לשעות שנקבעו על ידי הרשות המזמינה

נמצאו שתי כניסות לתחנת המעבר שדות מיכה  
לפני השעה שמונה בבוקר ומכאן שהפינויים  

, דבר 06:00ברחבי המועצה בוצעו לפני השעה 
 המהווה הפרה של חוק הרעש 

 

, תברואן המועצה הונחה להטיל קנסות על הפרות  כאמור לעילתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " חוזה מהותיות.

)דצמבר   המועצה  ומזכיר  גזבר  אי  2020תגובת  בגין  הקבלן  על  קנסות  הוטלו  "לאחרונה   :)

 החזרת פחים למקום. המועצה העבירה לחברה תלונה על נהיגה פראית והנהג פוטר עקב כך."

 

  



73 
 

 מסקנות ו   סיכום 

 נהלים ומדיניות  . 1

 המועצה מתנהלת ללא נוהלי עבודה פנימיים כתובים בכל הנוגע לפינוי אשפה לסוגיה.  1.1

 תגובת גזבר ומזכיר המועצה: "מאז קבלת הדו"ח החלה המועצה בעריכת נוהל לפינוי אשפה." 

 מדיניות הפינוי לא נקבעה על בסיס נתונים לגבי הצרכים ביישובים השונים.  1.2

ומזכיר המועצה:   גזבר  עד  תגובת   פינויים בשבוע והתדירות שונתה    3בוצעו    2011לשנת  "א. 

בשבוע. תדירות זו נחשבת מבחינתנו כמינימלית היות והשארת פסולת רטובה בפח במשך    2-ל

זבל   מיץ  ליצירת  לתסיסה,  רעים,  לריחות  לגרום  עלולה  הקיץ,  בתקופת  בעיקר  שלם,  שבוע 

 .." י.שעשוי להישפך על הכביש בעת הנפתו למשאית ולמפגע תברואת

בשטח   1.3 הקבלן  עבודת  וסיום  ההתחלה  שעות  את  מציין  אינו  הקבלן  עם  ההתקשרות  חוזה 

 המועצה. 

 פינוי פחי אשפה  .  2

פינוי הפחים תואם את האמור בהסכם ואת תכנית העבודה הן מבחינת התדירות והן מבחינת   2.1

 ימי האיסוף. פינויים מעבר לימים הרגילים בוצעו עקב חגים ומועדים. 

-המעבר מלמדים על שעות עבודה לא קבועות של הקבלן ולעתים על שעות בלתי   נתוני תחנת  2.2

, או שהות קצרה מאוד עד כדי  בירות, כגון כניסה לתחנת המעבר בשעת בוקר מוקדמת מאודס

 34כמה שניות בתחנת המעבר. 

עוד אותרו מקרים שבהם נרשמה יותר מכניסה אחת ביום לתחנת המעבר וכמות פסולת גבוהה  

 לימי פינוי אחרים ולמשקל המורשה על פי החוזה. לממוצע או חסי באופן י

מעלים חשש כי הקבלן הגיע לאסוף את האשפה ביישובי המועצה כאשר  ואחרים  ממצאים אלה  

 משאית האשפה איננה ריקה לגמרי. 

עולה כי הקבלן לא עשה שימוש בשניים מבין שלושה הרכבים עליהם    מנתוני תחנות המעבר  2.3

על   הושתו  בגינם  ותשלומים  אחרות  רשויות  בשימוש  היו  הם  כי  חשש  המעלה  דבר  הצהיר, 

 המועצה.  

רישוי   מבחינת  עליהן  מידע  כל  אין  למועצה  אשר  אשפה  משאיות  בשבע  שימוש  נעשה  מנגד 

 וביטוח וכן גיל הרכב, כנדרש בחוזה. 

י דוחות השקילה, ביצע הקבלן חריגות רבות במשקל הכניסה של משאית האשפה שביצעה  על פ  2.4

 מעבר למשקל המורשה. 25%את מרבית העבודה, עד כדי  

במסגרת ביקורות שערך מפקח משכ"ל נמצא לא אחת כי הקבלן מבצע שימוש ברכבים בעלי   2.5

 שילוט של רשויות אחרות. 

