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 , יש קוורום מלא. 8/21ישיבת מליאה מיום  שמואל בוקסר:

 אישור פתיחה ושינוי תב"רים  – 1סעיף 
 

 תב"רים חדשים:
 
סכום   שם תבר

מאושר 
 ( ₪)באלפי 

מימון   
קרנות 

 הפיתוח 

מקור מימון  מימון אחר 
 אחר

 הערות

אירוס בי"ס הקמת מרחב הכלה 
 ב גולדה"ומתקן כושר חט

משרד    138  38 176
 החינוך

 

 שינוי וסגירה של תב"רים:
 

מס' 
 תב"ר 

סכום   שם תבר
מאושר 
)באלפי 

₪ ) 

הגדלה  
מבוקשת 

 ₪)אלפי 
 ) 

ם סכו 
לאחר 
הגדלה 

 ( ₪)אלפי 

שינוי  
מימון 
קרנות 

 הפיתוח 

מימון 
 אחר

מקור 
מימון 
 אחר

 הערות

שדרוג ובטיחות  1520
 מוסדות חינוך

2,704 1,000 3,704 1,000        

תשתיות תיקשוב  1460
 ומיחשוב למוס"ח

משרד  260  640 8,050 900 7,150
 החינוך

  

        1,840 2,940 1,840 1,100 שדרוג מערכות השקיה 1453

עיצוב מרחבי למידה  1430
M21 

הגדלה       27 347 27 320
 וסגירה

שיקום חורשת  1412
 המושבה

השתתפות       1,600 3,746 1,600 2,146
העירייה 
 בפרויקט

הקמת מרכז שרות  1327
 לאזרח

7,000 13,000 20,000 13,000        

אחזקת והקמת  1451
הצללות ברחבי העיר 

 וס"חומ

1,676 1,100 2,776 1,100        

 
 

 מי בעד?  שמואל בוקסר:

  זה ליד הכביש?  שיקום חורשת המושבה,  שחר רובין:

 כן.  ערן לבב:

   . כבר שנתיים אנחנו משקמים.423כן, מעבר לכביש,  שמואל בוקסר:

. מי בעד? לעיל לפתיחה ושינוי תב"רים כפי שמפורט ברשימה מבקשת להביא להצבעה דפנה קירו כהן:

  נגד? נמנעים?

 בעד: פה אחד.  

 : מאשרים פה אחד את הפתיחה ושינוי תב"רים. החלטה 
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 16.8.2021ומיום  2021-5-3דיון בפרוטוקול ועדת השקעות מיום  – 2סעיף 

 

. כדי לזרז את הדברים 16.8.21ומיום  3.5.21צרפנו את פרוטוקול ועדת ההשקעות מיום  דפנה קירו כהן:

ואתם כבר בעיכוב, אנחנו שלחנו את כל החומר, הכל אצלכם. במידה ויש צורך, אנחנו  והיות

 נחזור ונפרט, במידה ולא, אנחנו נעלה להצבעה. 

 אין שום שינוי במדיניות.  שמואל בוקסר:

 בעד: פה אחד.  הצבעה:

ומיום  3.5.2021: מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת השקעות מיום החלטה 

16.8.2021 . 

 מיליון?  133רק זה מה שיש,  שמואל מזרחי:

 מיליון. 186זה רק מושקע. יש לנו עוד נכון לאתמול  שמואל בוקסר:

  

 2/2021דיון בדו"ח רבעון  – 3סעיף 

  . 2021דיון בדו"ח רבעון שני לשנת  דפנה קירו כהן:

ם לצמצם את זה גרעון. אנחנו מנסי  ₪מיליון  5.3עומד על  2021הרבעון השני לשנת  ערן לבב:

ות משרדי ממשלה שחסרות לנו, מאחר ואין תקציב סלקראת סוף השנה. אנחנו מחכים להכנ

 , .מדינה

 גרעוני? בדרך כלל תמיד הרבעון השני הוא שחר רובין:

תמיד הרבעון השני מציג גרעון ואנחנו בדרך כלל לקראת סוף השנה מתאזנים, זה הכיוון  ערן לבב:

 המאמץ לצמצם הוצאות, להגדיל את ההכנסות. שלנו, אנחנו עושים את 

 יש לך עוד הכנסות שאמורות להגיע? שחר רובין:

מלש"ח, שעוד לא הגיעו, בגלל שאין תקציב.  2.5יש ממשרד הכלכלה, מגיעים לנו כמעט  ערן לבב:

 הם חייבים לנו. 

 זה לא להצבעה, נכון? דפנה קירו כהן:

 זה לא להצבעה, לדיון.  ערן לבב:

 שאלות? תודה.  ירו כהן:דפנה ק
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 אישור העברות תקציב – 4סעיף 

 אישור העברות תקציב בדוברות ורווחה.  דפנה קירו כהן:

החלה לעבוד בעירייה אז שממדובר פה על העברות שסכומם אפס. בנושא של הדוברות,  ערן לבב:

קות את סעיפי ההוצאות בגין פרסומים אצלה ולא במחלגם אלהיא ביקשה   ,דוברתה

השונות. בכל מחלקה השארנו סכום קטן לפרסומים ספציפיים של המחלקה אבל כל 

 הדוברות נמצאת אצל הדוברת. בנושא אגף הרווחה, 

 בשנה?  ₪ 125,000תחזור אחורה שניה. העיתון עולה לנו  שחר רובין:

  .₪ 125,000-ב הסעיף התקציבי  לא, הגדלנו את ערן לבב:

 ו, משכנו את זה, זה לא הגדלנ שמואל בוקסר:

זה פרסום בעיתונות, זה כולל גם מכרזים, זה כולל מכרזי כח אדם, כל מה שאני מחויבת  דפנה קירו כהן:

 על פי חוק, הכל ביחד. 

 כמה מתוך זה עיתון נס ציונה? שחר רובין:

 אתה זוכר את הסכום?ערן, לא יודעת להגיד,  דפנה קירו כהן:

 לא.  ,בעל פה ערן לבב:

 העיתון שייך לכל חברי המועצה או רק למישהו אחד?  י:אליהו לו

  וכל הנושא מרוכז דרכה. אין עניין ששייך. יש דוברת עירייה דפנה קירו כהן:

אני כבר שלושה חודשים, הדוברת עירייה לא מכניסה שום פרסום שאני שולח לה בזמן,  אליהו לוי:

 מסודר, אחרי שאפרת בודקת ועוברת על זה, למה? 

 של המחלקה התורנית? קירו כהן:דפנה 

 כן.  אליהו לוי:

היו פרסומים של המחלקה התורנית, למיטב ידיעתי, אבל אני יכולה לבדוק עם הדוברת,  דפנה קירו כהן:

 להביא לך אחר כך פירוט. תלוי איזה פרסומים, אלי. 

 היא לא מכניסה. זה דברים שראש העיר עשה יחד איתנו ואנחנו מפרסמים את ראש העיר ו אליהו לוי:

 הוא מדבר על כתבות, לדעתי. אתה מדבר על כתבות, אלי?  סמדר אהרוני:

 כתבות, סליחה.  אליהו לוי:

כתבות זה לא בשיקול הדעת שלנו, זה שיקול דעת של עורך העיתון. אנחנו מעבירים כל  דפנה קירו כהן:

 מיני דברים וחלק נכנסים, חלק לא. 

 רות לעיתון? אז אני אשלח ישי אליהו לוי:

לא, אתה מעביר. אם זה של הרשות, אתה מעביר דרך דוברת העירייה, כי אנחנו עושים  דפנה קירו כהן:

 גם תעדוף. זה רק אומר שיש גם כתבות שאנחנו מעבירים והוא לא מכניס מטעמי עריכה. 

ת, אחרי דפנה, כבר יותר משלושה, ארבעה חודשים אני שולח כתבות מעניינות, טובו אליהו לוי:

 שבודקים אותן, על דברים שראש העיר עשה, לא אני, למה זה לא נכנס לעיתון?
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 אני לא יודעת לענות לך תשובה, אני צריכה לבדוק את זה נקודתית.  דפנה קירו כהן:

 הגברת הזאת. ם אתבדקו מה קורה  אליהו לוי:

 איך את יכולה לבדוק את זה? למה, מה האחריות שלנו מול העיתון? אם זה עיתון פרטי,  שחר רובין:

 לא, אני יכולה לבדוק על איזה כתבות הוא מדבר ואם כן או לא נכנס.  דפנה קירו כהן:

 אז אפשר להחליף את העיתון.  אליהו לוי:

 איזה שליטה יש לך על עיתון פרטי?  שחר רובין:

 אין לנו שליטה.  ערן לבב:

 משלמים לו כסף, הרבה כסף.  מה זה אין לנו שליטה? שמואל, אנחנו אליהו לוי:

 לא על כתבות. על פרסומים, לא על כתבות.  ערן לבב:

שנה, בתמורה לזה שהוא מקבל כל מיני פרסומות שלנו, הוא מכניס  15אני יודע כבר כמעט  אליהו לוי:

 לנו כתבות על כל מה שאנחנו עושים. 

ויש כתבות, שזה שיקול לנו שליטה.  ובזה יש לא. יש פרסומים שעל זה מקבלים תשלום דפנה קירו כהן:

דעת עצמאי, בדיוק כמו באתרים הדיגיטליים. אבל אלי, בוא נבדוק נקודתית ולא במליאה, 

לא צריך את המליאה בשביל זה, יש דוברת, נוכל לבדוק נקודתית ולתת מענה. אתה רוצה 

 לסיים את הרווחה?

 ניות משותפות, כן. ברווחה אנחנו מדברים על הפעלה של מועדו ערן לבב:

 תעשו הפרדה בין העיתונות לזה בהצבעה.  שחר רובין:

 אין בעיה.  דפנה קירו כהן:

הרווחה  ברווחה אנחנו מדברים על הפעלת מועדוניות משותפות, שמופעלות בעיקרון על ידי ערן לבב:

 , ולא ע"י החינוך

 זה רק לידיעה או הצבעה, לגבי העיתונות? שחר רובין:

 צבעה. העברות הללו הצבעה. זה ה ערן לבב:

 מי בעד לאשר העברות תקציב דוברות?  דפנה קירו כהן:

 מה זה אומר?  אליהו לוי:

 אני נגד.  שחר רובין:

מה שהוא הסביר, אנחנו מאחדים סעיפים, מעבירים לסעיף אחד, כמו שערן הסביר, בשל  דפנה קירו כהן:

 הצורך לעגם את הסעיפי דוברות מכל המחלקות. 

 לעיתון? ו לוי:אליה

 לא רק. יש פירוט פה של חלק מהדברים. כל הפרסומים למיניהם.  דפנה קירו כהן:

 אנחנו נגד.  שחר רובין:

 בסדר. טלי ושחר נגד.  דפנה קירו כהן:
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שמואל בוקסר, סמדר אהרוני, אריאל אלמוג, שאול רומנו, שמואל מזרחי, רמי  בעד: 

 שקולניק, אליהו לוי. -יה פזסקליטר, גיל אנוקוב, נאור ירושלמי, מא

 שחר רובין, טלי חייט אבירז.  נגד: 

 דוברות.  –מאשרים ברוב קולות העברות תקציב  החלטה:  

 

לגבי הרווחה, אני חוזר, יש לנו מועדוניות משותפות, שמופעלות על ידי אגף הרווחה.  ערן לבב:

ד החינוך, שנמצאות התקציב שלהם נמצא חלקו בחינוך וחלקו ברווחה ויש הכנסות ממשר

בפרק של החינוך והכנסות ממשרד הרווחה ברווחה. מאחר ומי שמפעיל אותם בפועל זה 

אגף הרווחה, אנחנו מבקשים להעביר את סעיפי ההכנסה וההוצאה מאגף החינוך לאגף 

 הרווחה. 

 אין בעיה, בעד.  שחר רובין:

  מי בעד אישור העברות תקציב רווחה? דפנה קירו כהן:

 פה אחד. בעד:  

 רווחה.  –מאשרים פה אחד העברות תקציב  החלטה: 
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 עדכון תוכנית החומש של תקציבי מפעל הפיס – 5סעיף 

 עדכון תוכנית החומש של תקציבי מפעל הפיס, ערן בבקשה.  דפנה קירו כהן:

אנחנו מבקשים להזיז פה סכום מסוים משנה לשנה, אנחנו לא משנים את הסך הכל. יש  ערן לבב:

, 3,890,000, זה אותם 2021-, ביקשנו להזיז אותו ל2022-נו סכום שהיה צריך להופיע בל

-שמופיעים מול הקמת מבנה פיס, שירותי רווחה וקהילה. אנחנו פשוט הזזנו את זה מ

 , זה כל העדכון. 2021-ל 2022

 
 סה"כ 2023 2022 2021 2020 נושא  

שם הפרוייקט  -בניה 
      המבוקש

ספורט רגיל  קירוי מגרש
 -     בית ספר  הדר

קירוי מגרש ספורט כפול 
 -     בית ספר שקד

קירוי מגרש ספורט כפול 
 -     בית ספר פראק המדע

 מגרש אימונים לכדורגל

4,440,073 
 משוריין הקצבה

4028/2020מס'       
הקמת מבנה פיס 
 3,890,274   3,890,274  לשירותי רווחה וקהילה

 -     ותמחשוב והצטייד

פיס תרבות פלוס )לא 
 -     (15% -נכלל ב

מלגות לסטודנטים )לא 
 -     (15% -נכלל ב

 -     תוכניות הפעלה

רווחה -פיס מושלם פלוס
 וקהילה: שם התוכנית 

714,860  
משוריין הקצבה 

1280/2020מס'   

719,716 
משוריין הקצבה 

4029/2020מס'   719,716 
719,71

6 1,439,432 

נוער  -ושלם פלוס פיס מ
 -     וצעירים: שם התוכנית

 719,716 4,609,990 5,154,933 סה"כ
719,71

6 5,329,706 

 

 טלי חייט אבירז יצאה מהישיבה. 

 עדכון תוכנית החומש של תקציבי מפעל הפיס, מי בעד? נגד? נמנעים?  דפנה קירו כהן:

 בעד: פה אחד.  

 ומש של תקציבי מפעל הפיס. מאשרים פה אחד עדכון תוכנית הח החלטה: 
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 2021.106., פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 2022אישור תבחינים תמיכות  – 6סעיף 

. אני אנסה 6.10-אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מיום ה דפנה קירו כהן:

, מסמך )פרוטוקול הועדהלעשות את זה בקצרה, היות והפרוטוקול הועבר אליכם. 

 (3א' -1א' יםנספח –בסוף מסמך זה  פיםמצור התבחינים וחוו"ד היועמ"ש

 שמואל מזרחי יצא מהישיבה. 

 . 2022לשנת  תבחיניםהמלצת ועדת התמיכות לאנחנו מבקשים את האישור שלכם ל דפנה קירו כהן:

 אליהו לוי יצא מהישיבה. 

, שבא לידי ביטוי בשלושה פרמטרים. 2021ניסינו לדייק את השינוי מהתבחינים של  דפנה קירו כהן:

והאחוז המסמך המפורט והמלא נשלח אליכם. כפי שאתם רואים, בתחום הפעילות 

. לפני כן זה היה מספר חד של האחוז מהתקציב התקציב, אנחנו הגדרנו את הטווחמה

ספרתי ומה שראינו, שכל תזוזה לפעמים משנה לנו את האחוז באופן כזה שאנחנו צריכים 

, על 2%-1%, 32%-28%, 60%-50%חזור למליאה כי זה שינוי תבחינים. אז נתנו טווח ל

 מנת שיאפשר לנו לא כל פעם לחזור אליכם, אתם תאשרו את הטווח.

אנחנו מבקשים להוסיף, שככל שתהיה תוספת תמיכה על פי ניקוד  -קבוצתי -ספורט הישגי 

 10%-תמיכה בשיעור של יותר מזה לעומת שנה קודמת, הרי שהיא לא תעלה על תוספת 

ההישגי בשנה הקודמת על פי ספורט במחלקו היחסי של אותו גוף מסך כל התמיכות 

הטבלה. יש הרבה מאוד שינויים שקרו כתוצאה מהקורונה, קשה לנו לצפות איך זה בדיוק 

ישפיע. למשל, מספר שחקנים, מספר קבוצות, הדברים מאוד תנודתיים. כדי לשמר יחסים 

 .10%-או יותר שווים למה שראינו השנה, אז הגדרנו את זה לא יותר מפחות 

והדבר האחרון, שביחס לתקציבי הנוער אנחנו מבקשים למחוק את הסעיף שנותן מינימום  

זו היתה התאמה שעשינו לקורונה. אגב, היא הוכיחה  מהתמיכה בשנה קודמת. 80%של 

ת כמעט יחידה שלא פגעה בתמיכת את עצמה, כי לפי זה באמת לא פגענו, היינו הרשו

תנועות הנוער, היא לא נדרשת כרגע, הם חזרו לפעילות, חזרו לרישום, יש את החניכים, 

אין צורך בהתניה הזאת, שהיא בכל זאת נשמרת למקרים חריגים. אז אלו שלושת השינויים 

 . הערות, שאלות?2021המרכזיים ביחס לתבחינים של 

 ?3.5%י מענקים ושונות, למה זה רק יש לי שאלה לגב שחר רובין:

 זה מה שהיה כל השנים.  ערן לבב:

 לא עשינו שינוי.  שמואל בוקסר:

מענקים ושונות, זה נותן לנו מקרים חריגים. אם אתה זוכר, כנפיים של קרמבו, דברים  דפנה קירו כהן:

 קטנים כאלה. 

 דווקא פה הייתי מעלה,  שחר רובין:
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 ורך. לא, אין צ דפנה קירו כהן:

יש תנועות נוער שדווקא היתה להם ירידה מאוד חדשה בתקופת הקורונה ודווקא עכשיו  שחר רובין:

 הם חוזרים אבל הם חוזרים יחסית בקצב הדרגתי למצב שהם היו. 

 זה לא נכון. היתה תנועת נוער שלא חזרה לעצמה.  מאיה פז שקולניק:

 חזרה מלא, שחר.  שמואל בוקסר:

 גם בצופים שוברים שיאים.  מאיה פז שקולניק:

מהסך הכל הכללי, הם לא מגיעים לזה. אני אציין שחוות דעת  3.5%ובכל מקרה, שחר, זה  דפנה קירו כהן:

 יועמ"ש נשלחה אליכם בנוגע לתבחינים. 

 הם היו זקוקים לזה. זה היה כבר להישאר בבית, להישאר בבית, להישאר בבית.  שחר רובין:

ן, ברור. אגב, רואים את ההתפוצצות הזו גם בחוגים. באופן כללי, חזר הכל בשיא כן, כ דפנה קירו כהן:

 פעילות, 

 גם הפקקים בכבישים חזרו בגדול.  שמואל בוקסר:

עוד שאלות, הערות, ביחס לתבחינים? אם ככה, אני אבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת  דפנה קירו כהן:

. 2022ביחס לתבחיני  6.10.2021-הועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך ה

 מי בעד? נגד? תודה, פה אחד. 

 -על פי המלצת ועדת התמיכות 2202 לשנת תמיכות תבחינים: מאשרים פה אחד החלטה 
 6.10.2021פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לבחינת בקשות תמיכה מתאריך 

  31.10.2021 חוו"ד היועמ"ש מיוםו
 

 ימוש כיתות לימוד/מקלטים/אולמות ספורטאישור נוהל רשות ש – 7סעיף 

 ( 2-וב' 1-'נספח ב –הנוהל מצורף בסוף מסמך זה חווד דעת היועמ"ש ו)

 אישור נוהל רשות שימוש כיתות לימוד/מקלטים/אולמות ספורט. שולמית, תני הסבר קצר.  דפנה קירו כהן:

תייחס עד כה לכיתות לימוד ומוסדות אנחנו מבקשים לעדכן את נוהל רשות שימוש, שהיה מ כהן:–עו"ד מנדלמן

אולמות ספורט. הנוהל, על תיקוניו, נשלח אליכם, פרק ספנו פרק מקלטים ווחינוך. אנחנו ה

גם התעריפים של המקלטים ושל אולמות הספורט ושני מגרשים בבית הספר פארק המדע, 

למות ספורט אלה הדברים שהוספנו על הנוהל הקיים. אנחנו כן נציין ונאמר, שהשימוש באו

ובמגרשים הוא לטובת הקהילה. יש יחידות אימון לטובת הקהילה כי העמותות עצמן 

מקבלות את זה במסגרת נוהל תמיכות. אנחנו מבקשים לאשר גם את עדכון הנוהל וגם את 

התעריפים שקיימים בו ואנחנו רוצים לומר, שבנושא הספורט, הואיל והביקוש גבוה 

ורא עם קריטריונים, שיאשרו לקבוצות מהקהילה להתמודד על מההיצע, אנחנו נצא לקול ק

 השימוש באולמות ובמגרשים. 

 וזה יהיה כל שנה מחדש או תקופתי?  נאור ירושלמי:
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אנחנו מפרסמים כל שנה את הקול קורא אבל ברגע שיש לי את הנוהל, זה מעגן את היכולת.  דפנה קירו כהן:

א תשלום של עלות מזגן, תאורה וכו', משהו אגב, התשלום מהקהילה הוא ממש סמלי והו

שמאפשר לנו וגם משריין, מצד שני כן מסבסד את העלויות ללא רווח או תקורות או משהו 

 כזה. 

 לא, אבל זה לא יהיה משהו לעשר שנים אלא משהו שניתן יהיה,  נאור ירושלמי:

 לא, בוודאי.  שמואל בוקסר:

את זה עכשיו  הנדחש ולרענן כל שנה, שנה וקצת. אנחנו כנראה לא, לא. הכוונה היא לחד דפנה קירו כהן:

 לינואר ונעשה כל ינואר. 

 גם לומדים בדרך.  שמואל בוקסר:

יש הרבה תלונות מתושבים שאומרים שהם רוצים לשכור מגרשים והם לא יכולים כי באות  שחר רובין:

 קבוצות מחוץ לעיר, שמשחקות. 

אשמח לתלונות קונקרטיות. אני פחות מכירה תלונות קונקרטיות. אני  איזה מגרשים? אני דפנה קירו כהן:

רק אומרת שמגרשים פתוחים, ציבוריים, כמו שאתה יודע, אני לא יכולה למנוע מתושבי חוץ 

להגיע. אני כן יכולה בנוהל הזה לייעד את האולמות ספורט, או המגרשים שהם נעולים 

י דרך לגרש מישהו שהוא לא תושב, בדיוק כמו וסגורים. מגרשים ציבוריים פתוחים, אין ל

שאין דרך לגרש תושב נס ציונה ממגרש בראשון או ברמת גן. אין יכולת כזו חוקית. אבל זה 

  ליעד יחידות זמן איפה שניתן כן מסדיר לי את היכולת

 ברמת גן עושים איזה משהו שכן.  שחר רובין:

 אז תיתן לי.  דפנה קירו כהן:

מרת שאת יכולה למנוע מתושבי חוץ להיכנס למקומות סגורים. השאלה אם האולמות את א אליהו לוי:

 האלה של המגרשים לספורט, אם אפשר לשים גדר. 

 שמואל מזרחי וטלי חייט אבירז חזרו לישיבה. 

כל עוד זה נחשב שטח ציבורי פתוח, אז הוא שטח ציבורי פתוח. הרבה מהמגרשים הם  דפנה קירו כהן:

. ברגע שהשער פתוח ואנחנו מאפשרים לקהילה שלנו להיכנס, אני לא יכולה בתוך בתי ספר

למנוע מתושבים אחרים, גם אם הם לא תושבי העיר. מה אני כן יכולה? באולמות הספורט, 

כי באולמות הספורט יש לי אב בית, יש לי שומר, יש לי כניסה, הכניסה היא מבוקרת, שם 

בפארקים פתוחים הכניסה היא פתוחה לכולם, אי אני יכולה לנהל את הלו"ז. אגב, גם 

  .אפשר למנוע

 , פרטים?לגבי הקול קורא, הוא חייב להיות לעמותות או שגם ל גיל אנוקוב:

לא, להיפך. אני יכולה להגיד לך שהקבוצות שמשחקות היום זה קבוצות של תושבים של  דפנה קירו כהן:

והתחייבות כדי לוודא  15שים מינימום של בוגרים שפשוט התארגנו. אנחנו כן דור 15העיר, 
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שאם מקבלים את זמן היחידה, הזמנים שלנו כל כך מעטים, אז שהם ינצלו וישמשו אותם. 

 אני מניחה שלקראת ינואר אנחנו נצא בקול קורא החדש. 

 רק להמשיך בדיוק על הנקודה שאת אמרת, אני מבין שהתשלום הוא סמלי.  נאור ירושלמי:

 נו, וודאי.  שמואל בוקסר:

מצוין. ולכן, רק לתקן כאן או להוסיף משהו לניסוח של מי שכתבה את המסמך הזה, אנחנו  נאור ירושלמי:

רואים את הפעילות הזאת בחיוב, לא רק בגלל ייצור ההכנסה. ייצור ההכנסה הוא שולי 

לעניין, בגלל שכספי ציבור שהושקעו בנכסים האלה מאפשרים לקהילה להשתמש בהם 

 ת שהן לא בשימוש, בשעו

 מקבלת. להסדיר את השימוש של קהילה בנכסי הציבור, לגמרי מקבלת.  דפנה קירו כהן:

 כן, על הרבה יותר שעות. וזאת הנקודה המרכזית.  נאור ירושלמי:

 אני מקבלת את ההערה.  דפנה קירו כהן:

אנחנו את ההכנסה בבתי הספר הנייר הזה יצא על רקע הנושא של שימוש בכיתות לימוד.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 נתקן את המסמך.נותנים לטובת המוסד החינוכי, זה לא נכון בקשר לספורט. 

עוד אמירה בעניין הזה ביחס למקלטים, אתם תראו שיש פה גם הסדרת שימוש מקלטים,  דפנה קירו כהן:

ד הכוונה היא שאם יש גופים מסחריים שרוצים לעשות שימוש במקלט, אנחנו רוצים לעוד

את זה. אחד הדברים שגילינו בשנים האחרונות, שכל מקלט שהיה דו שימושי בעצם זה 

, זה וידא שיש אור, שיש מזגן, שיש מים ולכן ו גם לחירוםשמר על המקלט, זה הכין אות

אנחנו מעודדים את השימוש, כדי שנוכל, שוב, לגבות את אותו תשלום סמלי ואם זה גוף 

 גין השימוש בנכס, הנוהל הזה נועד להסדיר. מסחרי, לגבות ממנו תשלום ב

 יש היום מקלטים שהם לא בשימוש ואנחנו כרשות רוצים להשמיש אותם? טלי חייט אבירז:

 לא, לא. כל המקלטים שמישים.  שמואל בוקסר:

לא, אם יש מקלטים שמישים שאנחנו רוצים לעשות בהם שימוש. תראי, יש לנו מקלטים  דפנה קירו כהן:

ר נכנסים אליהם. יש כל מיני שימושים, אני יכולה לבדוק אם יש לנו עדיין כאלה שבני נוע

שהם פנויים. אני יודעת שיש לנו בקשות בקנה וחיכינו לאישור הזה כדי לתת מענה. אז אם 

יש לך צורך נקודתי, תגידי לי ואני יכולה לבדוק, אין בעיה. עוד שאלות? אז אם ככה, אני 

שור נוהל רשות שימוש כיתות לימוד, מקלטים ואולמות ספורט, אבקש להעלות להצבעה אי

 מי בעד? נגד? נמנעים? תודה, פה אחד. 

 בעד: פה אחד: 

כיתות  בתמורה רשות שימושמתן נוהל את עדכון מאשרים פה אחד  החלטה: 

 . ואת התעריפים הקבועים בו לימוד/מקלטים/אולמות ספורט
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 10.2021-3חוץ מיום  אישור ועדת היתרי עבודות – 8סעיף 

 

. שוב, מפאת צנעת הפרט, אנחנו מציינים 3.10.21אישור ועדת היתרי עבודות חוץ מתאריך  דפנה קירו כהן:

את זה בראשי תיבות, השמות המלאים נמצאים אצלנו. אנחנו מבקשים לאשר שתי עבודות 

את זה בכפוף ת תוכניות ברשויות שונות ואנחנו ממליצים לאשר /חוץ, אחד בהנדסה כבודק

עובדת משק וחינוך, שמבקשת  -השניניגוד עניינים, שלא תהיה פגיעה בעניין הזה, ו להסדר

לטפל בקשישים, שוב, בימים שהיא לא עובדת ובכפוף להסדר ניגוד עניינים. מבחינתנו, כל 

עוד יש הסדר ניגוד עניינים, כמו שאמרתי לכם לא פעם, בהיעדר אמצעים אחרים לעזור 

עם השכר, אנחנו מאפשרים להם עבודות נוספות מהסוג הזה. שאלות? אז אני לעובדים 

? נגד? 3.10.21אעלה בבקשה להצבעה. מי בעד אישור פרוטוקול ועדת חוץ מתאריך 

 נמנעים? תודה. 

 בעד: פה אחד.  

  . 3.10.21ם ו: מאשרים פה אחד פרוטוקול ועדת היתרי עבודות חוץ מיהחלטה 
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  הצהרה בדבר עיסוק נוסף – אריאל אלמוג – 9סעיף 

 (ההצהרה מצורפת  כנספח ג' בסוף הפרוטוקול)

אריאל אלמוג, הצהרה בדבר עיסוק נוסף. היות והיה לנו דין ודברים עם משרד הפנים  דפנה קירו כהן:

ואריאל גם עדכן את העיסוק הנוסף, אנחנו ביקשנו לעדכן את ההצהרה ועל בסיסה אנחנו 

 . אישור משרד הפניםלנגיש 

 וסוף סוף הוא יתחיל לעבוד כמו שצריך בעירייה.  שמואל בוקסר:

משרה.  50%-אני לא עובד בינתיים? אני לא מחכה. אני מצהיר על עיסוק שאני עובד בו ב אריאל אלמוג:

ואת כל מה שאני עוסק בו, כדי שאני  100%-מ 50%-צמצמתי במאי את העיסוק שלי ל

קיבלתי שום דבר. יש דין ודברים, כל הזמן אני בא  . בינתיים לא50%אוכל לקבל שכר של 

 לחתום אצל היועצת המשפטית, לשנות כל מיני דברים, כדי שזה יהיה מסודר. 

 אריאל, אני מציעה שתחזור על מה שכתוב בהצהרה.  כהן:-עו"ד מנדלמן

מש שעות הנני עוסק בעיסוק בנוסף בתמורה בחברת מעון השלושה בתפקיד מנהל במשך ח אריאל אלמוג:

. שתיים, הנני עוסק בעיסוק ללא תמורה, 26,320ביום. הכנסתי ברוטו בעיסוק זה מדי חודש 

מתנדב בעמותה, בפרויקט שאני משלב צעירים עם צרכים מיוחדים בצבא ובתעסוקה, אני 

עושה את זה המון המון שנים. בשאלון ניגוד העניינים מופיעים תאריכי סיום העסקה, הנני 

תי במאי. צמצמתי את הפעילות שלי ולוב בע"מ ושי לי סולר, הסתיימה התקשרמצהיר כי שי

 גם בחברה לאנרגיה סולרית. 

 מה, עזבת את זה?  שאול מזרחי:

 ושידוע לך, "כל המידע שמסרתי נכון ואמית".  דפנה קירו כהן:

מלאים, מעבר כן, כן. כל המידע שמסרתי עם הפרטים, זו הצהרתי, הם מלאים ונכונים ו אריאל אלמוג:

 לעיסוקים המפורטים לעיל אין לי כל עיסוק נוסף וככל שיהיה, אני אעדכן. 

 אריאל צריך לעבוד הרבה שעות.  שחר רובין:

השכר שישולם לי מהעירייה בצירוף שכרי לא "וידוע לך שסך השכר שמשולם בעירייה?  דפנה קירו כהן:

 יעלו על", 

 השירות שמגיעים לסגן ראש רשות".  "על מלוא השכר ותנאי כהן:-עו"ד מנדלמן

, 35,000והברוטו של סגן ראש עיר נניח  26,000ואם הוא מקבל  50%אסור לו לקבל מעל  שאול רומנו:

 שכר מנכ"ל.  50%אז הוא יכול לקבל רק על הפיק. זה רק השלמה, זה לא 

ה האחרונה, שתדע שסך אני מתנצלת, אריאל, אני צריכה שרק תגיד לפרוטוקול את הפסק דפנה קירו כהן:

  עומד במגבלות החוק. השכר שמשולם לך יחד עם שכר העירייה

ב' לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות לסגניו  15בהתאם להוראות סעיף  אריאל אלמוג:

וכהונתם, השכר שישולם לי מהעירייה בצירוף שכרי מעיסוקיי הנוספים, לא יעלו יחד על 
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ות המשולמים לסגן ראש הרשות והכל בהתאם להנחיות שאקבל מלוא השכר ותנאי השיר

 בעניין זה ממחלקת משאבי אנוש ושכר מהעירייה. 

 . 30, זה יכול להיות גם 50אז זאת אומרת, זה לא  שחר רובין:

נכון. הוא יודע את זה ואני חייבת לציין שעד כה הוא לא קיבל עדיין שכר כי לא קיבלנו את  דפנה קירו כהן:

 ר המיוחל ואנחנו עדיין בהסדרות ולכן אנחנו מדייקים בעניין הזה. האישו

אני חושב, לאור הפעילות הרבה והתרומה שלו לקהילה, שהוא מתנדב, תוותר על השכר,  שמואל מזרחי:

 תהיה נקי ושלא יהיה לך בעיות עם משרד הפנים. 

 תהיה סגן בתואר.  שמואל מזרחי:

 אל תגיד כלום. אל תגיד כלום. עזוב  שמואל בוקסר:
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 אישור פקחי שיטור משולב  – 10סעיף 

אני אעבור לנושא הבא, אישור הסמכת פקחי שיטור משולב, אנחנו מבקשים לאשר את  דפנה קירו כהן:

רועי בר און ואייל ותארי כפקחי שיטור משולב, מאושר שאין לו ניגוד עניינים והיעדר רישום 

 פלילי. 

 , תודה. מי בעד? נגד? נמנעים? אין 

 בעד: פה אחד.  

לפקודת העיריות, מחליטים להסמיך  ( 1)  264בהתאם לסמכותנו לפי סעיף  החלטה: 

 -  ********אייל ותארי ת.ז.  ואת -פקח שיטור משולב  – *******רועי בר און ת.ז.  את

לשוטר על פקודת  להשתמש בסמכויות הניתנות יםעירוני יםפקחכ-פקח שיטור משולב 

לעבירות על  , בנוגע 1969 -התשכ"ט  (נוסח חדש()מעצר וחיפוש)הדין הפלילי סדר 

נוסח ) חוקי העזר העירוניים והחוקים המפורטים בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט

 1984 –התשמ"ד  (משולב

 

 שאול רומנו יצא מהישיבה. 
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מי  –התאגיד אישור הארכת תקופת המינוי של מר שאול רומנו לדירקטוריון  – 11סעיף 

 ציונה
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מבקשים את אישורכם להארכת תקופת המינוי של שאול רומנו לדירקטוריון התאגיד מי  דפנה קירו כהן:

 ציונה. 

 לכמה שנים עוד?  שמואל מזרחי:

 עד שיסגרו לנו את התאגיד.  שמואל בוקסר:

את  שנים. נשלים 3תקופה נוספת של לאשר שנים, , מבקשים  3תקופת כהונה היא  כהן:-עו"ד מנדלמן

, מאחר ומדובר בתהליך מאוד ארוך, אנחנו רוצים להתחיל 1.7.22-ב התקופה הראשונה

 אותו. 

 מי בעד? נגד? נמנעים?  דפנה קירו כהן:

 בעד: פה אחד.  

: מאשרים פה אחד את הארכת תקופת המינוי של עו"ד שאול רומנו לדירקטוריון החלטה 

 בכפוף לאישור ועדת המינויים. וספת, לתקופת כהונה נהתאגיד במי ציונה, 

 

 שאול רומנו חזר לישיבה.
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 2020אישור דו"ח תלונות הציבור לשנת  – 12סעיף 

 נספח ד( –)הדו"ח מצורף בסוף הפרוטוקול 
. עם זאת, אפשר 37%-ראינו ירידה בהיקף התלונות, ירדנו יחסית יפה ב 2020בשנת  שלמה אליהו:

י שהן מוצדקות, נמצאות בקו אופקי, זאת אומרת, כמו להגיד שסך כל התלונות שמצאת

שנים קודמות יחסית גם לממוצע. בסך הכל הדוחות מראים על עבודה מצוינת שנעשתה, 

שגם התלונות המוצדקות וגם נמצאו תלונות אחרות, שהמבקר מצא, אני פעלתי כמבקר, 

מתוך  100%-עט בשיש תלונות שצריך לתת המלצות, למצוא ליקויים, הדברים הוסדרו כמ

 הוסדרו ובסך הכל הדוח הוא פשוט פנטסטי על הפעילות.  11, 12התלונות המוצדקות. היו 

 אני רוצה הערה נקודתית על הדוח.  נאור ירושלמי:

 שלמה, כל הכבוד.  אליהו לוי:

אני עברתי על הדוח. בפרק של מחלקת הביטחון מדובר על תופעה של חניה ונסיעה על  נאור ירושלמי:

מדרכות ומופיע שם משפט, שהמחלקה אומרת שהבעיה לא קיימת. אני לא בטוח שאני 

 מצטט במדויק, זה ציטוט יחסית קרוב למה שכתוב שם. 

 הציטוט נכון. שלמה אליהו:

אני רוצה להגיד שלעניות דעתי, והדברים שאני ראיתי ורואה במו עיני, כולל בדרך לישיבה  נאור ירושלמי:

ם על מדרכות מכוניות ואופנועים. אופנועים נגיד אנחנו כבר רגילים, אבל הזאת עכשיו, נוסעי

 גם מכוניות נוסעות על מדרכות כשזה נוח להן. 

 נוסעים, מחנים, חד משמעית.  טלי חייט אבירז:

ליד תחנת הדלק ברמזור, כשהרמזור עומד אז צריכים לפנות ימינה לתוך תחנת הדלק,  נאור ירושלמי:

 נוסעים. 

 נאור, אתה צודק אבל זה תלונות שהגישו על זה.  בוקסר:שמואל 

אבל זה מסמך רשמי שלנו שאנחנו מוציאים, אני פניתי ופונה עשרות פעמים למחלקת  נאור ירושלמי:

ביטחון על מקרים כאלה, עד שמגיע הסייר. כן, לפעמים באמת זה נגמר. שליחי המזון 

כולל בערב, בחושך, בצורה מאוד  למיניהם, הסופרים וכל אלה, דוהרים על מדרכות,

מסוכנת, כל הזמן ובהרבה שכונות. זאת נקודה שאנחנו צריכים לתת עליה את הדעת, עם 

המשטרה, לא אנחנו לבד, אבל זה דבר שדורש טיפול, זה צרם לי לראות את זה נקודתית 

 בדוח וזאת ההערה שלי.

 מקובל.  דפנה קירו כהן:

ראיתי באמת וקיבלתי גם תלונות על אלו שנסעו על מדרכות באופניים הייתי מוסיף שבעבר  שלמה אליהו:

 וסיכנו גם קשישים. 

 לגמרי, ילדים, קשישים, הכל.  נאור ירושלמי:
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אני חייב לציין, היה לי מקרה אחד, שאני עליתי, שזה היה ברחוב ויצמן בתחנת האוטובוס,  שלמה אליהו:

 מישהו פשוט נסע עם אופניים וניפץ עם הראש 

 שלמה, ההערה נרשמה, אנחנו בתוכנית העבודה של הפיקוח, חלק מהדגשים,  דפנה קירו כהן:

 אתה צודק במאה אחוז, הבעיה שצריך להגיש תלונות, אחרת זה לא נרשם.  שמואל בוקסר:

שראש העיר נותן דגש על העניין הזה. יש שם מורכבות לעתים על האכיפה, אני יכולה  דפנה קירו כהן:

שמספר פעמים גם ניסינו לאתר במצלמות, העיר לא מרושתת במצלמות והכל, להגיד לך 

לא פעם ולא פעמיים לא הצלחנו וכשהצלחנו המשטרה לא טיפלה, אבל זו סוגיה שצריך 

לתת עליה את הדעת. איפה שאנחנו יודעים לתת מענה מונע, כמו בארגמן שם שמו את 

ור אבל אני אשמח להרחיב איתך בעניין העמודים כדי למנוע. אין לנו זמן כי אנחנו באיח

 הזה. 

 ? נגד? נמנעים? תודה. 2020מי בעד אישור דוח תלונות הציבור לשנת  

 בעד: פה אחד.  

 . 2020מאשרים פה אחד את דו"ח תלונות הציבור לשנת  החלטה: 

 

ת על לפני פרוץ משבר הקורונה העלנו את נושא הסמכת הפקחים העירוניים לתת דוחו גיל אנוקוב:

נסיעה על המדרכות ואני חושב שעכשיו, שאנחנו בדרך החוצה מהעניין הזה, צריך להחזיר 

 את העניין הזה לקדמת הבמה. 

 אני חושב שצריך לעשות על זה דיון קודם כל בועדת תנועה.  שמואל בוקסר:

 נכון, עשינו כבר אחד ובדיוק פרץ המשבר.  גיל אנוקוב:

 לדיון נוסף. אז תחזיר את זה  שמואל בוקסר:

 אז בוא נחזיר את זה לועדת תנועה ואם זו ההמלצה, נעביר את זה לפסים ביצועיים.  דפנה קירו כהן:
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אישור הסכם רשות שימוש בין העירייה לחכ"ל בגגות מבני ציבור וחינוך לצורך  – 13סעיף 

 פרויקט מתקנים פוטו וולטאים

 

עירייה לחכ"ל בגגות מבני ציבור וחינוך לצרכי פרויקט אישור הסכם רשות שימוש בין ה דפנה קירו כהן:

מתקנים פוטו וולטאים. כמו שאתם יודעים, אנחנו יצאנו לדרך עם הפרויקט, אחרי הסברים, 

וכו'. כדי לסיים את  של החכ"ל שיתופי ציבור גדולים ובעצם הסכמים שאנחנו ביצענו, מכרז
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בינינו לבין החברה הכלכלית,  המסכת המשפטית החוקית, אנחנו נדרשים לעשות הסכם

משהו פורמאלי, חוקי וקיים. בתמורה, שמתירה להם לעשות שימוש לצורך הפרויקט, 

 שאלות, הערות? 

 

 25-כן. דיברתי עם ראש העיר מקודם ובהתייעצות עם היועצת המשפטית, ההסכם הוא ל נאור ירושלמי:

 יא להוסיף להסכם, שנה. הבקשה שלי ה 25שנה וכתוב שניתן להאריך אותו בתום 

 באישור.  שמואל בוקסר:

 שנה, לפני הארכתו, ההארכה תובא לאישור מועצת העיר.  25שבתום  נאור ירושלמי:

 מקובל לחלוטין.  שמואל בוקסר:

 מקובל, שולמית רושמת.  דפנה קירו כהן:

לעשות בתור אחד שעושה את זה בעיר אחרת, אני חושבת שבמקרה של נס ציונה צריך  שחר רובין:

הסברה מאוד חזקה ולהסביר שאנחנו לא מטגנים ילדים ולא כלום כי הציבור לא כל כך מבין 

מה קורה בעולם ואני חושב שזה מסר גם חינוכי, שבכל בית ספר יש את הדבר הזה, ששומר 

 על איכות הסביבה וכמה זה חשוב. 

עדים, עם ובור מאוד מסיבי, עם הושחר, אני אגיד שאנחנו עשינו פה מהלך של שיתוף צי דפנה קירו כהן:

 המנהלות. 

אני יכול להגיד לך שבעיר אחרת עשו גם סקר והרוב היו בעד ובסופו של דבר, כשזה יוצא  שחר רובין:

 לפועל, 

עדים של בתי ושחר, אני עברתי בית ספר בית ספר, כל בתי הספר בנס ציונה, ישבתי עם הו שמואל בוקסר:

 הספר אחד אחד. 

 ועם כל גורמי המקצוע.  כהן:דפנה קירו 

עם כל גורמי המקצוע, מעבר לכל שיתופי הציבור ובוא נגיד שההסכמה היא גורפת. יש פה,  שמואל בוקסר:

 אני יכול להגיד לך את השמות, שלא יעזור כלום, הם מתנגדים. 

 עוד דבר, חשוב שבהסברה החברה הכלכלית לא תהיה הפרונט. שחר רובין:

 א לא הפרונט. הי דפנה קירו כהן:

 לא, לא, העירייה הפרונט. שמואל בוקסר:

 היא רק הגורם המבצע.  דפנה קירו כהן:

 בשביל זה אני עשיתי את השיתוף.  שמואל בוקסר:

 הם לפעמים עונים בתשובות של מהנדסים.  שחר רובין:

 לקחנו גם חברה מקצועית שליוותה אותנו בעניין הזה.  דפנה קירו כהן:

 אני בפרונט בכל הזומים, כל בתי הספר עברתי, אחד אחד.  שמואל בוקסר:
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עוד שאלות? אז אני מעלה להצבעה את אישור הסכם רשות השימוש בין העירייה לחברה  דפנה קירו כהן:

הכלכלית בגגות מבני ציבור וחינוך לצרכי פרויקט מתקנים פוטו וולטאים. מי בעד? נגד? 

 נמנעים? תודה. 

 בעד: פה אחד.  

מאשרים פה אחד הסכם רשות השימוש בין העירייה לחברה הכלכלית בגגות  :החלטה 

תתווסף להסכם הוראה כי  מבני ציבור וחינוך לצרכי פרויקט מתקנים פוטו וולטאים.

  שנה תהיה בכפוף לאישור מועצת העיר. 25הארכת ההסכם לאחר 
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  2021.1012.אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  – 14סעיף 

. שוב, מטעם צנעת הפרט, הפירוט פה 20.10.2021אישור פרוטוקול ועדת הנחות מיום  ירו כהן:דפנה ק

 הוא בראשי תיבות. עומק החוב, לבקשת חברי המליאה, מופיע ונשלח לכם בפירוט. 

  שאלות / הערות ביחס להחלטות? 

 ריכוז החלטות ועדת הנחות להסדרי פשרה

שם המשלם 
 בר"ת

 עומק החוב סכום החוב מהות החוב
תאריך 
אישור 
 בועדות

תאור הבקשה / 
 החייב

סכום הפשרה 
 לתשלום

ארנונה, מים,  ט.א
אגרת שמירה 

והוצאות 
 אכיפה

 ₪40,694  
 2009משנים   

  -ו  2020 -ו
2001-2004   

ועדת בחינה  
14.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

שעיקרם מצבה 
הכלכלי של 
אור החייבת,  ול

הקושי להיפרע 
ממלוא החוב.   

ממליצים על 
הסדר לפיו ישולם 

קרן בלבד בסך 
ויתרת  ₪ 6,515

החוב תימחק 
 מספרי העירייה

 ₪6,515  

ארנונה, מים,  א.פ.ש
אגרת שמירה 

והוצאות 
אכיפה + 

שיקים חוזרים 
עבור סככה 

 ברח' הפטיש

 ₪660,301  
ועד  1995טרם  

2004  

ועדת בחינה  
14.7.2021 

ת הנחות ועד
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

המשפטיים 
והכלכליים,  וכן 

המשמעות 
המשפטית של 

עומק החוב 
והרכבו,  

מתבקשת 
המסקנה שיהיה 

קושי להיפרע 
ממלא החוב  

לפיכך ממליצים 
על הסדר לפיו 
ישולם סך של  

45,290 ₪ 
המהווה את 

סכום הקרן על 
דירת המגורים 
בלבד והיתרה  

 והיתרת החוב
תימחק מספרי 

 העירייה

 ₪45,290  

 7.1ארנונה ) ג.ז
אש"ח (  

) 21.9וחינוך 
 אש"ח(

 ₪29,152  
 2012, 2008-

2009  

ועדת בחינה  
14.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

המשפטיים 
שעיקרם עומק 
החוב והעובדה 

שקיים קושי 
משפטי בגביית 

חוב חינוך, ועל כן 

 ₪2,000  
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שם המשלם 
 בר"ת

 עומק החוב סכום החוב מהות החוב
תאריך 
אישור 
 בועדות

תאור הבקשה / 
 החייב

סכום הפשרה 
 לתשלום

ר החלטתנו לאש
הסדר פשרה 
לפיו החייבת 

תשלם סך של 
ויתרת  ₪ 2,000

 החוב תימחק. 

ארנונה)הרוב(,  י.מ.נ
 שמירה

 ₪346,216  
עד  2004טרם  

2019  

ועדת בחינה  
27.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

המשפטיים 
שעיקרם העובדה 
כי מחד חלק גדול 

מהחוב  ישן 
יה מאוד, הנכס ה
בבעלות אמו 
המנוחה של 

החייב )לא הוצא 
צו ירושה/קיום 

צוואה(, ומאידך 
קיימת הודאת 

החייב בחוב 
, 2015מששנת 

הרי שבשקלול 
הסיכונים 

והסיכויים בניהול 
התביעה, אנו 

מחליטים שלא  
לקבל את הצעת 
החייב כפי שהיא 

ומחליטים  -
לאשר סכום 
פשרה בסך 

ש"ח  200,000
המגלם את  
 החוב שנצבר

 1.1.2002מיום 
אש"ח   150בסך 

 50בתוספת 
אש"ח בגין החוב 

שנצבר עד 
31.12.2001  

)קיימת 
אינדיקציה 

להליכי גבייה 
(    2008משנת 

ניתן לאשר חלק 
מסכום הפשרה 

בתשלומים 
בתוספת ריבית 

 7%פריסה 
ובכפוף לחתימה 
על הסכם פשרה 
שיקבל תוקף של 

 פס"ד

 ₪200,000  

 ארנונה, חינוך א.מ.נ
 ₪37,841  

-2013ארנונה  
2021(2016 

ועדת בחינה  
27.7.2021 

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

 ₪-    
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שם המשלם 
 בר"ת

 עומק החוב סכום החוב מהות החוב
תאריך 
אישור 
 בועדות

תאור הבקשה / 
 החייב

סכום הפשרה 
 לתשלום

שולם(; חינוך 
2018-

2020(2012-
(; שמירה 2013
2009 ,2019-

2021  

ועדת הנחות 
21.10.2021  

המשפטיים 
שעיקרם העובדה 
כי החייבים אינם 
בעלי הנכס, וכפי 

שעולה 
מבדיקתינו 

בספרי העירייה, 
העירייה אכן 

ה פעולות נקט
גבייה כנגד 

החייבים, אולם 
לא ניתן היה 

לגבות כספים 
לקופת העירייה, 

הרי שבשקלול 
סיכוי הגבייה 

ועלותן, אל מול 
התועלת , 

המסקנה היא כי 
אין טעם בהמשך 

נקיטת הליכים 
נגד החייבים. 