 
 הכניסה לתחנת המעבר אמורה להיות לאחר סיום איסוף האשפה בכל רחבי המועצה, כלומר בסיום יום העבודה.  34
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 פיקוח ובקרה  .  3

וממילא מעולם לא   3.1 וסיסמא של מערכת האיתוראן  לא קיבלה מעולם שם משתמש  המועצה 

 עשתה כל שימוש בנתונים הן לצורך פיקוח ובקרה והן לשם קביעת מדיניות ותכנית עבודה. 

ממצאי הביקורת המבוססים על נתוני האיתוראן מטילים ספק באמינות הקבלן, לאחר שנמצאו  

 35לדיווח כוזב.  עדויות לשינויים במסלול ואף

 לא מצוינת בחוזה תדירות ביקורות איסוף האשפה בידי המפקח מטעם משכ"ל.  3.2

לביצוע בקרה על עבודת הקבלן ולביסוס  מטעם משכ"ל  לא נעשה כל שימוש בדוחות המפקח   3.3

החלטות בדבר תדירות הפינוי. כמו כן, חרף תיעוד ליקויים באיסוף האשפה בדוחות, המועצה  

 עדים כנגד הקבלן ואף לקנוס אותו במידת הצורך. לא השכילה לנקוט צ 

המועצה איננה מבצעת שקילת אפס למשאיות הקבלן בתחילת יום העבודה, ומכאן שלא ניתן   3.4

 לוודא שהמשאית מתחילה את איסוף האשפה במועצה כשהיא ריקה. 

אפס   שקילת  תבצע  המועצה  כי  עולה  הממצאים  לטיוטת  המועצה  ומזכיר  הגזבר  מתגובת 

 אקראית.תקופתית 

 עדכן הגזבר ומזכיר המועצה כי "שקילת אפס מדגמית מבוצעת."   2020נכון לסוף שנת 

תלונות בנושא פינוי האשפה המגיעות למועצה מטופלות ישירות מול הקבלן בידי האחראית על   3.5

 המוקד או בידי מנהל המחלקה במידה שהתלונות מגיעות ישירות אליו. 

המועצה הרלוונטיים, כולל תברואן המועצה, הונחו על    עובדיתגובת גזבר ומזכיר המועצה: "

 " ידי בכתב להעביר כל תלונה, גם אם נתקבלה אצלם בע"פ, למוקד לשם מעקב ותיעוד.

נמסרים לקבלן על  בגין ההטמנות  והתשלומים    בחפ"אלא בוצעה כל בקרה על הטמנת פסולת   3.6

 פי דיווח מצידו. 

 תשלומים לקבלן  . 4

, בהתאם לדיווח ההוצאות של הקבלן, ללא  חפ"אהמועצה משלמת לקבלן בגין היטל הטמנה ב  4.1

 הסכם בנדון עם תחנת המעבר באשדוד ו/או עם הקבלן.

 תגובת מזכיר וגזבר המועצה: "ההטמנה בחפ"א הייתה לתקופה מוגבלת והופסקה כליל." 

קבלן וחשש כי המועצה  אמינות ה לגבי  מבחינת נתונים ממקורות מידע שונים מתעורר ספק   4.2

 שילמה על הטמנה של אשפה שמקורה מחוץ לתחומי המועצה.

האשפה   4.3 פינוי  בגין  התשלומים  נאותות  את  לבחון  ניתן  לא  הבקרה,  בכלי  הליקויים  עקב 

 הלכה למעשה. והטמנתה 

 
 ופריקת פסולת בעת שהמשאית שהתה בעיר אחרת. דיווח על כניסה לתחנת מעבר  35
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 אכיפת ההסכם  . 5

בתחילת    התברואןלא בוצעה בקרה על שעות העבודה של הקבלן והוא לא התייצב כנדרש בפני   5.1

 המשמרת וסיומה.

לא הושתו כל קנסות על הקבלן, אף על פי שישנן עדויות וממצאי פיקוח בנוגע להפרות ההסכם,   5.2

 החזרת פחים למקומם. -כגון פחים סדוקים, שילוט על משאיות הדחס ואי 

עדכן הגזבר ומזכיר המועצה: "לאחרונה הוטלו קנסות על הקבלן בגין אי    2020נכון לסוף שנת  

 החזרת פחים למקום. המועצה העבירה לחברה תלונה על נהיגה פראית והנהג פוטר עקב כך." 