אשר על כן, אנו 
מחליטים לאשר 

את הצעת 
הפשרה משנת 

ובהתאם   2019
למחוק את יתרת 

 החוב .

ארנונה,מים,  ב.א.א
 מכון תיהור

 ₪911,868  

עד  1995לפני  
)שנים  2021

מסויימות 
 שולמו( 

ועדת בחינה  
27.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

המשפטיים 
שעיקרם עומק 
החוב והעובדה 

שהחייבת 
קשישה עיוורת 
מחד,   ומנגד 

העירייה נקטה 
פעולות גבייה 

החייבים כנגד 
שלא הביאו 

לפירעון החוב, 
הרי שבשקלול 

סיכוי הגבייה 
ועלותן, אל מול 
התועלת , אנו 

מחליטים לאשר 
הסדר פשרה 
לפיו החייבת 

תשלם סך של 
ש"ח  422,219

ויתרת החוב 
תימחק, סכום 
הפשרה מגלם 

את סכום העיקול 

 ₪422,219  
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שם המשלם 
 בר"ת

 עומק החוב סכום החוב מהות החוב
תאריך 
אישור 
 בועדות

תאור הבקשה / 
 החייב

סכום הפשרה 
 לתשלום

בטאבו  
 331,289)בסך

אש"ח משנת 
( בתוספת 2010

ריבית לפי חוק 
בית פסיקת רי
 והצמדה

 ארנונה, מים י.ז.י

 ₪776,931  
עד  2004טרם  

 היום 

ועדת בחינה  
27.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

בבחינת מכלול 
ההיבטים 

המשפטיים 
שעיקרם העובדה 

כי, מחד, החוב 
ישן מאוד ומאידך 

הנכס בבעלות 
החייבים/היורשים 

ונרשה הערה 
ברמ''י, הרי 
שניתן יהיה 

את  לממש
השיעבוד על 

הנכס. לפיכך, אנו 
מחליטים לאשר 

הסדר פשרה 
לפיו החייבים 
ישלמו סך של 

ש"ח  321,041
ויתרת החוב 

תימחק, סכום 
הפשרה מגלם 
את קרן החוב 

בתוספת הצמדה 
 וריבית חשכ"ל 

 ₪321,041  

 ב.ש.א
ארנונה, 
 שמירה

66,056.00 
2010-
2019 

ועדת בחינה  
27.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

מנתוני ב"ל עולה 
כי החייבת הייתה 

זכאית להנחה 
 80%בשיעור 

 5.7.2010מיום 
אשר לא עודכנה 
בספרי העירייה, 

ולכן מחליטים 
לאשר הסדר 

פשרה לפיו 
החייבים ישלמו 

מהחוב  20%
 ₪ 13,200היינו  

ויתרת החוב 
 תימחק

 ₪13,200  

 ב.מ
ארנונה, 
 שמירה

55,340.00 2010-2020 

ועדת בחינה  
27.7.2021 

ועדת הנחות 
21.10.2021  

מחד, חלק 
מהחובות הינם 

חובות ישנים, 
החייבת אינה 

בעלת נכס וכושר 
ההשתכרות שלה 
ככל הנראה אינו 

גבוה, מאידך 

 ₪11,102  
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שם המשלם 
 בר"ת

 עומק החוב סכום החוב מהות החוב
תאריך 
אישור 
 בועדות

תאור הבקשה / 
 החייב

סכום הפשרה 
 לתשלום

טרם מוצאו הלכי 
גבייה, החייבת 
לא העלתה כל 

טענה בקשר 
לחובות ישנים, 
הציעה לשלם 
חלק מהחוב.  
לאור האמור 
לעיל, ולאחר 
 בחינת מכלול

ההיבטים 
המשפטיים וסיכוי 
הגבייה מול עלות 

ניהול ההליכים, 
המלצתנו היא 

פשרה שלא 
תפחת מסכום 

החוב שלא 
 התיישן. 

     ₪2,924,399        
 

₪1,021,367  

 

 ריכוז החלטות למחיקת חובות

 

שם 

המשלם 

 בר"ת

מהות 

 החוב

סכום  

 החוב 
 עומק החוב  

תאריך אישור 

 בועדות
 המלצה

 ב.ש

ארנונה 

והוצאות 

 אכיפה

945  

טרם שנת  

ועד  1995

2018 

)מתייחס גם 

לחוב 

ששולם 

 בעיקול( 

ועדת בחינה 

ועדת  14.7.2021

הנחות 

21.10.2021 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם עומק החוב 

והעובדה שהעירייה לא פעלה משך תקופה ארוכה בשנים עברו 

ים חשש סביר שבאותה לגבייה החוב, מתבקשת המסקנה שקי

עתה שהעירייה הטילה עיקול מנהלי על החוב , החוב התיישן ועל 

כן המלצתנו למחוק את החוב שנותר וכן את החוב שהיה בספרי 

ש"ח  ולהשיבו בערכים  65,489העירייה במועד העיקול בסך 

נומינליים בכפוף לחתימת החייבת על מסמך ויתור טענות 

 ותביעות.

 ד.ד.

ארנונה 

וצאות וה

 אכיפה

89,960  
 1995טרם  

  2018ועד 

ועדת בחינה 

ועדת  14.7.2021

הנחות 

21.10.2021 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם עומק החוב 

והעובדה שהעירייה לא פעלה משך תקופה ארוכה בשנים עברו 

לגבייה החוב, מתבקשת המסקנה שקיים חשש סביר שהחוב 

 ק את החוב התיישן ועל כן המלצתנו למחו

 כ.ר

ארנונה 

והוצאות 

 אכיפה

179,893  
 1995טרם  

  2018ועד 

ועדת בחינה 

ועדת  14.7.2021

הנחות 

21.10.2021 

בבחינת מכלול ההיבטים המשפטיים שעיקרם עומק החוב 

והעובדה שהעירייה לא פעלה משך תקופה ארוכה בשנים עברו 

לגבייה החוב, מתבקשת המסקנה שקיים חשש סביר שהחוב 

 התיישן ועל כן המלצתנו למחוק את החוב 
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 אני לא משתתף, אני לא יודע מיהם. שחר רובין:

 אני לא משתתף. שאול מזרחי:

שחר ושולי לא משתתפים בהצבעה. עוד שאלות, הבהרות, שאלות? אפשר להעלות  דפנה קירו כהן:

 להצבעה?

ותשעה מקרים של הסדרי פשרה לפי  338יש שלושה מקרים של מחיקת חובות לפי סעיף  כהן:-עו"ד מנדלמן

 לפקודת העיריות.  339סעיף 

אני חייב לציין, שאולי החבר'ה פה לא רואים את מה שאנחנו רואים בועדה. זה תיקים במאה  אליהו לוי:

אחוז שאי אפשר לגבות את הכסף. בנוסף לזה. העירייה, וזה לטובתנו, אוספת את כסף 

מהתושב. המקרים שמגיעים לפה זה במאה אחוז  בצורה הכי טובה, אם אפשר, ולוקחת

לא ניתן לאסוף את הכסף וזה עובר, לא שלב אחד ולא שניים, עד שמגיע לועדה שלנו, 

שאנחנו מחליטים לא לקחת את הכסף. אז אני רוצה שתהיו רגועים, גם שחר וגם שאול, 

 לא שאני בא ללמד אתכם, חס ושלום, 

 לא, לא, רגועים.  שחר רובין:

 ירושלמי יצא מהישיבה.  נאור

 אבל תדע לך, אתה היית בזה ואתה יודע כמה זה קשה לאסוף את הכסף מהאנשים האלה.  אליהו לוי:

 נכון. אני פשוט לא מכיר את השמות ואין לי זמן לבדוק את זה.  שחר רובין:

 . 20.10.21אני אעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת ההנחות מיום  דפנה קירו כהן:

  .21.10.2021התאריך הוא  כהן:-מנדלמן עו"ד

 שולי, שחר ושאול לא משתתפים.  שחר רובין:

 ? 21.10.21מי בעד המלצות ועדת ההנחות מיום  דפנה קירו כהן:

 שחר רובין, שמואל מזרחי ושאול רומנו לא השתתפו בהצבעה.  

 בעד: פה אחד.  

ומיום  14.7.2021המלצות ועדת הבחינה מיום החלטה: מאשרים פה אחד את  

 338למחיקת חובות לפי סעיף  21.10.21פרוטוקול ועדת ההנחות מיום ו 27.7.2021

  .339והסדרי פשרה לפי סעיף 

 
 נאור ירושלמי חזר לישיבה. 

אישור התקשרות בפטור ממכרז לפי  –מכרז אספקת מוצרי אחזקה ובנייה  – 15סעיף 

 7198-)ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח22תקנה 

 רמי סקליטר יצא מהישיבה. 
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 20/21אנחנו אישרנו בועדת המכרזים את ההחלטות לגבי מכרז  21.10.2021בתאריך  כהן:-עו"ד מנדלמן

לאספקת חומרי אחזקה, כלי עבודה, צבעים, חומרי אינסטלציה, מוצרי חשמל וטובין אחרים 

עות נפסלו. אנחנו עבור עיריית נס ציונה. בפרק של חומרי אחזקה ובניה, נמצא שכל ההצ

מביאים כאן לפניכם למליאה לאשר התקשרות עם שני גופים בפטור ממכרז לפי תקנה 

וחוו"ד היועץ  )ח( לתקנות העיריות מכרזים. צירפנו לכם גם את החלטת ועדת המכרזים22

  למכרז.

 מה זה, הצעות מחיר? על איזה סכום? שחר רובין:

הזה מאחר וכל ההצעות נפסלו ולכן אנחנו מבקשים לאשר משא לא נקבעו זוכים בפרק  כהן:-עו"ד מנדלמן

 ומתן עם שני גופים, 

 מי הם?  שאול רומנו:

 לצורך בחירת שני גופים.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 למה רק שניים ולא עשרה?  שחר רובין:

 אנחנו רוצים להגיע בתוצאה הסופית למצב שהעירייה עובדת עם שני ספקים.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 אבל מי הם? ל רומנו:שאו

 גיל אנוקוב יצא מהישיבה. 

 רכם לנהל משא ומתן. ואנחנו לא יודעים, אנחנו מבקשים את איש עו"ד מנדלמן כהן:

 ומי בוחר אותו?  שחר רובין:

 אם זה הום סנטר, אם זה קנה ובנה, אם זה מדינה, אם זה השני, מאיפה אני יודע? שאול רומנו:

 תנהל משא ומתן עם גופים שונים כדי לקבוע בסוף שני ספקים. העירייה  כהן:-עו"ד מנדלמן

 אין בעיה, אבל עם כמה גופים?  שחר רובין:

 מה האמות מידה כדי להיבחר בין השניים? שאול רומנו:

יש חוות דעת יועץ למכרז, הוא מתאר שם מה יהיו תנאי הסף של המכרז, מה יהיו הדרישות  כהן:-עו"ד מנדלמן

א שנפסלו כל ההצעות מטעמים מכרזיים כאלה ואחרים. העירייה של המכרז, שם יצ

מבקשת אישור להתקשר בפטור ממכרז כי המכרז הזה נכשל ולא תהיה שום תועלת 

מספר גופים איתם הוא ינהל ל פנהימטעם העירייה בפרסום מכרז נוסף. אז הגוף המקצועי 

 קשר, משא ומתן לצורך התקשרות, שבסופו של דבר העירייה מבקשת להת

 כלומר, הניהול משא ומתן והוא לא עם שניים, הוא יכול להיות עם חמישה,  שאול רומנו:

 נכון.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 הוא יכול להיות גם עם עשרה.  דפנה קירו כהן:

 אוקי, זה בסדר. חשבתי שעם שניים.  שאול רומנו:

 למה לא פותחים את המכרז מחדש? טלי חייט אבירז:
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סוג המכרז הזה, , היועץ המקצועי סבור בשל מכיוון שבחוות הדעת של היועץ המקצועי,  דפנה קירו כהן:

שלא יביא לתועלת, אנחנו לא נצליח לקבל תוצאות אחרות בגלל כשלי השוק, בגלל סוג 

המתחרים, בגלל סוג הדברים, הדרך הנכונה שהמליץ לנו היועץ המקצועי, לעשות משא 

ת קיימת, מותנית באישור מליאה. בגלל הסוג הספציפי, ומתן. זאת פרקטיקה נהוגה, חוקי

המון המון אלמנטים ברכש, הצלחנו ברובם, בחלק יותר טוב, בחלק פחות, מכרזנו אנחנו 

בסיפור הזה ללא משא ומתן, פשוט נורא קשה להגיע להוצאות ממוכרזות ואז זה עוצר 

 אותנו מבחינת היכולת התפעולית השוטפת. 

 ה להיות בעד אבל שתפנו לפחות לחמישה ספקים. אין בעי שחר רובין:

 אנחנו יודעים להתחייב לפניה לחמישה ספקים? דפנה קירו כהן:

 אני לא יודעת אם אני יכולה להגביל את זה.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 , עומדים בתנאים אני צריכה לראות שיש לנו חמישה שהם דפנה קירו כהן:

 אפשר לפנות לשניים והשניים יזכו או שלושה. צריך לפנות לארבעה. אי  שאול רומנו:

 אני אומרת שוב, יש לנו גם עניין של זמינות אספקה, קרבה לנס ציונה.  דפנה קירו כהן:

 מה הבעיה לפנות לחמישה ספקים?  שחר רובין:

 את יכולה כאלה שנפסלו גם לגשת אליהם.  שאול רומנו:

 לפנות אין בעיה.  כהן:-עו"ד מנדלמן

 בוודאי, אפשר לגשת גם לאלה שנפסלו, אין בעיה בכלל.  ר:שמואל בוקס

 נכון.  שאול רומנו:

 שולמית יודעת להגיד שארבעה קיימים לי, בסדר? דפנה קירו כהן:

 אוקי, אז ארבעה גם בסדר.  שאול רומנו:

 אני בעד.  שחר רובין:

 ארבעה ונעשה מאמץ גם לחמישה, אין בעיה.  דפנה קירו כהן:

 בעה מספיק. אר שאול רומנו:

עוד שאלות, הערות? מי בעד אישור התקשרות בפטור ממכרז לאספקת מוצרי אחזקה  דפנה קירו כהן:

 ובנייה בכפוף לפניה לארבעה מציעים רלוונטיים? כולם בעד? נגד, נמנע? 

 אני נמנע.  אליהו לוי:

אור שמואל בוקסר, סמדר אהרוני, אריאל אלמוג, שאול רומנו, שמואל מזרחי, נ בעד: 

 שקולניק, שחר רובין, טלי חייט אבירז. -ירושלמי, מאיה פז

 : אליהו לוי. נמנע 

מאשרים ברוב קולות התקשרות בפטור ממכרז אספקת מוצרי אחזקה ובניה  :החלטה 

לארבעה . העירייה תפנה1987-)ח( לתקנות העיריות )מכרזים( התשמ"ח 22לפי תקנה 

 . ספקים 2ו"מ, ותהיה רשאית לבחור לפחות לצורך ניהול המ מציעים רלוונטיים
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 בנושא הרכבי ועדות –אריאל אלמוג  –הצעה לסדר יום  – 16סעיף 

בהמשך למה שדיברנו מקודם, מכיוון שאני הולך לקבל שכר, פניתי לראש העיר וביקשתי  אריאל אלמוג:

 ממנו שאני לא רוצה להיות איזושהי בובה, אני רוצה לבצע את תפקידי, להשתתף בעשייה

הציבורית ופניתי לראש העיר, אמרתי שאני מוכן לקבל יו"ר ועדות, כל תפקיד שהוא חושב 

שאני יכול לסייע בעדו על מנת לקדם את הרשות המקומית להישגים טובים יותר. ולכן, אני 

 חושב שזה צעד נכון, ככה צריך לפעול ולכן פניתי לראש העיר. 

 נאור ירושלמי יצא מהישיבה. 

 מה ההצעה? שמואל בוקסר:

 ביקשתי ממנו לקבל ועדות נוספות כדי שאני אוכל להוביל מהלכים.  אריאל אלמוג:

 זה לא היה אמור לבוא אלינו לפני זה? אליהו לוי:

 לא יפה לא להודיע לחבר מועצה לפני.  שחר רובין:

 למה לא מודיעים? מה זה? אליהו לוי:

 תעלה את ההצעה.  שמואל בוקסר:

 שיבה. רמי סקליטר חזר לי

לא מספיק שזה כמו של עבריינים, שאתה מאיים עלי ויכול להיות שאני אגיש עליך גם תלונה  אליהו לוי:

 במשטרה, שאיימת עלי ואתה גם עכשיו, 

 במה איימתי עליך? אריאל אלמוג:

מה איימת עלי? הוצאת דף באמצע לינץ' שעשיתם לי, אתם וראש העיר וחברי המועצה,  אליהו לוי:

עיר, ואמרת שכולם פה חותמים על המסמך הזה. אף אחד פה לא חתום על המסמך וסגני ה

שאמרת, פתחת את הדף ואמרת דבר, אני רוצה שכולם ישמעו את הדבר הזה, אתה אמרת 

 שיש לך אישור של כל חברי המועצה פה, שהם באותה דעה. זה דבר ראשון. 

 י מועצה. לא אמרתי על כל חברי המועצה, אמרתי חבר אריאל אלמוג:

דרך אגב, יותר מזה, שאלתי את רמי ורמי אמר שבכלל אתה לא דיברת איתו. אתה גם  אליהו לוי:

 משקר. איך אתה יכול להיות סגן כשאתה שקרן? 

אדון אלי לוי, אני לא אמרתי לך כל חברי המועצה, אני אגיד לך מה אני אמרתי ופה נמצא  אריאל אלמוג:

 מחברי המועצה. לא אמרתי לך כל חברי המועצה. ראש העיר וסמדר, אמרתי שחלק 

 מי? תגיד מי. מי ששאלתי אותו הוא לא יודע. על מה אתה מדבר? אליהו לוי:

 אני לא חייב לך דין וחשבון, אלי.  אריאל אלמוג:

 אתה חייב לי, בטח שאתה חייב לי.  אליהו לוי:

 אלי, תוריד את הקול.  אריאל אלמוג:

 ותשב בשקט.  אתה חייב לי אליהו לוי:

 תכבד את המקום שאתה נמצא בו.  אריאל אלמוג:
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 סתום את הפה שלך.  אליהו לוי:

 ראש העיר, אני לא מוכן להמשיך את השיחה הזאת.  אריאל אלמוג:

 תתביישו לכם.  אליהו לוי:

 זה לא מכובד הדיבורים האלה.  שמואל בוקסר:

ני מוריד אותך. זה לא ככה עושים. לא עושים דבר וראש העיר, יכול לדבר איתי, להגיד לי א אליהו לוי:

 כזה. זה לא מכובד. 

 אלי, אתה חבר מועצה, אתה לא איזה,  שמואל מזרחי:

 זה לא מכובד, זה לא יפה. קצת שיהיה לך כבוד. קצת, קצת כבוד, קצת.  אליהו לוי:

 שמואל מזרחי יצא מהישיבה. 

 תמשיך, אריאל.  שמואל בוקסר:

 מאפיה, אתה ראש מאפיה.  יש פה אליהו לוי:

 אלי, אין פה שום מאפיה.  אריאל אלמוג:

על מה שאתה עושה עכשיו, אתה צריך להתבייש. יכולת להגיד לי אלי, תשמע, אני מוציא  אליהו לוי:

 אותך, בשמחה רבה, אין לי בעיה, בכיף, אבל צריך דרך. אתה לא ראש מאפיה. 

 תה עולה על הבמה במרכז העיר ומדבר על ראש העיר?אלי, ולך זה דרך נכונה, שא אריאל אלמוג:

 שב בשקט, אתה. שב בשקט, יא ליצן.  אליהו לוי:

 אני אשב בשקט? שאני לא אשב בשקט, למה  אריאל אלמוג:

 אתה כמו קוף שלהם, אתה לא שם לב? אתה קוף שלהם.  אליהו לוי:

 אתה יכול לצאת, אלי.  אריאל אלמוג:

 אתה לא שם לב? אתה קוף שלהם, אליהו לוי:

 אתה יכול לצאת. אתה יכול לצאת גם לאופוזיציה, לעשות מה שאתה רוצה.  אריאל אלמוג:

 מי אתה בכלל? נעלי בית.  אליהו לוי:

 בסדר, אני מוציא אותך לאופוזיציה, צא. אני.  אריאל אלמוג:

 מי אתה בכלל? תגיד לי, אתה דפוק? אליהו לוי:

 ר את המצב שלך. אלי, אתה רק מחמי אריאל אלמוג:

 אתה דפוק? מה אתה יכול לעשות לי?  אליהו לוי:

 אני מחמיר את מצבך.  אריאל אלמוג:

 אתה הולך למשטרה? אתה רוצה לאיים עלי? לא הבנתי אותך.  אליהו לוי:

 אני לא מאיים עליך, אתה מחמיר,  אריאל אלמוג:

צה שתגיד לחברי המועצה איך איימת אתה רוצה ללכת למשטרה, בוא נלך למשטרה. אני רו אליהו לוי:

 עלי. 

 אני אמרתי לאלי לוי שזה בושה וחרפה שהוא עולה על הבמה וראש העיר נוכח,  אריאל אלמוג:
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 לא, לא, לא, תראה איך איימת עלי,  אליהו לוי:

 אני אסביר הכל, אל תפריע לי.  אריאל אלמוג:

 עלי.  איך איימת עלי. אני רוצה לשמוע איך איימת אליהו לוי:

 אלי, אל תפריע לי.  אריאל אלמוג:

 איך איימת עלי.  אליהו לוי:

 ש. בייאני אגיד בדיוק, אני לא מת אריאל אלמוג:

 קצת כבוד, ראש העיר.  אליהו לוי:

 אני לא מתבייש להגיד את מה שאני אומר.  אריאל  אלמוג:

 גם אין קוורום פה, אתה לא יכול לפטר את אף אחד.  אליהו לוי:

 אתה עמדת בשמחת תורה ולא כיבדת את ראש העיר ועשית מה שאתה רוצה.  אל אלמוג:ארי

 יש קוורום בכלל להצעה הזאתי, יועצת משפטית? טלי חייט אבירז:

 ברגע שהתחילה הישיבה, זה כבר,  שמואל בוקסר:

 ברגע זה להצבעה הזאתי יש קוורום?  טלי חייט אבירז:

 היות שליש, עברנו חצי שעה. קודם כל צריכים ל כהן:-עו"ד מנדלמן

 עברנו חצי שעה, שליש מספיק.  שמואל בוקסר:

 כרגע, להצעה הזאת יש? טלי חייט אבירז:

 כן. שמואל בוקסר:

זו שאלה ראשונה. שאלה שניה, האם על פי חוק ההצעה הזאת לא היתה אמורה להגיע  טלי חייט אבירז:

 לידיעת חברי המועצה? 

 תה עכשיו להצבעה. לא, מעלים או שמואל בוקסר:

 לא, אתה צריך להביא לנו את זה.  אליהו לוי:

 אתה לא יכול להעלות הצעה לסדר על סמך רצונך, יש חוקים.  טלי חייט אבירז:

 זה לא אני.  שמואל בוקסר:

 לא אתה, אני שואלת את היועצת המשפטית.  טלי חייט אבירז:

 , בעיקרון, ההצעה נרשמה בסדר היום כהן:-עו"ד מנדלמן

 לא, היית צריכה להעביר לנו את זה.  אליהו לוי:

דקות לפני הישיבת מליאת בניין  10מתי היא הוגשה לידיעתי? לידיעתי היא עברה במייל  טלי חייט אבירז:

 עיר. 

 לא, לא, לא.  דפנה קירו כהן:

 לא יפה.  שחר רובין:

 שחר, אני יודע מה יפה, מה לא יפה.  אריאל אלמוג:

 אם רוצים לעשות דברים, צריך לעשות אותם על פי חוק.  ז:טלי חייט אביר
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 שחר, אתה לא היית רוצה שתהיה לך קואליציה שיש לך בפנים אנשים שמחרחרים בפנים.  אריאל אלמוג:

 שב בשקט.  אליהו לוי:

תעצור את ההקלטה, אני אגיד לך את דעתי. אתה רוצה שאני אגיד לך את זה עם הקלטה?  שחר רובין:

 עצה, לפטר אותו מועדה בפורום כזה, לא מתאים. חבר מו

 שחר, אנחנו לא מפטרים אף אחד, אנחנו עושים מה שצריך לעשות.  אריאל אלמוג:

 מה לא? זה פיטורים. כשאתה מוציא יו"ר ועדת הנחות אחרי, כמה שנים? שחר רובין:

 שנה.  15 אליהו לוי:

 אז זה פיטורים. מצטער, אחי.  שחר רובין:

ראש העיר, קצת, קצת, שמואל, דרך ארץ, איך אתה לא מתבייש? איך אתה לא מתבייש  י:אליהו לו

 לעשות את זה? אין לך כבוד? בגלל שאתה עשיר דורך על אנשים? תתבייש לך. 

 זה הסעיף האחרון? שחר רובין:

זה אני אשגע אותך פה עכשיו. תביא את כל משטרת ישראל. לא על זה שהוצאת אותי, על  אליהו לוי:

 שעשית את זה בדרך הזאתי. לקחת את הפודל הזה, 

 אלי לוי, אתה תשמור על הפה שלך.  אריאל אלמוג:

היית צריך לדבר כמו שצריך, תגיד לי אלי, תשמע, אני מפטר אותך, סבבה, מגיע לי, אין  אליהו לוי:

כבוד בעיה, אני מקבל, אני יודע לקבל. אבל בדרך הזאת לא עושים את זה. קצת שיהיה לך 

 עצמי, קצת, קצת. הוא אני לא סופר אותו, אפילו מסכן הוא. 

אריאל, לפני שאני הולך, כי אין פורום, אני רק אומר לך דבר אחד, בהסכמים, יש הסכם  שחר רובין:

 קואליציוני. תפתח את ההסכם קואליציוני, מותר לך, אבל לא ככה. לא ככה. 

 חי בסרט.  שחר, אתה לא יודע כלום, אתה אריאל אלמוג:

 אף אחד מאיתנו לא יודע כלום, אריאל, סבבה.  טלי חייט אבירז:

 טלי חייט אבירז יצאה מהישיבה. 

 מה יש לך אתה? קצת, שמואל. אתה.  אליהו לוי:

 תעברו את הסעיף הזה, תקראו לי.  שחר רובין:

 שחר רובין יצא מהישיבה. 

אותך. תאמין לי, אני אומר לך כל הכבוד, אין בעיה. תרים לי טלפון, תגיד לי אלי, אני מפטר  אליהו לוי:

 ככה לא עושים. ככה לא עושים. זה לא יפה. קצת שיהיה לך כבוד. 

 מעלים את זה להצבעה?  דפנה קירו כהן:

 יש בחוץ את שולי.  ערן לבב:

 הוא הלך, הוא לא רוצה.  שאול רומנו:

 רמי נכנס תכף. אנחנו חמישה, אין בעיה.  שמואל בוקסר:

 רמי פה או לא פה? דפנה קירו כהן:
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 רמי כן, הוא כבר נכנס.  שמואל בוקסר:

 טוב, אנחנו נעשה את הסעיף האחרון, שהוא סעיף של עדכונים.  דפנה קירו כהן:
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 עדכונים - 17סעיף 

אני רוצה לעדכן אתכם מבחינת ההיערכות לחורף של העירייה בכמה מילים. סיימנו הקמת  דפנה קירו כהן:

הושלם בקיץ, גם עם המשאבות  130גרי השהיה מעטפת הגנה לעיר, המאגר בנס/מא 3

קוב  110,000ועם כל מה שצריך, מאגר ראשון הזמני ומאגר זמני בבאר יעקב. סך הכל 

של מאגרי השהיה שסובבים את העיר. ראשון ובאר יעקב עוד אמור להתפתח בהמשך אבל 

ת ניקוי התעלות, המובלים, הקולטנים, צילום כרגע זה נותן לנו מעטפת נקודתית. ביצענו א

תת קרקעי של כל המובלים כדי לוודא שכולם פתוחים, עבודות חסימה ושיפור תוואי, ביצור 

תעלת רחוב ירושלים, מחסומי בטון להאטה במובל הראשי ושינוי זווית המובל, שוב, 

שם קיצוניים אלמנטים שאמורים לשפר את יכולת הספיגה וההתמודדות שלנו במופעי ג

וטכנולוגיה, נקשרנו עם חברת חיזוי מבוסס טכנולוגיה, הצבנו חיישנים, רכשנו ציוד חירום 

 קבוע וערכנו תרגיל חורף להיערכות. אלה עיקרי הדברים.

  

 )הפסקה(

הנהלה וועדת אנחנו החלטנו, אחרי דיון במליאה, להעביר את ההצעה לסדר היום לדיון ב שמואל בוקסר:

 חלפת יו"ר ועדת הנחות. השל בעניין 

 מי בעד?  דפנה קירו כהן:

בעד: שמואל בוקסר, שאול רומנו, סמדר אהרוני, מאיה פז שקולניק, שולי מזרחי,  

 .אריאל אלמוג

של סגן ראש  ההנהלה את ההצעה לסדר היום דיון בוועדתלהעביר לחליטים מהחלטה:  

במקום חבר המועצה  חותיו"ר ועדת הנכ מינויול  העיר חבר המועצה אריאל אלמוג

  .אליהו לוי
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 נספחים

 ועדת תמיכות 1-נספח א'
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 2022תבחינים לשנת  2-נספח א'

6/10/2021 

 ל' תשרי תשפ"ב

 

 34600סימוכין: 

 נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות
 תבחינים לשנת 2022

 31-10-2021אושר במליאת מועצת העיר, ביום 

 

 כללי

 

פורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים, נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי  2006בחודש אוגוסט  .1

 (."הנוהל"הרשויות המקומיות )להלן: 

הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות, במישרין או בעקיפין, מאת רשויות מקומיות למוסדות ציבור שונים  .2

ת, רווחה, בריאות, ספורט, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים הפועלים בנושאי חינוך, תרבות, דת, מדע, אומנו

 וכיו"ב.

מטרת הנוהל לקדם בתחום התמיכות, מנהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעילות, וכן למנוע פגיעה בטוהר  .3

 המידות.

( המורכבת ממנכ"ל הרשות המקומית או "הוועדה המקצועית"עפ"י הנוהל תוקם וועדה מקצועית )להלן:  .4

, גזבר הרשות המקומית או נציגו, והיועץ המשפטי של הרשות המקומית או נציגו. וועדה זו תידון נציגו

בבקשות לתמיכה ותמליץ למועצת העיר על שיעור התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא 

 התמיכה.

 ו על פי הנוהל.כמו כן, קובע הנוהל כי הרשות המקומית לא תיתן תמיכה, אלא, על פי תבחינים שנקבע .5

הוועדה המקצועית תכין התבחינים ותביאם לאישור מועצת הרשות המקומית. על התבחינים להיות  .6

ענייניים, שוויוניים, ולהתחשב בצרכי האוכלוסייה ברשות המקומית ובצורך במתן שירותים לכל חלקי 

 האוכלוסייה. 

 

 תנאי סף
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לות הפעילות הנתמכת. שיעור התמיכה ייקבע מע 90%התמיכה שתינתן תהיה בשיעור שאינו עולה על  .1

כך שסכום התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של מוסד הציבור, לא יעלה על כלל הוצאותיו בגין הפעילות 

 הנתמכת.

התמיכה תינתן למוסד ציבור הפועל בתחום בו מבוקשת התמיכה שנה לפחות, זולת אם מנימוקים  .2

 הוועדה המקצועית, כי יש מקום לחרוג מתנאי זה.שיירשמו תחליט העירייה לאחר קבלת המלצת 

 פעילות העמותה מתקיימת בעיר נס ציונה ועבור תושבי נס ציונה. .3

העירייה רואה הישגיות, מצוינות, תרומה מיוחדת לקהילה וקידום שוויון מגדרי, כערכים שיש לקדמם 

נק וייעודו ייקבעו מעת לעת ולהוקירם, בדרך של מתן מענקים, תמיכה כספית ומענקי עידוד.  גובה המע

 לגופו של ענין.

 

העירייה רואה בפעולות לשימור ערכי היסוד והמורשת של העיר כערכים שיש להוקיר ולקדם בדרך של  .4

מתן תמיכות. תמיכות לשימור אלה, ככל שיתייחסו להשתתפות העירייה בהשקעות והוצאות פיתוח חד 

ובהתקיים כל התנאים הבאים: מדובר בהשקעה בערך פעמיות, ימומנו מתקציב הקרן לפיתוח )תב"ר( 

לשימור, לגוף זכות בעלות או חכירה במקרקעין נשוא השימור, הגוף המבקש משתתף בסכום השווה 

 לפחות לסכום המענק המבוקש, קיימת הכרה והשתתפות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

רקע עירונית, כפעילות שיש לקדם בדרך של העירייה אף רואה בפעולות להרחבת בתי כנסת שהוקצו בק .5

מתן תמיכות. תמיכות אלה, ככל שיתייחסו להשתתפות העירייה בהשקעה בביצוע הרחבת שטח התפילה 

בבית הכנסת כהוצאה חד פעמית, ימומנו מתקציב הקרן לפיתוח )תב"ר( ובהתקיים כל התנאים הבאים: 

למתפללים, בבית כנסת שהוקצה על ידי  מדובר בתוספת בניה לשם הרחבת מספר מקומות הישיבה

אש"ח בבית כנסת  150אש"ח בבית כנסת בינוני ועל  300העירייה, השתתפות העירייה לא תעלה על 

מ"ר(. תמיכת העירייה תינתן בכפוף להצגת  150עד  –מ"ר, ביכנ"ס קטן  150מעל  -קטן )ביכנ"ס בינוני 

 התמיכה העירונית.  מימון עצמי של העמותה בסכום השווה לפחות לסכום

קבוצתי בפרט בהתאם לתוכנית -העירייה רואה את עיקר תמיכתה הישירה בספורט בכלל, ובספורט הישגי .6

קבוצתי כאמור וזאת -שגייהאב לספורט של העירייה. אי לכך, עיקר התקציב יופנה לעידוד הספורט הה

ורצונותיו של ציבור רחב ומגוון  מתוך תפיסה הרואה ענפי ספורט אלו כספורט נפוץ אשר עונה על צרכיו

 כמשתתף וכצופה כאחד.

קבוצתי וזאת מתוך הנחה שתוצאות -בנוסף לאמור לעיל, מעודדת העירייה מצוינות בספורט ההישגי

והישגים יגרמו להעלאת קרנה וערכה של העיר בתחומים אלו, דבר שיבוא לידי ביטוי במענקי עידוד 

 והוקרה. 

רואה חשיבות רבה בניהול התקין של העמותות, העירייה תהא רשאית  ויודגש, כי מאחר והעירייה

 להשתמש בכספי התמיכות לשם מימוש מטרה זו.
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העירייה מקדמת בברכה את פעילות תנועות הנוער, הרווחה התרבות והדת באשר הם, ותתמוך 

וניים ובפעילות בפעילותם למען הקהילה. היקף פעילות העמותות, רמת פעילותן ומעורבותן באירועים עיר

קהילתית, אופיין ומספר מקבלי השירות הינם קריטריונים בעלי משקל המשפיעים על גודל התמיכה 

 והסיוע.
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 אמות המידה 

 

 חלוקה בסיסית לפי תחומי פעילות  -תקציב תמיכות  

 

 תמיכה ישירה ועקיפה 

 

 מהתקציב % תחום הפעילות

 60% -ל 50%בין  תמיכות עקיפות 

 32% -ל  28%בין  קבוצתי-ספורט הישגי -ירה תמיכה יש

 2% -ל 1%בין  ספורט עממי -תמיכה ישירה 

 5% -ל 3.3%בין  תנועות נוער -תמיכה ישירה 

 3.5% -ל 0בין  מענקים ושונות -תמיכה ישירה 

 2%-ל 1%בין  רווחה תרבות ודת -תמיכה ישירה 

 1.5% -ל 0.5%בין  אזרחים ותיקים -תמיכה ישירה 

 

 עמותות הספורט:

 

לבין שאר ענפי הספורט, מאחר וספורט זה  הקבוצתי-העירייה כאמור, תעשה הבחנה בין הספורט הישגי -

הקבוצתי כאמור, -מאופיין במספר המשתתפים הגדול כמו גם מספר הצופים. אי לכך, הספורט הישגי

 ייהנה מנתח גדול ומשמעותי יותר בתקציב התמיכות.

קבוצתי זה, אשר -קבוצתי ואת פעילות הילדים והנוער בספורט הישגי-הישגיהעירייה מעודדת ספורט  -

מתקיים בהיקפים משמעותיים בעיר, כפי שבא לידי ביטוי בין היתר במספר הקבוצות החברות באיגוד. 

 כמו כן, מעודדת העירייה את קידום ספורט נשים.
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 קבוצתי -ספורט הישגי

 

מיכה ככל שתהיה תוספת תמיכה על פי ניקוד זה, לעומת שנה קודמת, הרי שהיא לא תעלה על תוספת ת

מחלקו היחסי של אותו גוף מסך כל התמיכה בספורט ההישגי בשנה קודמת  10%  -בשיעור של יותר מ

 על פי הטבלה לעיל.

מסך היקף התמיכה לספורט  30%לדוגמא: אם כתוצאה מהניקוד לעיל, קיבלה עמותה בשנה קודמת 

רט ההישגי עפ"י ניקוד מסך היקף התמיכה לספו 33% -ההישגי, היא לא תוכל לקבל בשנה זו יותר מ

  זה

 

 ספורט עממי 

 שווי נקודה ניקוד קריטריון

מספר הספורטאים 

החברים הפעילים 

בעמותה/באגודה 

 שהינם תושבי העיר.

 1 –שחקנים  10לכל 

 נקודות

 

תקציב  100%נקודה = סך 

התמיכה בספורט עממי לחלק 

לסך הנקודות שקיבלו כל 

עמותות הספורט שאושרו 

 בקטגורי

קידום ספורט מענק 

 נשים 

 

 1 -נשים  10לכל 

 נקודה

תקציב התמיכה  100%נקודה = סך 

בספורט עממי לחלק לסך הנקודות 

שקיבלו כל עמותות הספורט שאושרו 

 בקטגורי

 נקודות 10 -ליגת על ליגה תחרותית

 נקודות 5 -ליגה ארצית

תקציב התמיכה  100%נקודה = סך 

בספורט עממי לחלק לסך הנקודות 

כל עמותות הספורט שאושרו  שקיבלו

 בקטגורי

 התמיכהמשקל הקריטריון מכלל  ניקוד קריטריון

מספר קבוצות משחקות 

 במסגרת איגוד

 45% נקודה 1 -לכל קבוצה 

דרוג בדרגת העל  תוכנית אב לספורט

 נקודות 6 -בתוכנית האב

39% 

 16% נקודה 1 -נשים  10לכל  מענק קידום ספורט נשים
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 תמיכות עקיפות

 

לרשות לבקרה התקציבית וערבויות, השקעות במתקנים בטוחות העירייה תיתן תמיכה עקיפה בדרך של  -

 לפי דרישה ובכפוף לאישור תקציבי.

 עפ"י החלוקה כדלקמן:  שימוש במתקניההעירייה תאפשר  -

 תות הכדורגל שלהן קבוצות שנמצאות באחת משלוש הליגותהשימוש בו יתאפשר לעמו -אצטדיון עירוני  -

 הראשונות, לרבות הצבת שלטי פרסום ו/או דוכן לממכר מזון קל ושתיה.

 השימוש בהם יתאפשר לכל עמותות הכדורגל. -מגרשי אימונים  -

 השימוש בהם יתאפשר לעמותות שלהן קבוצה באחת משלוש הליגות הראשונות בכדורסל -היכלי ספורט  -

קבוצה באחת משתי הליגות הראשונות בכדוריד, לרבות הצבת שלטי פרסום ו/או דוכן לממכר מזון קל או 

 ושתיה.

לכל מתקן הכולל  שעתיהשימוש בהם יתאפשר לכל עמותות הספורט בתעריף  -אולמות ספורט סגורים  -

 תקורה לתפעול המתקן ודמי שימוש הראויים בו על פי החלוקה כדלקמן: 

o בתלות בגודל והשירותים באולם. ₪ 182 -ל ₪ 10ין תקורה לתפעול ב 

o  :לאולם בינוני )זירת כדורסל(,  ₪ 150לאולם קטן )זירת כדור עף(,  ₪ 100דמי שימוש הינם לפי

 לאולם גדול מאוד )שתי מחיצות(. ₪ 250לאולם גדול )מחיצה אחת(,  ₪ 200

o לאישור העירייה לכל  הצבת שלטי פרסום ו/או דוכן לממכר מזון קל ושתיה תתאפשר בהתאם

 אולם. 

 השימוש בהם יתאפשר בעלות תפעול ואחזקה. –מגרשים פתוחים כולל אצטדיון, ספורטק ומגרשי אימון  -

 במגרש הספורטק תתאפשר הצבת שלטי פרסום ו/או דוכן לממכר מזון קל ושתיה.  -
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-  

 עמותות רווחה תרבות ודת:

עמקתן ובהרחבתן, למען הקהילה. אי לכך, היקף כאמור, העירייה רואה בברכה את פעילות עמותות בה

פעילות העמותות, רמת פעילותן, אופיין ומספר מקבלי השירות הינם קריטריונים בעלי משקל בבואנו 

 לשקול את גובה התמיכה בעמותות אלו. 

 ניקוד פירוט קריטריון

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 השירות:

0-30% 1 

ציונה מתוך כלל מקבלי -חוז מקבלי שירות שהם תושבי נסא

 השירות:

30-70% 2 

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 השירות:

70-100% 3 

 1 40עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 3 100עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 5 100מעל  ירות:מספר תושבי נס ציונה מקבלים הש

 3 בלעדי בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 2 נותני שירות 3עד  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 1 נותני שירות 3מעל  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 1 1שירות  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 2 שירותים 3עד  ושבי העיר כולל:מגוון השירותים של העמותה לת

 3 שירותים 3מעל  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים 

 לאגף:

 5 גבוה

היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים 

 לאגף:

 3 בינוני

מענים משלמים היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן 

 לאגף:

 1 נמוך

 3 שעות 3יומי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

שעות  4שבועי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 שבועיות

2 
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 ניקוד פירוט קריטריון

שעות  4חודשי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 חודשיות

1 

 1 20%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 2 50%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 3 90%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 0 יש האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר:

 10 אין האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר:

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות 

 לתושבי העיר:

 1 לא טוב

 שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות

 לתושבי העיר:

 2 כמעט טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות 

 לתושבי העיר:

 3 טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות 

 לתושבי העיר:

 4 טוב מאוד

שביעות רצון האגף המקצועי בעיריה מרמת וטיב השירות 

 לתושבי העיר:

 5 מצוין

 1 שנים 3עד  )ותק, יציבות( שנות פעילות בעיר

 3 שנים 5עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 5 שנים 10עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 7 שנים 10מעל  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

ניקוד הצוות המקצועי שמונה על ידי הוועדה לכל תחום על סמך 

לאיכות השרות  התרשמותם מפעילות העמותה בעיר. בהתייחס

וחשיבותו לעירייה תוך מתן דגש לנושאים הבאים:  בלעדיות 

השרות, ייחודיות השירות והיקף האנשים להם ניתן השירות 

 וחיוניות השירות.

 40עד  מדד איכות

 

 נקודות לפחות עפ"י הקריטריונים לעיל. 21תנאי סף לקבלת תמיכה הוא ניקוד מינימאלי של 

 87נים:ניקוד מקסימלי קריטריו
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תקציב התמיכה בתחומים כאמור, לחלק לסך הנקודות שקיבלו כל העמותות שאושרו  %100נקודה = סך 

 בתחומים כאמור.

 

 עמותות למען אזרחים ותיקים

 העירייה רואה בברכה את התמיכה בפעולות למען אזרחים ותיקים, סיוע וחיזוק אוכלוסייה זו. 

 קריטריונים: 

 ניקוד פירוט קריטריון

ציונה מתוך כלל מקבלי -חוז מקבלי שירות שהם תושבי נסא

 השירות:

0-30% 1 

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס

 השירות:

30-70% 2 

ציונה מתוך כלל מקבלי -אחוז מקבלי שירות שהם תושבי נס 

 השירות:

70-100% 3 

 1 40עד  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 3 100עד  תושבי נס ציונה מקבלים השירות:מספר 

 5 100מעל  מספר תושבי נס ציונה מקבלים השירות:

 3 בלעדי בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 2 נותני שירות 3עד  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 1 נותני שירות 3מעל  בלעדיות השירות לעומת ארגונים אחרים:

 1 1שירות  ים של העמותה לתושבי העיר כולל:מגוון השירות

 2 שירותים 3עד  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 3 שירותים 3מעל  מגוון השירותים של העמותה לתושבי העיר כולל:

 5 גבוה היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים לאגף:

 3 בינוני מתן מענים משלמים לאגף:היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי ב

 1 נמוך היקף שיתוף פעולה עם אגף מקצועי במתן מענים משלמים לאגף:

 3 שעות 3יומי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

שעות  4שבועי מעל  תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי העיר:

 שבועיות

2 

שעות  4חודשי מעל  יר:תדירות השירות לאורך השבוע לתושבי הע

 חודשיות

1 
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 ניקוד פירוט קריטריון

 1 20%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 2 50%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 3 90%עד  אחוז מקורות מימון עצמאיים:

 0 יש האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר:

 10 אין האם יש יו"ר/מנכ"ל בשכר:

תושבי שביעות רצון האגף המקצועי בעירייה מרמת וטיב השירות ל

 העיר:

 1 לא טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעירייה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 2 כמעט טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעירייה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 3 טוב

שביעות רצון האגף המקצועי בעירייה מרמת וטיב השירות לתושבי 

 העיר:

 4 טוב מאוד

גף המקצועי בעירייה מרמת וטיב השירות לתושבי שביעות רצון הא

 העיר:

 5 מצוין

 1 שנים 3עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 3 שנים 5עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 5 שנים 10עד  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

 7 שנים 10מעל  שנות פעילות בעיר )ותק, יציבות(

שמונה על ידי הוועדה לכל תחום על סמך  ניקוד הצוות המקצועי

התרשמותם מפעילות העמותה בעיר. בהתייחס לאיכות השרות 

וחשיבותו לעירייה תוך מתן דגש לנושאים הבאים:  בלעדיות 

השרות, ייחודיות השירות והיקף האנשים להם ניתן השירות וחיוניות 

 השירות.

 40עד  מדד איכות

 

 נקודות לפחות עפ"י הקריטריונים לעיל. 21ד מינימאלי של תנאי סף לקבלת תמיכה הוא ניקו

 87ניקוד מקסימלי קריטריונים:

תקציב התמיכה בתחום כאמור, לחלק לסך הנקודות שקיבלו כל העמותות שאושרו  %100נקודה = סך 

 בתחומים כאמור.
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 חלוקת תקציב הנוער:

 חלוקת התמיכה עפ"י התבחינים הבאים:

 היקף תמיכה קריטריון

מסך התקציב הכולל  56.7%עבור כל חניך תמיכה של  מספר חניכים תושבי העיר

 חלקי סך כל החניכים בכל התנועות 

השתתפות בפעילות התנדבותית, 

 פעילויות בשנה 6לפחות 

מסך התקציב  13.2%עבור כל חניך שווה  -תוספת לחניך 

 הכולל חלקי סך כל החניכים בכל התנועות.

מסך התקציב  2.2%עבור כל חניך שווה  -תוספת לחניך  העדה האתיופיתמספר חניכים יוצאי 

 הכולל חלקי סך כל החניכים בכל התנועות.

מסך התקציב  5.7%עבור כל חניך שווה  -תוספת לחניך  מספר חניכים עם צרכים מיוחדים

הכולל חלקי סך כל החניכים בכל התנועות המתאימים 

 לקריטריון זה

מסך התקציב  6%עבור כל חניך שווה  -תוספת לחניך  יוחדים מורכביםמענק חניכי צרכים מ

הכולל חלקי סך כל החניכים בכל התנועות המתאימים 

 לקריטריון זה.

מענק להעסקת רכז בשכר בהתאם 

 לחלקיות המשרה 

 11.7%תוספת לרכז בהתאם לחלקיות משרה שווה 

מענק לשיתוף פעולה עם מחלקת 

 הנוער

 מסך התמיכה  4.5% תוספת לעמותה שווה

 

 תחולה

והם נתונים לשינוי, על פי מדיניות העירייה  2022התבחינים יחולו על חלוקת תמיכות ע"י העירייה בשנת הכספים 

  כפי שתקבע.
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2022חוו"ד יועמש לתבחינים לשנת  3-נספח א'
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 ואולמות מקלטיםכיתות לימוד רשות שימוש ב לעדכון נוהלחוו"ד  1-נספח ב'
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רשות שימוש בכיתות לימוד מקלטים ואולמות  -נוהל מעודכן  2 -נספח ב

נוהל רשות שימוש 
pdf.במוסדות עירוניים המצויים במתקנים בתמורה

הצהרת סגן רה"ע אריאל אלמוג – 3נספח 

הנוהל מתחיל בעמוד הבא
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Municipality of Ness-Ziona 

 בתמורה מתן רשות שימוש שם הנוהל:
מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

מס' נוהל:

2020פברואר  19 תאריך תוקף: יתמנכ"ל מאשר הנוהל:

8 מתוך 1 עמוד

תוכן עניינים

סעיף 
בנוהל

עמודנושא

2רקע1
2מטרת הנוהל2
2אחריות3
2התקשרות שהיא בסמכות העירייה בלבד4
 במוסדותו תהליך הבקשה לקבלת רשות שימוש במתקנים5

 עירוניים
3

4חידוש והארכת חוזה6
4מתן רשות שימוש חד פעמית7
במוסדות  במתקניםשימוש חד פעמי של תושבים/הורים 8

 עירוניים
5

טבלה מרכזת המפרטת את הגורמים המאשרים והמסמכים 9
 הדרושים

6

6דמי שימוש10
7ביטוח11
7נושאים נוספים12
7נספחים13

נספח ב- 2 נוהל מעודכן - רשות שימוש בכיתות לימוד מקלטים ואולמות



ס    נ ת  י י ר י ה-ע נ ו י  צ

Municipality of Ness-Ziona        
 

 

 
 בתמורה מתן רשות שימוש שם הנוהל:

מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

  מס' נוהל:

 2020פברואר  19 תאריך תוקף:  יתמנכ"ל מאשר הנוהל:
 

 8 מתוך 2 עמוד

 

 רקע

 לתת העיר ברחבי העירוניים למוסדות מאפשרת ,("העירייה" :להלןעיריית נס ציונה ) .1.1
 ,םעירוניי נכסים המהוויםת מוסדוב צוייםם המבמתקניבתמורה  שימוש רשות

 .חינוך, תרבות וספורט בלבד למטרות ,חוץ לגורמי

לעירייה או להנהלת המוסד העירוני, על פי  נזקפות השימוש רשות ממתן ההכנסות .1.2
 החלטת העירייה.

בתמורה זה מציג את ההנחיות והטיפול בבקשה לקבלת רשות שימוש  מסמך .1.3
אולמות  ,, מרכזי חינוךעירוניים ינוך תרבות וספורטח במוסדותבמתקנים המצויים 

 להלן:), עפ"י החלטת העירייה וכל מוסד עירוני אחר ,ציבוריים מקלטים ספורט,
ציבוריים / פרטיים, ארגונים ואגודות בעיר  ,לשימוש גורמי חוץ  ("מוסדות עירוניים"

 .ציונה-נס

במוסדות המצויים  םבסמכות ועדת המתקנים לאשר שימוש או אי שימוש במתקני .1.4
 .העירייה יתמנכ"ל –.  יו"ר הוועדה העירוניים

/אגף הספורט/מחלקת הנוער/מחלקת החינוך אגף נציגים של: חברים בוועדה
. משתתפי חובה ופורום מינימלי המשפטיוהשירות גזברות  ,נכסים מחלקת ,הביטחון

 .םנכסימחלקת , משפטיה השירותנציג , יתמנכ"ל –לקבלת החלטות 

 רהמט .2

במתקנים בתמורה שימוש רשות מטרת הנוהל להגדיר את תהליך העבודה לבקשה ל .2.1
 .מוסדות עירונייםבהמצויים 

 הגדרת האחריות והסמכות בתהליך . .2.2

 אחריות .3

/ מנהל מחלקת הביטחון מנהל אגף/האחריות ליישום נוהל זה חלה על מנהל אגף החינוך
 .הנוער/מנהל מחלקת הספורט

 :ואשר אינה כלולה בנוהל זה ירייה בלבדהתקשרות שהיא בסמכות הע .4

אינם מוסמכים לטפל בבקשת רשות שימוש במתקנים  העירונייםמוסדות המנהלי  .4.1
 במקרים הבאים: מוסדות עירונייםהמצויים ב

 ; המשנכאשר תקופת רשות השימוש המבוקשת הינה לתקופה של למעלה  .4.1.1

 או

ימוש כאשר רשות השימוש הניתנת למבקש, מעניקה למשתמש זכות ש .4.1.2
)דהיינו, המצוי במוסד העירוני חודי מהמבנה או המתקן יבחלק יבלעדית 

או  בשעות הלימודאף לא  ,אינו עושה שימוש בחלק זה עירוניהמוסד ה
 (;של המוסד הפעילות
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 מחלקת מנהלאל  עירוניבמקרים המפורטים לעיל, יפנה מנהל המוסד ה .4.1.3
 אשר יטפל בנושא.  נכסי העירייה

 בתי כנסתהפעלת למטרת  מוסדות עירונייםימוש באין להעניק רשות ש .4.1.4
 ו/או משרדים ו/או מחסנים.

בשבתות  העירונייםמוסדות ם המצויים בחל איסור ליתן שימוש במתקני .4.1.5
 ., למעט באולמות ספורטובחגי ישראל

 עירונייםבמוסדות ההמצויים תהליך הבקשה לקבלת רשות שימוש במתקנים  .5

ת שימוש במתקן עירוני הנמצא בתחום המוסד "( לעשוהמבקש" גורם המבקש )להלן: .5.1
)להלן: "( יפנה בבקשה למתן רשות שימוש במתקן המתקן)להלן: " העירוני

 כמפורט בטבלה שלהלן:בו נמצא המתקן  העירונילמנהל המוסד "( הבקשה"

 מנהל המוסד העירוני המתקן

 מנהל המוסד החינוכי כיתה בתוך מוסד חינוכי

 יסמנהל אשכול פ אשכול פיס

 מנהל אגף הביטחון מקלט

 מנהל מחלקת הספורט אולם ספורט

 מנהל מחלקת הנוער מתנסים

 

  .1בנספח על גבי  טופס שדוגמתו  העירוניהבקשה תוגש למנהל המוסד  .5.2

יבדוק את הבקשה ויוודא שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים.  עירונימנהל המוסד ה .5.3
/המחלקה אגףהלמנהל את הבקשה  עירונילאחר ביצוע הבדיקה יגיש מנהל המוסד ה

  ."(המנהל האחראי)להלן: " אליו הוא שייך

 הבקשה תכלול:  .5.3.1

 פרטי המבקש  .5.3.1.1

 המתקן / המוסד הנדרש פרטי  .5.3.1.2

 וך השימוש בפרטי השימוש ומש .5.3.1.3

 פרטי האחראים שישהו במתקן במהלך השימוש  .5.3.1.4

 היקף משתתפים  .5.3.1.5

 מנהל המתקן / מוסד  הסכמת .5.3.1.6
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  5.6רט להלן בסעיף כמפועל ידי המבקש  חתום חוזההעתק  .5.3.1.7

הרלוונטי את האחראי מנהל ה, יזמן 5.3 לעיל בסעיףהבקשה כמפורט לאחר בדיקת  .5.4
 ועדת המתקנים לקבלת החלטתה.

יעביר את החלטת ועדת המתקנים )גם החלטה חיובית וגם החלטה  חראימנהל האה .5.5
 יום ממועד הגשת הבקשה. 30שלילית( למנהל המוסד העירוני עד 

  – וזהעל ח המבקשהחתמת  .5.6

 – /2נספח  -את המבקש  לחתימה על חוזה  יזמין העירוני המוסדמנהל  .5.6.1
נספח חוזה רשות שימוש במקלטים /  – א'2נספח /  חוזה רשות השימוש

ויקפיד כי החוזה ייחתם בפניו חוזה רשות שימוש באולמות ספורט,  – ב'2
 ע"י המבקש / המוסמכים כדין מטעם המבקש, ללא כל הסתייגות שהיא.

 ההתקשרות: לחתימה על חוזהגשים ד .5.6.2

מתן רשות  נה טרםתוגשאשר ועדת המתקנים תאשר בקשה  .5.6.2.1
 ולא בדיעבד. שימוש וקיום פעילות במתקן

באישור ועדת המתקנים/  רק  יבוצעושינויים בנוסח החוזה  .5.6.2.2
  .וטרם חתימת המבקש על החוזה היועמ"ש

את המסמכים  ניעירוה המבקש למנהל המוסד, ימציא לאחר אישור ועדת המתקנים .5.7
 הבאים:

 ציונה-עיריית נסלפקודת השימוש לכל תקופת השימוש המחאות בגין דמי  .5.7.1
 ובאשכול פיס. ספורט מתן רשות שימוש במקלטים, באולמותעבור 

עבור  לפקודת בית הספרהמחאות בגין דמי שימוש לכל תקופת השימוש 
 .הספר )כיתות(-מבני בית

נספח דרישות ביטוח חתום  -חיםככל שנדרש עפ"י הנחיית מחלקת הביטו .5.7.2
  .ביטוחיםה כנדרש ע"י מחלקתבנוסח , המבקשע"י חברת הביטוח של 

את החוזה החתום ע"י  הרלוונטי האחראי מנהלליעביר העירוני  מנהל המוסד .5.8
 . ככל ונדרש האישור הביטוחיאת המבקש ו

 כפוף לאישור ועדת המתקנים למתן רשות השימוש, להמצאת חוזה רשות שימושב .5.9
ההמחאות בגין דמי השימוש והאישור קיום חתום כדין על ידי מגיש הבקשה, 

, כשהוא תקין בהתאם לדרישות היועץ הביטוחי של העירייה , ככל ונדרש,ביטוחיה
על חוזה רשות השימוש ותעביר את חוזה רשות השימוש החתום על  תחתום העירייה

 .העירוני ידה למנהל המוסד

את  יעביר המנהל האחראי –לפקודת עיריית נס ציונה במקרים בהם התשלום הינו  .5.10
 לגזברות העירייה. ההמחאות בגין דמי השימוש לפירעון, 

ככל שבעסקה יש מרכיב מע"מ, יחול מרכיב המע"מ על הגורם שנתן  –תשלום מע"מ  .5.11
 את רשות השימוש. מרכיב זה יתווסף לתעריף דמי השימוש.
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 חידוש והארכת חוזה:  .6

 כל חוזה רשות שימוש במתקן ניתן לחדשו רק בנוהל ובתהליך כפי שצוין לעיל.  .6.1

 שנה אחת.  עד-תוקף החוזה  .6.2

תקופת במהלך  המוסד העירוניבהתקשרויות לתקופה של פחות משנה, רשאי  .6.3
לתקופות נוספות, ובלבד שסך כל  להאריך למשתמש את תקופת השימוש ההתקשרות

במקרה זה על המשתמש לחתום על ודשים. ח 12תקופת ההתקשרות לא תעלה על 
המחאה/ות בגין דמי בצירוף  ותואולהמציא  3נספח חוזה בנוסח  טופס הארכת

  .השימוש הנוספים בתקופת השימוש הנוספת

 , על מנהל המוסד להגיש לועדת מתקניםלשנהבמידה ותקופת החוזה הינה מעבר  .6.4
וש במתקן לגבי בקשה חדשה  לקבלת רשות שימ (המנהל האחראי)באמצעות 

 התקופה הנותרת.

 (מתן רשות שימוש חד פעמית  )ללא פניה לוועדה .7

יהיה רשאי לאשר מתן רשות שימוש חד פעמית למבקש ללא  עירונימנהל המוסד ה .7.1
 צורך בהפניית הבקשה לועדת מתקנים. 

פעמים במגבלת זמן מוגדרת  5מתן רשות שימוש חד פעמית = שימוש עד מקסימום  .7.2
 מחודש. מראש ולא יותר

מתן רשות שימוש חד פעמית במתקן יחתום המבקש  על  עירוניאישר מנהל המוסד ה .7.3
כתב התחייבות בלתי חוזרת בקשר עם קבלת רשות שימוש חד פעמית  – 4נספח 

לפני  לעיל 5.7.1  הגוף הרלוונטי כפי שצויין בסעיףבצירוף המחאה לפקודת  במתקן,
 העמדת המתקן לשימוש המבקש.

 .עירייהה חתימתטיפול ביעביר לגזברות את כתב ההתחייבות ל העירוני המוסדמנהל  .7.4
כי ניתן להשתמש  המבקשאת העירוני  המוסדיעדכן מנהל העירייה רק לאחר חתימת 

 במתקן.

על מתן רשות שימוש חד פעמית במתקן, יחולו כל ההוראות המפורטות בפרק זה,  .7.5
 בשינויים המחויבים. 

 במוסדות עירונייםהמצויים  במתקניםים של תושבים/הורשימוש חד פעמי  .8

המבקשים להשתמש במתקן באופן חד פעמי ושלא למטרות והורי תלמידים תושבים  .8.1
  .יפנו למנהל המוסד העירוני לקבלת אישורורווח 

לשימוש במתקן באופן חד פעמי ושלא למטרות רווח, הינה  מוסד עירונייוזמה של  .8.2
 בסמכות מנהל המוסד העירוני.

חתונה, בר מצווה,  -כגון  מוסדות עירונייםעל קיום אירועים פרטיים בחל איסור  .8.3
 .ברית מילה וכדומה, למעט ימי הולדת

 לתשומת לב מנהל המוסד: .8.4
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על פי דין בגין אובדן או  הביטוחים המכסים את אחריות תהעירייה עורכ .8.4.1
 נזק למשתמש עקב מעשה או מחדל של העירייה.

כל אובדן או נזק שנגרמו לצד מוסכם בזה כי המשתמש יהיה אחראי ל .8.4.2
שלישי כלשהו, לרבות לעירייה ו/או למתקן עקב מעשה או מחדל של 

 המשתמש.

העירייה אינם מכסים כל מעשה, אובדן ביטוחי למען הסר ספק, מודגש כי  .8.4.3
 ו/או נזק אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש. 

 הדרושים  טבלה מרכזת המפרטת את הגורמים המאשרים והמסמכים .9

וועדת מתקנים  נושא
 כן/לא

 נספחים נדרשים מורשי חתימה על חוזה

בקשה לקבלת רשות 
שימוש במתקנים 

במוסדות המצויים 
 עירוניים

 הגשת בקשה-1נספח  עירהגזבר +ר'  כן

 חוזה-ב'2א'/2/ 2 נספח

נספח דרישות ביטוח )ככל 
 ונדרש(

 3נספח  עירהגזבר+ר'  לא חידוש/הארכת חוזה

שות שימוש חד מתן ר
 פעמית

 הגשת בקשה-1נספח  עירונימנהל המוסד ה לא

כתב התחייבות  -4נספח 
 בלתי חוזרת 

פניית תושבים והורי 
תלמידים לשימוש 

 במתקנים

החינוכי מנהל המוסד   לא
  עירוני

 לא נדרש

 

 דמי השימוש  .10

 כמופיע –העירייהדמי השימוש, ייגבו בהתאם לתעריפים המעודכנים שאושרו ע"י  .10.1
  .5נספח מס'  -תעריפיםבנספח 

דמי השימוש יעודכנו מעת לעת על ידי העירייה. הודעה על דמי השימוש המעודכנים  .10.2
 .העירונייםמוסדות התשלח למנהלי 

דמי השימוש אשר ישולמו על ידי מגיש הבקשה יהיו על פי התעריף התקף במועד  .10.3
 .לבין העירייהחתימת חוזה רשות השימוש בינו 

בהתאם למופיע בנספח תייחסים ליחידת שימוש אשר מוגדרת דמי השימוש מ .10.4
 התעריפים.
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מרכיב המע"מ על יחול , (כפי שיעורו מעת לעת) ככל שבעסקה יש מרכיב מע"מ .10.5
  .לדמי השימוש . מרכיב המע"מ יתווסףהמוסד העירוני שנתן את רשות השימוש

 ית.המנכ"ל, אלא באישור , כי לא ניתן להפחית מדמי השימושמובהר בזאת .10.6

 

 

 ביטוח  .11

תנאי  -המבקש להמציא נספח ביטוח נדרש עפ"י הנחיית מחלקת הביטוחים וככל  .11.1
על החוזה הינו המצאת אישור חתום של חברת ביטוח מוכרת  העירייהלחתימת 

  .בנספח דרישות הביטוחכנדרש ובעלת מוניטין בישראל על קיום ביטוחים 

ח לפני תחילת פעילות ומתן על מנהל המוסד לדאוג, כי המבקש יסדיר את הביטו .11.2
 שימוש במתקן. 

 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מודגש כי : .11.3

על פי דין בגין אובדן או  הביטוחים המכסים את אחריות עורכתהעירייה  .11.3.1
 נזק למשתמש עקב מעשה או מחדל של העירייה.

מוסכם בזה כי המשתמש יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרמו לצד  .11.3.2
לעירייה ו/או למתקן עקב מעשה או מחדל של  ,לרבותשלישי כלשהו, 

 המשתמש.

למען הסר ספק, מודגש כי ביטוחי העירייה אינם מכסים כל מעשה, אובדן  .11.3.3
 ו/או נזק אשר נגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש.

 נושאים נוספים .12

 ניקיון .12.1

 .לאחר השימושהמתקן דמי השימוש כוללים גם את ניקיון 

 הלך הפעילות:נוכחות נציג אחראי במ .12.2

דים במעמד חתימת החוזה, תגובש החלטה לגבי הגורם האחראי המוסכם על הצד
חשמל, מים  ויסייע בכל הדרישות הטכניות )בעיותשילווה בנוכחותו את הפעילות 

 (.וכו'

 בטיחות : .12.3

המבקש חייב להקפיד על הוראות הבטיחות שהוגדרו ע"י משרד החינוך, התרבות 
בהתאם ליעוד  מנהל אגף הביטחוןו/או  יחות של העירייהו/או יועצי הבטוהספורט 

 המבנה והמתקנים.

 פיקוח ובקרה: .12.4
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 בתמורה מתן רשות שימוש שם הנוהל:

מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

  מס' נוהל:

 2020פברואר  19 תאריך תוקף:  יתמנכ"ל מאשר הנוהל:
 

 8 מתוך 8 עמוד

 

בהיבטים הכספיים ונוהלי בקרה ומעקב לגבי יישום ההסכמים  יבצע המנהל האחראי
 הנה"ח, והשימוש הפיזי במתקנים על פי החוזים שאושרו.

 נספחים .13

 טופס בקשה לשימוש במתקן עירוני. – 1נספח  .13.1

 .)כללי( ימוששחוזה רשות  – 2נספח  .13.2

 .חוזה רשות שימוש במקלטים –א' 2נספח  .13.3

 .חוזה רשות שימוש באולמות ספורט –ב' 2נספח  .13.4

 .חוזהטופס הארכת  – 3נספח  .13.5

 .כתב התחייבות בלתי חוזרת - 4נספח  .13.6

 פרוט דמי השימוש. – 5נספח  .13.7
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 מתן רשות שימוש בתמורה שם הנוהל:

מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

  מס' נוהל:

 2020פברואר  19 תאריך תוקף:  יתמנכ"ל מאשר הנוהל:
 

 3 מתוך 1 עמוד

 

 1נספח 

 בקשה לשימוש במתקן המצוי במוסד עירוני

 אל: 
 ציונה-עיריית נס

 
 פרטי המבקש .א

 מעמד משפטי: חברה/ע"ר שם הגוף המבקש

 ח.פ/מס' עמותה

 פירוט הפעילות

שם הממונה מטעם 
 הגוף המבקש

 כתובת: פקס:מס'  מס' טלפון:

 

 

 פרטי המוסד העירוני המבוקש .ב

  שם המוסד העירוני

  המתקן המבוקש

 תיאור הפעילות בחלוקה לימים:

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום א':    סוג הפעילות:  

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום ב':    סוג הפעילות:  

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום ג':    סוג הפעילות:  

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום ד':    סוג הפעילות:  

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום ה:    סוג הפעילות:  

                          עד שעה:   ______                            משעה:                                         יום ו':    סוג הפעילות:  

  מספר משתתפים

מס'   סוג הכיתה / חדר
 כיתות/חדרים

 

  היעדאוכלוסיית 

ציוד/אביזרים שישמשו 
 לפעילות
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 מתן רשות שימוש בתמורה שם הנוהל:

מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

  מס' נוהל:

 2020פברואר  19 תאריך תוקף:  יתמנכ"ל מאשר הנוהל:
 

 3 מתוך 2 עמוד

 

פרטי האחראים שישבו 
במוסד/במתקן במהלך 

 השימוש

 

  הערות

  אחר

 

 :הצהרה .ג
פרטיו ידועים לי ולממונים שברור לי שפרטים אלו כפופים לתנאי החוזה שנחתם על ידי 

 בשטח.
 

 

 חתימה וחותמת הגוף המבקש  שם פרטי ושם משפחה  תאריך      

 
 

 :המוסד העירוניחתימת  .ד
מהווה הסכמה לפעילות: בטיחות )כיבוי אש, מכון התקנים לתקני ספורט, בטיחות באופן 

 כללי(

 

 חתימה                    שם פרטי ושם משפחה  תאריך       

 
 

 )בתי ספר, ספורט, נוער, ביטחון וכו'(  המחלקה המקצועיתהמלצת  .ה

________________________________________ 

 

 _________________________  מנהל האגף/המחלקה הרלונטי:המלצת  .ו
 
 

 חתימה                   שם פרטי ושם משפחה  תאריך      

 

 

 ***השימוש במתקן מותנה באישור ועדת המתקנים וחתימת חוזה

 ***אין להגיש פניות ובקשות בדיעבד
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 מתן רשות שימוש בתמורה שם הנוהל:

מתקנים המצויים ב
 מוסדות עירונייםב

  מס' נוהל:

 2020פברואר  19 תאריך תוקף:  יתמנכ"ל מאשר הנוהל:
 

 3 מתוך 3 עמוד

 

 



 לליכ–רשות שימוש 
19.2.20 

 שימוש ת  ו ש רח ו ז ה   
=-=-=-=-=-=-=-==- 

 
 __________שנת   לחודש     ביום חתם בנס ציונה שנ

 
 

 נס ציונה  יתיעיר ב   י   ן      :
 , נס ציונה9רח' הבנים   
 "(העירייה)להלן: "  
 מצד  אחד         

 
 
 

 _______________________ ל  ב  י  ן    :
 _______________________ 

  _______________________ 
 "י המוסמכים להתחייב ולחתום בשמה:ע 
 ______________ ת.ז. ______________ 
 ______________ ת.ז._______________ 
   "(המשתמש" )להלן: 

 מצד  שני         
 
 

חלקה כבמקרקעין הידועים  ת/חוכרת מלא הזכויותוהעירייה הינה בעל : ה ו א י ל
המוסד עליהם בנויים מבני  ________גוש ב  ______

"המוסד )להלן:  בנס ציונה ,_____________ ברח' ___________עירוניה
 ;("עירוניה

 
 בקשה לשימוש ב: עירוניהגיש למנהל המוסד ה המשתמשו ו ה ו א י ל :

 ;( _________ "הכמות"____ )להלן: 
 __ ;( _______"הכמות"____ )להלן: 

"המתקן ו/או המתקנים ( _________ ; )להלן: "הכמות"____ )להלן: 
 (בהתאמה"

 
 לחוזה זה; בנספח א'לרבות הציוד המפורט 

 
להתקשר עם המשתמש  רייהעיה הסכימה עירוניולאור בקשת מנהל המוסד ה ו ה ו א י ל :

כל , ה("ימושהשרשות " )להלן:בחוזה זה לצורך מתן רשות שימוש במתקן 
 ;בהתאם לתנאים ולתקופה כמפורט בחוזה להלן

 
 

 :כדלקמן הצדדיםן ביהוצהר, הותנה והוסכם בזאת פיכך ל
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
 
 המבוא לחוזה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1 .1
 

ות כותרות המשנה בחוזה זה הינן לצורך התמצאות בלבד, הן אינן מהו 1.2 
 חלק מהותי מחוזה זה ולא תשמשנה לצורך פירושו. 
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  השימוש רשות
 
יה בכפוף לקיום ומילוי הוראות חוזה זה מעניקה בזאת העירי 2.1 .2

שימוש, לתקופת רשות השימוש ולמטרת השימוש, , רשות משתמשל
למעט האמור לעיל, לא  .כהגדרתן להלן כמפורט בתנאי חוזה זה

 ת שהן במתקן. תהיינה למשתמש כל זכויו
 

חוזה זה לא יפורש כאילו יוצר בין הצדדים יחסי שכירות או חכירה  2.2 
בקשר למתקן, או כל חלק הימנו והמשתמש מוותר בזה וויתור גמור 
ומוחלט על כל טענת שכירות ו/או טענת חכירה ו/או כל טענה אחרת, 

 בקשר עם המתקן, או חלק הימנו.
 

 אי תחולת חוק הגנת הדייר
 

מוצהר ומוסכם כי על יחסי הצדדים על פי חוזה זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר             .3
, ו/או הוראות כל חוק שיבוא המקנים הגנה לדייר, 1972 – )נוסח משולב(, התשל"ב

לתקן ו/או להחליף את החוק הנ"ל, ו/או כל חוק אחר המעניק ו/או שיעניק למשתמש 
והחוק הנ"ל כפי שיתוקן ו/או יוחלף פ"י חוקים כאמור הגנה מסוג דומה להגנות ע

כאמור וכל חוק אחר כאמור לעיל וכן כל תקנה ו/או הוראה ו/או חיקוק שחוקקו ו/או 
 .יחוקקו בעתיד עפ"י כל חוק כאמור לא יחולו על המשתמש, על המתקן ועל חוזה זה

 הצהרות והתחייבויות המשתמש

 

  תקן, בדק אותו ומצא כי הוא מתאיםהמשתמש מצהיר כי ראה את המ 4.1 .4
למטרות פעילותו וכי  הוא  מוותר על כל טענה ו/או פגם ו/או לצרכיו 

 .בקשר עם המתקן אי התאמה
 

 . AS-ISשהמתקן נמסר לו במצבו המשתמש מצהיר כי ידוע לו  4.2 
 

כל  ,עירוניהמשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יכניס לתחום המוסד ה 4.3 
 .ו/או העירייה מראש בכתב עירוניאלא בהסכמת המוסד ה א,ציוד שהו

 ו/או העירייה להכנסת ציוד של  עירוניה ניתנה הסכמת המוסד 
 שהוכנס הציוד  , יהא עירוניאו לתחומי המוסד ה למתקן, המשתמש 

לעירייה ו/או למנהל וכאמור על ידי המשתמש באחריותו הבלעדית, 
בקשר לציוד הנ"ל ו/או בקשר  אחריות  לא תהא כל עירוניה המוסד

השימוש בציוד ו/או הצבתו בתחומי המוסד לכל נזק אשר ייגרם עקב 
 .עירוניה

 
המשתמש  מצהיר  כי יפנה  את  כל  הציוד  הנ"ל  במועד  בו  עליו     

לפנות את המתקן בהתאם  להוראות חוזה זה. לא פינה המשתמש את 
 ( ימים 5חמישה ) של   מור, גם לאחר שניתנה לו התראההציוד כא

רשאי לפנות את הציוד, על  עירונימנהל המוסד ה יהא  ובכתב,  מראש 
לכל מקום אחסון על פי שיקול דעתו של מנהל  חשבון המשתמש,

  עמלהההובלה והאחסון, וכן  הוצאות הפינוי,  , כל עירוניה המוסד 
 ידי המשתמש  על  וישולמו   יחולו אלו,  הוצאות מ 10%  של בגובה 
בגין כך כלפי העירייה ו/או כלפי טענה כל  ולמשתמש לא תהא  בלבד 

 . עירונימנהל המוסד ה
 

 להשתמש במתקן בהתאם להוראות כל דין, לרבות  מתחייב  המשתמש  4.4 
לעת ובהתאם  כפי שיהיו בתוקף מעתחוזרי מנכ"ל משרד החינוך, 

ובין  עירונישיקבל מהעירייה ו/או ממנהל המוסד ה נוספות  וראותלה
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נושא שימוש במקלטים ציבוריים דו בהיתר, הנחיות העירייה ופקע"ר, 
  .תכליתיים

 
אינו נוטל חלק בשימוש שנעשה  עירוניהמשתמש מצהיר כי המוסד ה 4.5 

 על ידו במתקן.
 

ולהודיע י המשתמש מתחייב לשמור על המתקן מפני  הסגת גבול כלשה 4.6 
, על כל מקרה של הסגת גבול , ולעירייהעירוניה מיד למנהל המוסד

 .כאמור
 

המשתמש יהיה אחראי להפעלת מערכת האזעקה בסוף הפעילות,  4.7 
 ולסגירת החלונות והשערים.

   
המשתמש מתחייב להימנע מכל הפרעה לשימוש ביתר חלקי המוסד  4.8 

 .עירוניה
 
 קופת ההרשאהת
 
ות השימוש במתקן תינתן למשתמש בכפוף לחתימת חוזה זה על ידי זכ 5.1 .5

המשתמש, הפקדת דמי השימוש במלואם, ולהמצאת אישור על קיום 
ה, כשהוא חתום על ידי המבטח )תנאים חוזל 'בביטוחים בנוסח נספח 

 מצטברים(
 

 רשות השימוש ניתנת למשתמש כדלקמן: 5.2 
 

 עד שעה   משעה    ימים    ד תאריך ע   מתאריך   כמות         מתקן     
 
     _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 

   _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 

   _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 

  ___    ____   ________ _____     ____   ____   _______    ___ 
 

   _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 
 

אם לא יופיע המשתמש במועד הנקוב לעיל, לקבלת רשות השימוש  5.3 
במתקן, ייחשב תאריך זה כתאריך העמדת המתקן לרשותו בהתאם 

לשביעות רצונו המלאה לחוזה זה והמשתמש ייחשב כמאשר קבלתו 
ותחולנה עליו כל ההתחייבויות בגינו, לרבות כל התשלומים החלים 

 עליו על פי חוזה זה, ללא יוצא מן הכלל.
 

על אף האמור לעיל, תהא העירייה רשאית להביא לסיומו של החוזה  5.4 
לפני תום תקופת רשות השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד 

 ימים לפני מועד הסיום כאמור. 30מש שתודיע על כך למשת
מוש כאמור, יפנה השירשות קופת למשתמש על סיום תרייה הודיע העי  

המשתמש את המתקן במועד הקבוע בהודעת העירייה והינו מוותר על 
כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הבאת תקופת רשות השימוש 

 לידי סיום מוקדם כמפורט בסעיף זה.
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 מטרת הרשות 
 
"י חוזה זה היא עפ משתמשהרשות הניתנת ל 6.1 .6

__________________________________________________
__________________________________________________

 מטרה אחרת שהיא. לכלא ול
 

לא יהא רשאי לשנות את מטרות הרשות ו/או להוסיף עליהן  המשתמש 6.2 
לכך בכתב ומראש  עירוניוהמוסד ה עירייהאלא אם יקבל את הסכמת ה

וכן  עירונים המוסד הרשאייהיו ובכפוף לתנאי ההסכמה, אם תינתן, 
העירייה להתנות הסכמתן בכל תנאי שיראה להם או לסרב לשינוי 

 השימוש, בכפוף לכל דין.
 

מהפעילות  שונהפעילות  מבנהעשה בילא תמתחייב כי  המשתמש 6.3
 .משתמשלה רשות השימוש ניתנעבורה 

 
פעילות פוליטית ו/או מפלגתית  מבנהמתחייב לא לקיים ב המשתמש 6.4

 כלשהי.
 

המשתמש יאפשר לעירייה ו/או למי מטעמה לבקר במתקן בכל עת אף  6.5
 ללא תיאום מראש עמו.

 
ולעיין בספרי  מתקןלעירייה ו/או מי מטעמה לבקר ב יאפשר המשתמש .6.6

 , בתאום מראש עמו.המשתמשהחשבונות של 
 

 , על סעיפיו הקטנים,6אי עמידה בתנאים ובהתחייבויות על פי סעיף  6.7
 אתלהשיב  המשתמשתביא לביטול חוזה זה ועם ביטולו מתחייב 

 יה.ימיידית לחזקת העירתקן המ
 

 דמי השימוש
 

קבלת רשות השימוש במתקן, ישלם המשתמש לעירייה דמי בגין  7.1 .7
כוללים,  שימוש דמי   ובסה"כ __ ₪ _______שימוש לחודש בסך של 

בתוספת _ ₪ __________בסך של רשות השימוש תקופת  למלוא
ככל שיחול מע"מ בגין העיסקה, יתווסף המע"מ לסכום כחוק. מע"מ 

 דמי השכירות. 
המע"מ שיתווסף  לדמי  השכירות ישולם תשלום  בזאת, כי מובהר   

 חלופין, ניתנתלקראי כחוק. א עסקת על  דיווחבאמצעות העירייה  ע"י
וק בח עצמית כהגדרתה חשבונית לעירייה  להציג אפשרות לשוכר
 מע"מ.

 
יפקיד  ,רשות שימוש במתקןים לעם קבלת אישור ועדת מתקנ 7.2

 דמי  עבור  המחאות  ____, עירוניהמשתמש  בידי מנהל  המוסד ה
 השימוש.רשות  תקופת כל  עבור  שימוש

 
ע"י  עירייהיובהר כי הסכם זה מוגבל להיקף תמורה כולל שישולם ל    7.3

 .בתוספת מע"מ₪  003,142ם שלא יעלה על , בסכומשתמשה
 

  פיגור בביצוע תשלום דמי השימוש
 
 
תשלום דמי שימוש  אשר לא  ישולם במועדו  תתווסף, בנוסף לכל  8.1 .8

בנק הפועלים בתהיה נהוגה  אשר ם ריבית פיגורים,ג ההצמדה,להפרשי 
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ו מק מאושרת  , בגין חריגה בלתי דביטורייםחוזרים בחשבונות ע"מ, ב
 הריבית תחושב עבור כחוק.  לריבית יתווסף מע"מ  ,אשראי מאושר

שבפיגור לשלם את הסכום על המשתמש  היה שבו  היום  מן  התקופה 
 ועד היום בו שילם אותו בפועל. 

 
( ימי עסקים, בתשלום 7פיגור חוזר, או פיגור יחיד העולה  על  שבעה ) 8.2

חוזה זה  יחשב כהפרה  יעל  פעירייה לשלם ל  כל שהוא שעל המשתמש
את כל הסעדים המוקנים לה עירייה המקנה ל יסודית  של  חוזה  זה, 

על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בקשר להפרה יסודית של החוזה, לרבות 
 די של ההסכם.יהזכות לביטולו המי

 
 מסים, היטלים ותשלומיםהוצאות 

 
ם, ממשלתיים המסים, ההיטלים והתשלומימוסכם בזאת כי כל  9.1 . 9

למעט  ועירוניים הנובעים מהשימוש במתקן על ידי המשתמש,
יחולו על תשלומי/הוצאות חשמל, מים, אחזקה, נקיון וארנונה, 

 המשתמש וישולמו על ידיו, באופן מלא וללא כל סייג, במועד שנקבע
  .לכך על ידי הרשויות

 
גרת להסרת ספק מובהר בזה שפעילות המשתמש במתקן הינן במס 9.2 

כרוכות יינה השתפעילות עצמאית של המשתמש בלבד וכל ההוצאות 
 נה בגינה תשולמנה במלואן ע"י המשתמש בלבד.חולו/או תבה 

 
שלום חובה אחר החל או שיחול עפ"י דין על תל בכ המשתמש ישא  

מחזיק וכן כל הוצאה נוספת ו/או אחרת הדרושה ו/או הכרוכה 
וצאות לרכישת מתקנים ו/או והשימוש בו לרבות ה מבנהבהפעלת ה

                                                                                                               .מבנהציוד ל

 
 9.2 -9.1המשתמש מתחייב לשלם את כל התשלומים האמורים בס"ק  9.3

דרישת  דלעיל עד למועד האחרון הנקוב בחשבון הנוגע בדבר או
התשלום ועליו לשמור על הקבלות על מנת להציגן בפני העירייה בכל 

 עת שיידרש.
 

היעדר יחסי עובד מעביד; אישורים לפי חוק העסקת עברייני מין במוסדות 
 :2001 –התשס"א  מסוימים,

 
יבויותיו על פי חוזה זה הוא ימצהיר בזאת, כי בביצוע התחהמשתמש  10.1 .10

או  בינו  מתנאיו כדי ליצור ין בחוזה זה או בתנאי פועל כעצמאי, וכי א
לבין העירייה יחסי עובד ומעביד וכי כל המועסקים על מטעמו, בין מי 

 יחשבו כעובדים של המשתמש בלבד.יידו ו/או מי מטעמו, 
 

ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם  המשתמש 10.2
בודה, מס הכנסה, ביטוח העסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר ע

לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום 
סוציאלי אחר לרבות תשלומים מכח צווי הרחבה, ואין לראות בכל 
זכות הניתנת על פי חוזה זה לעירייה ו/או למי מטעמן, לרבות לפקח, 

ם להדריך או להורות למשתמש, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטע
המשתמש, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן 
בלבד, ולא תהיינה למשתמש ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעמו, 
כל זכויות של עובד המועסק על ידי  העירייה והם לא יהיו זכאים לכל 
תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו 

 מטעם העירייה.
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אם מכל סיבה שהיא, ייקבע על ידי רשות שיפוטית, כי עובד, או  10.3
עובדים של המשתמש, או מי מטעמו הנם עובדים של העירייה בין 

עם המשתמש ובין בנפרד, כי אז מתחייב המשתמש לפצות  יחדב
ולשפות את העירייה מיד לפי דרישתו הראשונה, בגין כל סכום, ללא 

לם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל יוצא מן הכלל, העירייה תידרש לש
 שורות לנ"ל.קלרבות כל ההוצאות המשפטיות ה קביעה וקביעה כזו,

 
המשתמש מתחייב, כתנאי מוקדם לקבלת רשות השימוש במתקן,  10.4

אישור משטרה כי אין מניעה  עירונילהציג בפני מנהל המוסד ה
עסקה של להעסקת עובדיו, או כל מי מטעמו, לפי החוק למניעת ה

. 2001 –עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 
יובהר כי אין באי הצגת האישור כאמור בכדי לגרוע מאחריותו של 

 המשתמש לקבלת אישורים אלו עובר לתחילת השימוש במתקן.
 

 רשיונות
 

את   המשתמש מתחייב, לאורך  כל תקופת  רשות השימוש, לנהל  11.1 .11
 שיונותיבהתאם לכל הר השימוש במסגרת מטרת במתקן   עסקיו

והאישורים הדרושים עפ"י כל דין מרשויות ו/או גופים  ממשלתיים, 
למען  הסר  ספק,  מודגש במפורש כי האחריות   עירוניים או אחרים.

לקבלת כל אישור ורישיון כאמור, חלה על המשתמש בלבד וכי אי 
או שלילתם ממנו לא יקנו למשתמש קבלת אישור  ו/או  רישיון כאמור 

זה ו/או לסיים את השימוש לפני תום תקופת לבטל חוזה  כל זכות
 זה.רשות השימוש עפ"י חוזה 

 
המשתמש בדק ומכיר את דרישות הרשויות המוסמכות, לרבות   11.2

העירייה, בקשר עם השימוש במתקן ודרישות אלו נלקחו על  דרישות 
 .ידו בחשבון בעת חתימת החוזה

 
 מושתחזוקה  ושי

 
שימוש רגיל וסביר התואם את  תקןמהמשתמש מתחייב להשתמש ב 12.1 .12

 .ולהחזיקו במצב טוב ותקין מטרת השימוש
 

המשתמש מתחייב להשתמש במתקן בצורה שלא תהווה מפגע או  12.2 
 מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או במערכותיו.

 
או להמנע מכל פעולה או מחדל אשר המשתמש מתחייב לא לעשות ו/ 12.3 

 יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או במערכותיו.
 

ולעירייה על כל פגם,  עירוניהמשתמש מתחייב להודיע למנהל המוסד ה 12.4 
נזק או קלקול שנגרם למתקן ו/או למערכותיו מיד כשנודע לו על כך. 

ל המשתמש מודע לחשיבות הרבה של מתן הודעה לעירייה ולמנה
באופן מיידי על מנת למנוע נזקים אשר עשויים  עירוניהמוסד ה

 להיגרם בשל הפגם ו/או הנזק ו/או הקלקול.
 

לתקן על חשבונו לאלתר כל קלקול ו/או פגם ו/או המשתמש מתחייב  12.5 
ליקוי ו/או נזק הן פנימי והן חיצוני מכל סוג שהוא שיגרמו ו/או יתהוו 

, ת ההרשאה, כל אימת שיהא צורך בכךבתקופ במתקןעקב השימוש 
 .או פגם הנובע מבלאי סביר ורגילנזק  למעט

 
ולא לגרום כל מטרד,  המתקן להקפיד על נקיון המתקן וסביבת 12.6 

רעשים, ריחות, זעזועים, זוהמה ועשן. מבלי לפגוע בכלליות האמור 



 

  

7 

לעיל, המשתמש מתחייב לדאוג לקיום רמת נקיון גבוהה במתקן 
ו, למנוע כל הצטברות של אשפה על ידי פינויה המידי ומסביב ל

למתקני האשפה המיועדים לכך ולקיים בקפדנות מרבית הוראות כל 
דין, אשר עניינם שמירה על רמת תברואה ונקיון נאותים במתקן 

 ובסביבתו ו/או מניעת מפגעים במתקן;
 

על  או מודעות כלשהן על חזית המתקן, אולא לתלות שלטים כלשהם  12.7 
איזה קיר חיצוני של המתקן, מבלי לקבל לכך את הסכמת העירייה 

נתנה העירייה את הסכמתה מראש ובכתב להתקנת  .בכתב ומראש
שלט מטעם המשתמש, ישא המשתמש בכל ההוצאות הכרוכות 

 בהתקנת השלט ובכל האגרות והמסים הקשורים בהצבתו;
 

 הן על גבי המתקן;ילא להציב אנטנות למינ 12.8 
 

להשתמש לשם גישה למתקן אך ורק בדרכי הגישה המיועדות לכך,  12.9 
להחנות כלי רכב וכלי הובלה  במקומות המיועדים לכך, ולא להשתמש 

 בכל רכב מנועי או אחר העלול להזיק לדרכי הגישה;
 

לקיים את הוראות העירייה והוראות הרשויות המוסמכות הקשורות  12.10 
 יעת שריפות, בטיחות וביטחון;לסדרי ונוהלי כיבוי אש ומנ

 
למלא ולבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק עזר בקשר לשימוש  12.11 

במתקן, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במתקן או בקשר אליו כל 
דבר שהוא אשר עלול להוות מפגע או מטרד או לגרום נזק למוסד 

 בתחומי המתקן;ו/או לעירייה ו/או לכל צד ג' שהוא  עירוניה
 

שלתיים מהמשתמש יהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות המ 12.12 
העירוניים לשלם כל קנס שהוא עקב אי קיום הוראות הנ"ל, כולן או 

 חלקן;
 

שום דבר מהאמור בחוזה זה וכן, שום מעשה או אישור או הסכמה  12.13 
מטעם העירייה לא ייחשב כהרשאה של העירייה למשתמש להשתמש 
במתקן ו/או לנהל בו עסקים מבלי כל רשיון ו/או היתר הנדרש על פי 

 הדין ו/או בניגוד לכל דין.
 

לציוד אשר והמשתמש ישא באחריות לכל נזק למתקן וכן לרהיטים  12.14 
בו, שייגרם על ידו או כל גורם אחר, בעת היות המתקן בשימוש של 

ש לתקן המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב המשתמ
רם על ידו למתקן ו/או לרהיטים ו/או לציוד אשר שייגלאלתר כל נזק 

 בו.
 

 איסור ביצוע שינויים במתקן
 

מש מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שתהמ 13.1 .13
שיפוצים או תוספות במתקן או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת 

רשאית למנוע את ביצועה של העירייה מראש ובכתב. העירייה תהיה 
כל תוספת או שינוי כנ"ל שלא קיבלו את אישורה מראש ובכתב, 
להרוס כל שינוי ו/או תוספת, או להורות למשתמש להשיב את המצב 

( 5לקדמותו, לאחר שנתנה התראה על כך בכתב למשתמש חמישה )
מתחייב כי במידה והעירייה תממש את זכותה  ימים מראש. המשתמש

אמור, ישלם לה המשתמש, לפי דרישתה הראשונה, את לפעול כ
הוצאות הסילוק, ההריסה או הבנייה כאשר חשבונות העירייה ביחס 

 לסכומים אלה יחייבו את המשתמש ללא ערעור.
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לי לפגוע באמור לעיל, הרי כל תוספות שנעשו בין ברשות ובין שלא מב 13.2 
ברשות, יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה והמשתמש לא יהיה 

 זכאי לכל תמורה בגינם.
 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, יהיה המשתמש חייב עם תום תקופת  13.3 
רשות השימוש מכל סיבה שהיא ו/או עם פינוי המתקן בתום כל 

ימוש בו, להחזיר את מצב המתקן לקדמותו על חשבונו, אלא אם ש
 הונחה אחרת על ידי העירייה. 

 
 אחריות

 
בלבד יהיה אחראי כלפי העירייה וכן כלפי כל צד שלישי לכל  המשתמש 14.1 .14

ו/או  משתמשנזק שיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו ו/או ל
עקב או  מתקןי שימצא בכל צד שלישי ו/או לכל מלעובדיו ו/או ל

 לפי הסכם זה ו/או מי מטעמו,מתקן ב המשתמשמשימושו של כתוצאה 
ו/או ברשות  המשתמשו/או בקשר עם החזקתו ו/או השימוש בו ע"י 

ו/או מטעמו ו/או כתוצאה מהפרתן או אי קיומן של הוראות כל דין 
 המשתמשו/או רשיון עפ"י כל דין ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות 

 על העירייה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.וחוזה זה,  עפ"י
 

מטעמם, לא ישאו בכל אחריות  העירייה ו/או מי ו/או עירוניהמוסד ה 14.2
 נזק כאמור והמשתמש נוטל על עצמו כלפי או חבות כלשהיא לגבי כל 

ו/או מי מטעמם, את מלוא האחריות  עירוניהעירייה ו/או המוסד ה
ו/או את המוסד  את העירייהזק ומתחייב לפצות ולשפות בגין כל נ

ו/או מי מטעמם כנגד כל דמי נזק שהם עלולים להתחייב לשלם  עירוניה
או שיאלצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה אותה יוציאו 

וזאת  בקשר לכל נזק כנ"ל לרבות הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד,
 .בכתב םימים מיום דרישת 7תוך 

 
 ב י ט ו ח

 
מבלי לגרוע מאחריות המשתמש על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב  15.1 .15

 'בבנספח ביטוחים המפורטים הנו את המשתמש לערוך ולקיים על חשבו
אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת  המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה,

, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך מוניטין
 תקופת ביצוע ההשכרה.

 
לפני תחילת ההשכרה וכתנאי מקדמי לכך מתחייב המשתמש להמציא לידי  15.2 

' באישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח  העיריה
  להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור ב 15.3 
, מתחייב המשתמש לגרום לשינוי האישור על העיריהבהסכם זה ולדרישת 

 מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

 
היה ולדעת המשתמש יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  15.4 

כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המשתמש לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל 
העיריה כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
לול את ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכ
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ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות יו/או הפועלים מטעמה לעני העיריה
 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
ביטוחי המשתמש יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך  15.5 

לשיתוף ביטוחי וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה  העיריהעל ידי 
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי העיריה

המשתמש לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על 
 יום מראש. 30, העיריהכך בדואר רשום לידי 

 
המשתמש מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  15.6 

או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי /ו העיריה
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.העיריה על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 

 
במלואם המשתמש מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם  15.7 

 ובמועדם את דמי הביטוח.

 
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המשתמש, בהמצאת אישור  15.8 

הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המשתמש כדי להטיל אחריות 
ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור  העיריהכלשהי על 

 סכם ו/או על פי כל דין.את המשתמש מאחריותו על פי הה

   
 איסור העברת זכויות

 
המשתמש מתחייב לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל  16.1 .16

זכות הנובעת ממנו לאחר, לא למסור לאחר את החזקה במתקן או בכל 
חלק ממנו, לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקן ולא להרשות 

מנו ללא קבלת הסכמת העירייה לאחר להשתמש במתקן או בכל חלק מ
לכך מראש ובכתב ובתנאים שייקבעו על ידי העירייה. למען הסר ספק 
זכויותיו של המשתמש מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות 

 .בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי

 
העירייה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או  16.2

ר ו/או להעביר את זכויותיה כולן או מקצתן, להשכיר ו/או להחכי
ובלבד שזכויות המשתמש על פי חוזה זה לא תיפגענה והכל באופן 
שהעירייה תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי 

 .כךלשיהיו למשתמש כל תביעות או טענות בקשר 
 
 

 אפשרות שימוש ע"י העירייה

 
, פעילויות מטעמה, על פי שיקול מתקןבהעירייה תהיה רשאית לקיים  .17

 דעתה הבלעדי, בהודעה מראש להשתמש.
 

 שמירת זכויות
 

, בכל עת שהיא בעצמה, ו/או מתקןההעירייה תהא רשאית להעביר דרך  18.1 .18
באמצעות אחרים, צינורות למים, לתיעול, לגז, לחשמל ולמטרות 

ה ו/או למי אחרות, והמשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדי
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ולהוציא לפועל את העבודות ו/או התיקונים  המתקןמטעמה לעלות על 
הדרושים, ובלבד שהעירייה תדאג לשפות את המשתמש בגין כל נזק 

 שייגרם, היה ויגרם, או להחזיר המצב לקדמותו.