  



76 
 

 המלצות 

על המועצה להכין נוהלי עבודה פנימיים כתובים בכל הנוגע לפינוי אשפה לסוגיה. יש להתייחס   .1

 ר להיבטים של פיקוח ובקרה וכן ניטור עבודת הקבלן. בנהלים אלה בין הית

שנכתב   גזבר ומזכיר המועצה העביר לידי הביקורת טיוטה של נוהל פינוי אשפה במועצה ✓

. הנוהל כולל בקרות שונות על עבודת הקבלן, על מצב כלי האצירה ועל  בעקבות הביקורת

ל החלפת פח אשפה פגום  דיווחים והתחשבנות. בנוסף, הועברה לידי הביקורת טיוטת נוה 

 . שניזוק המפרט את התהליך ואת הקריטריונים להחלפת פח אשפה

יש לשקול לחדש את מדיניות הפינוי ולקבוע אותה על בסיס נתונים לגבי הצרכים ביישובים   .2

 . ולגבי תנאי אצירת האשפה השונים 

ביצוע מכרז  מומלץ לבחון את חוזה ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי ולהפיק לקחים לקראת   .3

חדש והתקשרות. יש להביא בחשבון את שעות עבודת הקבלן בשטח המועצה, שקילת אפס,  

ניטור, פיקוח ובקרה של עבודת הקבלן, תהליך איסוף האשפה והטמנתה, משקלים מורשים,  

 אכיפת הפרות ההסכם ועוד. 

כגון:  יש לבצע בקרה הדוקה מתמדת אחר עבודת הקבלן, תוך שימוש בכלי בקרה קיימים,   .4

  איתוראן, מידע מתחנת המעבר, קובצי שקילה, דוחות פיקוח משכ"ל ותלונות תושבים.

משקלים   ביניהם  לבדיקה,  חריגים  ולאתר  אלקטרוניים  בגיליונות  המידע  את  לרכז  מומלץ 

 גבוהים, מספר כניסות ביום לתחנת מעבר, שעות חריגות או שהות קצרה מאוד בתחנת מעבר. 

ולהפריך או לאשש את החשש כי הקבלן הגיע לאסוף את האשפה    יש לבצע בדיקה מעמיקה  .5

ביישובי המועצה כאשר משאית האשפה איננה ריקה לגמרי וכי המועצה חויבה בגין ההטמנה.  

 בהתאם למצאי הבדיקה, יש לפעול הן בתחום האכיפה והן בהתנהלות מול קבלנים בעתיד.

 "שקילת אפס מדגמית מבוצעת." עדכן הגזבר ומזכיר המועצה כי    2020נכון לסוף שנת  ✓

לאור ממצאי הבקרה והפיקוח שיבוצעו בעתיד, על המועצה לקנוס את הקבלן על הפרות החוזה   .6

 ו/או לחייבו להשיב כספים שקיבל שלא כדין. 

עדכן הגזבר ומזכיר המועצה: "לאחרונה הוטלו קנסות על הקבלן בגין    2020נכון לסוף שנת   ✓

המועצה העבירה לחברה תלונה על נהיגה פראית והנהג פוטר עקב  אי החזרת פחים למקום.  

 כך."

יש להעביר תשלומים לקבלן אך ורק בהתאם להתקשרות עמו. תשלומים לתחנות מעבר יועברו   .7

 ישירות לתחנה ורק על פי הסכם עם התחנה. 
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 נספח א'  
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 נספח ב' 

 כללי  .  1

המבוצעות   הטמנות  בגין  לקבלן  המבוצעים  התשלומים  נכונות  את  לבחון  ביקשה  הביקורת 

. לצורך כך בוצעה  36929501בתחנת המעבר אשדוד בגינן מחויבת המועצה עבור רכב שמספרו  

בדיקה באמצעות מערכת האיתוראן אחר נתיבי איסוף הפסולת טרם כניסה למועצה ולאחר  

  המועצה וחיובה בהתאם. האיסוף עד להטמנת הפסולת בשם

הביקורת מבקשת להדגיש כי דוחות האיתוראן אינם מעידים על פינוי פחים )"הנפות"(, אך ניתן  

להסיק זאת מעצירה/נסיעה איטית מאוד המתועדות של משאית האשפה או מסטייה מנתיב  

 הנסיעה בין נקודה לנקודה לתוך רחובות קטנים במושבים.