 
המשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה  18.2 

 פרי החשבונות שלו.בסתקן ולעיין מלבקר ב
 

 המתקן ופיצוי בגין אי פינוי במועדפינוי 
 

בתום תקופת רשות השימוש, או בכל מקרה של ביטול או סיום  19.1 .19
השימוש, מכל סיבה שהיא, מתחייב המשתמש להחזיר את המתקן לידי 
העירייה כשהמתקן חופשי מכל אדם ומכל חפץ ללא כל שהייה או 

קין כפי שקיבל אותו בתחילת תקופת רשות מניעה וזאת במצב טוב ות
השימוש ובהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וסביר במתקן 
בהתאם למטרת השימוש. כן מתחייב המשתמש לשלם לעירייה את כל 
ההוצאות ודמי התיקונים אשר תוציא לשם תיקונים והבאת המתקן 

 והציוד למצב טוב כאמור.
 

המתקן ו/או לא יחזירהו לחזקתה הבלעדית אם לא יפנה המשתמש את  19.2 
של העירייה כאמור לעיל, הוא יהיה חייב לשלם לעירייה עבור התקופה 
שמן המועד בו היה עליו לפנות את המתקן ועד לפינוי המתקן בפועל 
והחזרתו כאמור, סכום השווה לפי שלוש מדמי שימוש ראויים ו/או 

וערכים מראש על ידי דמי נזק ו/או פיצויים מוסכמים, קבועים ומ
יהיה בתשלום על פי  אין ולא .הצדדים בהתחשב בכל נסיבות הענין

סעיף זה כדי להעניק למשתמש זכות להוסיף ולהחזיק במתקן ו/או 
לפגוע בכל זכויותיה האחרות של העירייה על פי חוזה זה ו/או על פי כל 

       דין ובזכותה לתבוע את פינוי המתקן והחזרתו כאמור.
    

 פינוי או נטישה מוקדמים; פיצויים מוסכמים
 

עזב  המשתמש  את  המתקן  לפני  תום  תקופת  רשות השימוש  וזאת   20.1 .20
ללא הסכמתה המפורשת  של העירייה בכתב ומראש, ישלם המשתמש 

לעירייה את דמי השימוש וכל יתר  התשלומים החלים עליו  מכח  
מוש, כאילו המשיך להחזיק חוזה  זה עד לתום תקופת רשות  השי

 ולהשתמש במתקן. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מקום בו הפר המשתמש את החוזה הפרה  20.2
יסודית יפצה המשתמש את העירייה בפיצויים קבועים ומוערכים 

)שלושים אחוזים( מדמי השימוש, ללא כל  30% -מראש בסך השווה ל
עד אחר עפ"י החוזה ו/או צורך בהוכחת נזק וזאת, מבלי לפגוע בכל ס

 הדין העומד לזכות העירייה.
 
 

  שלילת נציגות
 

שום דבר האמור בחוזה זה ו/או התנהגות הצדדים מכוחו, לא יפורשו  .21
ו/או  עירוניכמסמיכים את המשתמש להופיע בשם העירייה ו/או כל המוסד ה

 .מטעמם, או המקנים לו מעמד של נציגם בעניין כל שהוא
 

 ת וסעדיםהפרו
 

המשתמש מצהיר בזה כי הוא מוותר על זכותו לסעד של צו מניעה זמני או  22.1  .22
קבוע נגד העירייה בכל הקשור לפינוי המתקן בתום תקופת רשות השימוש 
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כמפורט בסעיף זה. כמו כן המשתמש מוותר בזה על כל זכות לקיזוז או לטענת 
על פי חוזה  ם ממנו לעירייהקיזוז כנגד העירייה בקשר עם הסכומים המגיעי

 .זה
 

 הרשות על פי חוזה זה תתבטל בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן: 22.2 

 
/או לא ו או לא יקיים תנאי או התחייבות הכלולה בחוזה זה המשתמשהפר   22.3        

 המשתמששילם בזמן כלשהו סכום שהוא חייב בו לפי חוזה זה ו/או הפסיק 
פעילות שוטפת וסדירה ולאחר שהעירייה דרשה ממנו  מבנהלקיים ולנהל ב

 אבכתב למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתיקבע ע"י העירייה והוא ל
 עשה כן.

 
 המשתמשו/או תופסק פעילות  המשתמשבכל מקרה שבו יחלו הליכים לפירוק  22.4 

. במקרה זה תוחזר נשוא חוזה זהמתקן ו/או יוטל עיקול על זכויותיו לגבי ה
 .יה וכן כל זכות הנובעת מכךיהחזקה במבנה באופן מיידי לעיר

 
לעיל, תהיה העירייה רשאית  22.4-22.2התבטל החוזה עפ"י הוראת סעיף  22.5 

לבטל את החוזה ומבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל סעד או תרופה 
, ובכל מקרה הרשות תקןמאחרים, תהיה רשאית העירייה לתבוע את פינוי ה

כל נזק שיגרם ו/או נגרם לה עקב ההפרה  המשתמשהעירייה לתבוע מ בידי
ו/או אי הקיום כנ"ל ו/או לעשות את כל הדברים שהצד המפר חייב בעשייתם 
ולתבוע את ההוצאות שיגרמו לה, מבלי לפגוע באיזה זכות מזכויותיה האחרות 

 לפי חוזה ו/או לפי כל דין.
 

ייה רשאית, בנוסף על זכויותיה בחוזה זה, מבלי לפגוע באמור לעיל תהא העיר 22.6 
, לפרוץ כל מנעול ובריח מבנה, לתפוס את המבנהלהחזיר לעצמה את החזקה ב

ולהשתמש בכל כח שיהא נחוץ מבלי שתתחייב על ידי כך באיזו דרך שהיא 
 בתשלום דמי נזקים כלשהם.

 
 וראות כלליותה
 

ניות, ההצהרות, חוזה זה מגבש את כל ההסכמות, ההבנות, ההת 23.1 .23
והכוונות שבין הצדדים ובא במקום כל מסמך ו/או טיוטה ו/או מצג 
ו/או הבטחה בין בכתב ובין בעל פה  אשר  נתנו  במפורש  או במשתמע 
על ידי מי מהצדדים למשנהו לפני חתימת חוזה זה בנוגע לכל דבר 

 ועניין הקשור בחוזה זה.
 

בלת כספים, שינוי או עריכת כל התנהגות, ארכה, ויתור, הרשאה, ק 23.2
חוזה חדש לא יהיה בהם כדי להצביע על כל כוונה מצד כלשהוא, לוותר 
ו/או לשנות מכל זכות מזכויותיהם על פי חוזה זה, ולא יהיה להם כל 
תוקף משפטי אלא אם הויתור או השינוי נעשו במפורש, בכתב ונחתמו 

 בחתימת ידו של הצד המוותר או המשנה.
 

ש לא יהיה רשאי לקזז מסכומים שבתשלומם הוא חייב המשתמ 23.3
לעירייה זכויות או סכומים להם הוא זכאי מהעירייה והמשתמש 

 מוותר בזה על זכות הקיזוז כאמור.
 

אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה, המשתמש לא יהיה זכאי להתנות  23.4
 ביצוע כל תשלום או קיום התחייבויות על פי חוזה זה בביצוע או קיום

 תחילה של התחייבות כלשהיא של העירייה. 
 

 סעיפים עיקריים .24
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 23, 21, 20, 19 ,18, 17, 16, 15, 14, 13 ,12, 11, 10, 9 ,8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2סעיפים  
 מהווים סעיפים עיקריים בחוזה זה, והפרתם מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 תובות והודעותכ

 
 פורט במבוא להסכם זה.כתובות הצדדים הן כמ 25.1 .25

 
ימי  3כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כמתקבלת  25.2

עסקים מיום מסירתה כדבר דואר רשום, פרט לימים בהם רשות הדואר לא 
 תעבוד.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 
 

 ________________                       _____________           
 העירייה                    המשתמש       

 

 אישור רו"ח/עו"ד
 

כעו"ד/רו"ח של  אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש
 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו _________________המשתמש

 בפני ה"ה:

 ת.ז. ____________ _______________.1

   ת.ז. ____________ ______________ .2
 

הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י המשתמש וסמכים לחתום ולהתחייב בשם המ
  הציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.ש תעודות זהות

_________________                                                                     _______________ 

 עו"ד/רו"ח     תאריך      
 

 
 
 
 
 

 'בנספח 
 

 דרישות ביטוחספח נ
 

 
 



 8360 - מקלטים –רשות שימוש 
19.2.20 

 שימוש ת  ו ש רח ו ז ה   
=-=-=-=-=-=-=-==- 

 
   שנת   לחודש     ביום חתם בנס ציונה שנ

 
 

 נס ציונה  יתיעיר ב   י   ן      :
 , נס ציונה9רח' הבנים   
 "(העירייה)להלן: "  
 מצד  אחד         

 
 
 

 _______________  ח.פ./  ______________ ת.ז. ל  ב  י  ן    :

 _______________________________ :כתובת 

 ___________________טל': ______________ 
   "(המשתמש" )להלן: 

 מצד  שני         
 
 

חלקה כבמקרקעין הידועים  ת/חוכרת מלא הזכויותוהעירייה הינה בעל : ה ו א י ל
 ברח' הציבוריעליהם בנוי המקלט  ________בגוש _ ______

 ", המקלט" )להלן: בנס ציונה ,________________________
 ;("המתקן"

 
ו/או מי מטעמו )להלן:  הביטחון של העירייהמנהל אגף להגיש  המשתמשו ו ה ו א י ל :

לחוזה  בנספח א'הציוד המפורט לרבות  במתקןבקשה לשימוש  "(מנהלה"
 זה;

 
להתקשר עם המשתמש בחוזה זה  רייהעיה הסכימה המשתמשולאור בקשת  ו ה ו א י ל :

, הכל בהתאם ("ימושהשרשות " )להלן:רך מתן רשות שימוש במתקן לצו
 ;לתנאים ולתקופה כמפורט בחוזה להלן

 
 

 :כדלקמן הצדדיםן ביהוצהר, הותנה והוסכם בזאת פיכך ל
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
 
 המבוא לחוזה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1 .1
 

נה בחוזה זה הינן לצורך התמצאות בלבד, הן אינן מהוות כותרות המש 1.2 
 חלק מהותי מחוזה זה ולא תשמשנה לצורך פירושו. 

 
  השימוש רשות

 
יה בכפוף לקיום ומילוי הוראות חוזה זה מעניקה בזאת העירי 2.1 .2

שימוש, לתקופת רשות השימוש ולמטרת השימוש, , רשות משתמשל
למעט האמור לעיל, לא  .זה כהגדרתן להלן כמפורט בתנאי חוזה

 תהיינה למשתמש כל זכויות שהן במתקן. 
 

חוזה זה לא יפורש כאילו יוצר בין הצדדים יחסי שכירות או חכירה  2.2 
בקשר למתקן, או כל חלק הימנו והמשתמש מוותר בזה וויתור גמור 
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ומוחלט על כל טענת שכירות ו/או טענת חכירה ו/או כל טענה אחרת, 
 קן, או חלק הימנו.בקשר עם המת

 
מכוח חוזה זה יהיה לשימוש פרטי בלבד ולא יעשה בו  ןהשימוש במתק 2.3 

   שימוש מסחרי.
  
האזרחית, יהיה בכפוף להוראות חוק ההתגוננות  קלטהשימוש במ 2.4 

, התקנות שהותקנו לפיו, וכן כל צו והוראה שניתנו 1951-התשי"א
  "(. ההתגוננות דינילפיהם )להלן: "

   
ב"שעת התקפה" או ב"מצב יהיה מכוח חוזה זה לא  מקלטהשימוש ב 2.5 

 על ידיכהגדרתם בדיני ההתגוננות וכן בכל זמן המוגדר  מיוחד בעורף"
המקלטים נחוצים לצורכי בו  פיקוד העורף כמצב חירוםאו  מנהלה

 "(.מצב חירום)להלן: "  ביטחון
  

 אי תחולת חוק הגנת הדייר
 

על יחסי הצדדים על פי חוזה זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר             מוצהר ומוסכם כי .3
, ו/או הוראות כל חוק שיבוא המקנים הגנה לדייר, 1972 – )נוסח משולב(, התשל"ב

לתקן ו/או להחליף את החוק הנ"ל, ו/או כל חוק אחר המעניק ו/או שיעניק למשתמש 
והחוק הנ"ל כפי שיתוקן ו/או יוחלף  הגנה מסוג דומה להגנות עפ"י חוקים כאמור

כאמור וכל חוק אחר כאמור לעיל וכן כל תקנה ו/או הוראה ו/או חיקוק שחוקקו ו/או 
 .יחוקקו בעתיד עפ"י כל חוק כאמור לא יחולו על המשתמש, על המתקן ועל חוזה זה

 הצהרות והתחייבויות המשתמש

 

  מצא כי הוא מתאיםהמשתמש מצהיר כי ראה את המתקן, בדק אותו ו 4.1 .4
למטרות פעילותו וכי  הוא  מוותר על כל טענה ו/או פגם ו/או לצרכיו 

 .בקשר עם המתקן אי התאמה
 

המשתמש מצהיר כי יעשה במתקן שימוש פרטי בלבד וכי לא יעשה בו  4.2 
 כל שימוש מסחרי. 

 
 . AS-ISשהמתקן נמסר לו במצבו המשתמש מצהיר כי ידוע לו  4.3 

 
ולהודיע י ש מתחייב לשמור על המתקן מפני הסגת גבול כלשההמשתמ 4.4 

 , על כל מקרה של הסגת גבול כאמור.מנהללמיד 
 

המשתמש יהיה אחראי להפעלת מערכת האזעקה, ככל וקיימת, בסוף  4.5 
 הפעילות, ולסגירת החלונות והשערים.

   
המשתמש מתחייב לנעול את המתקן בתום השימוש באמצעות מנעול   

 .בלבד מנהללו ה שיספק
 

 המשתמש מתחייב להימנע מכל הפרעה לשימוש באזור הסמוך למתקן. 4.6 
 

, כל ציוד המתקןהמשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יכניס לתחום  4.7 
 מנהלהניתנה הסכמת  .מראש בכתב מנהלהשהוא, אלא בהסכמת 

להכנסת ציוד של  המשתמש  למתקן, יהא הציוד  שהוכנס  כאמור על 
לא תהא כל אחריות  עירייה לושתמש באחריותו הבלעדית, ידי המ

בקשר לציוד הנ"ל ו/או בקשר לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש בציוד 
 המתקן.   ו/או הצבתו בתחומי 
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המשתמש  מצהיר  כי יפנה  את  כל  הציוד  הנ"ל  במועד  בו  עליו   4.8 

הוראות בהתאם לו/או  לפנות את המתקן בהתאם להוראות חוזה זה
פינה המשתמש את הציוד כאמור, גם לאחר שניתנה לו  . לאמנהלה

רשאי לפנות  מנהלה( ימים  מראש  ובכתב,  יהא 5התראה של חמישה )
לכל מקום אחסון על פי שיקול דעתו  את הציוד, על חשבון המשתמש,

, כל  הוצאות הפינוי,  ההובלה והאחסון, וכן עמלה  בגובה  מנהלה של
צאות  אלו,  יחולו  וישולמו  על  ידי המשתמש  בלבד  מהו 10%של  

 .מנהלכלפי העירייה ו/או כלפי הולמשתמש לא תהא  כל טענה בגין כך 
 

מתחייב להשתמש במתקן בהתאם להוראות כל דין ובהתאם המשתמש  4.9 
הנחיות העירייה ופקע"ר ובין היתר,  מנהלמהלהוראות נוספות שיקבל 

הוראות בכמפורט בוריים דו תכליתיים בנושא שימוש במקלטים צי
  .דיני ההתגוננות

   
 נועד לשמש מקלט ציבורי. מקלטהמשתמש מצהיר כי ידוע לו שה  4.10 

 
 המשתמש מצהיר ומתחייב שהמקלט לא ישמש כמחסן. 4.11 

 
המשתמש מצהיר ומתחייב שלא יאוחסן במקלט ציוד בעל תפוסה מעל  4.12 

 ורהיטים(.משטחו )לרבות ציוד קבוע  20%
 

המשתמש מצהיר ומתחייב כי הציוד במקלט לא יהיה קבוע וניתן יהיה  4.13 
 .מועד מתן התראה מפיקוד העורףמ שעות 2לפנותו תוך 

 
המשתמש מצהיר כי לא יחזיק ולא יאחסן במקלט חומרים דליקים,  4.14 

רעילים, נפיצים או מסוכנים )לרבות בציפוי קירות או תקרות( וכי לא 
 במקלט או במרכיבי מיגון שבו )קירות, דלת, חלון וכד'(.יפגע 

 
לבקשת בעל תפקיד כהגדרתו , חירום מצבבכי המשתמש מתחייב  4.15 

יפסיק כל שימוש במקלט שאינו לצורך  הוא בדיני ההתגוננות,
 .התגוננות אזרחית

 
חירום הוא יפתח את  מצבהמשתמש מתחייב כי בכל עת שמוגדר כ 4.16 

שנמצא בסמוך למקלט כל אדם כדי לאפשר לו פתוח המקלט ויחזיק
  .עד תום שעת החירום ולשהות בו אליו מידלהיכנס 

 
 קופת ההרשאהת
 
שתמש בכפוף לחתימת חוזה זה על ידי זכות השימוש במתקן תינתן למ 5.1 .5

המשתמש, הפקדת דמי השימוש במלואם, ולהמצאת אישור על קיום 
)תנאים  וא חתום על ידי המבטחה כשהחוזל 'בביטוחים בנוסח נספח 

 מצטברים(
 

 רשות השימוש ניתנת למשתמש כדלקמן: 5.2 
 

 משעה    עד שעה  עד תאריך    ימים    מתקן          כמות    מתאריך      
 
     _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 

    _______    ______    ____   ________  _____     ____   ____ 
 

   _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
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רשות השימוש  אם לא יופיע המשתמש במועד הנקוב לעיל, לקבלת 5.3 
במתקן, ייחשב תאריך זה כתאריך העמדת המתקן לרשותו בהתאם 

לאה לחוזה זה והמשתמש ייחשב כמאשר קבלתו לשביעות רצונו המ
ותחולנה עליו כל ההתחייבויות בגינו, לרבות כל התשלומים החלים 

 עליו על פי חוזה זה, ללא יוצא מן הכלל.
 

על אף האמור לעיל, תהא העירייה רשאית להביא לסיומו של החוזה  5.4 
לפני תום תקופת רשות השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד 

 מועד הסיום כאמור.ימים לפני  30שתודיע על כך למשתמש 
מוש כאמור, השירשות קופת למשתמש על סיום תרייה העי ההודיע  

יפנה המשתמש את המתקן במועד הקבוע בהודעת העירייה והינו 
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הבאת תקופת רשות 

 השימוש לידי סיום מוקדם כמפורט בסעיף זה.
 

 מטרת הרשות 
 
כמפורט  לשימוש פרטי"י חוזה זה היא עפ משתמשהניתנת להרשות  6.1 .6

 :להלן
   ________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

 מטרה אחרת שהיא. לכלא ול
 

לשנות את מטרות הרשות ו/או להוסיף עליהן לא יהא רשאי  המשתמש 6.2 
לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי  מנהלההסכמת אלא אם יקבל את 

ו בכל תנאי להתנות הסכמת מנהלה רשאי היהיההסכמה, אם תינתן, 
 או לסרב לשינוי השימוש, בכפוף לכל דין. שיראה לו

 
 או פעילות שימוש מסחרי מתקןעשה בילא תמתחייב כי  המשתמש 6.3

 .משתמשלניתנה רשות השימוש מהפעילות עבורה  שונה
 

פעילות פוליטית ו/או מפלגתית  מתקןמתחייב לא לקיים ב המשתמש 6.4
 כלשהי.

 
לעיין בספרי החשבונות של לעירייה ו/או מי מטעמה  יאפשר המשתמש 6.5

  בתאום מראש עמו. ,המשתמש
 

אף ל עת בכמי מטעמה לבקר במתקן לאו ו/המשתמש יאפשר לעירייה  
  מו.מראש ע ללא תיאום

 
, על סעיפיו הקטנים, 6אי עמידה בתנאים ובהתחייבויות על פי סעיף  6.6

 אתלהשיב  המשתמשתביא לביטול חוזה זה ועם ביטולו מתחייב 
 יה.ימיידית לחזקת העירתקן המ

 
 דמי השימוש

 
קבלת רשות השימוש במתקן, ישלם המשתמש לעירייה דמי בגין  7.1 .7

כוללים,  שימוש דמי   ובסה"כ __ ₪ _______לחודש בסך של שימוש 
בתוספת __ ₪ _________בסך של רשות השימוש תקופת  למלוא
ככל שיחול מע"מ בגין העיסקה, יתווסף המע"מ לסכום כחוק. מע"מ 

 דמי השכירות. 
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המע"מ שיתווסף  לדמי  השכירות ישולם תשלום  בזאת, כי מובהר   
 חלופין, ניתנתלקראי כחוק. א עסקת על  דיווחבאמצעות העירייה  ע"י

בחוק  עצמית כהגדרתה חשבוניתלעירייה  להציג אפשרות לשוכר
 מע"מ.

 
עם קבלת אישור ועדת מתקנים לרשות שימוש במתקן, יפקיד   7.2

, ____ המחאות  עבור  דמי  שימוש  עבור כל  מנהלההמשתמש  בידי 
 תקופת רשות השימוש.

 
ע"י  עירייהסכם זה מוגבל להיקף תמורה כולל שישולם ליובהר כי ה    7.3

 .מע"מ בתוספת₪  002,314בסכום שלא יעלה על , משתמשה
 

  פיגור בביצוע תשלום דמי השימוש
 
 
תשלום דמי שימוש  אשר לא  ישולם במועדו  תתווסף, בנוסף לכל  8.1 .8

 בנק הפועליםבתהיה נהוגה  אשר ם ריבית פיגורים,ג ההצמדה,להפרשי 
מקו  מאושרת  , בגין חריגה בלתי דביטורייםחוזרים בחשבונות ע"מ, ב

 הריבית תחושב עבור כחוק.  לריבית יתווסף מע"מ  ,אשראי מאושר
שבפיגור לשלם את הסכום על המשתמש  היה שבו  היום  מן  התקופה 

 ועד היום בו שילם אותו בפועל. 
 

( ימי עסקים, בתשלום 7) פיגור חוזר, או פיגור יחיד העולה  על  שבעה 8.2
חוזה זה  יחשב כהפרה  על  פיעירייה לשלם ל  כל שהוא שעל המשתמש

את כל הסעדים המוקנים לה עירייה המקנה ל יסודית  של  חוזה  זה, 
על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בקשר להפרה יסודית של החוזה, לרבות 

 די של ההסכם.יהזכות לביטולו המי
 

 ים ותשלומיםמסים, היטלהוצאות 
 
המסים, ההיטלים והתשלומים, ממשלתיים מוסכם בזאת כי כל  9.1 . 9

למעט  הנובעים מהשימוש במתקן על ידי המשתמש,ועירוניים 
יחולו על , תשלומי/הוצאות חשמל, מים, אחזקה, נקיון וארנונה

 המשתמש וישולמו על ידיו, באופן מלא וללא כל סייג, במועד שנקבע
  .יותלכך על ידי הרשו

 
להסרת ספק מובהר בזה שפעילות המשתמש במתקן הינן במסגרת  9.2 

כרוכות יינה השתפעילות עצמאית של המשתמש בלבד וכל ההוצאות 
 נה בגינה תשולמנה במלואן ע"י המשתמש בלבד.חולו/או תבה 

 
שלום חובה אחר החל או שיחול עפ"י דין על תל בכ המשתמש ישא  

ו/או אחרת הדרושה ו/או הכרוכה  מחזיק וכן כל הוצאה נוספת
והשימוש בו לרבות הוצאות לרכישת מתקנים ו/או  מבנהבהפעלת ה

                                                                                                               .מבנהציוד ל

 
 9.2 -9.1ס"ק המשתמש מתחייב לשלם את כל התשלומים האמורים ב 9.3

דלעיל עד למועד האחרון הנקוב בחשבון הנוגע בדבר או דרישת 
התשלום ועליו לשמור על הקבלות על מנת להציגן בפני העירייה בכל 

 עת שיידרש.
 

 
 היעדר יחסי עובד מעביד
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יבויותיו על פי חוזה זה הוא ימצהיר בזאת, כי בביצוע התחהמשתמש  10.1 .10
או  בינו  מתנאיו כדי ליצור זה זה או בתנאי פועל כעצמאי, וכי אין בחו

ומעביד וכי כל המועסקים על לבין העירייה יחסי עובד מטעמו, בין מי 
 יחשבו כעובדים של המשתמש בלבד.יידו ו/או מי מטעמו, 

 
ישא בכל התשלומים, ההוצאות והמיסים, בקשר עם  המשתמש 10.2

מס הכנסה, ביטוח העסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, 
לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום 
סוציאלי אחר לרבות תשלומים מכח צווי הרחבה, ואין לראות בכל 
זכות הניתנת על פי חוזה זה לעירייה ו/או למי מטעמן, לרבות לפקח, 
להדריך או להורות למשתמש, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעם 

מש, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן המשת
בלבד, ולא תהיינה למשתמש ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעמו, 
כל זכויות של עובד המועסק על ידי  העירייה והם לא יהיו זכאים לכל 
תשלומים, פיצויים, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו 

 מטעם העירייה.
 

סיבה שהיא, ייקבע על ידי רשות שיפוטית, כי עובד, או  אם מכל 10.3
עובדים של המשתמש, או מי מטעמו הנם עובדים של העירייה בין 

עם המשתמש ובין בנפרד, כי אז מתחייב המשתמש לפצות  יחדב
ולשפות את העירייה מיד לפי דרישתו הראשונה, בגין כל סכום, ללא 

אדם ו/או גוף בקשר עם כל  יוצא מן הכלל, העירייה תידרש לשלם לכל
 שורות לנ"ל.קלרבות כל ההוצאות המשפטיות ה קביעה וקביעה כזו,

 
 רשיונות

 
את   לנהל המשתמש מתחייב, לאורך  כל תקופת  רשות השימוש,  11.1 .11

 שיונותיבהתאם לכל הר השימוש במסגרת מטרת במתקן   עסקיו
ים  ממשלתיים, והאישורים הדרושים עפ"י כל דין מרשויות ו/או גופ

למען  הסר  ספק,  מודגש במפורש כי האחריות   עירוניים או אחרים.
לקבלת כל אישור ורישיון כאמור, חלה על המשתמש בלבד וכי אי 
קבלת אישור  ו/או  רישיון כאמור או שלילתם ממנו לא יקנו למשתמש 

זה ו/או לסיים את השימוש לפני תום תקופת לבטל חוזה  כל זכות
 זה.ימוש עפ"י חוזה רשות הש

 
המשתמש בדק ומכיר את דרישות הרשויות המוסמכות, לרבות   11.2

העירייה, בקשר עם השימוש במתקן ודרישות אלו נלקחו על  דרישות 
 ידו בחשבון בעת חתימת החוזה.

 
 מושתחזוקה  ושי

 
שימוש רגיל וסביר התואם את  תקןמהמשתמש מתחייב להשתמש ב 12.1 .12

 .להחזיקו במצב טוב ותקיןו מטרת השימוש
 

המשתמש מתחייב להשתמש במתקן בצורה שלא תהווה מפגע או  12.2 
 מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או במערכותיו.

 
המשתמש מתחייב לא לעשות ו/או להמנע מכל פעולה או מחדל אשר  12.3 

 במערכותיו.במרכיבי מיגון שבו ו/או יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או 
 

ולעירייה על כל פגם, נזק או קלקול  מנהלהמשתמש מתחייב להודיע ל 12.4 
למערכותיו מיד כשנודע למרכיבי המיגון שבו ו/או שנגרם למתקן ו/או 

 כאמורלו על כך. המשתמש מודע לחשיבות הרבה של מתן הודעה 
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באופן מיידי על מנת למנוע נזקים אשר עשויים להיגרם בשל הפגם 
 קלקול.ו/או הנזק ו/או ה

 
לתקן על חשבונו לאלתר כל קלקול ו/או פגם ו/או המשתמש מתחייב  12.5 

ליקוי ו/או נזק הן פנימי והן חיצוני מכל סוג שהוא שיגרמו ו/או יתהוו 
, בתקופת ההרשאה, כל אימת שיהא צורך בכך במתקןעקב השימוש 

 .או פגם הנובע מבלאי סביר ורגילנזק  למעט
 

ולא  המתקן קפיד על נקיון המתקן וסביבתלההמשתמש מתחייב  12.6 
לגרום כל מטרד, רעשים, ריחות, זעזועים, זוהמה ועשן. מבלי לפגוע 
בכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב לדאוג לקיום רמת נקיון 
גבוהה במתקן ומסביב לו, למנוע כל הצטברות של אשפה על ידי פינויה 

קפדנות מרבית המידי למתקני האשפה המיועדים לכך ולקיים ב
הוראות כל דין, אשר עניינם שמירה על רמת תברואה ונקיון נאותים 

 .במתקן ובסביבתו ו/או מניעת מפגעים במתקן
 

או מודעות כלשהן על לא לתלות שלטים כלשהם המשתמש מתחייב  12.7 
חזית המתקן, או על איזה קיר חיצוני של המתקן, מבלי לקבל לכך את 

נתנה העירייה את הסכמתה מראש  .ראשהסכמת העירייה בכתב ומ
ובכתב להתקנת שלט מטעם המשתמש, ישא המשתמש בכל ההוצאות 

 הכרוכות בהתקנת השלט ובכל האגרות והמסים הקשורים בהצבתו;
 

 .הן על גבי המתקןילא להציב אנטנות למינהמשתמש מתחייב  12.8 
 

הגישה להשתמש לשם גישה למתקן אך ורק בדרכי המשתמש מתחייב  12.9 
המיועדות לכך, להחנות כלי רכב וכלי הובלה במקומות המיועדים 
לכך, ולא להשתמש בכל רכב מנועי או אחר העלול להזיק לדרכי 

 .הגישה
 

הוראות פיקוד העורף, , לקיים את הוראות העירייההמשתמש מתחייב  12.10 
הרשויות המוסמכות הקשורות  והוראות ההתגוננות דיניהוראות 
 .הלי כיבוי אש ומניעת שריפות, בטיחות וביטחוןלסדרי ונו

 
למלא ולבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק המשתמש מתחייב  12.11 

עזר בקשר לשימוש במתקן, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במתקן 
להוות מפגע או מטרד או או בקשר אליו כל דבר שהוא אשר עלול 

 .שהוא בתחומי המתקןלעירייה ו/או לכל צד ג'  לגרום נזק
 

שלתיים מהמשתמש יהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות המ 12.12 
העירוניים לשלם כל קנס שהוא עקב אי קיום הוראות הנ"ל, כולן או 

 .חלקן
 

שום דבר מהאמור בחוזה זה וכן, שום מעשה או אישור או הסכמה  12.13 
שתמש מטעם העירייה לא ייחשב כהרשאה של העירייה למשתמש לה

במתקן ו/או לנהל בו עסקים מבלי כל רשיון ו/או היתר הנדרש על פי 
 הדין ו/או בניגוד לכל דין.

 
לציוד אשר והמשתמש ישא באחריות לכל נזק למתקן וכן לרהיטים  12.14 

בו, שייגרם על ידו או כל גורם אחר, בעת היות המתקן בשימוש של 
המשתמש לתקן המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב 

רם על ידו למתקן ו/או לרהיטים ו/או לציוד אשר שייגלאלתר כל נזק 
 בו.
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 איסור ביצוע שינויים במתקן
 

מש מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שתהמ 13.1 .13
שיפוצים או תוספות במתקן או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת 

תהיה רשאית למנוע את ביצועה של העירייה מראש ובכתב. העירייה 
כל תוספת או שינוי כנ"ל שלא קיבלו את אישורה מראש ובכתב, 
להרוס כל שינוי ו/או תוספת, או להורות למשתמש להשיב את המצב 

( 5לקדמותו, לאחר שנתנה התראה על כך בכתב למשתמש חמישה )
מתחייב כי במידה והעירייה תממש את זכותה  ימים מראש. המשתמש

עול כאמור, ישלם לה המשתמש, לפי דרישתה הראשונה, את לפ
הוצאות הסילוק, ההריסה או הבנייה כאשר חשבונות העירייה ביחס 

 לסכומים אלה יחייבו את המשתמש ללא ערעור.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי כל תוספות שנעשו בין ברשות ובין שלא  13.2 
והמשתמש לא יהיה ברשות, יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה 

 זכאי לכל תמורה בגינם.
 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, יהיה המשתמש חייב עם תום תקופת  13.3 
רשות השימוש מכל סיבה שהיא ו/או עם פינוי המתקן בתום כל 
שימוש בו, להחזיר את מצב המתקן לקדמותו על חשבונו, אלא אם 

 הונחה אחרת על ידי העירייה. 
 

 אחריות
 

בלבד יהיה אחראי כלפי העירייה וכן כלפי כל צד שלישי לכל  המשתמש 14.1 .14
ו/או  משתמשנזק שיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו ו/או ל

עקב או  מתקןכל צד שלישי ו/או לכל מי שימצא בלעובדיו ו/או ל
 לפי הסכם זה ו/או מי מטעמו,מתקן ב המשתמשמשימושו של כתוצאה 

ו/או ברשות  המשתמשו/או השימוש בו ע"י ו/או בקשר עם החזקתו 
ו/או מטעמו ו/או כתוצאה מהפרתן או אי קיומן של הוראות כל דין 

 המשתמשו/או רשיון עפ"י כל דין ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות 
 על העירייה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.ועפ"י חוזה זה, 

 
ו חבות כלשהיא , לא ישאו בכל אחריות אהמטעמ העירייה ו/או מי 14.2

העירייה ו/או מי  נזק כאמור והמשתמש נוטל על עצמו כלפי לגבי כל 
את , את מלוא האחריות בגין כל נזק ומתחייב לפצות ולשפות המטעמ

כנגד כל דמי נזק שהם עלולים להתחייב  הו/או מי מטעמ העירייה
לשלם או שיאלצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה אותה 

 שר לכל נזק כנ"ל לרבות הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד,יוציאו בק
 .בכתב םימים מיום דרישת 7תוך וזאת 

 
  ב י ט ו ח

 
מבלי לגרוע מאחריות המשתמש על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין מתחייב  15.1 .15

 'בבנספח ביטוחים המפורטים הנו את המשתמש לערוך ולקיים על חשבו
אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת  המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה,

, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך מוניטין
 תקופת ביצוע ההשכרה.

 
לפני תחילת ההשכרה וכתנאי מקדמי לכך מתחייב המשתמש להמציא לידי  15.2 

' באישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח  העיריה
  להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.
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כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור ב 15.3 
, מתחייב המשתמש לגרום לשינוי האישור על העיריהבהסכם זה ולדרישת 

 מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

 
היה ולדעת המשתמש יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  15.4 

כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המשתמש לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל 
העיריה כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
לול את ו/או הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכ

ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות יו/או הפועלים מטעמה לעני העיריה
 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
ביטוחי המשתמש יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנערך  15.5 

לשיתוף ביטוחי וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה  העיריהעל ידי 
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי העיריה

המשתמש לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על 
 יום מראש. 30, העיריהכך בדואר רשום לידי 

 
המשתמש מצהיר, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד  15.6 

או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי /ו העיריה
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.העיריה על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 

 
במלואם המשתמש מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם  15.7 

 ובמועדם את דמי הביטוח.

 
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המשתמש, בהמצאת אישור  15.8 

הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המשתמש כדי להטיל אחריות 
ו/או להוות אישור בדבר התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור  העיריהכלשהי על 

 סכם ו/או על פי כל דין.את המשתמש מאחריותו על פי הה

 
 איסור העברת זכויות

 
המשתמש מתחייב לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל  16.1 .16

מנו לאחר, לא למסור לאחר את החזקה במתקן או בכל זכות הנובעת מ
חלק ממנו, לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקן ולא להרשות 
לאחר להשתמש במתקן או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת העירייה 
לכך מראש ובכתב ובתנאים שייקבעו על ידי העירייה. למען הסר ספק 

או מקצתן, אסורות זכויותיו של המשתמש מכוח חוזה זה, כולן 
 .בשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה כלשהי

 
העירייה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או  16.2

להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה כולן או מקצתן, 
ובלבד שזכויות המשתמש על פי חוזה זה לא תיפגענה והכל באופן 

שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי שהעירייה תמצא לנכון, על פי 
 .כךלשיהיו למשתמש כל תביעות או טענות בקשר 
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 אפשרות שימוש ע"י העירייה

 
 , פעילויות מטעמה, על פי שיקול במתקןעירייה תהיה רשאית לקיים ה  .17

 דעתה הבלעדי, בהודעה מראש להשתמש.
 

 שמירת זכויות
 

, בכל עת שהיא בעצמה, ו/או ןמתקההעירייה תהא רשאית להעביר דרך  18.1 .18
באמצעות אחרים, צינורות למים, לתיעול, לגז, לחשמל ולמטרות 
אחרות, והמשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי 

ולהוציא לפועל את העבודות ו/או התיקונים  המתקןמטעמה לעלות על 
נזק הדרושים, ובלבד שהעירייה תדאג לשפות את המשתמש בגין כל 

 שייגרם, היה ויגרם, או להחזיר המצב לקדמותו.

 
המשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה  18.2 

 בספרי החשבונות שלו.תקן ולעיין מלבקר ב
 

 המתקן ופיצוי בגין אי פינוי במועדפינוי 
 

בתום תקופת רשות השימוש, או בכל מקרה של ביטול או סיום  19.1 .19
מוש, מכל סיבה שהיא, מתחייב המשתמש להחזיר את המתקן לידי השי

העירייה כשהמתקן חופשי מכל אדם ומכל חפץ ללא כל שהייה או 
מניעה וזאת במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו בתחילת תקופת רשות 
השימוש ובהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וסביר במתקן 

משתמש לשלם לעירייה את כל בהתאם למטרת השימוש. כן מתחייב ה
ההוצאות ודמי התיקונים אשר תוציא לשם תיקונים והבאת המתקן 

 והציוד למצב טוב כאמור.
 

אם לא יפנה המשתמש את המתקן ו/או לא יחזירהו לחזקתה הבלעדית  19.2 
של העירייה כאמור לעיל, הוא יהיה חייב לשלם לעירייה עבור התקופה 

ות את המתקן ועד לפינוי המתקן בפועל שמן המועד בו היה עליו לפנ
והחזרתו כאמור, סכום השווה לפי שלוש מדמי שימוש ראויים ו/או 
דמי נזק ו/או פיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש על ידי 

יהיה בתשלום על פי  אין ולא .הצדדים בהתחשב בכל נסיבות הענין
מתקן ו/או סעיף זה כדי להעניק למשתמש זכות להוסיף ולהחזיק ב

לפגוע בכל זכויותיה האחרות של העירייה על פי חוזה זה ו/או על פי כל 
       דין ובזכותה לתבוע את פינוי המתקן והחזרתו כאמור.

    
 פינוי או נטישה מוקדמים; פיצויים מוסכמים

 
עזב  המשתמש  את  המתקן  לפני  תום  תקופת  רשות השימוש  וזאת   20.1 .20

מפורשת של העירייה בכתב ומראש, ישלם המשתמש ללא הסכמתה ה
לעירייה את דמי השימוש וכל יתר התשלומים החלים עליו  מכח חוזה  
זה עד לתום תקופת רשות השימוש, כאילו המשיך להחזיק ולהשתמש 

  במתקן. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מקום בו הפר המשתמש את החוזה הפרה  20.2
העירייה בפיצויים קבועים ומוערכים המשתמש את יסודית יפצה 

, ללא כל )שלושים אחוזים( מדמי השימוש 30% -מראש בסך השווה ל
צורך בהוכחת נזק וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד אחר עפ"י החוזה ו/או 

 הדין העומד לזכות העירייה.
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  שלילת נציגות
 

שו שום דבר האמור בחוזה זה ו/או התנהגות הצדדים מכוחו, לא יפור .21
, או המקנים הטעמי מכמסמיכים את המשתמש להופיע בשם העירייה ו/או מ

 .בעניין כל שהוא הלו מעמד של נציג
 

 הפרות וסעדים
 

המשתמש מצהיר בזה כי הוא מוותר על זכותו לסעד של צו מניעה זמני או  22.1  .22
קבוע נגד העירייה בכל הקשור לפינוי המתקן בתום תקופת רשות השימוש 

ט בסעיף זה. כמו כן המשתמש מוותר בזה על כל זכות לקיזוז או לטענת כמפור
על פי חוזה  קיזוז כנגד העירייה בקשר עם הסכומים המגיעים ממנו לעירייה

 .זה
 

 הרשות על פי חוזה זה תתבטל בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן: 22.2 

 
/או לא ו כלולה בחוזה זהאו לא יקיים תנאי או התחייבות ה המשתמשהפר   22.3        

 המשתמששילם בזמן כלשהו סכום שהוא חייב בו לפי חוזה זה ו/או הפסיק 
פעילות שוטפת וסדירה ולאחר שהעירייה דרשה ממנו  מבנהלקיים ולנהל ב

 אבכתב למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתיקבע ע"י העירייה והוא ל
 עשה כן.

 
ו/או יוטל עיקול על זכויותיו לגבי  שתמשהמתופסק פעילות בכל מקרה שבו  22.4 

יה יבאופן מיידי לעיר מתקן. במקרה זה תוחזר החזקה בנשוא חוזה זהמתקן ה
 .וכן כל זכות הנובעת מכך

 
לעיל, תהיה העירייה רשאית  22.4-22.2התבטל החוזה עפ"י הוראת סעיף  22.5 

רופה לבטל את החוזה ומבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל סעד או ת
, ובכל מקרה הרשות תקןמאחרים, תהיה רשאית העירייה לתבוע את פינוי ה

כל נזק שיגרם ו/או נגרם לה עקב ההפרה  המשתמשבידי העירייה לתבוע מ
ו/או אי הקיום כנ"ל ו/או לעשות את כל הדברים שהצד המפר חייב בעשייתם 

יה האחרות ולתבוע את ההוצאות שיגרמו לה, מבלי לפגוע באיזה זכות מזכויות
 לפי חוזה ו/או לפי כל דין.

 
מבלי לפגוע באמור לעיל תהא העירייה רשאית, בנוסף על זכויותיה בחוזה זה,  22.6 

, לפרוץ כל מנעול ובריח מבנה, לתפוס את המבנהלהחזיר לעצמה את החזקה ב
ולהשתמש בכל כח שיהא נחוץ מבלי שתתחייב על ידי כך באיזו דרך שהיא 

 ם כלשהם.בתשלום דמי נזקי
 

 וראות כלליותה
 

חוזה זה מגבש את כל ההסכמות, ההבנות, ההתניות, ההצהרות,  23.1 .23
והכוונות שבין הצדדים ובא במקום כל מסמך ו/או טיוטה ו/או מצג 
ו/או הבטחה בין בכתב ובין בעל פה  אשר  נתנו  במפורש  או במשתמע 

גע לכל דבר על ידי מי מהצדדים למשנהו לפני חתימת חוזה זה בנו
 ועניין הקשור בחוזה זה.

 
כל התנהגות, ארכה, ויתור, הרשאה, קבלת כספים, שינוי או עריכת  23.2

חוזה חדש לא יהיה בהם כדי להצביע על כל כוונה מצד כלשהוא, לוותר 
ו/או לשנות מכל זכות מזכויותיהם על פי חוזה זה, ולא יהיה להם כל 

י נעשו במפורש, בכתב ונחתמו תוקף משפטי אלא אם הויתור או השינו
 בחתימת ידו של הצד המוותר או המשנה.
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המשתמש לא יהיה רשאי לקזז מסכומים שבתשלומם הוא חייב  23.3
לעירייה זכויות או סכומים להם הוא זכאי מהעירייה והמשתמש 

 מוותר בזה על זכות הקיזוז כאמור.
 

אי להתנות אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה, המשתמש לא יהיה זכ 23.4
 ביצוע כל תשלום או קיום התחייבויות על פי חוזה זה בביצוע או קיום

 תחילה של התחייבות כלשהיא של העירייה. 
 

 סעיפים עיקריים .24
 

 23, 21, 20, 19 ,18, 17, 16, 15, 14, 13 ,12, 11, 10, 9 ,8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2סעיפים  
 ווה הפרה יסודית של חוזה זה.מהווים סעיפים עיקריים בחוזה זה, והפרתם מה

 
 תובות והודעותכ

 
 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 25.1 .25

 
ימי  3כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כמתקבלת  25.2

עסקים מיום מסירתה כדבר דואר רשום, פרט לימים בהם רשות הדואר לא 
 תעבוד.

 
 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

 
 ________________                       _____________           
 העירייה                    המשתמש       

 

 אישור רו"ח/עו"ד
 

כעו"ד/רו"ח של  אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש
 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו _________________המשתמש

 בפני ה"ה:

 ת.ז. ____________ _______________.1

   ת.ז. ____________ ______________ .2
 

הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י המשתמש המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם 
  הציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.ש תעודות זהות

                                                           _______________          _________________ 

 עו"ד/רו"ח      תאריך      
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 'בנספח 

 רישות ביטוחדספח נ
 

 
 
 
 
 
 



 8364 -ספורט  אולמות–רשות שימוש 
19.2.20 

 שימוש ת  ו ש רח ו ז ה   
=-=-=-=-=-=-=-==- 

 
   שנת   לחודש     ביום חתם בנס ציונה שנ

 
 

 נס ציונה  יתיעיר ב   י   ן      :
 , נס ציונה9רח' הבנים   
 "(העירייה)להלן: "  
 מצד  אחד         

 
 
 

 _______________  ח.פ./  ______________ ת.ז. ל  ב  י  ן    :

 _______________________________ :כתובת 

 ___________________טל': ______________ 
   "(המשתמש" )להלן: 

 מצד  שני         
 
 

חלקה כבמקרקעין הידועים  הזכויותת/חוכרת מלא והעירייה הינה בעל : ה ו א י ל
 ברח'הספורט  אולםעליהם בנוי  ________בגוש _ ______

 ,"האולם"להלן: ) בנס ציונה ,___________________________
 ;("המתקן"

 
"( מנהלהו/או מי מטעמו )להלן: "מחלקת הספורט למנהל הגיש  המשתמשו ו ה ו א י ל :

 לחוזה זה; בנספח א'הציוד המפורט לרבות  במתקןבקשה לשימוש 
 

להתקשר עם המשתמש בחוזה זה  רייהעיה הסכימה המשתמשולאור בקשת  ו ה ו א י ל :
, הכל בהתאם ("ימושהשרשות " )להלן:רשות שימוש במתקן  לצורך מתן

 ;לתנאים ולתקופה כמפורט בחוזה להלן
 
 

 :כדלקמן הצדדיםן ביהוצהר, הותנה והוסכם בזאת פיכך ל
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

 
 
 המבוא לחוזה זה, על נספחיו, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.  1.1 .1
 

זה זה הינן לצורך התמצאות בלבד, הן אינן מהוות כותרות המשנה בחו 1.2 
 חלק מהותי מחוזה זה ולא תשמשנה לצורך פירושו. 

 
  השימוש רשות

 
יה בכפוף לקיום ומילוי הוראות חוזה זה מעניקה בזאת העירי 2.1 .2

שימוש, לתקופת רשות השימוש ולמטרת השימוש, , רשות משתמשל
מעט האמור לעיל, לא ל .כהגדרתן להלן כמפורט בתנאי חוזה זה
 תהיינה למשתמש כל זכויות שהן במתקן. 

 
חוזה זה לא יפורש כאילו יוצר בין הצדדים יחסי שכירות או חכירה  2.2 

בקשר למתקן, או כל חלק הימנו והמשתמש מוותר בזה וויתור גמור 
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ומוחלט על כל טענת שכירות ו/או טענת חכירה ו/או כל טענה אחרת, 
 חלק הימנו. בקשר עם המתקן, או

 
מכוח חוזה זה יהיה לשימוש פרטי בלבד ולא יעשה בו  ןהשימוש במתק 2.3 

   שימוש מסחרי.
  

 אי תחולת חוק הגנת הדייר
 

מוצהר ומוסכם כי על יחסי הצדדים על פי חוזה זה לא יחולו הוראות חוק הגנת הדייר             .3
, ו/או הוראות כל חוק שיבוא המקנים הגנה לדייר, 1972 – )נוסח משולב(, התשל"ב

לתקן ו/או להחליף את החוק הנ"ל, ו/או כל חוק אחר המעניק ו/או שיעניק למשתמש 
והחוק הנ"ל כפי שיתוקן ו/או יוחלף הגנה מסוג דומה להגנות עפ"י חוקים כאמור 

כאמור וכל חוק אחר כאמור לעיל וכן כל תקנה ו/או הוראה ו/או חיקוק שחוקקו ו/או 
 .תיד עפ"י כל חוק כאמור לא יחולו על המשתמש, על המתקן ועל חוזה זהיחוקקו בע

 הצהרות והתחייבויות המשתמש

 

  המשתמש מצהיר כי ראה את המתקן, בדק אותו ומצא כי הוא מתאים 4.1 .4
למטרות פעילותו וכי  הוא  מוותר על כל טענה ו/או פגם ו/או לצרכיו 

 .בקשר עם המתקן אי התאמה
 

מצהיר כי יעשה במתקן שימוש פרטי בלבד וכי לא יעשה בו המשתמש  4.2 
 כל שימוש מסחרי. 

 
 . AS-ISשהמתקן נמסר לו במצבו המשתמש מצהיר כי ידוע לו  4.3 

 
ולהודיע י המשתמש מתחייב לשמור על המתקן מפני הסגת גבול כלשה 4.4 

 על כל מקרה של הסגת גבול כאמור. מנהללמיד 
 

להפעלת מערכת האזעקה, ככל וקיימת, בסוף המשתמש יהיה אחראי  4.5 
 הפעילות, ולסגירת החלונות והשערים.

   
 המשתמש מתחייב להימנע מכל הפרעה לשימוש באזור הסמוך למתקן. 4.6 

 
, כל ציוד המתקןהמשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יכניס לתחום  4.7 

 המנהלניתנה הסכמת  .מראש בכתב מנהלהשהוא, אלא בהסכמת 
ציוד של  המשתמש  למתקן, יהא הציוד  שהוכנס  כאמור על להכנסת 

לא תהא כל אחריות  עירייה לוידי המשתמש באחריותו הבלעדית, 
בקשר לציוד הנ"ל ו/או בקשר לכל נזק אשר ייגרם עקב השימוש בציוד 

 בתחומי המתקן.   ו/או הצבתו 
 

ו  עליו  המשתמש  מצהיר  כי יפנה  את  כל  הציוד  הנ"ל  במועד  ב 4.8 
בהתאם להוראות ו/או לפנות את המתקן בהתאם להוראות חוזה זה 

. לא פינה המשתמש את הציוד כאמור, גם לאחר שניתנה לו המנהל
רשאי לפנות  המנהל( ימים  מראש  ובכתב,  יהא 5) התראה של חמישה

לכל מקום אחסון על פי שיקול דעתו  את הציוד, על חשבון המשתמש,
צאות הפינוי,  ההובלה והאחסון, וכן עמלה  בגובה  , כל  הוהמנהל של

מהוצאות  אלו,  יחולו  וישולמו  על  ידי המשתמש  בלבד   10%של  
 .המנהלכלפי העירייה ו/או כלפי ולמשתמש לא תהא  כל טענה בגין כך 

 
המשתמש מתחייב להשתמש במתקן בהתאם להוראות כל דין ובהתאם  4.9 

  .הלמהמנלהוראות נוספות שיקבל 
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 קופת ההרשאהת
 
וף לחתימת חוזה זה על ידי זכות השימוש במתקן תינתן למשתמש בכפ 5.1 .5

להמצאת אישור על קיום והפקדת דמי השימוש במלואם  ,המשתמש
נספח  – 'בנספח בהתאם לדרישות העירייה כמפורט בביטוחים 

ככל ונדרש בהתאם ) כשהוא חתום על ידי המבטח דרישות ביטוח,
 )תנאים מצטברים( חלקת הביטוחים בעירייה(נחית מלה

 
 רשות השימוש ניתנת למשתמש כדלקמן: 5.2 

 
 משעה    עד שעה  עד תאריך    ימים    מתקן          כמות    מתאריך      

 
     _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 

  _______    ______    ____   ________    _____     ____   ____ 
 

   _____     ____   ____   _______    ______    ____   ________ 
 
 

אם לא יופיע המשתמש במועד הנקוב לעיל, לקבלת רשות השימוש  5.3 
במתקן, ייחשב תאריך זה כתאריך העמדת המתקן לרשותו בהתאם 

המלאה לחוזה זה והמשתמש ייחשב כמאשר קבלתו לשביעות רצונו 
ותחולנה עליו כל ההתחייבויות בגינו, לרבות כל התשלומים החלים 

 עליו על פי חוזה זה, ללא יוצא מן הכלל.
 

על אף האמור לעיל, תהא העירייה רשאית להביא לסיומו של החוזה  5.4 
לפני תום תקופת רשות השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד 

 י מועד הסיום כאמור.ימים לפנ 30שתודיע על כך למשתמש 
מוש כאמור, השירשות קופת למשתמש על סיום תרייה העי ההודיע  

יפנה המשתמש את המתקן במועד הקבוע בהודעת העירייה והינו 
מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הבאת תקופת רשות 

 השימוש לידי סיום מוקדם כמפורט בסעיף זה.
 

 מטרת הרשות 
 
כמפורט  לשימוש פרטי"י חוזה זה היא עפ משתמשת הניתנת להרשו 6.1 .6

 :להלן
   ________________________________________________

__________________________________________________
__________________________________________________

 מטרה אחרת שהיא. לכלא ול
 

י לשנות את מטרות הרשות ו/או להוסיף עליהן לא יהא רשא המשתמש 6.2 
לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי  המנהלהסכמת אלא אם יקבל את 

ו בכל תנאי להתנות הסכמת המנהל רשאי היהיההסכמה, אם תינתן, 
 או לסרב לשינוי השימוש, בכפוף לכל דין. שיראה לו

 
ות או פעיל שימוש מסחרי מתקןעשה בילא תמתחייב כי  המשתמש 6.3

 .משתמשלניתנה רשות השימוש מהפעילות עבורה  שונה
 

פעילות פוליטית ו/או מפלגתית  מתקןמתחייב לא לקיים ב המשתמש 6.4
 כלשהי.
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לעיין בספרי החשבונות של לעירייה ו/או מי מטעמה  יאפשר המשתמש 6.5

  בתאום מראש עמו. ,המשתמש
 

אף בכל עת מי מטעמה לבקר במתקן לאו ו/המשתמש יאפשר לעירייה  
  ללא תיאום מראש עמו.

 
, על סעיפיו הקטנים, 6אי עמידה בתנאים ובהתחייבויות על פי סעיף  6.6

 אתלהשיב  המשתמשתביא לביטול חוזה זה ועם ביטולו מתחייב 
 יה.ימיידית לחזקת העירתקן המ

 
 דמי השימוש

 
קבלת רשות השימוש במתקן, ישלם המשתמש לעירייה דמי בגין  7.1 .7

כוללים,  שימוש דמי   ובסה"כ __ ₪ _______ש לחודש בסך של שימו
בתוספת __ ₪ _________בסך של רשות השימוש תקופת  למלוא
ככל שיחול מע"מ בגין העיסקה, יתווסף המע"מ לסכום כחוק. מע"מ 

 דמי השכירות. 
המע"מ שיתווסף  לדמי  השכירות ישולם תשלום  בזאת, כי מובהר   

 חלופין, ניתנתלקראי כחוק. א עסקת על  דיווחת באמצעוהעירייה  ע"י
בחוק  עצמית כהגדרתה חשבוניתלעירייה  להציג אפשרות לשוכר
 מע"מ.

 
עם קבלת אישור ועדת מתקנים לרשות שימוש במתקן, יפקיד   7.2

____ המחאות  עבור  דמי  שימוש  עבור כל   המנהלהמשתמש  בידי 
 תקופת רשות השימוש.

 
ע"י  עירייההסכם זה מוגבל להיקף תמורה כולל שישולם ליובהר כי     7.3

 .מע"מ בתוספת₪  002,314על , בסכום שלא יעלה משתמשה
 

  פיגור בביצוע תשלום דמי השימוש
 
 
תשלום דמי שימוש  אשר לא  ישולם במועדו  תתווסף, בנוסף לכל  8.1 .8

ם בנק הפועליבתהיה נהוגה  אשר ם ריבית פיגורים,ג ההצמדה,להפרשי 
מקו  מאושרת  , בגין חריגה בלתי דביטורייםחוזרים בחשבונות ע"מ, ב

 הריבית תחושב עבור כחוק.  לריבית יתווסף מע"מ  ,אשראי מאושר
שבפיגור לשלם את הסכום על המשתמש  היה שבו  היום  מן  התקופה 

 ועד היום בו שילם אותו בפועל. 
 

( ימי עסקים, בתשלום 7ה )פיגור חוזר, או פיגור יחיד העולה  על  שבע 8.2
חוזה זה  יחשב כהפרה  על  פיעירייה לשלם ל  כל שהוא שעל המשתמש

את כל הסעדים המוקנים לה עירייה המקנה ל יסודית  של  חוזה  זה, 
על פי חוזה זה ועל פי כל דין, בקשר להפרה יסודית של החוזה, לרבות 

 די של ההסכם.יהזכות לביטולו המי
 

 לים ותשלומיםמסים, היטהוצאות 
 
, ממשלתיים המסים, ההיטלים והתשלומיםמוסכם בזאת כי כל  9.1 . 9

למעט  ועירוניים הנובעים מהשימוש במתקן על ידי המשתמש,
יחולו על תשלומי/הוצאות חשמל, מים, אחזקה, נקיון וארנונה, 

 שנקבע המשתמש וישולמו על ידיו, באופן מלא וללא כל סייג, במועד
  .ויותלכך על ידי הרש
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להסרת ספק מובהר בזה שפעילות המשתמש במתקן הינן במסגרת  9.2 

כרוכות יינה השתפעילות עצמאית של המשתמש בלבד וכל ההוצאות 
 נה בגינה תשולמנה במלואן ע"י המשתמש בלבד.חולו/או תבה 

 
שלום חובה אחר החל או שיחול עפ"י דין על תל בכ המשתמש ישא  

ת ו/או אחרת הדרושה ו/או הכרוכה מחזיק וכן כל הוצאה נוספ
והשימוש בו לרבות הוצאות לרכישת מתקנים ו/או  מבנהבהפעלת ה

                                                                                                               .מבנהציוד ל

 
 9.2 -9.1בס"ק המשתמש מתחייב לשלם את כל התשלומים האמורים  9.3

דלעיל עד למועד האחרון הנקוב בחשבון הנוגע בדבר או דרישת 
התשלום ועליו לשמור על הקבלות על מנת להציגן בפני העירייה בכל 

 עת שיידרש.
 

אישורים לפי חוק העסקת עברייני מין במוסדות  ;היעדר יחסי עובד מעביד
 :2001 –התשס"א  מסוימים,

 
יבויותיו על פי חוזה זה הוא ית, כי בביצוע התחמצהיר בזאהמשתמש  10.1 .10

או  בינו  מתנאיו כדי ליצור פועל כעצמאי, וכי אין בחוזה זה או בתנאי 
ומעביד וכי כל המועסקים על לבין העירייה יחסי עובד מטעמו, בין מי 

 יחשבו כעובדים של המשתמש בלבד.יידו ו/או מי מטעמו, 
 

וצאות והמיסים, בקשר עם ישא בכל התשלומים, הה המשתמש 10.2
העסקת עובדיו ו/או מי מטעמו, לרבות שכר עבודה, מס הכנסה, ביטוח 
לאומי, מס בריאות וכל מס ו/או היטל ו/או מלווה ו/או כל תשלום 
סוציאלי אחר לרבות תשלומים מכח צווי הרחבה, ואין לראות בכל 

לפקח, זכות הניתנת על פי חוזה זה לעירייה ו/או למי מטעמן, לרבות 
להדריך או להורות למשתמש, ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעם 
המשתמש, אלא אמצעים להבטחת ביצוע הוראות חוזה זה במלואן 
בלבד, ולא תהיינה למשתמש ו/או לעובדים מטעמו ו/או למי מטעמו, 
כל זכויות של עובד המועסק על ידי  העירייה והם לא יהיו זכאים לכל 

, או הטבות, או זכויות של עובד כלפי מעבידו תשלומים, פיצויים
 מטעם העירייה.

 
אם מכל סיבה שהיא, ייקבע על ידי רשות שיפוטית, כי עובד, או  10.3

עובדים של המשתמש, או מי מטעמו הנם עובדים של העירייה בין 
עם המשתמש ובין בנפרד, כי אז מתחייב המשתמש לפצות  יחדב

ישתו הראשונה, בגין כל סכום, ללא ולשפות את העירייה מיד לפי דר
יוצא מן הכלל, העירייה תידרש לשלם לכל אדם ו/או גוף בקשר עם כל 

 שורות לנ"ל.קלרבות כל ההוצאות המשפטיות ה קביעה וקביעה כזו,
 

המשתמש  -ככל ומדובר במוסד המכוון למתן שירותים לקטינים  10.4
להציג בפני מתחייב, כתנאי מוקדם לקבלת רשות השימוש במתקן, 

אישור משטרה כי אין מניעה להעסקת עובדיו,  עירונימנהל המוסד ה
או כל מי מטעמו, לפי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד 

. יובהר כי אין באי 2001 –המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 
הצגת האישור כאמור בכדי לגרוע מאחריותו של המשתמש לקבלת 

 בר לתחילת השימוש במתקן.אישורים אלו עו
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 רשיונות
 

את   לנהל המשתמש מתחייב, לאורך  כל תקופת  רשות השימוש,  11.1 .11
 שיונותיבהתאם לכל הר השימוש במסגרת מטרת במתקן   עסקיו

והאישורים הדרושים עפ"י כל דין מרשויות ו/או גופים  ממשלתיים, 
במפורש כי האחריות למען  הסר  ספק,  מודגש   עירוניים או אחרים.

לקבלת כל אישור ורישיון כאמור, חלה על המשתמש בלבד וכי אי 
קבלת אישור  ו/או  רישיון כאמור או שלילתם ממנו לא יקנו למשתמש 

זה ו/או לסיים את השימוש לפני תום תקופת לבטל חוזה  כל זכות
 זה.רשות השימוש עפ"י חוזה 

 
ות המוסמכות, לרבות  המשתמש בדק ומכיר את דרישות הרשוי 11.2

העירייה, בקשר עם השימוש במתקן ודרישות אלו נלקחו על  דרישות 
 ידו בחשבון בעת חתימת החוזה.

 
 מושתחזוקה  ושי

 
שימוש רגיל וסביר התואם את  תקןמהמשתמש מתחייב להשתמש ב 12.1 .12

 .ולהחזיקו במצב טוב ותקין מטרת השימוש
 

בצורה שלא תהווה מפגע או  המשתמש מתחייב להשתמש במתקן 12.2 
 מחדל אשר יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או במערכותיו.

 
המשתמש מתחייב לא לעשות ו/או להמנע מכל פעולה או מחדל אשר  12.3 

 במערכותיו.במרכיבי מיגון שבו ו/או יש בהם כדי לפגוע במתקן ו/או 
 

או קלקול ולעירייה על כל פגם, נזק למנהל המשתמש מתחייב להודיע  12.4 
למערכותיו מיד כשנודע למרכיבי המיגון שבו ו/או שנגרם למתקן ו/או 

 כאמורלו על כך. המשתמש מודע לחשיבות הרבה של מתן הודעה 
באופן מיידי על מנת למנוע נזקים אשר עשויים להיגרם בשל הפגם 

 ו/או הנזק ו/או הקלקול.
 

ו/או פגם ו/או  לתקן על חשבונו לאלתר כל קלקולהמשתמש מתחייב  12.5 
ליקוי ו/או נזק הן פנימי והן חיצוני מכל סוג שהוא שיגרמו ו/או יתהוו 

, בתקופת ההרשאה, כל אימת שיהא צורך בכך במתקןעקב השימוש 
 .או פגם הנובע מבלאי סביר ורגילנזק  למעט

 
ולא  המתקן להקפיד על נקיון המתקן וסביבתהמשתמש מתחייב  12.6 

, ריחות, זעזועים, זוהמה ועשן. מבלי לפגוע לגרום כל מטרד, רעשים
בכלליות האמור לעיל, המשתמש מתחייב לדאוג לקיום רמת נקיון 
גבוהה במתקן ומסביב לו, למנוע כל הצטברות של אשפה על ידי פינויה 
המידי למתקני האשפה המיועדים לכך ולקיים בקפדנות מרבית 

ה ונקיון נאותים הוראות כל דין, אשר עניינם שמירה על רמת תברוא
 .במתקן ובסביבתו ו/או מניעת מפגעים במתקן

 
או מודעות כלשהן על לא לתלות שלטים כלשהם המשתמש מתחייב  12.7 

חזית המתקן, או על איזה קיר חיצוני של המתקן, מבלי לקבל לכך את 
נתנה העירייה את הסכמתה מראש  .הסכמת העירייה בכתב ומראש
שתמש, ישא המשתמש בכל ההוצאות ובכתב להתקנת שלט מטעם המ

 הכרוכות בהתקנת השלט ובכל האגרות והמסים הקשורים בהצבתו;
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 .הן על גבי המתקןילא להציב אנטנות למינהמשתמש מתחייב  12.8 
 

הגישה  להשתמש לשם גישה למתקן אך ורק בדרכיהמשתמש מתחייב  12.9 
המיועדות לכך, להחנות כלי רכב וכלי הובלה במקומות המיועדים 
לכך, ולא להשתמש בכל רכב מנועי או אחר העלול להזיק לדרכי 

 .הגישה
 

הוראות פיקוד העורף, , לקיים את הוראות העירייההמשתמש מתחייב  12.10 
הרשויות המוסמכות הקשורות  והוראות ההתגוננות דיניהוראות 
 .והלי כיבוי אש ומניעת שריפות, בטיחות וביטחוןלסדרי ונ

 
למלא ולבצע כל הוראה של חוק, תקנה, צו או חוק המשתמש מתחייב  12.11 

עזר בקשר לשימוש במתקן, ולא לעשות ולא להרשות שייעשו במתקן 
להוות מפגע או מטרד או או בקשר אליו כל דבר שהוא אשר עלול 

 .שהוא בתחומי המתקן לעירייה ו/או לכל צד ג' לגרום נזק
 

שלתיים מהמשתמש יהיה אחראי כלפי המוסדות והרשויות המ 12.12 
העירוניים לשלם כל קנס שהוא עקב אי קיום הוראות הנ"ל, כולן או 

 .חלקן
 

שום דבר מהאמור בחוזה זה וכן, שום מעשה או אישור או הסכמה  12.13 
השתמש מטעם העירייה לא ייחשב כהרשאה של העירייה למשתמש ל

במתקן ו/או לנהל בו עסקים מבלי כל רשיון ו/או היתר הנדרש על פי 
 הדין ו/או בניגוד לכל דין.

 
לציוד אשר והמשתמש ישא באחריות לכל נזק למתקן וכן לרהיטים  12.14 

בו, שייגרם על ידו או כל גורם אחר, בעת היות המתקן בשימוש של 
המשתמש לתקן  המשתמש. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייב

רם על ידו למתקן ו/או לרהיטים ו/או לציוד אשר שייגלאלתר כל נזק 
 בו.

 
 איסור ביצוע שינויים במתקן

 
מש מתחייב לא לבצע ולא להרשות לבצע כל שינויים, שיפורים, שתהמ 13.1 .13

שיפוצים או תוספות במתקן או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת 
תהיה רשאית למנוע את ביצועה של  העירייה מראש ובכתב. העירייה

כל תוספת או שינוי כנ"ל שלא קיבלו את אישורה מראש ובכתב, 
להרוס כל שינוי ו/או תוספת, או להורות למשתמש להשיב את המצב 

( 5לקדמותו, לאחר שנתנה התראה על כך בכתב למשתמש חמישה )
מתחייב כי במידה והעירייה תממש את זכותה  ימים מראש. המשתמש

פעול כאמור, ישלם לה המשתמש, לפי דרישתה הראשונה, את ל
הוצאות הסילוק, ההריסה או הבנייה כאשר חשבונות העירייה ביחס 

 לסכומים אלה יחייבו את המשתמש ללא ערעור.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל, הרי כל תוספות שנעשו בין ברשות ובין שלא  13.2 
והמשתמש לא יהיה  ברשות, יהיו בבעלותה הבלעדית של העירייה

 זכאי לכל תמורה בגינם.
 

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, יהיה המשתמש חייב עם תום תקופת  13.3 
רשות השימוש מכל סיבה שהיא ו/או עם פינוי המתקן בתום כל 
שימוש בו, להחזיר את מצב המתקן לקדמותו על חשבונו, אלא אם 

 הונחה אחרת על ידי העירייה. 
 



 

  

8 

 אחריות
 

בלבד יהיה אחראי כלפי העירייה וכן כלפי כל צד שלישי לכל  המשתמש 14.1 .14
ו/או  משתמשנזק שיגרם לגופו ו/או לרכושו של אדם כלשהו ו/או ל

עקב או  מתקןכל צד שלישי ו/או לכל מי שימצא בלעובדיו ו/או ל
 לפי הסכם זה ו/או מי מטעמו,מתקן ב המשתמשמשימושו של כתוצאה 

ו/או ברשות  המשתמשו/או השימוש בו ע"י  ו/או בקשר עם החזקתו
ו/או מטעמו ו/או כתוצאה מהפרתן או אי קיומן של הוראות כל דין 

 המשתמשו/או רשיון עפ"י כל דין ו/או כתוצאה מהפרת התחייבות 
 על העירייה לא תחול כל אחריות בקשר לכך.ועפ"י חוזה זה, 

 
או חבות כלשהיא , לא ישאו בכל אחריות המטעמ העירייה ו/או מי 14.2

העירייה ו/או מי  נזק כאמור והמשתמש נוטל על עצמו כלפי לגבי כל 
את , את מלוא האחריות בגין כל נזק ומתחייב לפצות ולשפות המטעמ

כנגד כל דמי נזק שהם עלולים להתחייב  הו/או מי מטעמ העירייה
לשלם או שיאלצו לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל הוצאה אותה 

 קשר לכל נזק כנ"ל לרבות הוצאות משפט ושכר טירחת עו"ד,יוציאו ב
 .בכתב םימים מיום דרישת 7תוך וזאת 

 
   ב י ט ו ח

 
המשתמש מצהיר כי ידועים לנו הסיכונים הכרוכים בשימוש במתקן וברורה   15.1 15

 ביטוחים אצל חברת ביטוח מורשית כדין. כן, ידוע לו כי איחשיבות עריכת לו 
של הביטוחים כאמור אינו גורע מאחריותו לכל נזק ו/או אובדן ו/או קיומם 

ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש  הפסד שיגרמו לו 
 במתקן.

 
 :ובהתאם להחלטת מחלקת הביטוחים של העירייהלחלופין  

 
 יתבקש על ידי העירייה,לעיל, בכל מקרה בו  15.1על אף האמור בסעיף  .15.2 

ולקיים במשך כל תקופת השימוש במתקן את  המשתמש מתחייב לערוך
זה במקרה  .זה חוזהלהביטוחים המפורטים בנספח דרישות הביטוח המצורף 

 שלהלן. 15.9עד  15.3יחולו על המבקש הוראות סעיפים 
 
ם זה ו/או על פי כל דין מתחייב מבלי לגרוע מאחריות המשתמש על פי הסכ 15.3  

 'בבנספח ביטוחים המפורטים ההמשתמש לערוך ולקיים על חשבונו את 
אצל חברת ביטוח מורשית כדין ובעלת  המצורף כחלק בלתי נפרד מהסכם זה,

, ומתחייב להוסיף את המזמין כמבוטח בביטוחים אלו, לכל משך מוניטין
 תקופת ביצוע ההשכרה.

 
ההשכרה וכתנאי מקדמי לכך מתחייב המשתמש להמציא לידי לפני תחילת  15.4 

ב' אישור על עריכת הביטוחים המפורטים לעיל בהתאם לנספח  העיריה
  להסכם זה, כשהוא חתום על ידי מבטחיו.

 

כל מקרה של אי התאמה בין האמור באישור עריכת הביטוח  לבין האמור ב 15.5 
לגרום לשינוי האישור על , מתחייב המשתמש העיריהבהסכם זה ולדרישת 

 מנת להתאימו להוראות הסכם זה.

 
היה ולדעת המשתמש יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים ו/או משלימים  15.6 

כלשהם לביטוחים הנ"ל מתחייב המשתמש לערוך ולקיים את הביטוחים הנ"ל 
העיריה כאשר בכל ביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף כלפי 
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הפועלים מטעמה לעניין ביטוחי רכוש ו/או יורחב שם המבוטח לכלול את  ו/או
ן ביטוחי חבויות, בכפוף לסעיף אחריות יו/או הפועלים מטעמה לעני העיריה

 צולבת כאילו נערך הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח.

 
ערך ביטוחי המשתמש יכללו תנאי מפורש לפיהם הינם קודמים לכל ביטוח הנ 15.7 

וכי המבטח מוותר על כל דרישה ו/או תביעה לשיתוף ביטוחי  העיריהעל ידי 
. כמו כן יכלל בביטוחים תנאי לפיו מתחייב המבטח כי ביטוחי העיריה

המשתמש לא יצומצמו, ולא יבוטלו, ולא  אלא אם תימסר הודעה כתובה על 
 יום מראש. 30, העיריהכך בדואר רשום לידי 

 
, כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המשתמש מצהיר 15.8 

או מי מטעמה בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי עבורו, או שהיה זכאי /והעיריה 
לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות הנערכות על ידו 

 מאחריות לכל נזק כאמור לעיל.העיריה על פי הסכם זה, והוא פוטר בזאת את 

 
המשתמש מתחייב לקיים בקפדנות את כל תנאי הביטוחים ולשלם במלואם  15.9 

 ובמועדם את דמי הביטוח.

 
מוצהר ומוסכם בזאת כי אין בעריכת ביטוחי המשתמש, בהמצאת אישור  15.10 

הביטוח ו/או בהמצאת העתקי הפוליסות על ידי המשתמש כדי להטיל אחריות 
התאמתם למוסכם ו/או כדי לפטור  ו/או להוות אישור בדבר העיריהכלשהי על 

 את המשתמש מאחריותו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.

 איסור העברת זכויות
 

המשתמש מתחייב לא להעביר חוזה זה ו/או כל חלק ממנו ו/או כל  16.1 .16
ל זכות הנובעת ממנו לאחר, לא למסור לאחר את החזקה במתקן או בכ

חלק ממנו, לא להעניק לאחר כל זכות שהיא במתקן ולא להרשות 
לאחר להשתמש במתקן או בכל חלק ממנו ללא קבלת הסכמת העירייה 
לכך מראש ובכתב ובתנאים שייקבעו על ידי העירייה. למען הסר ספק 
זכויותיו של המשתמש מכוח חוזה זה, כולן או מקצתן, אסורות 

 .כלשהיבשעבוד מסוג כלשהו או מדרגה 

 
העירייה רשאית למשכן ו/או לשעבד ו/או להסב ו/או למכור ו/או  16.2

להשכיר ו/או להחכיר ו/או להעביר את זכויותיה כולן או מקצתן, 
ובלבד שזכויות המשתמש על פי חוזה זה לא תיפגענה והכל באופן 
שהעירייה תמצא לנכון, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ובלי 

 .כךלכל תביעות או טענות בקשר שיהיו למשתמש 
 

 אפשרות שימוש ע"י העירייה

 
 , פעילויות מטעמה, על פי שיקול במתקןעירייה תהיה רשאית לקיים ה  .17

 דעתה הבלעדי, בהודעה מראש להשתמש.
 

 שמירת זכויות
 

, בכל עת שהיא בעצמה, ו/או מתקןההעירייה תהא רשאית להעביר דרך  18.1 .18
נורות למים, לתיעול, לגז, לחשמל ולמטרות באמצעות אחרים, צי

אחרות, והמשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי 
ולהוציא לפועל את העבודות ו/או התיקונים  המתקןמטעמה לעלות על 
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הדרושים, ובלבד שהעירייה תדאג לשפות את המשתמש בגין כל נזק 
 ו.שייגרם, היה ויגרם, או להחזיר המצב לקדמות

 
המשתמש יהא חייב לאפשר לעירייה ו/או לעובדיה ו/או למי מטעמה  18.2 

 בספרי החשבונות שלו.תקן ולעיין מלבקר ב
 
 
 
 

 המתקן ופיצוי בגין אי פינוי במועדפינוי 
 

בתום תקופת רשות השימוש, או בכל מקרה של ביטול או סיום  19.1 .19
את המתקן לידי השימוש, מכל סיבה שהיא, מתחייב המשתמש להחזיר 

העירייה כשהמתקן חופשי מכל אדם ומכל חפץ ללא כל שהייה או 
מניעה וזאת במצב טוב ותקין כפי שקיבל אותו בתחילת תקופת רשות 
השימוש ובהתחשב בבלאי סביר הנובע משימוש רגיל וסביר במתקן 
בהתאם למטרת השימוש. כן מתחייב המשתמש לשלם לעירייה את כל 

קונים אשר תוציא לשם תיקונים והבאת המתקן ההוצאות ודמי התי
 והציוד למצב טוב כאמור.

 
אם לא יפנה המשתמש את המתקן ו/או לא יחזירהו לחזקתה הבלעדית  19.2 

של העירייה כאמור לעיל, הוא יהיה חייב לשלם לעירייה עבור התקופה 
שמן המועד בו היה עליו לפנות את המתקן ועד לפינוי המתקן בפועל 

ו כאמור, סכום השווה לפי שלוש מדמי שימוש ראויים ו/או והחזרת
דמי נזק ו/או פיצויים מוסכמים, קבועים ומוערכים מראש על ידי 

יהיה בתשלום על פי  אין ולא .הצדדים בהתחשב בכל נסיבות הענין
סעיף זה כדי להעניק למשתמש זכות להוסיף ולהחזיק במתקן ו/או 

ירייה על פי חוזה זה ו/או על פי כל לפגוע בכל זכויותיה האחרות של הע
       דין ובזכותה לתבוע את פינוי המתקן והחזרתו כאמור.

    
 פינוי או נטישה מוקדמים; פיצויים מוסכמים

 
עזב  המשתמש  את  המתקן  לפני  תום  תקופת  רשות השימוש  וזאת   20.1 .20

 ללא הסכמתה המפורשת של העירייה בכתב ומראש, ישלם המשתמש
לעירייה את דמי השימוש וכל יתר התשלומים החלים עליו  מכח חוזה  
זה עד לתום תקופת רשות השימוש, כאילו המשיך להחזיק ולהשתמש 

  במתקן. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מקום בו הפר המשתמש את החוזה הפרה  20.2
המשתמש את העירייה בפיצויים קבועים ומוערכים יסודית יפצה 

)שלושים אחוזים( מדמי השימוש, ללא כל  30% -השווה ל מראש בסך
צורך בהוכחת נזק וזאת, מבלי לפגוע בכל סעד אחר עפ"י החוזה ו/או 

 הדין העומד לזכות העירייה.
 

  שלילת נציגות
 

שום דבר האמור בחוזה זה ו/או התנהגות הצדדים מכוחו, לא יפורשו  .21
, או המקנים הטעמי מ/או מכמסמיכים את המשתמש להופיע בשם העירייה ו

 .בעניין כל שהוא הלו מעמד של נציג
 

 הפרות וסעדים
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המשתמש מצהיר בזה כי הוא מוותר על זכותו לסעד של צו מניעה זמני או  22.1  .22
קבוע נגד העירייה בכל הקשור לפינוי המתקן בתום תקופת רשות השימוש 

זכות לקיזוז או לטענת כמפורט בסעיף זה. כמו כן המשתמש מוותר בזה על כל 
על פי חוזה  קיזוז כנגד העירייה בקשר עם הסכומים המגיעים ממנו לעירייה

 .זה
 

 הרשות על פי חוזה זה תתבטל בקרות אחד מהמקרים המפורטים להלן: 22.2 

 
/או לא ו או לא יקיים תנאי או התחייבות הכלולה בחוזה זה המשתמשהפר   22.3        

 המשתמשם שהוא חייב בו לפי חוזה זה ו/או הפסיק שילם בזמן כלשהו סכו
פעילות שוטפת וסדירה ולאחר שהעירייה דרשה ממנו  מבנהלקיים ולנהל ב

 אבכתב למלא אחר אותן הוראות תוך תקופה שתיקבע ע"י העירייה והוא ל
 עשה כן.

 
ו/או יוטל עיקול על זכויותיו לגבי  המשתמשתופסק פעילות בכל מקרה שבו  22.4 

יה יבאופן מיידי לעיר מתקן. במקרה זה תוחזר החזקה בנשוא חוזה זהן מתקה
 .וכן כל זכות הנובעת מכך

 
לעיל, תהיה העירייה רשאית  22.4-22.2התבטל החוזה עפ"י הוראת סעיף  22.5 

לבטל את החוזה ומבלי לפגוע בזכותה של העירייה לקבל סעד או תרופה 
, ובכל מקרה הרשות תקןמנוי האחרים, תהיה רשאית העירייה לתבוע את פי

כל נזק שיגרם ו/או נגרם לה עקב ההפרה  המשתמשבידי העירייה לתבוע מ
ו/או אי הקיום כנ"ל ו/או לעשות את כל הדברים שהצד המפר חייב בעשייתם 
ולתבוע את ההוצאות שיגרמו לה, מבלי לפגוע באיזה זכות מזכויותיה האחרות 

 לפי חוזה ו/או לפי כל דין.
 

מבלי לפגוע באמור לעיל תהא העירייה רשאית, בנוסף על זכויותיה בחוזה זה,  22.6 
, לפרוץ כל מנעול ובריח מבנה, לתפוס את המבנהלהחזיר לעצמה את החזקה ב

ולהשתמש בכל כח שיהא נחוץ מבלי שתתחייב על ידי כך באיזו דרך שהיא 
 בתשלום דמי נזקים כלשהם.

 
 וראות כלליותה
 

מגבש את כל ההסכמות, ההבנות, ההתניות, ההצהרות, חוזה זה  23.1 .23
והכוונות שבין הצדדים ובא במקום כל מסמך ו/או טיוטה ו/או מצג 
ו/או הבטחה בין בכתב ובין בעל פה  אשר  נתנו  במפורש  או במשתמע 
על ידי מי מהצדדים למשנהו לפני חתימת חוזה זה בנוגע לכל דבר 

 ועניין הקשור בחוזה זה.
 

התנהגות, ארכה, ויתור, הרשאה, קבלת כספים, שינוי או עריכת  כל 23.2
חוזה חדש לא יהיה בהם כדי להצביע על כל כוונה מצד כלשהוא, לוותר 
ו/או לשנות מכל זכות מזכויותיהם על פי חוזה זה, ולא יהיה להם כל 
תוקף משפטי אלא אם הויתור או השינוי נעשו במפורש, בכתב ונחתמו 

 צד המוותר או המשנה.בחתימת ידו של ה
 

המשתמש לא יהיה רשאי לקזז מסכומים שבתשלומם הוא חייב  23.3
לעירייה זכויות או סכומים להם הוא זכאי מהעירייה והמשתמש 

 מוותר בזה על זכות הקיזוז כאמור.
 

אלא אם נאמר אחרת בחוזה זה, המשתמש לא יהיה זכאי להתנות  23.4
 ת על פי חוזה זה בביצוע או קיוםביצוע כל תשלום או קיום התחייבויו

 תחילה של התחייבות כלשהיא של העירייה. 
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 סעיפים עיקריים .24
 

 23, 21, 20, 19 ,18, 17, 16, 15, 14, 13 ,12, 11, 10, 9 ,8 ,7, 6, 5, 4, 3, 2סעיפים  
 מהווים סעיפים עיקריים בחוזה זה, והפרתם מהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

 
 תתובות והודעוכ

 
 כתובות הצדדים הן כמפורט במבוא להסכם זה. 25.1 .25

 
ימי  3כל הודעה שתשלח על ידי אחד הצדדים למשנהו תחשב כמתקבלת  25.2

עסקים מיום מסירתה כדבר דואר רשום, פרט לימים בהם רשות הדואר לא 
 תעבוד.

 
 

 :ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 

 ________________                       _____________           
 העירייה                    המשתמש       

 

 אישור רו"ח/עו"ד
 

כעו"ד/רו"ח של  אני הח"מ עו"ד/רו"ח_____________, המשמש
 מאשר בזאת כי ביום_____________ התייצבו _________________המשתמש

 בפני ה"ה:

 ת.ז. ____________ _______________.1

   ת.ז. ____________ ______________ .2
 

הנ"ל ולאחר שזיהיתי אותם עפ"י המשתמש המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם 
  הציגו בפני חתמו על חוזה זה לפני.ש תעודות זהות

_________________                                                                     _______________ 

 עו"ד/רו"ח      תאריך      
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 נספח ב'
 נספח דרישות ביטוח

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



    

 1 מתוך 1 עמוד

 

 3נספח 

 מצויים במוסדות עירונייםה ניםבמתק להארכת רשות שימושבקשה 

 :שימוש חוזה רשותנתוני  .1
 

פרטי המתקן / 
 המוסד הנדרש

פרטי 
 המבקש

תחילת תאריך 
 רותההתקש

סיום חוזה תאריך 
כולל אופציות 

  *להארכה
 

יום סתאריך 
קודמת הארכה 

 (ככל והיתה)

     

 
 חודשים 12ך תקופת ההתקשרות לא תעלה על ס*
 

 :האגףהמלצת  .2

 ________________________________ :ממליץ להאריך את החוזה מהנימוקני נאי □

 ____________________________ :על פי תנאיו עד ליום להאריך את החוזהממליץ  □

 ________________________________________________________:מהנימוק
  ₪ ____________________ה ל הינ"הארכת החוזה לתקופה הנעלות  .3

סך של  על לא יעלה בתקופת ההארכה, לרבות,בכל תקופת ההתקשרות הכולל  היקף ההתקשרותיובהר כי *
142,300 ₪. 

 
 מנהל האגףחתימת  מנהל האגףשם  תאריך

   

 

 ו סיומוהארכת חוזה אשור אי .4

 חתימה תאריך הנמקות המאשרתפקיד 

 :המבוקשתההארכה  משפטייועץ 

 נאי החוזהתאת תואמת  □

 :בפרטים אלה תואמת את תנאי החוזהאינה  □
_________________________________ 

ב תכתיבים נוספים שיהיו תנאי לאישור "מצ □
 :ההארכה

_________________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 

  

 :תקציבי להארכה המבוקשתאישור  חשב

 _____________ :ציביתקסעיף  :יש/  אין

 

  

   הארכת החוזה בהתאם לאמורמאשר  גזבר

 

 



 6214  - חד פעמי במתקןרשות שימוש  -התחייבות כתב 
19.2.20 

 4 נספח     :___________________העירוני המוסד שם

 

 
 חוזרת בלתי התחייבות כתב

 במתקן פעמית חד שימוש רשות קבלת עם בקשר

 ____ שנת ____ בחודש __ ביום נס ציונה ב ונחתם שנערך
 

 לכבוד

  :______________אגף 

 עיריית נס ציונה 

 

ה בעלת/חוכרת מלוא הזכויות "( הינהעירייהועיריית נס ציונה )להלן: " הואיל
במקרקעין ברחוב ________________ עליהם בנויים מבני המוסד 

 "(.הציבוריהמוסד __________ )להלן: " הציבורי
 

"(, בורייצמנהל המוסד ה)להלן: " בורייהצוהגשנו בקשה למנהל המוסד  והואיל
 (."המתקן_)להלן: "________________ -בקשה לשימוש ב

 

  )להלן: "המשתמש"(. ____ח.פ./ת.ז.________________________ הח"מ, יאנ, לפיכך
 

 ישוב __________________________  מרחוב ____________________________
   

 ע"י המוסמכים לחייבו בחתימתם:

 _____________ת.ז. ____________________שם 

 _____________ת.ז. ____________________שם 

 

 :יר ומתחייב בזה באופן בלתי חוזר, כדלקמןמצה  

 

 אור המתקן: _______________; כמות _______;ית .1

 אור המתקן: _______________; כמות _______;ית 

 

 השימוש: _______________;שעות השימוש ________________; /ימועד .2

   _______________        ________________  

   _______________        ________________ 

   _______________        ________________ 

   _______________        ________________ 
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איננו  מטרת השימוש: ________________________________; ידוע לנו כי .3

 רשאים לשנות את מטרת השימוש, ללא הסכמת העירייה מראש ובכתב. 

 

₪ )______________( הנ"ל נשלם לכם סך של _________  מושתמורת השי .4

 "(.דמי השימושחדשים בתוספת מע"מ כחוק )להלן: " שקלים  

 

ישולמו על ידנו עד ולא יאוחר מיום ___________ ידוע לנו כי תנאי דמי השימוש  .5

לתחילת השימוש במתקן הינו תשלום מלוא התמורה )בכל מקרה לפני תחילת  

 במתקן(.השימוש  

 

( ימי עסקים ממועד 3ידוע לנו, כי הודעה מצדנו על ביטול השימוש פחות משלושה ) .6

מגובה דמי השימוש. סכום זה  50% -השימוש, תחייב אותנו לשלם לכם סך השווה ל 

 ישולם יחד עם הודעת הביטול. 

 

ט זכות , למעהציבוריידוע לנו כי אין כל זכות שהיא במתקן ו/או בשטח אחר במוסד  .7

 השימוש במתקן במועדים המפורטים בכתב התחייבות זה. 

 

, בתום השימוש, מכל ציבוריאנו מתחייבים לפנות את המתקן ואת שטח המוסד ה .8

אדם וחפץ השייכים לנו, כאשר המתקן תקין נקי ומסודר, וכך הריהוט והציוד אשר  

 בו, במצב תקין נקי ומסודר. 

 

מתקן במצב טוב ותקין, להשתמש במתקן, שימוש רגיל אנו מתחייבים להחזיק את ה .9

וסביר התואם את מטרת השימוש ולנהל את עסקינו אך ורק בתחומי המתקן וזאת  

אנו מתחייבים להימנע מכל ולסביבה. בצורה שלא תהווה מפגע או מטרד לשכנים  

ו/או המתקן. בנוסף, אנו מתחייבים  ציבוריהפרעה לשימוש ביתר חלקי המוסד ה 

לתקן לאלתר על חשבונו כל פגם, נזק או קלקול שנגרמו למתקן ו/או למערכותיו  

והנובע מהשימוש במתקן, למעט נזק או פגם הנובע מבלאי סביר ורגיל. ידוע לנו ואנו  

מסכימים כי עיריית נס ציונה תהיה רשאית לתקן בעצמה כל נזק שייגרם כאמור  

 ההוצאות הכרוכות בתיקון. לעיל, על חשבונו ואנו מתחייבים לשאת בכל 

 

אנו מתחייבים לנהל את עסקינו במתקן במסגרת מטרת השימוש בהתאם לכל  .10

הרשיונות והאישורים הדרושים עפ"י כל דין מרשויות ו/או גופים ממשלתיים,  

עירוניים או אחרים, לרבות היתרים ורשיונות מאת משרד החינוך ולרבות מכח חוק  

, ולהשיג על חשבוננו, ועל אחריותנו, כל רשיון ואישור 1968 –רישוי עסקים תשכ"ח  

 כאמור טרם הפעלת כל עסק במתקן. 
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אנו מתחייבים, כתנאי מוקדם לקבלת רשות השימוש החד פעמית במתקן, להציג בפני  .11

כי אין מניעה להעסקת עובדינו, או כל מי  מנהל המוסד החינוכי אישור משטרה 

ת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירותי מטעמנו, לפי החוק למניע 

. ידוע לנו כי אין באי הצגת האישור כאמור בכדי לגרוע 2001 –לקטינים, התשס"א  

 מאחריותנו לקבלת אישורים אלו עובר לתחילת השימוש במתקן. 

 

אנו מתחייבים לקיים את הוראות העירייה והוראות הרשויות המוסמכות הקשורות  .12

 רי ונוהלי כיבוי אש ומניעת שריפות, הג"א בטיחות ובטחון. לסד 

 

ידוע לנו כי נהיה אחראים לכל הנזקים מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למתקן ו/או  .13

ו/או לציוד שהוכנס  ציבוריו/או לכל צד שלישי שימצא במתקן ו/או במוסד הלעירייה  

/או מחדלינו, לרבות מעשי ו/או י והנובעים ממעשינו וציבורעל ידנו למתקן ולמוסד ה 

מחדלי עובדינו, מוזמנינו, לקוחותינו ואנשים מטעמנו ו/או עקב השימוש שלנו  

 במתקן. 

 

י ו/או העירייה ו/או מי מטעמם, לא ציבורידוע לנו ואנו מסכימים לכך שהמוסד ה .14

ק רכוש אחריות שהיא או בחבות כלשהי לגבי כל נזק גוף ו/או אבדן ו/או נזיישאו בכל  

מכל סוג שהוא אשר ייגרם לנו ו/או לעובדינו ו/או ללקוחותינו ו/או למבקרינו ו/או  

לכל אדם אחר אשר יימצא במתקן ואנו נוטלים על עצמנו כלפי העירייה, את מלוא  

לפצות ולשפות את העירייה כנגד כל דמי האחריות בגין כל נזק מעין זה ומתחייבים  

שלם או שתיאלץ לשלם עקב נזק מעין זה וכנגד כל נזק שהיא עלולה להתחייב ל 

 הוצאה שהעירייה תוציא בקשר לכל נזק כנ"ל. 

 

י, בגין כל תביעה, ציבוראנו מתחייבים לפצות ו/או לשפות את העירייה ו/או המוסד ה .15

חיוב הוצאה, נזק או הפסד שיגרמו להם בקשר לנזקים הנזכרים לעיל בסעיף זה,  

 ושכר טרחת עורך דין.לרבות הוצאות משפט  

 

המשתמש מצהיר כי ידועים לנו הסיכונים הכרוכים בשימוש במתקן וברורה לו  .16

חשיבות עריכת ביטוחים אצל חברת ביטוח מורשית כדין. כן, ידוע לו כי אין קיומם  

של הביטוחים כאמור אינו גורע מאחריותו לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרמו לו  

 עמו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש במתקן.ו/או למי מט 

 

על פי דין בגין אובדן או  הידוע לנו שהעירייה עורכת ביטוחים המכסים את אחריות .17

 נזק למשתמש עקב מעשה או מחדל של העירייה. 
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מוסכם בזה כי מבלי לגרוע מהאמור לעיל ביחס לאחריותנו, אנו נהיה אחראים לכל  .18

ק שנגרמו לצד שלישי כלשהו, לרבות לעירייה ו/או למתקן עקב מעשה או אובדן או נז 

מחדל של המשתמש. למען הסר ספק, מודגש כי ידוע לנו כי אחריותנו זו, אינה מכוסה  

 בביטוחי העירייה. 

 

וכן בכל מקרה בו  לעיל, במידה והמשתמש הינו תאגיד 16על אף האמור בסעיף  .19

השימוש  לקיים במשך כל תקופתולערוך  , המשתמש מתחייברייהייתבקש על ידי הע

לכתב התחייבות  ורףהמצ פח דרישות הביטוחנסבמתקן את הביטוחים המפורטים ב

במקרה זה, המשתמש מתחייב להמציא לעירייה אצל חברת ביטוח מורשית כדין. זה 

את אישור קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י כתנאי לאישור השימוש ע"י העירייה 

 המבטח.

 

סידורי אבטחת חלק המתקן בו משתמשים האנשים  אנו מתחייבים לשאת בכל .20

המתקיימות על ידנו. אנו מתחייבים לפעול בהתאם להוראות  המשתתפים בפעולות

וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך כפי שיהיו תקפים מעת לעת, לרבות בנושא "מערכת 

ציבורי דו החינוך בעת חירום", הנחיות העירייה ופקע"ר בנושא שימוש במקלט 

לקובץ ההנחיות ובהתאם לכל תיקון בהוראות אלה  9כמפורט בנספח תכליתי 

ובהתאם להוראות נוספות שנקבל ממנהל המוסד החינוכי, או מגורמי הביטחון 

 בעירייה. 

 

לנו, כי אם נפר תנאי מתנאי כתב התחייבות זה, תהיה העירייה זכאית לבטל  עידו .21

מיידית את הסכמתה למתן רשות שימוש חד פעמית במתקן וזאת, מבלי לגרוע מכל  

 סעד אחר ובנוסף לכל זכות של העירייה על פי חוזה זה ועל פי כל דין. 

 

 

   _____________________   _______________________ 

 חתימה                            שם החותם       
 

 מאשרים את השימוש במתקן בהתאם לתנאים המפורטים בכתב התחייבות זה לעיל:
 

 

 

   _____________________   _______________________ 

 עיריית נס ציונה                           תאריך         
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 דרישות ביטוחי המשתמש - חנספ
"( אישור קיום מבקש האישור)להלן " 9עירית נס ציונה, מרחוב הבנים על המשתמש להמציא לידי 

 ביטוחים )אק"ב( הכולל את הביטוחים המפורטים להלן:
 

  אש מורחב ואובדן תוצאתי ביטוח רכוש א.
מלוא ערכם, מפני אבדן או וכן ציוד נלוה בבעלותו ו/או באחריותו של המשתמש, בצמודות מבנה 

נזק עקב הסיכונים המקובלים בביטוח אש מורחב לרבות אש, עשן, ברק, התפוצצות, רעידת 
-, נזקי נוזלים והתבקעות צינורות, פגיעה על ידי כלי רכב, פגיעה על(313נזקי טבע ), (316) אדמה

 תי.וכן אובדן תוצא( 314) ידי כלי טיס, שביתות, פרעות, נזק בזדון, פריצה
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי ב.

.    לכיסוי אחריותו של המשתמש על פי דין, בגין אובדן ו/או נזק העלולים להיגרם לצד שלישי 1
  מבקש האישור.לרבות )ומבלי לגרוע מכלליות האמור( 

 הביטוח אינו הגבלה בדבר חבות הנובעת מ: .2
 הרעלה,  .2.1
 ד במקום, כל דבר מזיק במאכל או במשקה המוגש ככיבו .2.2
 זיהום תאונתי פתאומי,  .2.3
נזק לרכוש שהמבוטח או כל אדם אחר בשירותו פועלים או פעלו בו ו/או עליו שלא  .2.4

 במישרין בעת קרות מקרה הביטוח,  
 (307)חבות המבוטח בגין קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם  .2.5
 (.315)תביעות תחלוף מצד המוסד לביטוח לאומי  .2.6

, בכפוף לסעיף אחריות צולבת לפיו ייחשב הביטוח האישור מבקשהביטוח מורחב לשפות את  .3
 .(321( )304( )302)כאילו נערך בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח 

 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .4
 .(328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .5
 (.329)בקש האישור ייחשב כצד ג' רכוש מ .6
 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪   4,000,000גבולות האחריות:  .7

 ביטוח חבות מעבידים ג.
 לכיסוי חבות המשתמש על פי דין כלפי כל המועסקים על ידו, בגבולות אחריות כנקוב להלן.  .1
 הביטוח אינו כולל הגבלה בדבר: .2

 עבודות בגובה ובעומק,   .2.1
 פיתיונות ורעלים,  .2.2
 העסקת נוער כחוק,  .2.3
 קבלנים, קבלני משנה ועובדיהם היה וייחשבו כעובדי המבוטח. .2.4

 (.319)הינו מבוטח נוסף, היה ויחשב למעבידם של מי מעובדי המשתמש  מבקש האישור .3
 (.328)ביטוח זה הינו ביטוח ראשוני, לכל ביטוח אחר שנערך ע"י מבקש האישור או עבורו  .4
 .(309)הביטוח כולל ויתור על זכות שיבוב כלפי מבקש האישור  .5

 למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח.₪  20,000,000לתובע, ₪  6,000,000גבולות האחריות:  .6
 –כללי לכל הביטוחים  ד.