, וכן ניתוח עלויות  2019ר מקרים שנדגמו בחודשים אפריל ומאי  להלן תיאור וניתוח של מספ 

 ההטמנה באחד המקרים. 

 תיאור מקרים  .  2

 מקרה א'   2.1

, אסף  11:26בשעה    19.4.19מהנתונים המופיעים בלוח להלן עולה כי לאחר פריקת האשפה ביום  

בהם לא עבד,  ולא פרק אותה בתחנת מעבר. לאחר יומיים ש  משדות דן ואור יהודההרכב פסולת  

טון.    12.3  -  10:38( שאותה פרק באתר באשדוד בשעה  21.4.19הוא הגיע לגדרות לאסוף פסולת )

גם באשפה שמקורה   חויבה  אפוא שהמועצה  יומיים  ברשויות אחרותנראה  לאחר ששהתה   ,

ברכב האיסוף. מאוחר יותר באותו יום הרכב המשיך באיסוף פסולת מן המועצה באותו יום  

 טון(.    7.8באתר חירייה )  15:17בשעה ופרק אותה 

 ( בטון חיוב המועצה ) אזור גיאוגרפי   פעילות  זמן הודעה 

 לא חויב חן המקום לוד פריקה 11:26:12 19/04/2019

  שדות דן: זיתן, יגל  איסוף 11:55:40 19/04/2019

  אור יהודה: העצמאות, אריק איינשטיין  איסוף 12:08:27 19/04/2019

  : רינתיה חבל מודיעין תדלוק* 12:39:44 19/04/2019

  אור יהודה חניית לילה  12:58:27 19/04/2019

  גדרות איסוף 04:38:09 21/04/2019

  גדרות יציאה  10:25:21 21/04/2019

 12.3 א פ"ח פריקה 10:38:03 21/04/2019

  גדרות איסוף 11:06:08 21/04/2019

  גדרות יציאה  14:46:59 21/04/2019

 7.8 חירייה  פריקה 15:17:04 21/04/2019

  גדרות איסוף 04:15:41 22/04/2019

  גדרות יציאה  06:53:22 22/04/2019

  ש "בני עי איסוף 07:32:07 22/04/2019

 לא חויב א פ"ח פריקה 09:31:03 22/04/2019

 * לפי דיווח הקבלן 
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דפוס דומה עולה אם בוחנים את המשך אותו שבוע )ראו לוח להלן(. לאחר פריקת האשפה ביום  

ולא פרק   11:32עד שעה  משדות דן, אסף הרכב פסולת 10:59בשעה )חול המועד פסח(  23.4.19

שאותה פרק באתר    4:14אותה בתחנת מעבר. למחרת, הוא הגיע לגדרות לאסוף פסולת בשעה  

בשעה   גם באשפה שמקורה    7.0  -  10:14באשדוד  חויבה  נראה אפוא שהמועצה  ברשות  טון. 

 מסלול דומה נמצא גם ביום המחרת. שעות ברכב האיסוף.  16, לאחר ששהתה אחרת

החל איסוף האשפה    29.4.19בתאריך  (,  22.4.19בדומה למסלול המתועד בלוח לעיל )לגבי תאריך  

מקומית בני עי"ש, כשמשאית נושאת את  בגדרות )מישר, כפר מרדכי(, אך הוא המשיך במועצה  

 האשפה של המועצה אותה פרקה באשדוד ללא חיוב. 

 ( טון חיוב המועצה )ב אזור גיאוגרפי  פעילות  זמן הודעה 

 לא חויב חן המקום לוד פריקה 10:59:47 23/04/2019

  שדות דן: זיתן, יגל  איסוף 11:28:41 23/04/2019

  : רינתיה מודיעיןחבל  תדלוק* 11:55:37 23/04/2019

  חבל מודיעין  יציאה  12:12:33 23/04/2019

  גדרות איסוף 04:14:39 24/04/2019

  גדרות יציאה  10:01:35 24/04/2019

 7.0 א פ"ח פריקה 10:14:24 24/04/2019

  גדרות איסוף 10:51:31 24/04/2019

  גדרות יציאה  15:20:04 24/04/2019

 5.2 חירייה  פריקה 15:52:45 24/04/2019

  ש "בני עי איסוף 04:36:47 25/04/2019

  ש "בני עי  יציאה  09:02:16 25/04/2019

 לא חויב חן המקום לוד פריקה 09:38:27 25/04/2019

  שדות דן: זיתן, יגל, צפריה  איסוף 09:47:52 25/04/2019

  אור יהודה מנוחת לילה  10:09:33 25/04/2019

  גדרות איסוף 04:38:35 28/04/2019

 9.5 א פ"ח פריקה 11:55:20 28/04/2019

  גדרות איסוף 12:24:02 28/04/2019

  גדרות יציאה  16:45:11 28/04/2019

 8.1 חירייה  פריקה 17:20:03 28/04/2019

  : רינתיה חבל מודיעין תדלוק 17:51:54 28/04/2019

  אור יהודה לילה  חניית 18:26:15 28/04/2019

  גדרות איסוף 04:07:56 29/04/2019

  ש "בני עי איסוף 06:43:49 29/04/2019

  ש "בני עי יציאה  08:10:34 29/04/2019

 לא חויב א פ"ח פריקה 08:44:56 29/04/2019
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 מקרה ב'  2.2

הרכב פסולת  אסף    10:20בשעה    3.5.19מן הלוח להלן ניתן לראות כי לאחר פריקת האשפה ביום  

( מבוצע איסוף פסולת מגדרות, בעוד הרכב נושא פסולת  5.5.19משדות דן. יומיים לאחר מכן )

טון. בהמשך היום בוצעה השלמת    8.6  -  9:59בת יומיים, אשר נפרקה באתר באשדוד בשעה  

 . 15:26טון אשפה בחירייה בשעה  8האיסוף מהמועצה והרכב פרק 

בני  לאיסוף בף אשפה מיישובי גדרות ולאחר מכן ישירות  ביום למחרת, שוב אנו עדים לאיסו

 עי"ש. האשפה נפרקה בתחנת המעבר באשדוד בלא לחייב את המועצה בגין ההטמנה.

 חיוב המועצה )בטון(  מקורי  גיאוגרפיאזור  איסוף/פריקה/יציאה  זמן הודעה 

 לא חויב חן המקום פריקה 10:20:41 03/05/2019

  : זיתן, צפרייה שדות דן איסוף 10:53:47 03/05/2019

  : רינתיה חבל מודיעין *תדלוק 11:16:52 03/05/2019

  חבל מודיעין  יציאה  11:39:47 03/05/2019

  אור יהודה חניית לילה  11:48:16 03/05/2019

  גדרות איסוף 04:36:57 05/05/2019

  גדרות יציאה  09:48:45 05/05/2019

 8.6 א פ"ח פריקה 09:59:00 05/05/2019

  גדרות איסוף 10:22:15 05/05/2019

  גדרות יציאה  14:51:09 05/05/2019

 8.0 חירייה  פריקה 15:26:11 05/05/2019

  גדרות איסוף 04:59:14 06/05/2019

  בני עי"ש  איסוף 07:40:52 06/05/2019

 לא חויב א פ"ח פריקה 09:30:23 06/05/2019

 לפי דיווח הקבלן * 

 מקרה ג'   2.3

ניתן לראות כי לאחר פריקת האשפה ב אסף הרכב פסולת    10:30בשעה    31.5.19-בלוח להלן 

( החל הרכב לאסוף פסולת מן המועצה, כאשר הוא כבר  2.6.19משדות דן. יומיים לאחר מכן )

יומיים   בת  פסולת  אחרתנושא  אזורית  פסולממועצה  הוטמנה  בגדרות  האיסוף  לאחר  זו  .  ת 

בשעה    10.22) באשדוד  10:23טון(  המעבר  השלמת  טון  10.2  -  בתחנת  בוצעה  היום  בהמשך   .