במידה והמבוטח נדרש להחזיק כלי רכב לביצוע העבודות, עליו להחזיק בביטוחי חובה  .1
לכלל הרכבים המשמשים לביצוע העבודות וכן ביטוח רכב צד שלישי, משולמים ותקפים 

 ₪. 500,000-בתוקף, בגבול אחריות שלא יפחת מ
על מבטחי המשתמש לאשר כי לא תפגענה זכויות מבקש האישור מחמת אי מסירת הודעה על  .2

 נזק ו/או איחור בהגשת תביעה בגין הביטוחים הנ"ל,
בפוליסות הנ"ל, בכפוף לחובת הזהירות של המבוטח  סייג רשלנות רבתי יבוטל ככל שקיים .3

 ובכפוף לזכויות המבטח עפ"י דין.
יום  30ביטול הביטוחים הנ"ל ו/או שינויים לרעה, לא ייעשה אלא במשלוח הודעה מראש של  .4

 , בדואר רשום. למבקש האישור
 

   :לתשומת לב המשתמש ומבטחיו
יים קוד כיסוי/ביטול חריג כנדרש ע"י הממונה על יד כל דרישה בביטוחים הנ"ל מופיע בסוגר   

על שוק ההון ביטוח וחסכון, אותו יציין המבטח של המשתמש באק"ב של המשתמש. בדרישה 
שלא מופיע קוד בצידה, ניתן שלא לציינה באק"ב, אך יש לכלול כיסוי/ביטול חריג זה בפוליסת 

 הביטוח של המשתמש )הרחבה של הפוליסה לטובת המבוטח(.
 י מאשר כי קיבלתי את האמור לעיל ומתחייב להעביר נספח זה לידיעת מבטחיי.הננ

 
__________________ 

 חתימת המשתמש
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    נכסים מחלקת
 
 
 
 

 עירוניים מתקנים המצויים במוסדות: תעריפי דמי שימוש ב5נספח 
 כולל הצמדה 1/1/2020טבלה מעודכנת ליום                 

 
 
 
 

 כיתה /חדר לימוד / משרד :1טבלה מס' 
 

 מחיר  סוג הארוע
 אירוע חד פעמי

 
186 ₪ 

 פעם בשבוע לחודש
 

 1+2* 502 ₪ 

 דשפעמיים בשבוע לחו
 

      1+2* 989 ₪ 

 פעמים בשבוע לחודש 3
 

      1+2* 1,481 ₪ 

 פעמים בשבוע לחודש 4
 

      1+2* 1,726 ₪ 

 פעמים בשבוע לחודש 5
 

      1+2* 2,052 ₪ 

 פעמים בשבוע לחודש 6
 

      1+2* 2,361 ₪ 

 
 
 

 תנ"ס/ מ מועדון נוער   :2טבלה מס' 
 

 לפעילות יומית אחתמחיר  סוג הארוע
  אירוע חד פעמי

)לא כולל בת  12כולל ימי הולדת עד גיל 
 שעות( 4מסיבות כיתה )עד ( / מצווה

400 ₪ 

 קורס / סדנא 
 שעות פעילות 4עד חמישה מפגשים עד 

 למפגש יומי

300 ₪ 

בהתאם לתעריפים לשימוש  חוג שנתי
 בכיתות / חדרי לימוד בטבלה 

  1מס' 
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 שימוש של עד מספר שעות אחה"צ/  אשכול פיס   :3טבלה מס' 
 

 חדרסוג                    
 תדירות

 סטודיו חדר מחשבים  חדר רגיל
 מחול

  אירוע חד פעמי
 

186 465 372 

 פעם בשבוע לחודש
 

502 1,255 1,004 

 פעמיים בשבוע לחודש
 

989 2,472 1,978 

 פעמים בשבוע לחודש 3
 

1,481 3,702 2,962 

 דשם בשבוע לחופעמי 4
 

1,726 4,315 3,452 

 ים בשבוע לחודשפעמ 5
 

2,052 5,130 4,104 

 ם בשבוע לחודשפעמי 6
 

2,361 5,902 4,722 

 
 * מחיר לחודש

 
 

 
 16:00-8:00שימוש ליום שלם /  אשכול פיס   :4טבלה מס' 

 
 סוג חדר                          

 מחיר
 סטודיו חדר מחשבים חדר רגיל

 חד פעמי מחיר ליום
 

279 697 550 

 ימים ומעלה 2 -מחיר ליום מ
 

164 350 280 

 
 
 

 שימוש חד פעמי באולם/  אשכול פיס   :5טבלה מס' 
 

 זמן                          
 מחיר

 יום
 (16:00)עד 

 ערב
 (16:00 -)מ

 מחיר 
 

1,000 1,300 
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 אולמות ספורט   :6טבלה מס' 

 
  גיםפעילות ספורט פרטית / חו

   (דקות 60)המחיר לשעה 

 
  

 מחיר אולם סוג 

 214 *21+         ₪  היכל הספורט 

 171 *21+         ₪  אולם גדול

 128  *21+         ₪ אולם בינוני

  85 *21+           ₪  אולם קטן

    

 מית לתושביםפעילות עמ
 .דקות 90אימון שבועי של 

   (םחודשי 12)המחיר לשנת פעילות 

    

 מחיר אולםסוג 

 11,540  *21+     ₪ אולם גדול

 7,000  *21+       ₪ אולם בינוני

 
 
 
 

 פארק המדע מגרש מקורה   :7טבלה מס' 
 
 

 פעם בשבוע. דקות 90אימון שבועי של 
   ₪ 5,000 (חודשים 12)המחיר לשנת פעילות 

 
 
 
 

 מקלטים   :8טבלה מס' 
 

 מקלט                               
 

 מחיר

 מחיר 

  שימוש קבוע )רציף( לחודשמחיר 
 

500 ₪  

 פעמים בשבוע לחודש 3-2
 

250 ₪  

 
 המחיר כולל תשלום עבור חשמל, מים, אחזקה, ניקיון וארנונה. .1

 התעריף אינו כולל בע"מ. .2

 תעריף חודשי. .3
 וד 5נספח נכסים: 
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2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

הציבור תלונות על הממונה דוח

 2020 לשנת

ראש העיר התייחסותכולל 

2021 מאי 2 ראשון יום

נספח 4 – דו"ח תלונות הציבור לשנת 2020
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 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 לכבוד

 העירייה  ראש

 מר שמואל בוקסר

 נ. א,

 

 2020הנדון: דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 ח"התשס (,הציבור תלונות על ממונה) המקומיותלחוק הרשויות  15בהתאם לסעיף 

 הציבור תותלונ על הממונה דוח את להגיש מתכבד ריניה "(החוק" להלן) -2008

  .2020 לשנת בעירייה

)להלן הממונה( על  הציבור תלונות על ממונהככלל כל אדם ראשי להגיש תלונה ל

א )ב( 170וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף  הרשות המקומית ומוסדותיה

  תלונהה ל עובד, נושא משרה, או על ממלא תפקיד בגופים אלו.לפקודת העיריות, ע

תטופל ככל שיש פגיעה או טובת הנאה כל שהיא במתלונן או באדם אחר שהתקבלה 

 חוקית סמכות בלא או לחוק בניגוד המעשההסכמתו לטפל בעניין התלונה, וכן כאשר 

 .בולט צדק–אי או יתרה נוקשות משום בו שיש או, תקין מנהל או

 בפני ואחראי, תלוי ובלתי עצמאי יהיה הממונה תפקידה מילויחוק נקבע כי לשם ב

 והוא, לנכון שיראה דרך בכל התלונה את לבררהוא  רשאי, וכי בלבד הרשות מועצת

 בכלדוח מסכם יוגש ע"י הממונה  .ראיות בדיני או הדין שבסדר להוראה קשור אינו

 צה לדון בדוח.לראש העיר ולמועצת הרשות, וכי על המוע שנה

כים והודעות שהתקבלו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או מסמות הדוחה
 משמעתי. 

 

 בכבוד רב,

 שלמה אליהו, רו"ח

 

 מבקר העירייה

 וממונה על תלונות הציבור
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 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 

 

 

 סיכום הממונה את התלונות השנה והתייחסות ראש העירב. 

  -סיכום הממונה

אינן  2לא מוצדקות,  58וצדקות, היו מ 12תלונות, מהם  73השנה התקבלו  -

 בתהליך.  1-רלוונטיות, ו

שלא היו מוצדקות,   המלצות לתלונותדוחות ניתנו המלצות, הכוללים גם  8-ל -

 לנכון כי ראוי שיימסרו המלצות לגביהן. ושנמצא 

 מהן הליקויים תוקנו והוסדרו.  11-מסך התלונות המוצדקות ל -

הדבר מוסבר  ,ת לעומת אשתקדבסך התלונו 37%של השנה הייתה ירידה  -

בשיפור הטיפול במוקד ובפניות הציבור, זאת על אף שנה קשה שבה העירייה 

 נדרשה לטיפול בנושא הקורונה, ולטיפול  נדרש בשל שיטפון שפקד את העיר.

בשיעור התלונות המוצדקות נשמרה היציבות לעומת אשתקד והן היו בשיעור  -

 .16%של 

גזברות הההנדסה,  מיבתחוהשנה הייתה תלונות הכמות הגדולה ביותר של ה  -

 .(12כ"א(, והביטחון ) 17גביה )הו

 (.4גביה )בכמות התלונות המוצדקות הרבה ביותר היו בגזברות ו -

 

 -התייחסות ראש העיר

 מציין לחיוב את הירידה בהיקף התלונות,  -

(, הן בשיעור זהה לשנה קודמת, 16%מוצא כי שיעור התלונות המוצדקות ) -

 ע על סבירות ביחסן לכלל התלונות.מצבי

 תוקנו הליקויים.רובן ככולן במציין לחיוב את הטיפול בתלונות המוצדקות ש -

 תלונות עם ליקויים והמלצות ותגובות המבוקרים -ריכוז תנעשתה סקיר -

 והתקבלו הסברי הממונה.

 :התייחסות ספציפית ל מסר בסקירה -

   דרכות בשכונת ארגמן, שם בכדי באשר לחניה ונסיעה על מ -4.1תלונה בסעיף   

    למנוע חניית רכבים על המדרכה מסביב לכיכר, הותקנו שם עמודים,   

 , לגמלאות באשר לצורך להדרכת עובדים לקראת פרישה -8.3סעיף תלונה ב  

 עמותה הדרכת העובדים פורשים באמצעות בעזר מסר כי העירייה תיששם   

   מקצועית.   
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 תוכן ענייניםג.  

 

 מס' עמוד שם הפרק מס' פרק

 2  2020כתב הגשת דוח הממונה לשנת  א

 3 סיכום הממונה את התלונות השנה והתייחסות ראש העיר ב

 4-6 תוכן העניינים ג

 7-9 2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח ד

 10 הליך בדיקת התלונה והגשת דוח שנתי למועצת העיר ה

 11 י הבדיקה טבלה מרכזת של ממצא ו

 12 לשנים קודמותמוצדקות השנה טבלת השוואת תלונות  ז

 13-14 תצוגה גרפית של הממצאים  ח

 15-17 המבוקרים  תלונות עם ליקויים והמלצות וכן תגובותריכוז   ט

 18-85 דוח פירוט התלונות עפ"י יחידות י

 19-27 שפ"ע 1

 19-22 איכות הסביבה 1.1

 19 אחר החלפת מתקני משחקים בגינה ציבוריתמטרד רעש ל   1.1.1

 19 מפגע רעש ממפעל "אורלייט" 1.1.2

 19-20 שלטים האוסרים טיול בטיילת עם כלבים 1.1.3

 20-21 מפגע רעש מגינת משחקים 1.1.4

 21 תאורת רחוב 1.1.5

 21-22 פיצוץ מים במגרש מגורים 1.1.6

 22-26 תברואה 1.2

 22-23 נוסף שלא נענתהבקשה לפח אשפה    1.2.1

 23 שינוי מועדי פינוי אשפה   1.2.2

 23 דרישה לפיצוי עקב פגיעה ברכוש ממשאית זבל 1.2.3

 24 שדה סמוך לבית מגורים שאינו מטופל   1.2.4

 24 עליה-מצב תחזוקה וניקיון ברח' נגבה 1.2.5

 25 פינוי אשפה לקראת ערב חג   1.2.6

 25 ימוש במתקן מחזוראי נוחות בגישה ובש 1.2.7

 25-26  אופן ריקון והחזרת פחי אשפה   1.2.8

 26 הטיפול הווטרינרי   1.3

 26 סגירת משרדי הווטרינריה      1.3.1

 26-27 גנים ונוף 1.4

 26 ביטול ערוגה 1.4.1

 27 בטיחותית לאמגלשה  1.4.2

 27 כריתת עצים עתיקים 1.4.3
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 )המשך( נייניםתוכן ע

 

 מס' עמוד שם הפרק מס' פרק

 28-42 גזברות וגביה  2

 28 שירותים מקוונים 2.1

 28-29 עיכוב תשלום לספק 2.2

 29-35 החזר כספי פיקדונות  וכספי מידע על היתרים 2.3

 35-36 סחבת במתן אישור בתוקף לרישום בניינים כבית משותף 2.4

 36-37 ת סגירת עסקים בשל נגיף הקורונהפטור מארנונה על נכס אחר בתקופ 2.5

 37 משלוח הודעות ארנונה במייל 2.6

 37 אי קבלת אישור תשלום לצהרון 2.7

 38 אי הסרת עיקול   2.8

 38-39 קושי במסירת בקשה להנחה בארנונה   2.9

 39 עיכוב במתן אישור טאבו 2.10

 39 דרישת פיצוי על נזק מכביש משובש 2.11

 39-40 ות העירייה למחיקת חובהתנגד 2.12

 40-41 לאשה סיעודית מענה למחיקת חוב בארנונה 2.13

 41 שוברים ללא ציון הנחת אזרח ותיק   2.14

 41-42 טענה לחיוב עודף של שטחי חנות 2.15

 42 אי מתן מענה לחייב    2.16

 42 הנחה מארנונה בתקופת הקורונה 2.17

 43 נגישות 3

 43 הפנייה לשירותים נגישים בבניין העירייה היעדר שילוט 3.1

 44-50 ביטחון 4

 44 בשכונת ארגמן חניה ונסיעה על מדרכות 4.1

 44 אי קבלת דוח 4.2

 45-46 התנהלות השיטור העירוני בתום הופעה 4.3

 46 קיוסק המהווה מטרד 4.4

 47 כלבים משוטטים בגן האימהות 4.5

 47 בדיקההתראה שהומרה לקנס בלא  4.6

 47-48 אי קבלת מענה לערעור 4.7

 48 טיפול בדוח שהוטל על אישה סעודית 4.8

 48 הטלת דוח חניה בתקופת הסגר    4.9

 49-50 הטלת עיקול עקב  תקלה תקשורתית 4.10

 50 פטור מדמי חניה לבעלת עסק 4.11

 50 הפניית מתלונן להגיש ערעור על קנס חניה 4.12
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 המשך(תוכן עניינים )

 

 

 מס' עמוד שם הפרק מס' פרק

 51-73 הנדסה 5

 51 מרגולין-סכנה מצומת נחשון 5.1

 51 שיהוי במתן מענה מחלקת תכנון עיר 5.2

 51-57 בניה לא חוקית -הדלפת מידע  5.3

 58-59 עיכוב במתן היתר בניה לבניין קיים 5.4

 59-60 מתן מידע על קבלנים בשלבי פיתוח קרקע 5.5

 60-61 מתן אישור חניה לצורך קבלת היתראי  5.6

 61  בקשה פגומה להקצאת חניה נגישה   5.7

 61-62 טעות ברישום הערת אזהרה ושימוש בחניון ארעי עפ"י צו 5.8

 62-63 תלונה אנונימית על אי ביצוע אכיפה 5.9

 63 תלונה על פתיחת חלון במסתור כביסה שלא כחוק 5.10

 64 הערת אזהרה תלונה על אי מחיקת 5.11

 64-65 בקשה שסורבה לסימון תמרור איסור חניה   5.12

 65-67   1דחיית בקשה להיתר בניה בשל אי הארכת תצ"ר 5.13

 68-69  חניה על מעטפות    5.14

 69-70 סכנה מקריסת חומה של מבנה מגורים 5.15

 my visit 70-72אי יישום זימון תורים דרך האתר/אפליקציה  5.16

 72-73 מחלוקת קניינית על שביל מעבר 5.17

 74-80 חינוך 6

 74-76 אי הכשרת סייעת ייעודית מחליפה 6.1

 76-79 שיבוץ בבתי ספר חיצוניים 6.2

 79-80 הוצאת ילד לאלתר מצהרון 6.3

 81 שירותים חברתיים 7

 81 סיוע לקשישים בתקופת הקורונה 7.1

 82-84 משאבי אנוש 8

 82 ז פנימיפרסום מכר 8.1

 82 לשם יציאה לגמלאות 161עיכוב בשחרור ט' 8.2

 83-84 פרישת עובד לגמלאות 8.3

 85 מוקד עירוני 9

 85 אי קבלת מידע המופץ לציבור   9.1
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 2008-חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, תשס"ח.  ד

 הגדרות

 –בחוק זה      *.1

מי שמונה לפי חוק זה להיות ממונה על תלונות הציבור  –"ממונה על תלונות הציבור"            
 ברשות מקומית;

 לרבות מחדל; –"מעשה"            

 ה, מועצה מקומית או איגוד ערים;יעירי –"רשות מקומית"            

 שר הפנים. –"השר"            

 מינוי ממונה על תלונות הציבור חובת

מועצת רשות מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות    (1)  )א(     *.2
הציבור, ואולם היא רשאית, מטעמים מיוחדים, למנות לתפקיד זה עובד בכיר 

ל הרשות המקומית, והכל ובלבד שלא יהיה בעיסוקו האחר כדי להפריע אחר ש
 למילוי תפקידיו כממונה על תלונות הציבור;

(, אלא אם כן הוא בעל תואר אקדמי 1לא ימונה עובד בכיר כאמור בפסקה )   (2)
מוכר מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה 

ו תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ , א1958-גבוהה, התשי"ח
שהוא מוסד מוכר במדינתו, ובעל ניסיון של חמש שנים בתפקיד ניהולי במגזר 

 הציבורי.

אין בהוראות סעיף קטן )א( כדי למנוע מרשות מקומית להעסיק ממונה על תלונות   )ב(           
בה במסגרת התקציב המאושר של הציבור בתפקיד זה בלבד, ובלבד שהעסקתו כאמור תוקצ

 (.2הרשות המקומית והתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן )א()

ראה השר כי רשות מקומית אינה ממנה ממונה על תלונות הציבור, רשאי הוא    )ג(           
לדרוש ממנה, בצו, כי תמנה ממונה על תלונות הציבור כאמור בתוך הזמן הנקוב בצו; לא 

ת מקומית אחר הצו בתוך הזמן האמור, רשאי השר למנות ממונה על תלונות מילאה רשו
 הציבור במקומה.

על מינויו וכהונתו של הממונה על תלונות הציבור ברשות המקומית יחולו ההוראות   )ד(           
החלות על עובדי אותה רשות מקומית, ואולם לא יועבר הממונה על תלונות הציבור מתפקידו 

פי החלטת מועצת הרשות המקומית, ולאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה אלא על 
 שדבר העברתו מהתפקיד יידון באותה ישיבה.

הרשות המקומית תעמיד לרשות הממונה על תלונות הציבור משאבים הולמים   )ה(           
 הדרושים לו לשם מילוי תפקידו.

 עצמאות הממונה במילוי תפקידו

במילוי תפקידיו יהיה הממונה על תלונות הציבור עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני      *.3
 מועצת הרשות המקומית בלבד.

 חובת סודיות

עה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידי     *.4
לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה או תפקידו כמבקר 
הרשות המקומית, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין, ואולם לא שימש הממונה על תלונות 

שות רשאי הוא להעביר את המידע למבקר הר –הציבור גם כמבקר הרשות המקומית 
 המקומית לשם מילוי תפקידיו כמבקר.

 הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית   )א(     *.5
מקומית, וכן על גו, עירוני ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות ה

 א)ב( לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.170מבוקר כמשמעותו בסעיף 

תלונה כאמור בסעיף קטן )א( תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד   )ב(           
 שהתקיימו שני אלה:

מונע ממנו במישרין טובת הנאה, המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או    (1)
או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה 
והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של 

 אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;

 הללמנהמעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד    (2)
 צדק בולט.-תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=1
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=2
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=3
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=4
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=5
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 דרך הגשת התלונה

תלונה שהוגשה בכתב או תלונה שהוגשה בעל פה ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי      *.6
ו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענ

 המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

 תלונות שאין לבררן

 לא יהיה בירור בתלונות אלה:  )א(     *.7

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית    (1)
 דין הכריע בו לגופו;

 תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;   (2)

 תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;   (3)

יהיה בירור על מעשה  תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם   (4)
 החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;

תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב    (5)
 ]נוסח משולב[. 1958-תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח

אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש  לא יהיה בירור בתלונות  )ב(           
 סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי    (1)
 ( דן בהם;1דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן )א()

ה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנ   (2)
 מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

או לפי סעיפים קטנים )א( או )ב( אין לברר אותה, יודיע  5הוגשה תלונה שלפי סעיף    )ג(           
 הממונה על תלונות הציבור למתלונן, בכתב, שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.

 תלונהדרכי בירור 

הממונה על תלונות הציבור רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון, והוא   )א(     *.8
 אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.

ונה לידיעת הנילון, ואם היה עובד, נושא הממונה על תלונות הציבור יביא את התל  )ב(           
גם לידיעת הממונה עליו, ייתן להם הזדמנות נאותה  – 5משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 

 להשיב עליה, והוא רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה בתוך תקופה שיקבע בדרישתו.

נן, את הנילון וכל אדם אחר, הממונה על תלונות הציבור רשאי לשמוע את המתלו   )ג(           
 אם ראה בכך תועלת.

 –לצורך הבירור רשאי הממונה על תלונות הציבור   )ד(           

לדרוש מכל אדם למסור לו, בתוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע,    (1)
כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה על תלונות הציבור לעזור בבירור 

 התלונה;

)א( להתייצב לפניו 5רוש מכל עובד של גוף מן הגופים המנויים בסעיף לד   (2)
 (.1במועד שיקבע לשם מסירת ידיעות או מסמכים כאמור בפסקה )

אין בהוראות סעיף קטן )ד( כדי לגרוע מכללי חסיונות עדים או כללי ראיות   )ה(           
 חסויות.

נות הציבור או על עובדים הכפופים לו, לרבות הוגשה תלונה על הממונה על תלו   )ו(           
בעניין הנוגע למילוי תפקידיהם האחרים ברשות המקומית, יברר היועץ המשפטי של הרשות 
המקומית את התלונה האמורה; בבירור תלונה כאמור יהיו ליועץ המשפטי של הרשות 

 המקומית סמכויות הממונה על תלונות הציבור לפי חוק זה.

 בירור התלונה יסתיים לכל המאוחר עד תום שנה אחת מיום הגשתה.   ז()           

 איסור הפרעה

לא יעשה אדם דבר שיש בו כדי להפריע בהגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור או      *.9
 ת הגשתה או בירורה.בבירורה, או למנוע או לעכב א

 הפסקת הבירור

הממונה על תלונות הציבור יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום   *.10
תיקונו או  לבירורה לפי הוראות חוק זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שעניין התלונה בא על

שהמתלונן ביטל את תלונתו; הממונה על תלונות הציבור יודיע בכתב למתלונן, לנילון ולממונה 
 עליו, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.

 תוצאות הבירור

יתה מוצדקת, ילונות הציבור, בתוך הליך הבירור, שהתלונה המצא הממונה על ת  )א(  *.11
 כולה או חלקה, ינהג כמפורט להלן:

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=6
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=7
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=8
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=9
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=10
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=11
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לון, לממונה עליו ולראש יימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן, לנ   (1)
 הרשות המקומית;

תימסר הודעה כאמור גם למועצת  –היה הנילון ראש הרשות המקומית    (2)
 הרשות המקומית;

רשאי הממונה על תלונות הציבור  –העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי    (3)
להצביע לפני הנילון ולפני ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות המקומית, 

 לפי העניין, על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך.

מקומית, יודיעו לממונה על הנילון או הממונה עליו, וכן, לפי העניין, ראש הרשות ה  )ב(           
 (.3תלונות הציבור על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי בתוך המועד כאמור בסעיף קטן )א()

 סייגים להודעה

מלציין את ממצאיו או )א( יהיה הממונה על תלונות הציבור פטור 11בהודעה לפי סעיף   *.12
 –נימוקיו 

 יתה בעניין מינוי למשרה פלונית או הטלת תפקיד פלוני;יכשהתלונה ה  (1)

כשהחומר או הראיה עלולים לדעתו לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת   (2)
 המתלונן;

כשיש לדעתו בגילוי החומר או הראיה משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית   (3)
 תם לפי כל דין.כמשמעו

 דחיית התלונה

מצא הממונה על תלונות הציבור כי התלונה אינה מוצדקת, יודיע על ממצאיו למתלונן,   *.13
 לנילון ולממונה עליו.

 זכויות וסעדים

 –החלטותיו של הממונה על תלונות הציבור בעניין תלונה   )א(  *.14

אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או    (1)
 בבית דין, שלא היו לו לפני כן;

אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד    (2)
אולם אם נקבע לכך מועד בחיקוק, לא יוארך המועד בשל שהוא זכאי להם, ו

 הגשת התלונה או בירורה.

לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של הממונה   )ב(           
 על תלונות הציבור בעניין תלונה.

 דין וחשבון

הממונה על תלונות הציבור יגיש לראש הרשות המקומית ולמועצת הרשות המקומית   *.15
במאי בכל שנה; המועצה תקיים דיון בעניין הדין  1-דין וחשבון על פעולותיו לא יאוחר מ

וחשבון בתוך חודשיים מיום שהוגש לה; דין וחשבון כאמור יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם 
 טרנט של הרשות המקומית.באתר האינ

 חומר שאינו ראיה

דוחות או כל מסמך אחר שהוציא או הכין הממונה על תלונות הציבור במילוי   )א(  *.16
 תפקידיו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי או משמעתי.

ודעה שנתקבלה אגב מילוי תפקידיו של הממונה על תלונות הציבור לא תשמש ה  )ב(           
 ראיה בהליך משפטי או משמעתי.

 פרסום

הרשות המקומית תפרסם את פרטי הממונה על תלונות הציבור ודרכי הגשת תלונה לפי   *.17
 -זה חוק

 במודעות שתציג על לוחות המודעות במשרדי הרשות המקומית;  (1)

 באתר האינטרנט של הרשות המקומית;  (2)

 בהודעות תשלום ארנונה לחייבים;  (3)

 בדרכים נוספות שתקבע מועצת הרשות המקומית.  (4)
 

 

 

 

http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=12
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=13
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=14
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=15
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=16
http://www.nevo.co.il/links/psika/?pIzcurLaw=%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA%20(%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8)&pIzcurNum=17
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  למועצת העיר ת דוח שנתיגשהות התלונה בדיקהליך   .ה

 

 

     

 

 

 

 

1
.לחוק(א)5סעיף-תלונההגשת•

2
.לחוק( ב)5התנאים להגדרת תלונה סעיף •

3
לחוק8סעיף -דרך בירור התלונה•

4

.לחוק10סעיף -הפסקת בירור•

5

.לחוק( א)11סעיף -תוצאות הבירור•

6

(  ב)11סעיף )-הודעת ראש הרשות על האמצעים שננקטו לתיקון הליקוי•
.לחוק

7
לחוק15סעיף -הצגתו במועצת העיר וקיום דיון בו, הגשת דין וחשבון שנתי•
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                                                    ממצאי הבדיקה מרכזת של הלטב  .ו   

בבירור התלונות שנעשה, הופרדו תלונות מוצדקות, מתלונות שהטיפול בם הושלם 

או כאלו )קנטרניות/טורדניות( ואו לא מוצדק, עוד צוינו בנפרד תלונות לא רלוונטיות 

 הנמצאות בתהליך טיפול. 

 

 

 

 סה"כ נושא

 תלונות 

 המלצות דוחות עם  בתהליך לא רלוונטי לא מוצדק מוצדק

    5 1 6 איכות הסביבה

    7 1 8 תברואה

    1  1 השירות הווטרינרי

    3  3 גנים ונוף

   1 12 4 17 גזברות וגביה

     1 1 נגישות

 2   11 1 12 ביטחון

 4 1 1 13 2 17 הנדסה

    3  3 חינוך 

    1  1 ייםשירותים חברת

 2   1 2 3 משאבי אנוש

    1  1 מוקד עירוני

 8 1 2 58 12 73 סה"כ
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 שנים קודמותעם  השנה טבלת השוואת תלונות מוצדקות .ז                                                                              

 

 

סה"כ תלונותשנה
תברואהאיכות הסביבה

השירות 

הווטרינרי
שילוטגנים ונוף

גזברות 

וגביה
חינוךהנדסהביטחוןנגישות

שירותים 

חברתיים

משאבי 

אנוש
מוקד עירונימחשוב

שיעור מוצדקותמהן מוצדקות

2015331239%

201643131512%

20176022123221423%

201860242211118%

2019111241224211816%

20207311411221216%

632201222222121016%ממוצע שנתי 

מוצדקות
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  תצוגה גרפית של הממצאים  ח.
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 ונות עם ליקויים והמלצות וכן תגובות המבוקריםריכוז תל.  ט

 התייחסות ראש העיר                        מקרא: תלונות מוצדקות                            ליקוי תוקן הוסדר        

  מנהל היחידה ה/פעולותתגוב /התייחסות ראש העירממצאים/המלצות נושא סעיף יחידה

 בגן ציבורי הצבת שלט איסור טיול עם כלב וסרים טיול בטיילת עם כלביםשלטים הא 1.1.3 שפ"ע

 הסרת אומגה שהותקנה בגן ללא אישור תקן

 השלט הוסר -טעות ואי הבנה

 הוסרה-התקנה בשוגג

 .היו מס' תקלות, נעשים מאמצים להחלפת צוותים אי החזרה תקינה של פחי אשפה לפיר אופן ריקון והחזרת פחי אשפה 1.2.8 

, קיימת הסכמת מנמ"ר, גזבר, מנהל הגביה ללקות חוסר אפשרות עדכון כרטיס באופן דיגיטלי שירותים מקוונים 2.1 גזברות

נרשם שיש להמתין למכרז חדש של מערכות הליבה. 

כבר עברנו לממשק לאחר כתיבת הדוח השיב המנמ"ר "

 ".דיגיטלי לפני כשנה

 עיכוב תשלום לספק 2.2 

 

בשל סרבול התנהלותי  משך תקופה ארוכהאי תשלום חובות ב

 קב"ט+ גזברות

 והכספים שולמו, שודרגניתנה התנצלות לספק,  

 ההתנהלות והתאום קב"ט + גזברות

החזר כספי פיקדונות  וכספי מידע על  2.3 

 היתרים

כספי לרישום והחזר חוק  אי קיום הליך מובנה הנדרש לפי

להיתר במקום שלא  וכספי מידעפיקדונות אגרות בניה שסורבו, 

 ניתן מידע, 

וקבלת התגובות, נמסר על הכנת נוהל אחר הבדיקה  ל

טענה  חדש במחלקת הרישוי ופיקוח, עם קיום בקרה. 

הוספת פרטי משלמים בעת התשלום לא התקבלה ל

במח' הרישוי מוכן  לאחר הבדיקה תכנות, מהיעדר יי

ובו נרשמים דוח להחזרים על בסיס דוחות המשלמים 

החיוניים להחזר עפ"י פניות יזומות ם נוספים פרטי

   .למשלמים

סחבת במתן אישור בתוקף לרישום בניינים  2.4 

 כבית משותף

 הועלתה טענה לא רלוונטית, נשלח אישור  .אישורהבחידוש ניכר שיהוי 

 למתן מענה.   ת מנהל הגביה אנבדק וניתנה הור משלוח התראת חוב לתשלום שוטף שלא פג מועד חיובו אי מתן מענה לחייב 2.16 

היעדר שילוט הפנייה לשירותים נגישים  3.1 

 בבניין העירייה

הפונה הופנה מחוץ לבניין אך  ,השירותים נמצאים באגף הרווחה

 . בהיעדר שילוט

 .נמסרה התנצלות והותקן שילוט
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 מנהל היחידה ה/פעולותתגוב /התייחסות ראש העירממצאים/המלצות נושא סעיף יחידה

וחסימתם, תחילה  נסיעת כלי רכב על מדרכות, חניה עליהם בשכונת ארגמן חניה ונסיעה על מדרכות 4.1 ביטחון

נרשם בשל התופעה כי התלונה מוצדקת, אלא שהתברר כי אין  

   תופעה כזו, לכן התלונה אינה מוצדקת.

רכבים חנו על המדרכה מסביב לכיכר,  -ראש העיר התייחסות

 ם למניעת התופעה.לכן הוצבו עמודי

אין תופעה של רכבים או אופנועים  -הקב"ט השיב

לגבי חנייה על  מדרכות , שנוסעים בפראות על מדרכות,

 מתבצעת אכיפה וניתנים דו"חות ! –

 

נתנו אך המתלונן מעריץ אובססיבי, תלונה לא מוצדקת,  התנהלות השיטור העירוני בתום הופעה 4.3 

 . 2רותים עפ"י מתווה התו הסגול ריחוק נדרש בשי. 1 :המלצות

 קהל מטרידן המגיע להופעות.   שמירה מפני בירור מוקדם ל

 מקובלת על הקב"ט ותההמלצ

הבקשה אישור הפחתת קנס חניה לא נרשם, משום אי העברת  הטלת עיקול עקב  תקלה תקשורתית 4.10 

בקשות נה המלצה: יש לשלוח ת"מילגם" למח' חניה, ני-ממטה

 ות ישירות למחלקת החניה ולא ל"מלגם".הפחתת חוב

במענה להמלצה השיבה נציגת "מילגם" העיקול הוסר, 

"יידעתי את המטה של "מילגם" ליידע תושבים וחייבים 

גם טלפונית לגבי המייל הישיר של המחלקה, כמו כן 

 מצוין גם באתר העירייה המייל הישיר אלינו"

לבדוק לעקוב וליישם : מוצדקת אך ניתנו המלצות לאתלונה ה בניה לא חוקית -הדלפת מידע  5.3 הנדסה

בעת הודעת פונה על חשד לפלילים,  אחר צווי ההריסה שיצאו.

להפנות את המידע  אין להמשיך ולהתכתב עם הפונה,  אזי:

אין  ובמידת הצורך אף למשטרה(, לגורמים המוסמכים )למבקר

     דיקה/חקירה. הב לפונה מידע על התקדמות שלספק 

 ההמלצות מוסכמות על המבוקרים.

לנהוג ולמסור מענה  ה:המלצ ההתלונה אינה מוצדקת אך ניתנ מתן מידע על קבלנים בשלבי פיתוח קרקע 5.5 

ישנם פניות מצד רוכשים פוטנציאלים, לגבי קבלנים וככול  ,אחיד

העתידים לבנות מגרשים שמתבצע בהם פיתוח, כי העירייה אינה 

יכולתה למסור מידע להליך שטרם התממש, צד לעניין, ואין ב

 ובכל מקרה להפנותם לאתר הוועדה )לתכנון ובניה(.  

 מקובל על מהנדס העיר

טעות ברישום הערת אזהרה ושימוש בחניון  5.8 

 ארעי עפ"י צו

 תוקן טעות בזיהוי בדיקת נכס הביאה לאי מחיקת הערת אזהרה
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 מנהל היחידה ה/פעולותתגוב ש העיר/התייחסות ראממצאים/המלצות נושא סעיף יחידה

איסור  מעטפתבקשה שסורבה לסימון  5.12 

 חניה  

מתן הסבר טלפוני על ל ניתנו המלצותאך מוצדקת,  לאהתלונה 

פיקוח ה גברוההסירוב בשל היות המתלוננת אישה מבוגרת, ו

 למניעת חסימת יציאה מבית. 

ע"י מנהלת  ההמלצות מקובלות, ניתן הסבר למתלוננת

 .חלקת התנועהמ

אי יישום זימון תורים דרך  5.16 

 my visitהאתר/אפליקציה 

בשל היעדרות עובדי מחלקת  my visit -תורים ב תקלה בהפעלת

ד וסימ על מימוש הפגישות, הומלץשגרמה לאי פעמים(  3תכנון )

יביא שיפרט על ההליך ו, )בהם נמצא מתאים( בין אגפינוהל 

 .יעדרות הנציג העירונילקיום המפגשים, גם במקרי ה

במחלקות ההנדסה  בעקבות התלונה סופק השירות.

)תכנון ורישוי( מוסד נוהל מחלקתי לטיפול במקרה של 

, ברווחה נמסר שלאחר פיילוט השירות היעדרות עובדים

הווטרינר  ואמשתמש היחיד הה, בשפ"ע אינו מתאים

, ברישוי הייתה התנגשות בזימון עם ואין בעיות בשימוש

בשל חוסר ידע  מערכת זימון בהגעה פיזית(, יוסק )הק

 .נקבעה הדרכה נוספת

שהזינה תלמידה עם צרכים מיוחדים הביאה היעדרות סייעת  מחליפה  רפואיתאי הכשרת סייעת  6.1 חינוך

להתלבטות האם להגעת בתה לביה"ס, באין סייעת רפואית 

  כי תועסק סייעת רפואית מחליפה.הפונה מחליפה ורצון 

ונעשה בהנחיית הבריאות,  .ממומן ע"י מ ההעסקההליך 

החינוך, . על מהיא בעת היעדרות  האחריות החינוך, מ. 

לרוב קשה לספק מחליפות אך נשלחת סייעת עם יכולות, 

צוות וה עולה צורך בשיתוף פעולה של ההורים  לכן 

 ומך העובר מידי שנה קורס עזרה ראשונה.  ת

משאבי 

 אנוש

התבררה כלא נכונה, מכרז פנימי,  שלתלונה על אי קבלת מידע  רז פנימיפרסום מכ 8.1

 עם זאת הומלץ על הרחבת אופקי הפרסום.

 ,התלונה אינה מוצדקתתגובת מנהלת מש"א כי 

 .מקובלת על הממונה

פרש לגמלאות טען לאי מתן הסברים לניכוי מס מסכום שתושב  פרישת עובד לגמלאות 8.3 

מש"א העלה הבדיקה שהתלונה מוצדקת בניגוד לעמדת . הגמלה

מקיף לסיום עבודה, בו לערוך נוהל : הומלץ, כשוניתנו המלצות

עדכן טופס בקשת הארכת ללגמלאות,  עובדהפרישת ייוחד פרק ל

פרישה, לקראת מערך ליווי  יםהקלשירות בהתאם לחוזר מנכ"ל, 

נפנה  -התייחסות ראש העיר .קשר לאחר הפרישה לשמור עלו

 קראת פרישה ל "שחר און".עובדים ל

באשר להכנת עובדים ניתן הסבר, : מנהלת מש"א מסרה

מסרה כי קיבל . לאחר מכן ליציאה לגמלאות, נדרש תקן

הסבר מחשבת שכר כולל פגישות, במס' את כל המידע 

אינו באחריות  מיסוי ייעוץ/ייעוץ פנסיונימתן , חיצונית

 גמלה.ה מידע וההסבר על חישוב שכררק ונדרש , מש"א

הכול מבזה העובד שפרש היה יחס , מוצדקת לאהתלונה 

 נבע מחוסר הבנתו. 
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 .  דוח פירוט התלונות עפ"י יחידותי
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 -. שפ"ע1

 . איכות הסביבה1.1  

 לאחר החלפת מתקני משחקים בגינה ציבוריתמטרד רעש  -1.1.1

 א. כללי       

, התלוננה כרמיםלרח'  השנה עונותבין רח' גינת המתקנים תושבת הגרה בסמיכות ל

את המתקנים בשכונת העמק בגינה בין רחובות עונות  הפיהחלשהעירייה מאז כי 

גם ילדים מגיעים למתקנים ומרעישים  , כאשר רעש בלתי נסבל נוהשנה וכרמים, יש

(, על אמצע היוםשנשמעת כמו ב 23:20שעה בשעות הלילה המאוחרות, )כמו לדוגמא ב

 המתקנים.  פתהחללופין או לח, ליד המתקניםב שילוט מתאים כן היא ביקשה להצי

 ב. ממצאים ומסקנות     

, רעש חריגבמענה השיב הקב"ט כי יש להנחות את התושבת לפנות למוקד ככול ויש 

ובבדיקת התלונות במוקד התברר שכך פעלה עת פנתה פעמיים לאחר מכן במהלך 

ו מתעמלים, ופעם עת מוזיקה השנה, פעם עת הודיעה על רעש ממוזיקה שהפעיל

שהפעילו נערים, אלא שבדיקת השיטור שיצא למקום לא מצא כי מדובר ברעש חריג. 

 צורך בנקיטת צעדים נוספים.כשאין  אין אני מוצא את התלונה צודקתמשכך 

 

 מפגע רעש ממפעל "אורלייט". -1.1.2

 א. כללי     

, לטענתה מאז שעברו רלייטרעש בלתי פוסק ממפעל אותושבת הלינה על קיומו של 

שנים(, הם ממטרד זה שרמת הדציבלים שלו מעל  5-להתגורר בעיר )מזה יותר מ

המותר, כשבעניין זה אף הגיעו בעבר לשיחה אצל ראש העיר, כאשר המוקד והפקחים 

 מתארת שעיקר סבלם הוא בלילות מרעש המכונות.  לא סייעו בידם, 

  ב. ממצאים ומסקנות      

פעמים למוקד והלינה על מפגע  90פנתה התושבת  05/2020ועד  05/2015מאז נמצא כי 

הרעש, אלא שבכל פעם שהפיקוח מגיע אין מוצא הפרעה כלשהי, כשבהתחלת קבלת 

 התלונות בוצעו מדידות מתוך ומחוץ למפעל  שהראו כי במקום יש רעש מתחת לתקן.

 .אין אני מוצא את התלונה צודקתמשכך 

 

 האוסרים טיול בטיילת עם כלבים שלטים   -1.1.3

 כללי א.     
בטיילת שלט תושבת התלוננה בשם תושבי השכונה בה היא מתגוררת על כי הוצב 

, מה גם שאין מדובר בגן חוקי שם עם כלב, ולדבריה מדובר בשלט לאל וטיהאוסר על 

 , על כן היא מבקשתספורטלעשות וציבורי, אלא במקום שבו התושבים נוהגים ללכת 

  בעלי הכלבים מטיילים שם כלביהם כשהם רתומיםשלט מאחר ואת הלהוריד 
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. ובתוך כך ביקשה התושבת גם בירור על הסרת האומגה שהייתה בטיילת רצועהל

 שאפשרה קודם הסרתה לילדי המקום לשחק שם.

 ב. ממצאים מסקנות      

לטייל עם במענה מסר הווטרינר העירוני כי הוצבו על הטיילת שלטים האוסרים 

כלבים הגם שרתומים ברצועה, אך למעשה זו הייתה טעות בהצבתם שנבעה מאי 

 תם, ואלו אכן הוסרו. להסרמנהלת מחלקת גנים ונוף הוראה להבנה, על כן נמסרה 

אם כן נשאלת השאלה לשם מה בכלל הוזמנו השלטים האוסרים על כלבים לטייל עם 

 יר שחל בהם האיסור?בעליהם? במילים אחרות האם ישנם מקומות בע

עפ"י פרסומי רשות הטבע והגנים, אין כמעט מניעה לכניסת כלבים לגנים הלאומיים, 

ת ושמורשלא כמו במרבית  אך קשורים ברצועה וחסומים במחסום פה, וזאת כשהם 

עלולה בה כל הפרעה שמערכת אקולוגית רגישה ומורכבת, ששם מדובר על טבע ה

, כאשר טיול עם כלב שם ולו גם באופן זמני ם בהלהפר את האיזון העדין המתקיי

חיות בהגדרתו כלב הוא טורף, ומכאן , שבו במרחב השייך לחיות ברעלול להוות איום 

במצוקה הן לא  יתם, ובהיותן חשים היטב שחיית טרף חדרה למרחב מחי הבר

עניין אחר הוא הפצת מחלות הן מצד  אופטימלי.המחיה באופן  ישתמשו בשטח

עצמם והן מצד חיות הבר העלולות להזיק לכלבים. בשמורות טבע שכן  הכלבים

מאפשרים כניסה הרי שהוטלו עליהם מגבלות רבות. חשוב לציין כי כמעט לגמרי 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוצאו מהכלל כלבי הנחייה זאת עפ"י 

   .2013)התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג 

ללא הנגשה לאנשים עם לא עפ"י תקן ובטעות שהיא הותקנה באשר לאומגה, הרי 

נפסלה על ידי (, לאחר מכן אף אבני נגישות לעיוורים נתהתקלקות ראיה )היה חסר 

על כן מנהלת גנים ונוף דרשה הסרת מושב האומגה במידית כך שלא מכון התקנים, 

  ,קון והתאמהתיניתן יהיה לשימוש, הקבלן הודה בטעותו והוריד את האומגה לצורך 

)ב( לחוק, 5ההתניות בסעיף  2מכאן שמתקיימים  כשמענה בהתאם נמסר לתושבת.

 כך שהתלונה שהוגשה מוצדקת.

 

 מפגע רעש מגינת משחקים. -1.1.4

 א. כללי     

בגינה הציבורית  המשחקים את מתקניעירייה החליפה מאז שה תושבת התלוננה כי

ילדים  של  , יש רעש בלתי נסבל(השנה וכרמיםבין רחובות עונות )בגינה בשכונת העמק 

גם בשעות מאוחרות, לדוגמא מרעישים  מכל הגילאים מגיעים למתקנים ומרעישים
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שלט ליד המתקנים בו  לכן בקשתה לשיםאמצע היום. מדובר בכאילו  23:20שעה ב

 . ייכתב מגבלת שעות

 ב. ממצאים ומסקנות     

לפנות למוקד  יהלב התושבת כי שומה על במענה השיב הקב"ט כי יש להעיר לתשומת

שאין אני מוצא את התלונה מכאן בעת ההתרחשות, ואז יתאפשר טיפול מיטבי. 

 מוצדקת.  

 

 תאורת רחוב. -1.1.5

 א. כללי     

תושבת הלינה על אי טיפול העירייה לפניותיה למוקד העירוני בקשר לנורות שרופות 

, כאשר בכל מפגע בטיחותיהמהווה , דבר גרהבכניסה לבניין שבו היא עמוד תאורה על 

פעם משיבים לה מהמוקד כי פנייתה טופלה, אלא שבפועל לא נעשה דבר והפניות 

  נסגרות.

 ב. ממצאים ומסקנות     

במענה הושב ממזכירות האגף כי הפנייה טופלה ע"י מנהל מחלקת אחזקה וכי נעשה 

 ת ללא הצלחה. ניסיון מספר פעמים ליצור קשר טלפוני עם המתלוננ

, באשר 1-2/20פניות בחודשים  3בבדיקת התלונות במוקד עלה כי נרשמו על שמה 

לפנס שנשרף פנתה בשלהי חודשים ינואר ופברואר, כשבשבוע הראשון של חודש 

פברואר פנתה בקשר לרכב חונה החוסם את הכניסה לבניין, יצוין כי בשלושת הפניות 

ל, אלא שלא היה מענה מצדה.  כך שלמעשה כן שבו אליה בטלפון להודיע על הטיפו

הוחלף הפנס גם בפעם הראשונה אלה שתקופת חייו הייתה קצרה פחות מחודש ימים, 

עוד עלה מנתוני המוקד כי אכן דווח בשוגג בפנייה השנייה באשר לפנס השרוף כי 

הפנייה טופלה בהסתמך על הטיפול שניתן בפניה הראשונה, וכי לא סביר שהמנורה 

דשה תישרף תוך פחות מחודש, אך התעקשותה ופנייתה הן למוקד ולאחר מכן אלי הח

בנסיבות  הביאה להחלפת הפנס בשנית, ומאז לא התקבלו פניות נוספות בעניין זה.

, ניתן מענה, וכל המדובר הנו חוסר תקשורת מצד איני מוצא את התלונה מוצדקתאלו 

 המתלוננת. 