 .14:50טון אשפה בחירייה בשעה  5.86האיסוף מהמועצה והרכב פרק 

 חיוב המועצה )בטון(  אזור גיאוגראפי  פעילות  זמן הודעה 

  חן המקום פריקה 10:30:00 31/05/2019

  : זיתן, אחיעזרשדות דן איסוף 10:50:03 31/05/2019

  חבל מודיעין: רינתיה  *תדלוק 11:18:41 31/05/2019

  אור יהודה חניית לילה  11:46:17 31/05/2019

  גדרות איסוף 04:38:34 02/06/2019

  גדרות יציאה  10:02:11 02/06/2019

 10.2 א פ"ח פריקה 10:23:06 02/06/2019

  גדרות איסוף 10:47:00 02/06/2019

  גדרות יציאה  14:19:37 02/06/2019

 5.9 חירייה  פריקה 14:50:01 02/06/2019

 * לפי דיווח הקבלן 
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 הפסדים למועצה  . 3

עקב הפינויים הכפולים הכוללים אשפה שמקורה איננו במועצה האזורית גדרות, כפי שתוארו  

למועצה. מהדוגמה להלן המתייחסת לשלושה  בדוגמאות לעיל, עולה חשש להפסדים כספיים  

כי   מהלוח  עולה  עוד  גדולים.  בהיקפים  כספים  מפסידה  המועצה  כי  עולה  רצופים,  פינוי  ימי 

של   הטמנה  בגין  שילמה  בשנת    19.9המועצה  המקבילה  בתקופה  לממוצע  מעבר  ,  2018טון 

 שמקורם כנראה אינו במועצה.

תאריך 

 פינוי 

עלות  סה"כ  כמות )בטון(  תחנת מעבר 

 )בש"ח(* 

פער מהממוצע  

 בחרובית )בטון(** 

עלות הפער  

 )בש"ח( 

 3,640.8 12.3 3,640.8 12.3 א פ"ח 21.4.19

 - 651.2 - 2.2 2,308.8 7.8 חירייה  21.4.19

 21.4.19סה"כ 

 

20.1 5,949.6 10.1 2,989.6 

 2,072.0 7.0 2,072.0 7.0 א פ"ח 24.4.19

 - 1,420.8 - 4.8 1,539.2 5.2 חירייה  24.4.19

 24.4.19סה"כ 

 

13.2 3,611.2 2.2 651.2 

 2,812.0 9.5 2,812.0 9.5 א פ"ח 28.4.19

 - 562.4 - 1.9 2,397.6 8.1 חירייה  28.4.19

 28.4.19סה"כ 

 

17.6 5,209.6 7.6 2,249.6 

 5,890.4 19.9 14,770.4 50.9  לשלושה ימי פינוי סה"כ

 כולל מע"מ ש"ח  296* מחיר לטון אשפה בשני האתרים  

 טון  10 -באתר הטמנה חרובית   2018** ממוצע טון לפינוי באפריל 
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 הדרכה לוועדות ביקורת בוועדים המקומיים 

 במועצה האזורית גדרות 

נערכו בחירות לרשויות המקומיות ולוועדים המקומיים. הוועדים החדשים נדרשו    30.10.2018-ב

 המועצה. להקים ועדות ביקורת ואלה אושרו במליאת  

לגבי   הדרכה  הביקורת  ועדות  חברי  עבור  נערכה  שונים  בנושאים  ושאלות  רבות  לבקשות  כמענה 

 סמכותן, תפקידן ואופן ביצוע הביקורת.  

מבקרת המועצה בשיתוף היועץ המשפטי למועצה הציגו בפני חברי הוועדות וחברי ועדים שלקחו  

 חוק וכן תהליך ביצוע ביקורת.חלק בהדרכה את עיקר תפקידי הוועדות, סמכותן על פי ה

הרצאתו של היועץ המשפטי  להלן תובא המצגת הכוללת בין היתר דוגמה לביצוע ביקורת וכן תקציר  

 בתחומי החוק והמשפט. למועצה
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 תקציר הרצאתו של היועץ המשפטי למועצה 

 הוועד המקומי   .  1

 הקמת הוועד המקומי  1.1

ל היישוב זכאי להיות מועמד ולהיבחר לחבר ועד, פרט לזה  כל אדם הרשום בפנקס הבוחרים ש

שמקום מגוריו חדל להיות בתחום היישוב לפני המועד שנקבע להגשת הבחירות או לפני מועד  

 הבחירות.  