 

  פיצוץ מים במגרש מגורים -1.1.6

 א. כללי     

 התפוצץבחצר המבנה צינור מים תושבת הגרה בשכירות בבניין מגורים ישן דיווחה כי 

כאשר דיירי המקום סרבו לשלם לאינסטלטורים  ויוצר פרץ מים זמן ממושך, 

שהוזמנו בשל מחיר מופרז שלדעתם דרשו ובהיותם מיעוטי יכולת, וכשחששה שהיא 

אשר שלח , העירוני מוקדמצאה לנכון לדווח ל תצטרך לממן את עלות הטיפול, לכן
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פרטי, בשטח  שהודיע כי פיצוץ הצינור ופרץ המים כתוצאה ממנו הוא, למקום שיטור

וחובת הטיפול על דיירי הבניין ולא על העירייה, בשל אי המשכיות הטיפול והמשך 

   זרימת המים מצאה לנכון לפנות לתלונות הציבור. 

 ב. ממצאים ומסקנות     

הנסיבות שתיארה לא הביאו אותי להסיק כי קיימת חובת מעורבות של העירייה, 

)שכן אין נשקפת סכנה המחייבת כניסה לחצרים פרטיים עפ"י חוק עזר לנס ציונה 

( מה 2003-)שמירת איכות הסביבה, מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון(, התשס"ג

או אז תתפתח בגלל התבלות(, רבמקום אח, )תפוצץ שובגם שצינור המים עלול לה

צפייה לתיקון בשנית ע"י העירייה, עם זאת בשל יחס הומני מצאתי לנכון לפנות 

 מי ציונה בע"מ. -לרווחה ולתאגיד המים

מתברר כי מי שביקר במקום היה מהנדס התאגיד שהגיע בעקבות קריאת מוקד מיד 

. פרטיבשטח ילה נזב עם קבלת ההודעה ביום שישי בערב, זאת על אף כי מדובר

התקשר משם למספר ועם זאת  בשטח מגורים פרטי,נזילה כי אכן זו כשהגיע ראה 

את שרברבים שינסו לבוא ולעזור ואף הביא לדיירים חלק שיכל לעזור להם לתקן 

, למעשה הושיט עזרה למרות אי החובה, וחשוב היה לו לציין שדבריה של הנזילה

ה שם רע ודיברה באופן לא הוגן. לאחר קבלת הדיירת לא היו נכונים משום שהוציא

 מנכ"ליתהתלונה ובשל החשש כי פחת המים ייפול לנטל על התאגיד, מצאה לנכון 

בכוונת אזי  ,התאגיד לשלוח את המהנדס לבדוק אם תוקנה הנזילה, ובמידה ולא

התאגיד היה לתקן ולחייב את הדיירים, ואכן המהנדס ניגש ומצא כי הצנרת תוקנה 

אין אני לפיכך דיירים, ולא עלה צורך להזמין קבלן שיבצע את עבודת התיקון.  ע"י ה

 מוצא את התלונה מוצדקת.

 

 . תברואה1.2

 בקשה לפח אשפה נוסף שלא נענתה -1.2.1

 א. כללי     

תלונה מתושבת על כי פח שרכשה שנשבר בעת פינוי נלקח ממנה ולא הוחזר מתוקן, 

  תברואתי.ה כי הפח מהווה מפגע וכי אין מקבלת את תגובת העיריי

 ב. ממצאים מסקנות      

מבדיקה , הפונה פנתה למוקד בטענה שהפח שבורבמענה השיב מנהל התברואה כי 

  , והעירייה ה שבורהיעגלות האחד חדשה והשני 2תה במקום התברר כי לפונה ששנע

מחזיק י שמכל לעשה נעל כן הפח השבור נלקח כפי ש, עגלות לבית 2איננה מאפשרת 

  .לפונה עגלה תקנית ואין כל צורך בעגלה נוספת עגלות. 2

פנתה וציינה כי רכשה פח גדול, כשקבלן  10/9/19-בדיקה במוקד העלתה כי עוד ב

ליטר, על כן  140הפינוי שבר אותו בעת הפינוי. במענה נמסר כי יש לה פח תקני של 
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והפעם מצד בן זוגה, שם  22/01/20 -המענה שקיבלה היה שלילי. פניה נוספת הייתה ב

ביקש את החלפת הפח שנישבר, כאן הייתה מעורבות של בת זוגו שהתעצבנה על כי 

קנתה באופן עצמאי הוסיפה כי את הפח את הפח ולא החליפו,  העירייה לקחה להם

השיבה כי אינה העיריה  עוד פח או פח גדול יותר., ולא קיבלה כחלופה ושילמה עליו

מפגע תברואתי ואין אפשרות היותו נלקח בהפח נקנה באופן עצמאי, אחראית על פח ש

פחים  2לפונה היה עוד נמסר כי . בלבד בנישה, הנישה מתאימה לפח אחדנוסף לפח 

למרות המענה הקונקרטי שוב  .יש עגלה במקום, והאחד שבור ללא גלגלים שנלקח

 360פח בקיבולת של  , וכאן התברר כי הוא ובת זוגו קיבלו05/05/20-פנה בן הזוג ב

מכאן , מה שמיתר את פנייתו. (ליטר קודם לכן 140ליטר )במקום פח בקובלת 

 שהתלונה אינה מוצדקת.

 

 שינוי מועדי פינוי אשפה 1.2.2

 א. כללי     

בסמיכות  משום שהפינוי מתבצע, וב בו גרלשינוי מועדי פינוי אשפה ברחיית תושב פנ

, ופוגע מעבר כלי רכבועה, והדבר מפריע וחוסם יש עומס תנעת לשעה שמונה בבוקר, 

 מקום הממהרים לעבודתם.איכות חיים של התושבים בב

 ב. ממצאים מסקנות      

העבודה של פינוי ירת אין אפשרות לעצבמענה שהתקבל ממנהל התברואה נמסר כי 

ובשעות שנקבעו, כשלמעשה לא התקבלו בימים הנעשית עפ"י תכנית מרחבית האשפה 

  מכאן שהתלונה אינה מוצדקת.ברחוב. הפרעה לאזרחים נוספות  פניות

 

 דרישה לפיצוי עקב פגיעה ברכוש ממשאית זבל -1.2.3 

 א. כללי     

תושב פנה לאחר שטען כי שלוש פניות קודמות שלו לעירייה נותרו ללא מענה, )אומנם 

תיקון יצוי לאך עניינו נותר ללא מענה(, בו דרש פ -הושב לו פעמיים בשיחות טלפון

 .תמונות על הנזק והצעת מחיר לתיקוןכניסה לבית פרטי, הוסיף כי שלח שער 

 ב. ממצאים מסקנות      

התברר כי מדובר בקבלן שביצע נזק, ועלה צורך לחבר את התושב שנפגע עם הקבלן, 

נוהל/נוסח מענה קבוע, אלא שהדבר מתייתר נוכח הצורך היחידי בנבדק הצורך 

כן התלונה אינה מכאן שמדובר בקצר בתקשורת על  ושב לקבלן הפוגע.בחיבור בין הת

 מוצדקת.
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 שאינו מטופלשדה סמוך לבית מגורים  -1.2.4

 א. כללי     

שייך תלונה מתושב שבסמוך לביתו יש שדה טבעי שאינו מטופל כנגד מזיקים, ה

יכולים  אינםכשהנחשים קיקיונים רעילים ונחשים, כשמשם מגיעים לשטחו  למנהל,

  ובכך מסכנים אותו ואת במי ביתו. שינהה, ומגיעים לא פעם לחדרי מהשטחלצאת 

 ב. ממצאים מסקנות    

 3, התברר כי הנושא בטיפול הפיקוח מול מנהל מקרקעי ישראלבמענה נמסר כי 

שבועות קודם לכן, פנה למוקד, וכשבועיים מפנייתו לביקורת נוקה השטח, מלבד 

מכאן  וי של כיומיים, ולאחר אישור המנהל השטח נוקה לחלוטין.מדרון שנדרש לו ניק

 שהתלונה אינה מוצדקת.

  

 עליה-מצב תחזוקה וניקיון ברח' נגבה -1.2.5

 א. כללי     

ות, פחי כמדרכות מלוכלתושבת התלוננה על מצב הניקיון באזור מגוריה, וטענה כי ה

, כלבים מונחת על מדרכותמ מכל הסוגים, צואהאשפה סביבם פזורה ופתוחים  הזבל

כנגד  מלוכלך, מוזנח ולא מזמין, אין טיפוח של גינון, אין אכיפה ,שןיגן שעשועים 

תחושה קשה של קיפוח לעומת כך שישנה  אינו נראה,מנקה רחובות ו, מלכלכים

במקום והלכלוך שהם . עבודות הבניה , הנראים טוב יותראזורים אחרים בעיר

 דורשת התייחסות.וקשה  ניקיון, המציאותלאי התירוץ מביאים אינן 

 ב. ממצאים מסקנות      

מנהלי מחלקות )מנהל מחלקת טיאוט  3גובה לתלונה הפעיל מנהל אגף שפ"ע תב

לטיפול בתלונת וניקוי רחובות, מנהל מחלקת התברואה, מנהלת מחלקת גנים ונוף(, 

ניקתה את האזור  , תוך שקבע יעד מהיר לביצוע של יומיים, ואכן העירייההתושבת

בין פעמים  12בדיקת פניות מוקד העלתה כי המתלוננת פנתה השנה  .נשוא התלונה

, ודיווחה על השלכת פסולת, גזם וגרוטאות שלא בסמוך למועד  יחודש חמישי לעשיר

הפינוי ולכלוך, בכל הפעמים העירייה ניקתה את האזור, כמו כן נוכח השלכת פסולת 

הוסף יום עבודת ניקיון באזור לניקוי החניון, המדרכה  מרובה וזהום סביבתי רב,

מכאן והגן, בקשה למחזורית במקום לא התקבלה שכן ישנה מחזורית בסביבה. 

אך העירייה פעלה  שהמתלוננת העלתה צורך נכון ואמתי לניקיון סביבת מגוריה, 

  מוצדקת. אינה התלונה  והשקיעה מאמצים נוספים לנקות את סביבת מגוריה לכן
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 פינוי אשפה לקראת ערב חג -1.2.6

 א. כללי     

תושבת התלוננה בערב חג על אי פינוי זבל, עת פסחו קודם על ביתה והזבל נותר גם 

למחרת, לטענתה גם זמן הפינוי חרג מהזמן המתוכנן שפורסם, וכי אין זה מתפקידה 

  .לעקוב אחר הפינוי, ולקבל מענה לא מתאים מהמוקד שאליו פנתה

 ב. ממצאים מסקנות      

הוקדם לשעות עקב החגים עבודת פינוי האשפה  מחלקת תברואה השיב כימנהל 

ו, וכך גם פונה הפח של המתלוננת, פנייתה התקבלה הצטברותאת כדי למנוע בלילה ה

למחרת לקראת ערב החג והמענה מהמוקד שניתן יהיה לסייע לה אלא רק אחרי החג 

, אחוז 30-כ בברחבי העיר שפה ח תופעת הקורונה גדלה האהיה הולם, עוד ציין כי לנוכ

כתיקונם, בכל מקרה לו הייתה ימים נורמה במעבר להצטברה אשפה כך שה

מכאן שבוצע הליך  .תלונתה הייתה נבחנת במידי המתלוננת מקדימה את פנייתה,

 .ולכן התלונה אינה מוצדקתתקני 

 

 מחזור  ובשימוש במתקןגישה אי נוחות ב -1.2.7

 א. כללי     

אי  נוצרהבעת שנכחה בהקמת מרכז המחזור בשכונת מליבו, כי תושבת התלוננה 

מצדדיהם לא שלושה שימוש בו, בשל הקפת מכלי המחזור בגדרות בבגישה ובנוחות 

נורמטיביים מיפעת משקלם נוחות הגישה לפתחי המכלים לאנשים הובא בחשבון 

  .הגיע לפתחואדם נורמטיבי לל ניתןא למיכל הפלסטיק, שוגדלם, במיוחד ציינה את 

 ב. ממצאים מסקנות      

מרכזי מחזור הם חלק מתוכנית העיריה במענה השיב מנהל מחלקת תברואה כי 

, מחזור ברחבי העיר תקניהוקמו מספר מ, לשם כך מחזורההמודעות לנושא  תלהגבר

כאשר נוחה למקום ולהשלכת הפסולת, וגישה באופן המאפשר המתקנים סודרו 

המתלוננת פנתה בעת הכנת המקום ובטרם הצבת המתקנים, כך שטעתה לחשוב כי 

 מכאן שהתלונה אינה מוצדקת. ישנו קושי בגישה למתקנים.

  

 פחי אשפה והחזרת אופן ריקון  -1.2.8

 א. כללי     

הגורמת תופעה מטרידה מאד ישנה זמן תושב התלונן במהלך חודש ספטמבר כי מזה 

, אינם ע"י משאית האשפה לאחר ריקון הפח התברואהעובדי  בה סבל לתושבים, 

מטרד בריאותי , וכי יש בהתנהלות זו האשפה פיראת שער את הפח וטורחים לסגור 

  .בהקדם, על כן ביקש לטפל בתופעה זו וסביבתי
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 ב. ממצאים מסקנות 

 , כאשרמספר התקלות בנושא ועלבמענה השיב מנהל מחלקת התברואה כי לאחרונה 

ליעילים יותר, ובכך  מאמצים גדולים להחליף את צוותי העבודההעירייה עושה 

מכאן להביא להפסקת התופעה, תוך שהמחלקה מגבירה את הפיקוח בנושא. 

 שהתלונה הייתה מוצדקת.

 

 . הטיפול הווטרינרי1.3

 סגירת משרדי הווטרינריה     -1.3.1

 כללי א.     
מצא את משרדי הווטרינריה , וסון כלבת לכלבחי עשותע ליהגתושב התרעם כי בעת ש

נעולים, על אף שהגיע בשעות קבלת קהל, כשלא היה ניתן לברר את  סיבת הסגירה. 

בתלונה שהעלה על כתב הוא נדרש ע"י לכתבה מחדש, בשל שימוש במילים פוגעניות 

ת גסות ולא ראויות, הובא בפניו כי כל עוד לא ינסח דבריו מחדש באופן ההולם תרבו

 ושיח נאות, הוא לא יזכה לקבל שירות. הוא התנצל על דבריו, ונענה להתנסח מחדש.

 ב. ממצאים מסקנות      

במענה מסר הווטרינר העירוני כי הפונה לא היה ער לפרסומים כי בשל נגיף הקורונה 

אפשרות הקבלה  למרכז הווטרינרי היא רק לאחר קביעת תור בתיאום מראש, והגעה 

ושמירה על כללי התו הסגול. משהובהרו הדברים, הודה שלא שם לב  באופן ממוגן

לשינוי אופן הקבלה במרכז עקב נגיף הקורונה, והודיע כי אכן ינהג עפ"י ההוראות 

 .התלונה אינה מוצדקתלפיכן  החדשות.

 

 . גנים ונוף1.4

 ביטול ערוגה -1.4.1

 א. כללי     

 ולבטל ערוגה הנמצאת מחוץ לבית תושב בדרגת נכות גבוהה הגר בסמטת רחוב ביקש

ו, עוד ציין לרכב, ובכך גם נגרם לו נזק מבלי לפגוע בערוגהמשום קושי יציאה מהחניה 

אפשרות גם אין , וכשבעיות ראיהעקב  ובערוגה בכניסה הראשית לבית לנתק  כי הוא 

 כך הערוגהמבלי לפנות, בערוגה  הםצרכיעושים בעלי החיים בנוסף לחניה ליד הבית. 

 מטופחת ונראית זוועה.  אינה 

  ב. ממצאים מסקנות     

משולב. הערוגות בבירור עם מנהלת מחלקת התנועה היא מסרה כי מדובר ברחוב 

אחד , כאשר ממוקמים על פי תכנית המאושרת ובהתאם להנחיות משרד התחבורה

, ק"ש 25מתפקידם של הערוגות לרסן את התנועה ולהנמיך את מהירות הנסיעה עד 

 .מכאן שהתלונה לא מוצדקת בבטיחות. האפשרות לבטל את הערוגות ללא פגיעואין 
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 בטיחותית לאמגלשה  -1.4.2

 א. כללי     

על כי מתקן מגלשה חדש שהותקן בגינה ברח' ז'בוטינסקי  03/20תלונה מאם בחודש 

שני מהתגלשה על הבטן ונפצעה פינת עמק השושנים אינו בטיחותי, שכן בתם הקטנה 

 ,מאוד נמוכותהמגלשה דפנות , עוד הוסיפה כי המגלשה שהיו עלהבטן מהחריצים  צדי

  .המתקן לא בטיחותי, ובסה"כ מדרגות גבוהות מאוד, ההגנה אקיר הטיפוס גבוה ובל

  ב. ממצאים מסקנות     

מדובר במתקנים במענה לבירור שהתבקש השיבה מנהלת מחלקת גני ילדים כי 

לגן ו תיק מוצר ישלכל מתקן  לכן אין לשנותו,ם לפי  תקן, חדישים ומתקדמים, הבנויי

 .אישור מכון התקנים ונבדק מידי חודש

בהם עלה נושא בטיחות  03/20מקרים בחודש  2לפי המידע במוקד נמצאו עוד 

יש שם מגלשה  אך, לאחרונהדש וחהמגלשה בגן, במקרה אחד אם טענה כי הגן אומנם 

המגלשה , בעקומת מתגלשים, כאשר הם ל ילדיםפציעות שלגורמת לא מעט הגדולה 

, במקרה שני בדיקה של השיטור מצאה כי בורג הם מתהפכים וחוטפים מכה בפנים

השתחרר קמעא. ההתייחסות למקרה הראשון הייתה כי המגלשה מהמגלשה 

בטיחותית ועומדת בתקן הנדרש, ובמקרה השני חוזק הבורג. נמצא כי כאמור כל 

. , ומאז לא היו תלונות בקשר למגלשה03/20חים היו בחודש שלושת המקרים המדוו

   שהתלונה אינה מוצדקת. בשל עמידה בתקן והטיפול במגלשה מצאתי

 

 כריתת עצים עתיקים -1.4.3

 א. כללי     

 כריתת עצים בני עשרות שנים ברוטשילד פינת תל אביבאי מתן מענה ל על תלונה

ציפורים לקינון  בוהים, כאשר העצים משמשיםבניינים ג 3במקום בו עומדים להיבנות 

עוד צוין כי נמסר מענה רבות, נותנים יופי וצל ומוסיפים לאיכות החיים והסביבה. 

 טלפוני מהמוקד שנדרשת פנייה לממונה על חופש המידע, וכשיש לבצע תשלום על כך.

  ב. ממצאים מסקנות     

ה העירייה על כריתת עצים עניינים: הצורך במענ 2מהותה מתייחסת התלונה ל ב

עתיקים, והנכונות בהפניית השאילתה לממונה על תלונות הציבור. בבדיקת הפניה 

במוקד לא נמצא שנמסר על הצורך לפנות בעניין לממונה על חופש המידע, למעשה 

מכאן שהתלונה  ניתן מענה שהכריתה בשטח פרטי, כשפקיד היערות נתן לכך אישור.

 לא מוצדקת.
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  -ברות וגביה . גז2

 שירותים מקוונים -.2.1

 א. כללי      

קבלה על אי אפשרות לעדכן כרטיס אשראי באופן דיגיטלי, ועל כי נדרש תושבת 

, וכי היא מוצאת בכך סרבול ואי שימוש מיילבפקס או ת בקשה בחיקובץ ושלהדפסת 

 יעיל במערכות קיימות מתקדמות המאפשרים חיסכון וקיצור הליכים. 

 ב. ממצאים מסקנות      

אגף שומה וגביה ומנהל בעניין זה קיימת הסכמה הן מצד המנמ"ר, הגזבר ומנהל 

בדיקה יסודית  ךרעאחר שיות לדיגיטלמערכות ע לעבור ליהצאשר ציין כבר  הארנונה

להמתין שיש גזבר הייתה המנמ"ר וההחלטת שבשימוש הגבייה, אלא של התוכנה 

מכרז קודם נפסל, , כאשר פעלת שירותים מקווניםהפני למכרז של מערכות הליבה ל

בבדיקת מעקב   מכאן שהתלונה הייתה מוצדקת.ומתקיים הליך למכרז חדש. 

 דיגיטלי. ממשקיותר הבהיר המנמ"ר כי היה מעבר למאוחרת 

 

 עיכוב תשלום לספק -2.2

 א. כללי      

נואש מהטיפול  על כי, "מבדקי מהימנות עובדים-ינטגריטי מטרתלונה מנציג חברת "א

ציין כי אין הוא מעוניין בסגירת  המגיעים לחברתו. 2017בקבלת כספים מאז שנת 

שימוש העירייה בתוכנה, אך מציין שמאוד מוגזם שלא לשלם כספים במשך תקופה 

לא ידע לציין את תנאי התשלום, אך בכל זאת מדובר באי בשיחתו  מאוד ארוכה.

 תשלום במשך תקופה  מוגזמת.

 את התפלגות החוב:פירט בנוסף 

2017-  198 ₪. 

2018-  759+596+995 ₪. 

2019-  397 +596 ₪. 

 .₪ 3,541   -סה"כ

 ב. ממצאים מסקנות      

מפנה  וכי הוא נותן מענה לספקים אלהין הוא אופן עקרוני אמענה השיב הגזבר כי בב

 אותם למקבלי השרות בעירייה. מקבל השרות גם צריך לדאוג לספק שלו מול

שהתשלום התעכב הצדיק את נותן השירות, וציין  -הקב"ט -מקבל השירות .הגזברות

 הדבר נבע מ: מאוד,

 שילוב של ביצוע דרישות בסעיפים לא מתאימים, . 1

 חריגה וצורך להעברות הייתה תחזית ובכך הצורך ביותר בדיקות עובדים מאשר . 2

 ,פנים תקציביות     
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 ון וטיפול בהזמנות עפ"י קדימויות.חילופי מזכירות באגף הביטח. 3

 אשר לחוב.קו באשתקד יושר רק השנה למרות שנדרשה  2017חשבונית . 4

ואכן  תחייב להסדיר את כל התשלומים.על כן הוא מצא לנכון להתנצל מול החברה וה

על התנהלות אחרת בכדי כל החוב לתשלום, והוחלט בינו ובין הגזבר אישר את  הגזבר

 מכאן שהתלונה מוצדקת. שלום בהמשך.למנוע עיכובי ת

  

 החזר כספי פיקדונות  וכספי מידע על היתרים -2.3

 א. כללי      

,  1הוועדה המקומית לתכנון ובניה פנה אלי, וציין כי אינו מסופק ממענה. ג.עו"ד א

 לגבי פניותיו לניהול כספי הפיקדונות המיועדים להחזר, עבור:

   1.00.13שסורבו עפ"י הוראות סעיף גרות בנייה אהליך החזר כספי פיקדונות . 1

  לתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(     

 יום מעת הסירוב  30בתוך  ,20%בעת הבקשה משולם  , )עפ"י ההליך1970-התש"ל    

     . 2םיש להחזיר את הפיקדון. סירוב לא ייחשב קביעת תנאים או הכנסת שינויי    

 לתקנות התכנון והבניה )רישוי בניה(  25עפ"י תקנה  -החזר כספי מידע להיתר. 2

 )מקום שלא  14קיימת חובת החזרת אגרה ששולמה לפי תקנה בה  .2016-תשע"ו    

 "לא מסר המהנדס מידע להיתר במועד האמור  (.20נמסר מידע כמצוין בתקנה     

 יום  30אחרי  ".14רה ששילם כאמור בתקנה )א(, תוחזר למבקש האג20בתקנה     

 לא ניתן לגרור לבקשות חדשות. הגרירה  –בקשות שסורבו  ,שולחים מידע מבוקש    

 3היא מתכון לטעויות    

 

מחלקת הגביה אינה כאשר ברשויות רבות הליכים אלו נופלים בין הכיסאות, טען כי 

כנגד עריית ת"א, ענה ייצוגית תיק תובטענותיו מבוססות על  עם הוועדה, תמסונכרנ

 -05/03/20מיום  10734-04-17פס"ד ) כשפסיקה בעניין הייתה בבית המשפט המחוזי

כספי הציבור נמצאים ברשות העירייה , לא פורסם( -איזנברג נגד הועדה לתכנון ת"א,

הוועדות מסיבות של עומס, חוסר סנכרון וחוסר טכנולוגיה לא , שלא בסמכות

ההחזר חייב להיות אקטיבי, וככול שהוועדה אינה דואגת , יתר מחזירות תשלומי

להכריז על חדילה ולפעול להחזר, והיות וחסר גם נוהל עפ"י מזכירת להחזר, עליה 

עליה לכתוב ולפעול עפ"י נוהל בנושא )בו יש לציין בעת הבקשה את חשבון  -הוועדה

ידה בתנאים המחוקק קבע פעולות לפי שלבים: עמ הבנק למקרה של סירוב(.

ועמידה בתנאים -משלוח הודעה כי הבקשה התקבלה-בדיקה-הזנת נתונים-מוקדמים

בשל שסבר כי מענה הוועדה אינו מספק פנה . מתן חוות דעת -מוקדמים. שלב הבא

 בעניין גם לממונה על חופש המידע וביקש מידע לגבי:

 .02/06/2020ליום החזרי פיקדונות מהיתרים יתרות  -
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    המידע . והתפתחות הזכות ממועד זה 02/06/20ות מידע להחזר ליום יתרות אגר -

 שיימסר יכלול את מס' המקרים ואת יתרות הזכות ללא ציון שמות.   

 
 במענה שניתן לאחר שאיים בתובענה ייצוגית דחתה הוועדה כי לא מתבצעת השבת פיקדונות  -1

 כמו כן עילת תביעה אינה קיימת. ההשבה  ואגרות בנייה, וכי הוועדה פועלת להשבת הכספים,     

 מתבצעת עפ"י הוראות הדין. בהתייחסו למענה שקיבל  ציין כי המענה אינו לגופו של עניין.    

 1970-תוספת שלישית לתקנות תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, תש"ל -2

 :תרחישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן הי (19)תקנה     

 2006-תק' תשס"ז סימן ג': נוהלי תשלום אגרות    

    ב' בטבלה -)א( בעד כל עבודה או שימוש הטעונים היתר המפורטים בטורים א' ו 1.00.7     

 שבסימן ד', תשולם אגרה בשיעור הנקוב לצדם בטור ג'.                      

   יות הבניה המצורפות להיתר ובהתאם לשיטות )ב(  חישוב האגרה ייערך על בסיס תכנ                

 החישוב של שטחי הבניה המפורטות בסימן ב';                      

 ן קיים, תשולם האגרה בהתאם לאחת החלופות ין חדש או לתוספת לבנייבהיתר לבני  )ג(                

 פרטיםולא תיווסף אגרה בשל בניה לפי  לטבלה שבסימן ד', 2-ו 1המנויות בפרטים                       

 כלולה ין או לתוספת כאמור, ובלבד שהיא ילטבלה האמורה, הנלווית לבנ 7עד  3                      

 בהיתר הבניה.                      

 2016-הודעה תשע"ו 2006-שיעור מינימלי תק' תשס"ז                  

   לפי יחידת חישוב של מידה או כמות, תחושב האגרה בהתאם  נקבע שיעור האגרה  1.00.8    

 שקלים חדשים, ובהיתר לעבודה  299.97-להיקף העבודה, ובלבד שלא תפחת מ                

 שקלים חדשים. 59.99 –מצומצמת כמשמעותה בתקנות עבודה מצומצמת                 

 2006-תוספת בניה תק' תשס"ז                

  ין הקיים.ילצורך חישוב האגרה דין תוספת בניה כדין בניה חדשה ונפרדת מהבנ 1.00.9    

 2006-המרת סוג הבניה תק' תשס"ז                 

 בעד היתר להמיר בנין מסוג לסוג, בין בדרך שינוי השימוש, שינוי הבניה או בניה חדשה  1.00.10   

 לם אגרה כמפורט בסימן ד', בהתאם לשיעור הנקוב לגבי סוג ובין בכל דרך אחרת, תשו                

 ן החדש המבוקש.יהבני                

 2006-בנין בעל שימוש מעורב תק' תשס"ז                 

 חלקים שונים של בנין, המשמשים או המיועדים לשמש, למטרות שונות, תשולם אגרה  1.00.11   

 כאילו היה אותו חלק בנין נפרד.לכל חלק וחלק                 

 2006-שינוי בתכניות בניה תק' תשס"ז                 

 בעד שינוי בתכניות בניה המצורפות להיתר, הטעון דיון חוזר בוועדה המקומית, תשולם  1.00.12   

 או האגרה שנקבעה לגבי העבודה הנוספת  1.00.8האגרה המינימלית הקבועה בפרט                 

 ל לפי הסכום הגדול.והכרוכה בשינוי האמור והמפורטת בסימן ד', הכ                

 2006-הגדרות תק' תשס"ז                 

 מסכום האגרה  20%)א( עם הגשת בקשה להיתר ישלם המבקש לוועדה המקומית  1.00.13   

 ן(.הפיקדו –המשוערת המשתלמת בעד ההיתר )להלן                       

 )ב( סירבה הוועדה המקומית לתת את ההיתר, תודיע למבקש בכתב על הסירוב וכי                 

 ימים. 30הפיקדון יוחזר לו בתוך                      

 )ג( קבעה הוועדה המקומית תנאי להיתר או הכניסה שינויים בבקשה לא ייחשב הדבר                 

 תן היתר.יירוב לכס                     
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 2006-מועד תשלום תק' תשס"ז                 

 )א( חייב המבקש לשלם את האגרה בניכוי הפיקדון לוועדה 20)א( בכפוף לאמור בתקנה  1.00.14   

 המקומית בתוך שנה מיום קבלת ההודעה על אישור הבקשה להיתר מאת הוועדה                       

 א.19האמורה; הפיקדון יהיה צמוד למדד כמשמעותו בתקנה                       

 )ב( לא שילם המבקש את האגרה כאמור בפרט משנה )א(, לא יוחזר לו הפיקדון.                

 2006-החזרת מחצית האגרה תק' תשס"ז                      

 קומית בתוך שישה )א( בעל היתר שלא החל בעבודה, החזיר את ההיתר לוועדה המ 1.00.15   

 זכאי להחזרת מחצית האגרה. –חודשים מיום הוצאתו, וצירף בקשה לבטלו                       

 )ב( נתמלאו התנאים המפורטים בפרט משנה )א(, תוחזר מחצית האגרה לבעל ההיתר                 

 לא יאוחר משלושה חודשים מיום החזרת ההיתר.                     

 2006-חידוש ההיתר תק' תשס"ז                     

 מסכום האגרה שנקבעה לגבי ההיתר  10%)א( בעד חידוש היתר ישלם בעל ההיתר  1.00.16  

 .1.00.8המקורי, ובלבד שהתשלום לא יפחת מהאגרה המינימלית הקבועה בפרט                      

 מסכום  50%א)ה( ישלם בעל ההיתר 20מורות בתקנה )ב( בעד חידוש היתר בנסיבות הא               

 האגרה ששולמה בעד מתן ההיתר המקורי.                    

   )ג( הוחל בעבודה שלגביה ניתן היתר אך היא לא הושלמה בתוך תקופת תוקפו, פטור                

 בעל ההיתר מכל תשלום בעד חידוש ההיתר.                   
 2016-התכנון והבניה )רישוי בניה( התשע"ו תקנות  -3

 הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר -10תקנה         

 . הרוצה להגיש בקשה להיתר, ימציא למהנדס בקשה לקבלת מידע להיתר.10       

 פרטי הבקשה למידע להיתר -11תקנה         

 נתונים אלה:. בקשה לקבלת מידע להיתר תיערך בידי עורך בקשה ותכלול 11       

 (  פרטי המקרקעין שלגביהם מבוקש המידע להיתר, לרבות כתובתם ופרטי זיהוים;1)          

 (  פרטי עורך הבקשה למידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קבלת הודעות;2)          

 לת הודעות;(  פרטי מבקש המידע להיתר, לרבות כתובת דואר אלקטרוני לצורך קב3)          

    (  פירוט השימוש המבוקש ופרטי העבודה או הבנייה המבוקשת שלגביהם נדרש המידע 4)          

 להיתר.                

 צרופות לבקשה -12תקנה         

 . לבקשה לקבלת מידע להיתר יצורפו שני אלה: 12       

   רונית מאושרת בידי מודד מוסמך ( קובץ מפת מדידה להיתר, חתום בחתימה אלקט1)          

 מעודכן לשנה האחרונה, לכל היותר, ממועד הגשת בקשה לקבלת מידע להיתר;               

 ( קובץ תצלומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות, 2)          

 בציון מועד הצילום.               

 ום אגרת מידע להיתרתשל -14תקנה         

 . בעת הגשת הבקשה לקבלת המידע להיתר, וכתנאי לקליטתה, יצרף המבקש אישור 14       

 .65ששילם אגרה כאמור בתקנה              

 

 בדיקת עמידה בתנאים מוקדמים -15תקנה         

    12, 11תקנות . )א(  המהנדס יבחן אם התמלאו לגבי הבקשה לקבלת מידע להיתר הוראות 15       

 , ואם ראה שהתקיימו, יקלוט את הבקשה ויודיע על קליטת הבקשה בתוך 14-ו                    

 חמישה ימים ממועד הגשת הבקשה, לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר.                   

 בהוראות )ב(  מצא המהנדס כי הבקשה לקבלת מידע להיתר שהוגשה אינה עומדת              

 התקנות כאמור, ישלח לעורך הבקשה ולמבקש המידע להיתר הודעה, בתוך חמישה                    
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 ימים מיום הגשת הבקשה, ויפרט בה את הפרטים והצרופות החסרים.                   

 2020-( תש"ף2הוראת שעה )מס'                          

 מידע להיתר שהמהנדס לא הודיע על החלטתו בעניין קליטתה כאמור בקשה לקבלת  )ג(              

 בתקנת משנה )א( או )ב( במועד האמור בתקנות משנה אלה, יראו כבקשה שנקלטה                    

 בתום אותה תקופה.                   

 2020-( תש"ף2הוראת שעה )מס'                          

  90תקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה )ב(, עורך הבקשה רשאי בתוך )ד(  ה             

 ימים מיום קבלת הודעת המהנדס, להגיש בקשה מתוקנת, בלא תשלום נוסף.                    

 2020-( תש"ף2הוראת שעה )מס'                          

  11, אף אם לא התמלאו לגביה תקנות )ה(  בקשה מתוקנת שהוגשה תיקלט במועד הגשתה            

 , יראו את הבקשה כבקשה שלא נקלטה.14; לא שולמה אגרה כאמור בתקנה 12-ו                   

 2020-( תש"ף2הוראת שעה )מס'                          

 ועד )ו(  התקבלה הודעת המהנדס כאמור בתקנת משנה )ב( ולא הוגשה בקשה מתוקנת במ             

  האמור בתקנת משנה )ד(, לא תיקלט הבקשה, ותימסר הודעה לעורך הבקשה ולמבקש                   

 המידע להיתר.                  

 2020-( תש"ף2החזר אגרה הוראת שעה )מס'  -25תקנה         

 גרה )א(, תוחזר למבקש הא20. לא מסר המהנדס מידע להיתר במועד האמור בתקנה 25       

 , למעט אם המידע להיתר לא נמסר בשל כך שהבקשה לקבלת 14ששילם כאמור בתקנה              

 )ג(.20, כאמור בתקנה 12או  11מידע אינה עומדת בתקנות              

 סימן ג': אגרות וערבות  

 אגרת מידע להיתר -65תקנה         

 המעיד כי שולמה לרשות הרישוי אגרה כאמור  . המבקש מידע להיתר יצרף לבקשתו אישור65       

 .1989-בתקנות התכנון והבנייה )מסירת מידע(, התשמ"ט             

 אגרת היתר -66תקנה         

 . טרם מתן היתר יימסר למהנדס אישור המעיד כי שולמה לרשות הרישוי אגרה באופן 66       

 תקנות בקשה להיתר.ובשיעור הקבוע בתוספת השלישית ל             

 פיקדון -67תקנה         

 . עם הגשת בקשה להיתר יצרף מגיש הבקשה אישור המעיד כי שולם פיקדון לפי התוספת 67       

 השלישית לתקנות בקשה להיתר.             

 בקשה להחזר פיקדון -68תקנה         

 לישית לתקנות בקשה להיתר.. על בקשה להחזר פיקדון יחולו הוראות התוספת הש68       

 חלק י"ב: אגרות  

 שיעור אגרה ואופן תשלומה -119תקנה         

 . המבקש היתר לפי תקנות אלה יגיש אישור ששילם את האגרה שנקבעה בעד אותו היתר 119      

 לפי התוספת השלישית בתקנות בקשה להיתר.              

 

 ב. ממצאים מסקנות     

-מקרים להחזר בסך של כ 2חזרי פיקדונות להיתרים נמצאו כי היו בבדיקה לגבי ה

ו של המבקש לקבלו הכסף לא הוחזר בשל סירוב 1החזר, במקרה  כלכ"א ל ₪ 300

 8להיתרים היו  אגרות מידענדרש החזר. לגבי  -2במקרה  פעת המשך בהליך ערר,ימ

ר ביניהם גם מקרים  הכסף לא הוחז 5-מקרים הוחזרו הכספים, ו ל 3 -מקרים, ל
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( לא נענו 4למסור פרטי בנק להחזר, שאר המקרים )שסרב משום  מבקש המידעל

לבקשה ולא החזירו מענה של פרטי חשבונם בבנק, אי לכך הורתה יועמ"ש העירייה 

יש להיערך להחזר מידי של יתרות הזכות, " -להכין שקים ולשלוח לכתובתם, )כדבריה

"(, וכן לשלוח מענה בהתאם לאחר ביצוע חשבוןגם אם ממאן בעל הזכות להציג פרטי 

 -ההחזר למבקש המידע. אכן כך נעשה, אך מכתב אחד עם שק הוחזר ע"י הדואר כ

 "לא ידוע". 

מסקנות הבדיקה העלו כי מיפעת שולי הדברים ותקינות ביצוע ההחזר לא מצאתי 

תן המענה הליך מעם זאת ב  ,לנכון לקבל את טענות הפונה ולמסד נוהל מנחה בעניין

היתרי של אי רישום יתרות זכאים חלוטים להחזרי פיקדונות ואגרות  נמצא ליקוי

להיערך לרישום מסודר  עולה צורךלפיכך  בספרי החשבונות של העירייה, בנייה

כי התבקש   , בנוסףבהנהלת החשבונות, בכל עת בו שולחת מנהלת הרישוי זיכוי חלוט

נק להחזר בעת סירוב או התמהמהות במתן בעת רישום הבקשה יופיע שם חשבון הב

 באופן טכני הדבר אינו בר ביצוע.שהמענה, אלא שנמסר 

 

מדובר משום ש יש לבחון תיקון ההמלצהתגובת מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח: "

אבל כיום דברים  ,בשינוי מהותי המחבר בין אוטומציה לבר טכנולוגיות, אפשרי

התשלום  הרישוי מוודא שלא יקרו טעויות. נדרש חידוד, והנוהל שלכשעובדים רק 

מערכת חיצונית למערכת ניהול ועדה שהיא המקורי מתחיל במערכת אוטומציה, 

יש לדרוש לקבל כי בדיונים בנושא,  צוין ונכסים/בר טכנולוגיות או רישוי זמין.

במקור, בעת התשלום, את פרטי החשבון או כתובת להחזר שיק לטובת השבה 

הגביה תוכל להשיב את הכספים. כמובן שההנחיה תהיה בהתאם בכדי ש וכדומה.

 במקביל ברישוי הוכן נוהל:   הרישוי.להמשך 

   מופקת התראה אוטומטית ומייל לכל הרישוי  -כשבקשה מסורבת/ נדחית  .1

 מצ"ב דוגמה של מייל התראה כזה. –התשלום.  תלתזכר ביצוע השב            

 מייל כזה תוך מספר ימים לבקרה.ושוב תזכורת של          .2

 כל מנהל הבקשה להיתר או תיק מידע, אחראי על ההשבה, כלומר שליחת  .3

 הנחייה לגבייה לצורך השבה.            

  בכדי לסייע לתושבים ולמנוע טרטור של השבה ואז תשלום חוזר, כשמיידעים  .4

  במחלקה התיקונים הנדרשים,את הרישוי על רצון לפתוח שוב בקשה זהה עם             

 סוגרים את הבקשה בשלב פורמלי, ובשלב מציינים הנחייה לנושא שימוש             

 חוזר בפיקדון של הבקשה שסורבה.            

  עת דוח בקרה.מנהלת הרישוי והפיקוח מבצכל רבעון,  .5

את  רק מתייקים בארכיב במחלקת הרישוי והפיקוח בעיה שהוסיפה כי קיימת 

מערכת ממשלתית  –הקבלות שאותם מקבלים סרוקים דרך מערכת רישוי זמין 
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הרישוי לא נמצא בעת גביית התשלום האוטומטית  חיצונית למערכות העירייה.

לכן, בשלב המקדמי/חיצוני של קבלת התשלום במערכת המקוונת של  במערכת,

רטי חשבון להשבה אוטומציה, יש לדרוש כתנאי סף לתשלום, נתוני חובה נוספים, פ

  או כתובת להשבת שיק.

הממונה הוא אכן האם הליקוי שציין  נשאלת השאלה,לאחר מכן המשיכה והשיבה: 

יקבל מענה אם מישהו יכין את הדוחות, או יקבל את ם הממונה אוהוסיפה הליקוי? 

 היידוע במיילים ?

 א, מהנימוקים הבאים:של וציינה

 לום פרטים להחזר לבקשת רשות הרישוי מראש לא מזינים בעת הביצוע התש א.

 ככל שתהיה, ולכן לא יהיה נתון רלוונטי בדוח.           

 להיתר   חלקה/כתובת בניה או של הבקשה -אין הזנת חובה לגוש ב.

 או כל נתון חובה שיהווה ברירת מחדל  –/ מספר תיק בנין /בקשהמספר           

 בניה לנתון.לקישור הפיקדון או אגרת ה           

בפועל  לממשק את המערכות. יתאפשרלעולם לא  –ללא נתונים אלו 

רישוי נדרש הבפיקדונות/אגרות מידע, ככל והרישוי נותן בקשה לגזברות להחזר, 

ליצור קשר טלפוני /דוא"ל עם מבקשי הבקשה להיתר בכדי לקבל פרטי חשבון לזיכוי 

ד במערכות לתיעוד נושא ההחזר, ל מתועוהכ, ו כתובת המשלם להעברת צ'יק בדוארא

כן יש לבחון שיפור ל שלרוב כרוכים בדחיית בקשה להיתר או אי מסירת תיק מידע.

 מידע שיוטמע בעת קליטת התשלומים במערכת אוטומציה.

 

את הערת  חשבת, סגנית מנהל אגף הגזברותבתגובה לדוח הביקורת לא קיבלה ה

ת הנהלת חשבונות לא יכולה לרשום זיכוי מערכהמבקר כי מדובר בליקוי, בציינה כי  "

להבא, כאשר יעברו לנו את רשימת הזכאים ירשם , , כאשר אינה מקבלת את המידע

במענה נוסף השיבה מנהלת החשבונות הראשית כי מערכת התשלומים של  ."הזיכוי

 אגרת מידע  פיקדונות וכו' מתופעלת על ידי מנהל אגף שומה וגבייה ומנהל הארנונה.

 

ובו התבקש:  מנהל הארנונהמנהל אגף שומה וגבייה ודע כולל הערה נשלח להמי

מחלקת וגם מענה, איך מועבר המידע ל תגובה )לגבי פרטים נוספים בעת התשלום(, 

 עבור: הרישוי והפיקוח

 תשלומי אגרות מידע, .1

 פיקדונות עבור היתרי בנייה. .2

 מהאוטומציה?האם המידע מועבר ברמה יומית/חודשית לפי דוחות  -

 מאפשר גישה ישירה לצפייה במידע מנהלת מחלקת הרישוי והפיקוח האם ל -

 התשלומים באוטומציה? )ואז מתייתר הוצאת דוחות(.              
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 תנפיק להנה"ח )לאחר בדיקה( מנהלת מחלקת הרישוי והפיקוח האם ייטב אם  -

 דוח להחזרים מידי חודש/רבעון?            

 

נטרנטית ימערכת התשלומים הא -אגף שומה וגביה ומנהל הארנונהמנהל  במענה מסר

 : הודעת מייל על כל תשלום לכתובות כמפורט להלן  online -שולחת ב

 doritr@ness-ziona.muni.il -תשלום עבור אגרת מידע נשלח אל 

 yafa@ness-ziona.muni.il  -קדון נשלח אל  יתשלום עבור פ

  ממערכת התשלומים באופן עצמאי. דוחות תניתן לאפשר הפק

 

בדיקת פורטל התשלומים )הארצי( העלתה כי לשם תשלום נדרשים )כחובה( הפרטים 

אימות , דואר אלקטרוני, ת.ז, שם פרטי, שם משפחה פרטי המבקש/המציע:הבאים: 

 לציין חובה, הצהרה, חלון הערות בם ת.ז משלם רטי המשלם:, פטלפון נייד, דוא''ל

 .אגרהה משולמת לגביהם ים/הנכס של מגרש' מס/ חלקה ותת חלקה, שגו: נתוני

מכאן שהמידע שמתבקש בתשלום יכול להתרחש בהתקשרות חוזרת למשלמים, ולא 

בעת התשלום עצמו, מכאן ההמלצה שעל מחלקת הרישוי והפיקוח להפיק ולהכין 

החובה להכין דוחות בעצמם של המשלמים ולהשלים ע"י התקשרות אליהם את נתוני 

 )כפי שמבצעים כיום(. פרטי חשבון להשבה או כתובת להשבת שיק.הנוספים: 

 

שנמצא כי לא הוחזרה אגרת פיקדון בגין בקשת היתר בנייה  שסורבה   בשל העובדה

 .התלונה מוצדקתובשל אי החזר מס' אגרות מידע בהן לא סופק המידע  נמצאה 

 

הכינה נוהל ובקרה בעקבות  והפיקוחמנהלת מחלקת הרישוי מכיוון ש -לסיכום

הבדיקה, ומשתמשת בדוחות התשלומים כבסיס להכנת דוחות החזר שכולל תוספות 

מידע חיוני יזום המועבר לטיפול הנה"ח, אני מבטל את קביעתי באשר לליקוי ומציין 

לחיוב את אופן הטיפול ומציין בנוסף את אי ייתכנות לתוכנת התשלומים שכן זו נקבע 

 .   ה כאחידה לכלל הרשויותע"י האוטומצי

 

 . סחבת במתן אישור בתוקף לרישום בניינים כבית משותף 2.4 

 א. כללי      

, בניינים ברחוב עמק השושנים 2מטפל ברישום בית משותף של המשרד התלונה מ

לשם העברתו  במסגרת הרישום נדרש לחדש את תוקפו של אישור העירייה כאשר

לרבות השארת הודעה  ,שיחות טלפוניותבן במייל ויבענירבות  נטען לפניות. לטאבו

פורמלית פעולה שכל שנדרש הינו  לקבלת מענה וזכשלא לממונה על פניות הציבור 
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בעת הזמנת  כי גם עוד נטעןניתן לעשותה גם באמצעות המייל. שפשוטה וטכנית 

ים לאחר חצי שנה של מרדפרק יתה סחבת ואישור הונפק יעם הראשונה הבפאישור ה

 וטרטורים. 

 ב. ממצאים מסקנות      

עם התלונה למנהלן   נמסרהמתלוננת התבקשה להציג אישור קודם שקיבלה, אשר 

מחדש  כותהיערלבחון  בשל הצורך ענהמלאי  נטעןתוך הערה כי  אגף שומה וגביהב

שהתלונה הייתה . מכאן נמצא הפניה למנהלן הביאה לטיפול מידי בבקשהבנושא, 

   מוצדקת.

 

 . פטור מארנונה על נכס אחר בתקופת סגירת עסקים בשל נגיף הקורונה2.5

 א. כללי      

-01/03מנהל מרכז מסחרי קבל על אי קבלת פטור מארנונה בתקופת הסגר על עסקים )

( לחניון תת קרקעי )לא בתשלום( המצוי מתחת למבנה מסחרי, לדבריו 31/05/20

סגורות, ומסיבה זו גם החניון היה שמיש הזכאות לפטור היא בשל כך שהחניות היו 

לאורך ולא שירת אף אחד, וכי ניתן פטור בערים אחרות במקרים דומים, עוד הוסיף כי 

בבעיה קשה, עסקים בקניון סגורים, המתחם סגור,  ישנהכל תקופת הקורונה, 

, בבעיה כספית נמצאיםלקוחות לא באים, אין לעסקים מאיפה לשלם את השכירות, 

  .לעזור לעסקים אוי זהומן הר

 ב. ממצאים מסקנות      

לתקנות הסדרים  8בהתאם לסעיף השיב כי מנהל אגף שומה וגביה ומנהל הארנונה 

, ההנחה מארנונה ללא 2020 –'( התש"ף 2במשק המדינה )הנחה מארנונה( )תיקון מס' 

ניתנה  מאחר וחניון שאינו בתשלום נכלל בהגדרה נכס אחר, לא .1חלה על "נכס אחר"

בשל המענה הובהר לפונה כי זכותו להגיש ערר על החלטת הממונה ככל הנחה בגינו. 

 מכאן שהתלונה לא הייתה מוצדקת. וימצא לנכון לעשות כן.

 
  -נכס אחר -1
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 . משלוח הודעות ארנונה במייל2.6

 א. כללי      

כתוב עליו נוסף ש פניה מתושבת על קבלת מעטפה ובה הודעת חשבון ארנונה, ודף

את ההודעה אפשר לשלוח , וכי מיותר, לטענתה משלוח המעטפה על תכניו מבוטל

 לקופה הציבורית. במייל ולחסוך כסף 

 ממצאים מסקנות  .ב     

במענה השיב מנהלן העירייה כי העירייה הציע ומציע לציבור לקבל את חשבונות 

קש דיוור במייל, כאן ארנונה במייל, וכי המכתבים נשלחים למי מהציבור שלא בי

בעקבות הפנייה הוא פעל באופן יזום, לעניין אותה במשלוח הודעת ארנונה במייל, 

כמו כן הדף הנוסף שנשלח, משמש כהתראה למי שלא שילם חוב קודם, ואוסיף כי 

הודעת הארנונה, הדף הנוסף והמעטפה משמשים למתן הודעות חשובות לציבור, גם 

 .מכאן שהתלונה אינה מוצדקתרנונה. בעניינים שאינם קשורים לא

 

 .  אי קבלת אישור תשלום לצהרון 2.7

 כללי א.     