הועד המקומי רשאי למנות לצורך ביצוע תפקידיו ועדות קבועות ועדות לעניינים או למקרים  

עליהן   ולהטיל  אותמיוחדים  ניתנו  המקומי  לוועד  לו.  שייראה  כפי  כמו    ן תפקידים  סמכויות 

אולם   להשתמש    הואלמועצה,  סתירה    בהןרשאי  אין  עוד  וכל  בהן  משתמשת  המועצה  אם 

 .להחלטות המועצה ולחוקי העזר

 סמכויות הוועד המקומי  1.2

  הוועד המקומי מוסמך לפעול אך ורק לפי הסמכות שאוצלת לו המועצה האזורית והוא חלק 

המינהלי המשפט  לכללי  הכפוף  המקומי  השלטון  שהמועצה  -ממערכת  לציין,  חשוב  ציבורי. 

ו/או לשנות את הסמכויות שאצלה לוועד המקומי, לאחר שניתנה לו   האזורית רשאית לבטל 

 הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

התנאים   אותם  בכל  למועצה,  שיש  הסמכויות  אותן  הנהלתו,  בתחום  יהיו,  המקומי  לוועד 

 ההגבלות שסמכויות המועצה מותנות או מוגבלות בהם ובהתאם לחוקי העזר שלה.   ו

אם הוועד המקומי אינו ממלא את התפקידים שהוטלו עליו לפי הפקודה ולדעת הממונה על  

ועדה למילוי תפקידי הוועד   ליישוב או למנות  ועד  על בחירת  המחוז, רשאי הממונה להורות 

מקומי. אם הממונה סבור שוועד מקומי אינו ממלא חובה או  מימון מתקציב הוועד הבהמקומי  

  לא מילא הוועד אחר  זמן נקוב.בהוועד  לצוות זאת על  עבודה שהוטלה עליו כדין, הוא רשאי  

שכרהצו,   את  ולקבוע  העבודה  לביצוע  או  החובה  למילוי  אדם  למנות  המועצה,  ראש   ו רשאי 

 שישולם מקופת הוועד המקומי.  

 המקומי התנהלות הוועד   1.3

על התנהלותו של הוועד המקומי חלות ההוראות הסטטוטוריות החלות על המועצה, בשינויים  

 המתבקשים:  

, הקמת  ישיבות בשנה(  שמונה ישיבה רגילה אחת בכל שישה שבועות )  -ניהול ועדות וישיבות   ▪

 ועדות משנה, קביעת סדרי היום וניהול הישיבות, פומביות הישיבות ופרוטוקול. 

 קופת הוועד המקומי, חתימות על פקודות תשלום, רכש, מחיקת חובות.  -כספים  ▪

חשבונות   ▪ והנהלת  למועצה    -תקציב  ויגישו  כספים  שנת  לכל  תקציב  יכין  המקומי  הוועד 

באוקטובר לשנת הכספים הבאה. אם הוועד המקומי לא הגישו עד    1-לאישור לא יאוחר מ

ומי ותמסור לוועד את החלטותיה עד  בנובמבר, תכין המועצה תקציב בשביל הוועד המק 30

 בדצמבר.  31ליום 
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במסגרת סמכויותיו, מתקשר הוועד המקומי עם ספקים שונים לביצוע    -חוזים והתקשרויות   ▪

   רכישת טובין.לקבלת שירותים ו/או  לעבודות ו/או 

שוויון, טוהר מידות,    :נהל תקין המעוגן בעקרונות הבאיםיהשימוש בכספי ציבור מחייב מ

 חלה גם על הוועד המקומי.  חובת המכרזים. ניגוד ענייניםמניעת ת כלכלית, שקיפות, יעילו

יש   ספקים  עם  התקשרות  בהתאםבעת  ולפעול  המשמעויות  כלל  את  סכום  :  לבחון 

זוטא, מכרז פומבי נוהל רכש; מכרז  כיסוי תקציבי; משך ההתקשרות;  או    ההתקשרות; 

 . , הקמת ועדת רכשיות(רכישה פטורה ממכרז )על פי נוהל רכש והתקשרו

 כדוגמת איסור טובות הנאה.  -עובדי הוועד המקומי  ▪

נוספות   ▪ גישה    -הוראות  מסמכים,  שמירת  משפטים,  ניהול  המקומי,  הוועד  חותמת 

 למסמכים, דוחות שנתיים על פעילות. 

 הבחנה בין ועד מקומי לוועד באגודה שיתופית  1.4

 בכל יישוב שני ועדים מרכזיים: במרבית הישובים היינו מצפים למצוא כמעט 

 שלטונית. -מנהל את ענייני היישוב ברמה המוניציפלית - הוועד המקומי  ▪

 מנהל את ענייני היישוב הנוגעים לאגודה השיתופית ולחבריה. -ועד האגודה השיתופית  ▪

חשוב להדגיש, כי גם במצב של זהות בוועדים, הזהות היא פרסונאלית בלבד והוועד המקומי  

גוף משפטי נפרד מוועד ההנהלה של האגודה. נכון הדבר גם לגבי ועדות הביקורת של שני  הוא  

 הגופים.

 ועדת ביקורת בוועד המקומי  .3

ועדת ביקורת היא למעשה מוסד של ביקורת פנימית. חשוב להבהיר כי ועדת הביקורת אינה גוף  

א מתמקדת  אלא  ביצועי,  תפקיד  כוללת  אינה  ועבודתה  ביצועית  סמכות  בנושא  בעל  ורק  ך 

 הפיקוח והביקורת. 

 הקמת ועדת ביקורת  2.1

מליאת המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב שהציעו את מועמדותם. בוועדה יהיו  

 חברים שלושה עד חמישה תושבים, שכולם אינם חברי הוועד המקומי. 

 תפקידיה וסמכויותיה של ועדת הביקורת  2.2

פעילותם של כל המוסדות והאורגנים האחרים בארגון ועליה  למעשה ועדת הביקורת מפקחת על  

 להגיש את מסקנותיה והמלצותיה, בעל פה או בכתב, לגורמים הרלוונטיים בארגון. 

ועדת הביקורת תבדוק אם החלטות הוועד המקומי הוצאו לפועל כדין, תבדוק את חשבונותיו  

כן, כמו  המאושר.  תקציבו  במסגרת  נעשו  פעולותיו  כי  תוקנו    ותוודא  האם  הוועדה  תבדוק 

 ליקויים בפעולות הוועד המקומי אשר נמצאו בביקורות קודמות. 

לצורך ביצוע תפקידיה, רשאית ועדת הביקורת לקבל מכל חבר ועד מקומי או עובד ועד מקומי,  

 ידיעות, מסמכים והסברים הדרושים לה. 
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 דוח הביקורת  2.3

ש המרכזי  והתוצר  התפוקה  את  מהווה  הביקורת  צו  דוח  פי  על  המחויבת  הביקורת  ועדת  ל 

מסקנות,   הביקורת,  ממצאי  בנושא,  המקובלות  והנורמות  כללי  רקע  יכלול  והוא  המועצות, 

 .ו/או עריכת מתווה וכיוון ובצורך לבחון חלופותהמלצות  

לא ייכלל בדוח וכי יש להכין תקציר מנהלים שיכלול    לציין כי ממצא שיש ספק בפרשנותו יש  

הביקור נושא  ההמלצות  את  וסיכום  עיקריים  ממצאים  רשימת  הביקורת,  יעדי  המוגדר,  ת 

 העיקריות של הביקורת. 

לאימות   המבוקר  לגוף  דוח  טיוטת  להעביר  הביקורת  ועדת  על  הסופי,  הדו"ח  הגשת  טרם 

התייחסות   יכלול  הסופי  הדוח  והמסקנות.  הפרשנות  לגבי  ותגובות  משוב  ולקבלת  ממצאים 

 לתגובות המבוקרים. 

 