, אשר שילם 10/18-06/19-תושב פנה בהקשר לכך שלא קיבל אישור תשלום לצהרון מ

 בכרטיס אשראי. פנייתו הגיע לאחר שבוע שלא קיבל אישור במוקד התשלומים.

 ממצאים ומסקנות .ב     

ימים,  6ה אלי, הופנתה בקשתו למנהל הגביה, אשר סיפק מענה תוך עם הפניית הבקש

שבו מסר לפונה את ההקבלות ששילם לתקופה המבוקשת, על כן אני מוצא את 

 , נוכח היענותה במועד, ובקשה שטרם חלף המועד למתן המענה. מוצדקת לאתלונתו 
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 .  אי הסרת עיקול 2.8

 כללי א.     

ת עיקול, למרות הודעה שקיבלה כי העיקול יוסר, ציינה  תושבת פנתה בשל אי הסר

, אותו שילמהש 2019לשנת העיקול היה על חוב עד שנים וכי  5כי היא אלמנה מזה 

משבר ה הכלכלי ועקב מצב הסדירה בשלמתחילת השנה טרם אלא שאת החוב השוטף 

 יכולה לתפקד. ביקשה כי העיקול יוסר משום שאינה  הקורונה.

 צאים ומסקנותממ .ב     

החוב יתרות בעקבות פניית הביקורת העיקול הוסר, אלא שלא נמצא תיעוד לתשלום 

, לפיכך נדרשה להציג קבלה על התשלום, בדואר , אותן ציינה כי שילמה2019עד 

, ותשלם את חובה לשנה הנוכחית 2020בקשה להנחה לשנת ובמקביל הודיעה כי תגיש 

דיקה, בוצע מעקב אימות תשלום החוב, בהתאם. לפיכך ובהתאם לתוצאות הב

התלונה אינה  והצורך בביצוע אכיפה נוספת והתברר כי הפונה פרעה את חובה.

 .2019בשל אי המצאת תיעוד תשלום עד שנת  מוצדקת

 

 .  קושי במסירת בקשה להנחה בארנונה  2.9

 כללי א.     

לחה, כשהיא תושבת טענה שפנתה פעמים רבות בטלפון למחלקת הארנונה ללא הצ

להנחת ארנונה, בשל זכאות  תלקבל מספר פעמים טופס מקוון מציינת כי שלחה

עם עובדי  לתאם פגישההיותה גרושה, וכשהיא מבינה שלשם קבלת ההנחה עליה 

  היא נדרשת לצרף.מסמכים המחלקה, ולא ברור לה אלו 

 ממצאים ומסקנות .ב     

היא שוחחה ישירות עם הפונה, במענה מסרה אחראית ההנחות באגף הגבייה כי 

התברר כי היא קיבלה מספר פעמים הסבר על אופן הגשת בקשה באופן מקוון, אך 

 למרות זאת הגישה בקשה לא נכונה להנחה, לכן מנהלן האגף קבע לה תור מסודר

בתיעוד השיחות עמה בגביה עלה כי הפונה  .הע"מ להסדיר את כלל נושא ההנחבאגף 

לשון המעטה(, שכן אשתקד פנתה דרך פניות הציבור של לא דייקה בתלונתה )ב

הגבייה, אחראית הנחות ניסתה לחזור אליה מספר פעמים ללא הצלחה, ולאחר מספר 

ניסיונות הודיעה הפונה כי אינה יכולה לדבר והיא תחזור לשוחח עם האגף, השנה 

קשה לחדש כחודש לפני שפנתה לביקורת, פנתה שוב דרך פניות הציבור של הגביה, ובי

את הנחת הורה עצמאי, על סמך נתוניה משנים קודמות, ושוב ניסתה אחראית 

ההנחות לחזור אליה ללא מענה מצדה של הפונה, ולאחר פנייתה לביקורת נוצר קשר 

ובו הוסבר לה כי הגישה טופס לא נכון, והודרכה כיצד עליה להגיש, אלא שהמתלוננת 

על כן הוא הועברה למנהלן לקביעת תור  העדיפה לקבוע תור באגף להגשת הבקשה,
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, אך סייעה בידה להגיש שהתלונה שהגישה אינה מוצדקתלתיאום פגישה. מכאן 

 בקשה מסודרת להנחה.  

 

 .  עיכוב במתן אישור טאבו 2.10

 כללי א.     

, לצורך בקשה לאישור עירייה לטאבוימים מעת שהגישה  10תושבת הלינה על כי חלפו 

קד ו, ופנתה באופן יומי לממייל ובאתרכאשר הגישה את בקשתה ברישום משכנתא, 

לא הועיל. עוד ציינה כי הדחיפות לקבלת האישור היא בשל אישור זכאות למשכנתא 

 העומד לפוג, וכי הסגר והקורונה אינן מהווים נסיבה לעיכוב בקבלת האישור. 

 ב. ממצאים ומסקנות     

ייה ומנהל הארנונה כי האישור נמסר עוד בבירור שנעשה ציין מנהל אגף שומה וגב

קודם באופן ידני באמצעות שליח, כשמבחינת העירייה לא הייתה חריגה מהמועד 

 מכאן שהתלונה לא הייתה מוצדקת.יום(.  14שנקבע למסירה )

 

 .  דרישת פיצוי על נזק מכביש משובש2.11

 כללי א.     

לסביוני הפארק הלינה כי תושבת הגרה בסמיכות לצומת חדשה שנבנית בסמיכות 

עליו רכבה, ודרשה  אופנועמהעבודות שבוצעו בכביש נוצר בור שפגע בצמיגי ה

 השתתפות בנזק, למעשה הייתה זקוקה להכוון לאן לפנות בנושא.

 ב. ממצאים ומסקנות     

לאחר בירור היא הופנתה לקבלן המבצע, כשנדרש קודם מיקום מדויק, שכן בוצעו 

מכאן שלא . הנדסיים. עניין זה גם הופנה מנהלת מחלקת ביטוחים פרויקטים 3באזור 

 היה מדובר בהגשת תלונה. 

 

 . התנגדות העירייה למחיקת חוב2.12

 כללי א.     

התראה לפי תביעה משפטית והתראה נמסרה בו ששנה  90תלונה בשם אדם קשיש בן 

כי אין לו כלל למחיקת חוב, זאת בשל צו עיקול שהושתת על חשבונו, משום הטענה 

חובות על נכסו, הוסף כי בעבר הוצאו עיקולים ואלה בוטלו לאחר קבלת מענה בעניין. 

אוזכר כי בשנות השמונים של המאה הקודמת חויב הנכס בגין היטל ביוב ומכון 

הטיהור, וזו כנראה סיבת החוב, אלא שעל חוב זה היה להיות מושתת על דיירת מוגנת 

ת החמישים של המאה הקודמת והייתה בעלת הזכויות שהתגוררה במקום מאז שנו

במקום, )נמסר כי הדיירת נטשה את המקום בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת, 

כאשר קודם הוגשה תביעה נגדה לפינוי הנכס(, כשבעת ניהול התביעה החלו להופיע 
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דרישות התשלום כנגד בעל הנכס, עם זאת במהלך ההליך המשפטי שהיה ארוך 

הדיירת כשנקבע כי  הושגה הסכמה שבו התקבלה תביעת פינוי 2013יים בשנת והסת

כל תשלומי החובה עד למועד הפינוי יחולו על הדיירת. נמסר גם כי בתחילת המילניום 

בוצע ע"י המתלונן רכש במקרקעין אלו, ולא צוין קיומו של החוב משנות השמונים.  

לביטול החוב ללא התייחסות, בעל הנכס פנה מספר פעמים בבקשה  2013בשנת 

וכשציין כי אין הוא יכול לאתר בכדי להשתית את החוב על הדיירת. הוסף כי יש 

 להתחשב במצבו הבריאותי של הקשיש, כשלמעשה החוב נובע ממחדליה של העירייה.

 ממצאים ומסקנות .ב 

 נכסים באותה 2בבירור ובמענה שנמסר ממנהל אגף שומה וגבייה עלה כי למתלונן 

מ"ר עליו קיים חוב בגין מכון  66מ"ר, ונכס שני בשטח של  95בשטח של  1כתובת, נכס 

עת נשלחה דרישת החוב ביקש המתלונן  2011, בשנת 1995טיהור והיטל ביוב משנת 

במכתב בכתב ידו שהמציא לאגף הגבייה כי הוא מבקש לדחות את החוב עד למועד בו 

רב קומות, כשבפניה ישנה התחייבות יגיש בקשה לבנות במקום בניין מגורים 

המתלונן לשלם את החוב, כמו כן שלל המנהל את הטענה להשתת החוב על הדיירת 

, בה 1974-בשל כך שהטענה סותרת את הוראות חוק העזר לנס ציונה )ביוב(, תשל"ה

כי "בעלי כל נכס שנמסרה להם הודעה כדין על התקנתו או קנייתו של  2נקבע בסעיף 

ש אותו נכס, חייבים בהיטל ביוב בשיעורים שנקבעו בתוספת", כך שחיוב ביוב שישמ

ההיטלים חל על בעל הנכס ולא על השוכר, כשלעניין זה "דייר מוגן" אינו במעמד 

בעלים, עוד הוסיף כי ההסכמים ואו פסיקה בהליך משפטי שהתנהל בינו ובין הדיירת 

החוב. עם זאת ובשל גילו של  המוגנת הקשורים לפינוי הנכס אינם רלוונטיים לגבי

בעל החוב ומתוך רצון לאפשר להסדיר את החוב באופן מוסכם נאות המנהל לבטל 

 .       מכאן שהתלונה אינה מוצדקת את העיקול,

 

 לאשה סיעודית. מענה למחיקת חוב בארנונה 2.13

 כללי א.     

תה החל תלונה שהופנתה ממבקר המדינה, באשר לאי מחיקת חוב ארנונה, ראשי

בעניינה של מטופלת בפנייה של עובדת סוציאלית מעיריית ראשון לציון, אשר פנתה 

וזאת   ,התגוררה בעברהיא , בבקשה למחיקת חוב בארנונה בעיריית נס ציונה בה השל

ל ידה של טופס ויתור סודיות חתום עה, )שלה צירפה לנסיבות החיים של בהתאם

(, כאשר קודם כבר ו"ש, מצב עיטוח לאומיאישורים מב, דו"ח סוציאליהמטופלת, 

עיקול על החשבון חייבת לנמסר דוח ואישורי הכנסות לפי בקשת הגבייה. עוד צוין כי 

"מרכז זכויות נשים עירוני" ועם משרד מבקר  -עו"ד מבגין החוב ובהתייעצות עם 

למנהל השומה והגבייה  להעביר את החומרים ישירות בדוא"לה הופנתהיא המדינה 

 .מנהל הארנונהו



 ציונה-עיריית נס

41 
 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 ממצאים ומסקנות .ב      

נמצא כי כבר במידי, עת הגיע הבקשה, הנחה המנהל לפתוח תיק טיפול למחיקת חוב,  

, בעלות בנכס מקרקעין, שהויר, קבלת הורים בחייםוזה אכן נעשה, כשנבחן בנוסף: 

ה , ותדפיסי חוב. ומשניתן המענה, המשיכו הפניות מצד נציגותיכלי רכבעל  בעלות

בטענה כי לפונה נגרם לחץ נפשי מעצם המשך משלוח הודעות החוב בשל  מצבה 

האישי, כשהתבקש עיכוב הליכים ועצירת משלוח חיובים עד למתן החלטה בעניין, 

יום( נעשתה פנייה לנציבות תלונות הציבור  11אלא שכאן בתוך פרק זמן קצר )

א בהקדם אפשרי לוועדה למעורבותו בעניין, המענה לנציבות היה כי הנושא יוב

למחיקת חובות, במענה השיבה הנציבות כי הם רשמו בתודה את המענה וכי הם יודו 

בשל להבאת הנושא לדיון בוועדה הקרובה וביקשו לקבל עותק מהחלטת הוועדה. 

 .התלונה נמצאה כלא מוצדקתטיפול תקין 

 

 . שוברים ללא ציון הנחת אזרח ותיק  2.14

 כללי א.     

מבת של תושבת קשישה, על אי ציון הנחה מארנונה בשוברי התשלום שקיבלה, תלונה 

  ובכך למעשה העירייה גובה חיוב מלא, גם אם הדבר לא נעשה במכוון.    

 ממצאים ומסקנות .ב     

התברר כי הטעייה לא בוצעה, והתשלום המתבקש היה לאחר מתן ההנחה, שכן 

תשלום בלבד, )כשאין זה מתפקידם לציין מדובר בשוברי קבלה המציינים את סכום ה

באם מוענקת הנחה(, וכשלפונה הוצג קודם מצב החשבון בו מצוינת הנחת אזרח ותיק, 

ומשהוסבר הדבר שוב והוצג בשנית מצב החשבון, נחה דעת המתלוננת, והיא לא שבה 

 .מכאן שהתלונה אינה מוצדקת להתלונן בנושא.

 

 ות . טענה לחיוב עודף של שטחי חנ2.15

 כללי א.     

הוא מחודש שכירות תלונה משוכרת חנות שטרם נפתחה בשל הקורונה, חוזה ה

פניה  .לחיוב מ"ר 10חנות, לטענתה התווסף הוהתלונה על שטח חיוב ספטמבר 

למשכירים לא הועילה והם הפנו אותה לעירייה, כשבעירייה צוין בפניה כי החיוב על 

  בעוד שנדרשו מ"ר נטו  70שימוש אינו עולה על אלא שציינה שטח ה, פי מדידה בפועל

התנגדה לו בשל דבר שה, )להביא מודד מוסמך מטעמ ההוצע ל, מ"ר 96לשלם עבור 

סיוע בנושא, אך לא זכתה למנהל הארנונה בבקשת  הפנת העלות היקרה(, לכן

ילדים . ציינה גם כי היא נשואה עם הנחה בארנונהת בקשוגם לו להתייחסות, ל

 מובטלים כרגע.  והיא ובן זוגה , קטנים

 ממצאים ומסקנות .ב     
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המתלוננת התבקשה לציין את מיקום הנכס, לשלוח את חשבון הארנונה ונסיבות 

בקשת ההנחה, אלא שכאן שלחה מידע ללא אסמכתאות, ולמעשה לא ביקשה את 

 .לא הייתה מוצדקתאי המשך הטיפול מצדה העיד כי התלונה  .המשך הבדיקה

 

 אי מתן מענה לחייב  2.16

 כללי א.     

שעות   3תלונה מתושב על כך שקיבל התראת חוב ישירות למייל באשמורת הבוקר 

 3)בו נרשם מועד הפירעון עד לעוד  11-12/20לאחר שקיבל חיוב שוטף לחודשים 

 ללא הצלחה. אגף הגביה יצור קשר עם ל ימים ניסה 4ימים(, מאז במשך 

 ממצאים ומסקנות .ב     

שהורה לבצע בדיקת מתן  אגף שומה וגביה ומנהל הארנונההנושא הועבר למנהל  

  .מכאן שהתלונה הייתה מוצדקת המענה, שלאחריה התושב לא פנה בשנית.

 

 הנחה מארנונה בתקופת הקורונה  2.17

 כללי א.     

בה הוחלט  הממשלה ודעתע"פ התושב הלין על אי מתן מענה בקשר להנחה לה זכאי 

 אולכל השנה  25%הנחה בשיעור קבות פרוץ נגיף הקורונה תוענק לעסקים כי בע

מאי(. ציין שהוא מחזיק -פטור לחודשים מרץ 100%) חודשים ללא חיוב 3לחלופין 

, וכשהוא תשלומים, כולל תשלומי ארנונה ההשהגיפה הוא פרוץ המפיצרייה בעיר ועם 

ההטבה העניקה לא רייה בבדיקה הבין כי העי .ציפה לקבל שובר מתוקן לתשלום

לאחר הפטור והוסיף לחודשים שו ר את חוביהסד , בינתייםאוטומטית לעסקי מזון

לפעול רק במשלוחים כשהתאפשר לו  משמעותית עקב ההגבלות, כי עסקו חווה ירידה 

, הרצליה ושם ההנחה ניתנה אוטומטיתתו פיצרייה בבבעלות משפח, ללא איסוף עצמי

אופייה השכונתי של בשל משבר, אך העיר שלא נפגעו משיש פיצריות בנהיר לו 

משלוחים, על בישיבה במקום ופחות  ההתבססותה על מכירו ,שלו בעירהפיצרייה 

בפדיון לעומת אשתקד. לאור הנימוקים שהעלה ביקש אחוז  70הביאה לירידה של 

 . מאי-חודשים מרץלזיכוי 

 ממצאים ומסקנות .ב     

ציין כי עניין ההנחה לבעלי ש ומה וגביה ומנהל הארנונהאגף שהנושא הועבר למנהל  

נרשם שחנויות  1עסקים המוכרים מזון נמצא בבדיקה משפטית, ואכן בתקנות

המוכרת מזון אינן זכאיות להנחה ועולה צורך לבדוק אם פיצרייה נכללת בקטגוריה 

  .מכאן שהתלונה אינה מוצדקתשל מכירת מזון. 
  מארנונה(      לתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות  2עפ"י תיקון מס' 5/20-3. פטור מארנונה לתקופה 1

 .2020-התש"ף   
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 -. נגישות3

 היעדר שילוט הפנייה לשירותים נגישים בבניין העירייה   3.1 

 כללי א.     

כך שבתום ראש העיר על לן יהלתושב המתנועע על כיסא גלגלים הבדיקה לאחר ש

הופנה לבניין הוא אך , נהבשירותים נגישים במ, ביקש להגיע לפגישה בהנהלת העירייה

שהוא יוכל להשתמש  , כשנטען בפניו כי אין שירותים נגישים במבנה העירייהיד לבנים

המצויים בבניין העירייה שהשירותים  אמר לוזעם וכעס, כשלטענתו נהוא על כך , בהם

עלת עפ"י פעימות הנגשה, פוסבורה שהיא "בערך" נגישים, וכי גם אם העירייה הם 

 שירותים. לשה ינגדרך חובה עליה לדאוג שתהיה 

 ממצאים ומסקנות .ב     

הם , מאפשרים שימוש לאנשים עם מוגבלויותבבניין העירייה התברר שהשירותים 

ע"י  כומתומבנה, וממוקמים באגף לשירותים חברתיים, הכניסה מונגשת מחוץ ל

חסר עדיין , אך ים הוכשרו, נעשה שיפוץ במקוםהשירות, מקשר בין הקומותמעלון ה

ידיות אחיזה והכוון, )לדעת מורשה הנגישות יש צורך בהתאמת רוחב כניסה והנושא 

זאת, נמסרה התנצלות לפונה, והוכן נוכח בבדיקה, במסגרת הנגשת מבנה העירייה(, 

 מכאן שהתלונה הייתה מוצדקת. והוצב שילוט מנחה, בכל קומות העירייה. 
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        -. ביטחון4

 בשכונת ארגמן חניה ונסיעה על מדרכות 4.1

 כללי א.     

עולים השכונת ארגמן רכבים מסחריים ואופנועים מאובחנים בדי יום תלונה על כי מ

, מדרכהה יחוסמים את מעברתוך שהם  יהםעל המדרכות, נוסעים בפראות וחונים על

 .פתרון ימצא בקש ש, על כן מתהסתיים באסוןעלולה להסכנה ממשית ובכך יש 

 ממצאים ומסקנות  .ב     

ות נבתום הכנת הדוח השנתי של תלו בשכונה.במענה השיב הקב"ט כי תוגבר האכיפה 

אין תופעה של רכבים או אופנועים שנוסעים בפראות על הציבור השיב הקב"ט: "

נמצא ". מכאן ים דו"חות !מתבצעת אכיפה וניתנ –מדרכות,, לגבי חנייה על  מדרכות 

 .מוצדקתאינה כי התלונה 

רכבים חנו על המדרכה מסביב לכיכר, לכן הוצבו עמודים  -התייחסות ראש העיר

 למניעת התופעה.

 

 .  אי קבלת דוח 4.2

 כללי א.     

, כשקודם לכן כלל לא התקבלה, נטען כי הדבר 2016פניה על קבלת הודעת קנס משנת 

הודעה על דואר רשום החניה, אמנם נמסר כי הדואר השאיר נבדק והוכח עם מחלקת 

 העוסקעו"ד  הואהפונה עוד צוין כי  .הודעה כזו לא התקבלהלאסוף, אך בפועל  ששי

הוא וידוא ההוגנות  ומן, ותחובבגביית ומכבד את הצורך רבות בתחום הגביה שנים 

בסכומו המקורי.  בהחולתשלום  מביע נכונותלכן כי קיים חוב. יודע אכן שבעל החוב 

      עוד ביקש טיפול דחוף שכן ניתנה לו התראה לפני עיקול. 

 ממצאים ומסקנות  .ב 

הסב את מחברת ההשכרה להתברר כי מדובר היה ברכב מושכר, כשהייתה בקשה 

, ולאחר מכן להסברו ע"ש רעייתו העובדת בחברה, הליך זה חברת תנובההדוח ל

( עם אישור סריקהנשלחה לבית המגורים )הקנס הודעת . 2017התקיים בשנת 

לא -כ הלא חזרההודעה חזקת מסירה מאחר ו וכי ישנה 06/04/2017בתאריך 

דרישות לכתובת המעודכנת  2גבייה נשלחו הליך הועבר להדוח עזב. משם \ידוע

בדואר רשום שלא נדרשה,  והתחילו בהליכי אכיפה )עיקול מהן במשרד הפנים אחת 

מכאן הוסרו.  העיקולים במלואו והדוח שולם התהליך  ףסוב טלטלין(.יבנק ומ

 .שהתלונה לא הייתה מוצדקת
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 . התנהלות השיטור העירוני בתום הופעה 4.3

 כללי א.     

 ,בחניית האצטדיון העירונית הזמרת שירי מימון שהתקיים בהופענכח תושב חוץ ש

לצאתה של ין תהמ, עת השיטור העירוני לאחר ההופעההתלונן על היחס שקיבל מ

את המקיפות ליד הגדרות בעמדו שנים,  15כבר מעל אותה ציין שמכיר שהזמרת 

הגיע מאבטח על אופנוע  23:10השעה בסביבות שהוא מפריע, אלא שלא למתחם 

הוא לרדת במדרון אל השביל ממנו  ותאפשרמתן לא ל, את המקום לעזוב ודרש ממנש

בקשו  הוסיף כי ניידת,  יליוותוך כדי , להקיף את מתחם ההופעה ואילץ אותהגיע ו

 מהמקום סורבה. טרמפ מהם ל

 ממצאים ומסקנות  .ב     

מוזר באופן התנהג מבירור התלונה עם הקב"ט עלה כי מדובר באדם תימהוני, אשר 

כנס מספר פעמים לאזור חדרי ההלבשה של האמנים ימתחילת האירוע, ניסה לה

לאחר סיום המופע כשהקהל  בסוף המופע.שוב ניסה וכך גם  בטענה שצריך לשירותים,

בבקשה לעזוב את  לכן פנו אליו מנהלי  הזמרת התפזר, נעמד מחוץ לחדר ההלבשה,

 מסוכן,הוא ורבות רודף אחריה שנים מדובר באדם ה, )נמקו זאת משום שהמקום

לא ואחר מ לא תצא עד שלא יעזוב את המקום,הודיע שחוששת מאוד והזמרת  כאשר

רק לאחר שעזב את  ש ממנו לעזוב באופן אדיב ,  הרשדניידת השיטור  הנענה לבקש

 מהמקום הזמרת יצאה לדרכה.

 בקשות לבירור: 2הבדיקה העלתה , אך התלונה לא הייתה מוצדקת

 נמסר כי משתמשים בשירותי האצטדיון, וכן עלה  –שירותים . שימוש הקהל ב1

 ק בשל תקופת הקורונה, האם שאמנם הקהל מגיע ברכבים להופעה, ושומר מרח    

 קיימת הקפדה על ריחוק ומסכות בעת השימוש בשירותים?    

 הוא חברה הכלכלית לפיתוח נס ציונה של המתקנים ומתחמים בבירור עם מנהל     

 ציין שאין הוא קשור ומעורב בהפקת אירועים ברחבת האצטדיון הכוללת מופעים     

 וסרטים לצפייה ממכוניות ברחבת חניית האצטדיון, והנושא מופק ובאחריות     

 קריית התרבות, אלא שדעתו זו היא בעייתית שכן השירותים באצטדיון נתונים     

 ץ לו לבחון את השימוש בשירותים בהתאם לתו הסגול, ילאחריותו, על כן המל    

 והצבת שילוט מנחה תואם.           

 כי הצופים השתמשו בשירותי האצטדיון, אך לא נעשתה הערכות השיב ב"ט הק    

 טוב להיערך לשימוש בתו הסגול , וכי מיוחדת לשימוש בהם )שימוש בתו הסגול(    

  . בשירותים )שימוש במסכה, מדידת חום, שמירת מרחק(    

 אל נש -. התייחסות מיוחדת לקהל מטרידן/מעריצים פנאטים המגיעים להופעות2

 אם האם הופקו לקחים להופעות עתידיות, בם יש לשאול את מלווי האירועים,     

 , מבחינת מסוכנותו לקהל מסוים המגיע לאירועממוקדת התייחסות ל צורךעולה     
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    ? והתנהגותו    

 רק בהופעות, אלא נתקלנו בתופעה כזו הם עד היום לא בתגובה ציין הקב"ט כי     

  בטרם, לכן קייםבמידה וכן צריך לבקש מהאמרגנים מידע כזה בכדורגל וא    

 הופעות נוספות, טוב לערוך בירור עם מלווי האירועים אם עולה צורך  יתקיימו    

 קיים. בהתייחסות לקהל מסוים )פנאטי, מטריד, מאיים, מסוכן(, ככול שמידע     

 המלצותג.      

 לבחון כלית לפיתוח נס ציונה חברה הכלשל המתקנים ומתחמים  . על מנהל1

 ולהשגיח על שימוש בשירותי האצטדיון בהתאם לתו הסגול בעת קיום מופעים     

 ככול ונדרש קיום פעילות עפ"י הנחיות התו הסגול(.)ואירועים.     

 . על הקב"ט לערוך בירור מקדים בעת הכנת מופעים, למתן תשומת לב לקהל 2

 המלצה זו רלוונטית גם לקריית התרבות(.) פול הנדרש.ספציפי מטרידן ולאופן הטי    

 

 קיוסק המהווה מטרד. 4.4

 א. כללי     

תושבי בניין הגרים בסמיכות לקיוסק הלנו על כי הקיוסק הסמוך לבתיהם מהווה 

מטרד בשל בעלי המקום המוצאים כסאות ושולחנות, והמבקרים בקיוסק 

ן עולה לבתיהם ומאלץ אותם לסגור המשאירים לכלוך גם בגן הסמוך, מעשנים והעש

חלונות, מקימים רעש, מטילים מימיהם מאחורי הקיוסק לעיניהם, רוכשים שתיה 

 חריפה, משתכרים ונמצאים במקום ללא מסכות.

 ב. ממצאים ומסקנות     

בדיקת המוקד העלתה כי מדובר במתלוננים קבועים, הפונים למוקד בעניינו של 

ם קול קריאה ולרוב מוצאים "שלא כצעקתה", מקום הקיוסק, מבחינת הביטחון ע

נקי ושקט, ובפעמים שהיה צורך לפעול )הכנסת השולחנות והכיסאות, התראה לאדם 

 ללא מסכה( הם פעלו כיאות.  

אין מניעה , וכי שיון בתוקףילמקום יש רמבירור שנערך עם מנהל הרישוי הוא ציין כי 

, הוסיף כי בעל המקום הבהיר לו תשולחנות עם כסאו 'להוציא מחוץ למקום מס

מקום העסק, ישיבה בהכמעט ואין תנועה בעסק שלא לדבר על שבתקופות הסגר 

הסבירה המתגוררת בסמוך, אשר עם התושבת בהמשך מנהל הרישוי ניהל שיחה 

הם ימשוחחים בנמסיכות, וקונים הנמצאים בסביבת העסק אינם עוטים השהבעיה ש

עבורה, בעקבות כך מצא מנהל הרישוי להפנות את  רדמטמהווה דבר והבשעות הערב 

לסכום התלונה , מסכות מבקרי המקום לעטותלתשומת לבו של בעל הקיוסק  להעיר 

 לא הייתה מוצדקת. 
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 כלבים משוטטים בגן האימהות .4.5 

 א. כללי     

וללא  מסתובבים בכל שעות היום כלבים ללא רצועהתושב התלונן כי בגן האימהות 

כלביהם הולכים עם בעלי כלבים מריבות עם בעליהם, והדבר מביא ל השגחת

גורר  ,מפריע לילדים קטניםכשרצועה צמודה להם, מביא גם למטרד שכן הדבר 

אי איסוף הצואה שהכלבים מותרים במקום והוא עצמו חושש ויכוחים מיותרים, 

 להסתובב בגן. ושבקשתו הייתה לבצע אכיפה במקום. 

 מסקנותב. ממצאים ו     

המענה שניתן מהקב"ט היה כי הנושא הועבר לטיפול הפיקוח והשיטור, בבדיקת 

בעלי ושלח פיקוח למקום נכי בעבר פנה מספר פעמים, כשלאחר הודעתו  עומק עלה

אכיפה  ת מתבצעויש פקח אזורי קבוע באזור  התברר כי הכלבים קשרו אותם ברצועה.

, בפועל רשמים דוחות בהתאם, ניםיום יומית למיגור התופעה של כלבים משוטט

 בשל העשייה הרשותית בנושאתוגברה גם האכיפה והמתלונן לא פנה שוב בעניין. 

 .מוצדקתלא שהתלונה  נמצא

 

 התראה שהומרה לקנס בלא בדיקה .4.6

 א. כללי     

, פינה גזם פר חודשיםה לפני מסלהתגורר ב ועבר עם משפחתשתושב חדש בשכונה 

 הגזםבאותו יום איסוף שנקבע, אך ות המקובלים ברחוב בזמן כחודש למקומלפני 

 הופתעלמרות שהושאר לו מכתב התראה מהפיקוח על עבירה בגין פינוי חול/אדמה, 

, אך למרות זאת הופתע את החול מהרחוב כפי שהתבקש לעשותמכך הוא פעל לפנות 

אי פינוי החול , על כן ביקש להטיל את נטל ההוכחה ל₪ 730ע"ס לקבל דוח אי פינוי 

      על העירייה, תוך צורך לבחינת התנהלות הפקח שלא בדק והחליט לקנסו.

 ב. ממצאים ומסקנות

לאחר קבלת צילום הדוח עולה כי בסמיכות למקום מגוריו הונח דלי ובו פסולת בנין 

בציינה באופן מפורש כי אין שהיא מפנה, סוגי הפסולת  עלכאשר העירייה הנחתה 

ולת בניין. באשר למועד קביעת הדוח, מתברר כי ניתן ביום הפינוי לאחר היא מפנה פס

שעת הפינוי כשהעירייה הנחתה אם יום ההוצאה ביום קודם.  לפיכך לא היה מקום 

 .שהתלונה אינה מוצדקת, כשגם נמצא להתערבותי בהליך שהעירייה ביצעה

 

 אי קבלת מענה לערעור  .4.7

 א. כללי     

הלין על אי קבלת מענה , מצא לנכון לבעל תו נכהונכה צה"ל  תושב שציין כי הוא

לערעור על דוח חניה שקיבל חודשיים קודם לפנייתו, עת חנה בסמיכות למרפאת קופת 
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חולים ברח' ביאליק, לשם קבלת זריקה דחופה, וכאשר לא מצא חניה מסודרת 

תו יום פעל עוד באו, הוסיף שרק חניית נכים אחת שהייתה תפוסה במקוםבמקום, כש

    .ערעור לביטול הדוחבקשת להגיש 

 ב. ממצאים ומסקנות     

התלונה הועברה לתובעת העירונית שהשיבה כי על אף המועד הקצר שבין קבלת 

הדוח, והגשת הערעור, וכאשר ישנת מאות ערעורים השנה הממתנים למענה ממנה, 

צמצום ההיקף  םכמו גהערעור טופל והושב למתלונן. טיפול זה ראוי להערכה 

 -10.2ניתנה אשתקד בדוח ביקורת מס' שהמלצה )עפ"י הערעורים מהעבר שטופלו, 

בסה"כ נמצא  .(חודשים 3טיפול בערעורים ככל שממתינים מעל לצמצם את משך ה

      .שהתלונה אינה מוצדקת

 

 טיפול בדוח שהוטל על אישה סעודית .4.8

 א. כללי     

באגף לשירותים חברתיים ואשר אינה פר שנים מטופלת מסבת של תושבת העיר ה

ומלווה במטפלת צמודה, טענה כי אמה קיבלה הודעת קנס לפי חוק איכות  עצמאית

בשל הסכנה מפגיעה מנגיף הקורונה, וכאשר לא  הסביבה אשר לא נאסף זמן רב 

 ברורה לה מהות העבירה ועל כן ביקשה לקבל מידע בנושא.

 ב. ממצאים ומסקנות     

א נשלח לבירור לאחראית לנושא פיקוח וחניה אשר יצרה קשר עם הבת, סוכם הנוש

כי הבת תעביר מסמכים התומכים בטענותיה על מצב האם, וכשאלו יתקבלו יועבר 

בשל משלוח ההודעה הנושא להחלטת התובעת, כשבשלב זה יהיה עיכוב בהליכי גביה. 

 . שהתלונה אינה מוצדקתלפי הוראות החוק  נמצא 

 

 הטלת דוח חניה בתקופת הסגר  .4.9

 א. כללי     

בוקר לקופת החולים ברחוב ביאליק כדי לקנות הלין על קבלת דוח עת הגיע ב שבתו

שהוטל בשל נגיף הקורונה, וציין  במהלך הסגרהנמצאת עמם החולה  ותרופות לאמ

חניה דו"ח קבל הופתע ל, וב"כחול לבן"כי החנה את רכבו סמוך למדרכה המסומנת 

בתחומי  אין מטילים דוחות חניהסגר בשל תקופת ה ומבית המרקחת. להבנתשב  עת

 . , מה גם שלא חנה במקום אסורהעיר

 ב. ממצאים ומסקנות     

 למעשה מדובר בערעור על דוח ונמסר כי הנושא הועבר להחלטת התובעת העירונית.

נמצא  .קנסה בתקופת הסגר רכבים שעברו על החוק העירייהנמצא כי כמו כן 

  התלונה אינה מוצדקת.ש
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 הטלת עיקול עקב  תקלה תקשורתית .4.10 

 א. כללי     

ומנהלת מרכז  מעמד הנשים לקידוםת ראשון לציון עיריי יועצת ראשהמשמשת עו"ד 

קשה למחיקת , פנתה בדחיפות אמצעות נציבות תלונות הציבור בבזכויות נשים עירוני

 על החוב תכוב הליכים עד לברור בקשה למחיליעלאו לחלופין  חוב בגין דו"ח חניה

בלה כל ימבלי שק, כי נדהמה לקבל הודעה על עיקול בגין החוברת שטענה גבעבור 

אמנם הגברת יצרה קשר טלפוני עם נציגת אגף  הודעה על עצם היווצרות החוב.

לא קבלה , אלא שטענה כי כלל לא דרשה את הדואר לה כינמסר הביטחון והפיקוח, ו

היא כי באשר למצבה האישי של הגברת נטען  הודעה על משלוח דואר בעניין. כל

מתקיימת ממזונות שמשלם אבי הקטין הצעיר , גרושה ואם חד הורית לשני קטינים

 דמי אבטלה מהמוסד לביטוחתקיימת בחודשים האחרונים מבסכום די מועט, ו

מתארת רת אלו הגבבנסיבות , )כשהוכחה לכך צרפה תדפיס עו"ש(. הוסף כי לאומי

רק בימים האחרונים החלה לעבוד וקושי קיומי ומתקשה לעמוד בהוצאות המחיה, 

הדוח ניתן ציינה כי עוד  זעום מעבודתה זו. כום בקשישה ואמורה להשתכר ס בטיפול

 כאשר חנתה בתום לב במקום שבו סברה שהחנייה מותרת ולא ראתה כל שילוט

 . אוסר על החנייה ו/או מחייב תשלוםה

 ב. ממצאים ומסקנות     

תקלת תקשורת מנעה הגעת , אושר בקשה להפחתת החובהתברר כי למתלוננת 

)החברה שמספקת לעירייה שירותי ניהול וגביית קנסות עפ"י  "לגםימ" הבקשה מ

ם "מילגם" ע)לפי דבריה של נציגת הגבייה מט .מחלקת החניהלחוקי עזר עירוניים( 

להפחתת  )בקשהסמכתאות שנשלחו מטעם החייב מהא" -המטפלת בגביית חובות

ולא ישירות למחלקת החנייה של נס  "לגםימ"עלה כי המייל נשלח למטה  ,ש.א.(-חוב

 .(ולא נסרקו למערכת" למחלקהבשל תקלת תקשורת המסמכים לא הגיעו וציונה, 

ההפחתה הועברה  תבקש, כאשר בוצע הסרת העיקול במידינוכח איתור התקלה 

עו"ד המשמשת וניתן מענה על ההליך שבוצע לנציבות ול עת העירוניתלטיפול התוב

יועצת ראש עיריית ראשון לציון לקידום מעמד הנשים ומנהלת מרכז זכויות נשים 

 עירוני.

נוכח הסרת העיקול והעברת בקשת המתלוננת במענה לבירור השיבה הנציבות כי "

אין עילה חוקית בעת הזו לביטול הדוח/ הפחתת הקנס לטיפול התובעת העירונית, 

להתערבות הנציבות בעניין התלונה שבנדון. עם זאת, נוכח תקלת התקשרות 

שהתגלה, הנציבות מצאה לנכון להעיר לעירייה כי עליה להימנע מהישנות תקלות 

 ."עוד נבקש לקבל העתק מהחלטת התובעת העירונית, לכשתתקבל, דומות בעתיד

חובות ישלחו ישירות למחלקת החניה ולא לדאוג שבקשות הפחתת לפיכך הומלץ 

כמסקנה באשר להצדקת התלונה, ניתן לציין שהתקלה שגרמה לעיקול לא  ."מלגם"ל
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הייתה בשליטת העירייה ועובדיה, אלא קרתה בשל פעילות קבלן המספק שירותים, 

 .  התלונה מוצדקתאך בהיותו שלוחו של העירייה 

 המלצה. ג     

 במענה ות ישלחו ישירות למחלקת החניה ולא ל"מלגם".לדאוג שבקשות הפחתת חוב

להמלצה השיבה נציגת "מילגם" "יידעתי את המטה של "מילגם" ליידע תושבים 

וחייבים גם טלפונית לגבי המייל הישיר של המחלקה, כמו כן מצוין גם באתר העירייה 

  המייל הישיר אלינו"

 

 . פטור מדמי חניה לבעלת עסק4.11

 א. כללי     

בערב, פנתה  20:00החונה בסמוך למקום העסק מדי יום מהבוקר ועד  חנות בעלת

לקבלת פטור מתשלום חניה עבור רכבה, משום שהיא נוהגת לשלם את דמי החניה 

ל שככ ,שנה וחציבפנגו, אך בכל פעם ששוכחת משלמת קנס, הוסיפה כי עסקה קיים 

, בה הקורונהבתקופת נגיף ב מצהלאור  ה, אך היא סבורה כישילמ הדוח וחוב שהיה ל

 נראה לה שיש מקום לאשר לה חניה חינם.  העסקים ירדה פעילות 

 ב. ממצאים ומסקנות     

אשר חניה חינם בשטח ציבורי לאף אחד מהעסקים מדיניות לאין  הובהר לפונה כי

משכך כשאין כוונה לשנות את המדיניות הגם שנמצאים בתקופת הקורונה. בעיר, 

 .מוצדקת התלונה אינה

 

 . הפניית מתלונן להגיש ערעור על קנס חניה4.12

 א. כללי     

תושב הלין כי החנה את רכבו במפרצון ברחוב הראשי בעיר שבו אבני השפה בגוון 

אפור ללא סימון המעיד על איסור/הגבלת חניה במקום, וכשאין גם תמרור עומד 

ל רכבו, כשלאחר מכן המסמן את איסור/מגבלת החניה, אך בכל זאת נרשם קנס ע

מ' האוסר את החניה, ומוצא בכך סוג של  100-התברר כי קיים שילוט במרחק של כ

 הטעיה, לכן ביקש מענה לאי הצבת תמרור קרוב יותר למקום החניה.

 ב. ממצאים ומסקנות     

בהליך  הוא נמצאעם הטלת הקנס,  , והובהר כיעיין בהנחיות החוקל לפונה הומלץ 

מגבלת הימים ר בוערעהעלאת טענותיו בעת הגשת זכות לשבו יש לו  מעין שיפוטי

הנקובה בחוק. לצד זאת אציין כי מקום הצבת השילוט האוסר/מגביל חניה נקבע ע"י 

ועדת תמרור, קיימת מחויבות להצבת שילוט בכל עת שהמדרכה מסתיימת, וכי אבני 

 .מוצדקתמשכך התלונה אינה השפה יקרים ואינם מאפשרים את צביעתם.  
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       -. הנדסה5

 מרגולין-. סכנה מצומת נחשון5.1

 כללי א.     

אירוע כמעט אין יום שאין מרגולין, שבו -תושב הלין על הסכנה הקיימת בצומת נחשון

 ללא רמזורים. והצומת מסוכנת תאונה בו, והוסיף כי של 

       ממצאים ומסקנות  .ב     

העירייה מקדמת תכנון היא מסרה כי  במענה שהתקבל ממנהלת מחלקת התנועה

עד להשלמת הקמת נמסר ע"י ראש מטה ראש העיר כי בנוסף  וביצוע רמזור בצומת.

סמן מעבר חציה להולכי רגל )זרוע יהרמזור, בעוד כחודש יותקן תמרור מיוחד ש

התלונה אינה בשל התקיימות הליך ביצוע . מהבהבת לשני הצדדים מלמעלה(

 מוצדקת.

 

 במתן מענה מחלקת תכנון עיר  . שיהוי5.2

 כללי א.     

שהוגשה למנהלת מחלקת תכנון בבדיקת תכנית תושבת פנתה והתלוננה על סחבת 

התיקונים נדרשו ונמסרו לפני חודש אך טרם התקבל  6עיר, שכן עפ"י דרישת הוועדה 

משוב והנחיות נוספות לגביהם, הוסף כי ישנם תושבים נוספים שקיים לגבם שיהוי 

 תן מענה. במ

    ממצאים ומסקנות  .ב     

חורג  אינופרק הזמן לבדיקת התכנית כי מנהלת מחלקת תכנון עיר במענה השיבה 

נמצאת בקשר מרכזת תכנון עיר  נדרש לבדיקת תכנית במחלקה.המהזמן הממוצע 

תכניות , ותעדוף לעבודה נוספתוכן , עומסישנו כי במחלקה מסבירה הפונה רציף עם 

בשל קיום  בתוך שבוע.לסיים את הבדיקה עם זאת תהיה השתדלות  .קודםשהתקבלו 

 .התלונה אינה מוצדקתהליך תקין 

 

 בניה לא חוקית -. הדלפת מידע 5.3

 כללי א.     

תלונת שכן שהופנתה להנהלת העירייה לאי קיום צו הריסה כנגד שכנו על מבנים לא 

ששכנו מתרברב ומציין ללא חוקיים שבנה, כאשר מועד הצו הגיע כעת למימוש, כ

שכניו אשר בנו לפי חוק ממתינים לראות כיצד העירייה ופוגעים בו והוא בונה כרצונו, 

תטפל במקרה, עוד ציין כי השכן פיצל חלק מהמבנים ומשכיר חדרים מפוצלים 

כשמדובר בעבירה. במענה נמסר לו כי תלונתו הועברה בדחיפות לפיקוח ולבניה 

טסאפ אימים לאחר מכן טען כי אחיו העו"ד קיבל פניה בוו 5 -ש לבדיקה ובירור, אלא

מהשכן בו רשם כי המתלונן לא מפסיק להציק לו ולמשפחתו, שולח מכתבים לתיבת 
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הדואר שלו ורוצה שיהרסו את ביתו, כשבעת שהאח בנה חתמו לו ולא התנגדו, 

יפו שנה, ומאז שהתנהל המשפט נגדם הם לא הוס 50כשלמעשה המבנים קיימים 

מבנים,  בסה"כ יש להם יחידה קטנה שאותה הם משכירים בסכום נמוך שעוזר להם 

שום  שכנושלח להוא לא כי למחייה, בסה"כ מבקשים שקט ושכנת טובה. כאן ציין 

, הדבר חמור עובד/ת עירייה שנתקלו בתלונהנחשף ע"י תו נושא תלונ, וכי מכתב

מספר לפני פיזית  ושאף תקף אות ן,השכבייחוד עקב עברו הפלילי של ומהווה עבירה 

. במענה שקיבל מהנהלת ילוי חושף המידעוגלטיפול מהיר , על כן הוא מצפה שנים

אשר פוגעת ביושרם של עובדי העירייה, לא מבוססת חמורה  ן טענהטע העיר צוין כי 

טיפול  את המשיך לא תקינה, והעירייה תהתנהלות נמצא לא  ,צעובתחקיר שבכאשר 

מושכת את רגליה וידיה במענה השיב כי העירייה " וק תכנון והבניה.בהתאם לח

עם שכנים וראוי לשוחח , מתנהלת בצורה המעודדת בנייה לא חוקיתו ",בטיפול

כשהושב לו כי קיבל החלטה  .תשמע דעתםשו של השכן נוספים שביתם גובל בביתו 

, רבןוכקשווא באשמת  ווהאשמתנגדו תוקפנית  התגובבלא קשר לבדיקה, מצא בכך 

הנפגע ולא העירייה, בעבירה חמורה של חשיפת מידע פרטי שהועבר על  הוסיף כי הוא

בתגובה נמסר לו כי התגובה התוקפנית באה רק מנקודת מבטו אך ורק לעירייה. ו יד

ולא כך היא, לא הייתה חשיפת מידע והבדיקה הנדרשת כמו במקרים דומים תעשה 

נות להגיש תלונה בנידון. כאן ציין שפנה במקביל עפ"י דין ובחשאי, כשזכותו לפ

 למבקר, ראש העיר ואף ההנדסה. 

        ממצאים ומסקנות  .ב     

מהתכתבות עם הנהלת העיר עולה כי הפונה ביקש לקבל מענה מידי, בלא לאפשר 

גורמים )מבקר, הנדסה  3-הליך בדיקה, כמו כן טען שאת המידע העביר רק לעירייה ול

גורמים )גם לחבר מועצה וסגן  5-העיר(, אלא שנמצא כי המידע נשלח ל לשכת ראש

ראש העיר(,  במכתביו ציין את שכניו כיודעים על המקרים, וציין כי לשכנו רקע 

 היסטורי "אלים" בו תקף אותו והוסיף כי לשכנו "עבר פלילי". 

עבירות לא נוכח המידע, הייתכן שהעירייה הודיעה לנילון כי שכנו הגיש תלונה על 

חוקיות שביצע? ומה האינטרס לכך? ומדוע לא הסתפק בהכחשת הנהלת העירייה 

 להדלפת המידע, והמשיך לטעון כי הייתה הדלפה? ומה האינטרס שבדבר?

בוצע , 4305/97מדובר על אי קיום צו בית משפט מנהלת מחלקת הרישוי השיבה כי  "

בגלל  ... 21/05/2015בתאריך ים( )הריסת מבנים לא חוקיתיק פיקוח שהועבר לתביעה 

ע"י צו כניסה דרך , בדיקה מחדש העד היום, נדרש תמשפטיהשלא טופל במחלקת 

יים קהנאשם לא ". והוסיפה "קיבלנו החלטה חיובית של בית המשפט, בית המשפט

קיבלנו צו כניסה למקרקעין מבית המשפט ובזמן הקרוב , החלטה של בית המשפט

ביקורת בנכס ונטפל באי קיום החלטה של בית המשפט )נכין )בתוך שבועיים( נעשה 

 ". לפני בעקבות מצב הקורונה ההביקורת לא בוצע, דו"ח ונעביר לתובעת(
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 לפי מידע שקיבלתי מהעירייההפונה בהתכתבותו עם הנהלת העירייה הצהיר כי "

 ,"משום מה הצו לא מקוים...הגיע מועד קיום צו הריסה למבנים הלא חוקיים שבנה

אם כן כיצד ידע כי הגיע מועד צו ההריסה, ושהוא לא מקוים? מי סיפק את המידע? 

 והאם היה ראשי לקבלו?  

המדובר בצו בית משפט, שניתן כחלק מפסק דין מנהלת מחלקת הרישוי השיבה כי "

מחלקת רישוי ופיקוח הן לגבי העבודה  שאינו חסוי, ולכן המידע שבו פתוח לציבור.

מידע למתלוננים או לכל מי אין לו צד ישיר רונית לא נמסר העיהתביעה הן ו

לנושא הספציפי של הפנייה, אין לי יכולת לבצע חקירה מי אם  בתיק/כתב האישום.

 4במחלקה שלי ובתביעה ) 1997-2015בכלל מתוך העירייה סיפק מידע בין השנים 

טעות להפיץ תובעים שונים(, ומה עם עו"ד ומשרדם של הנאשמים )גם הם יכולים ב

 ."שחודש הטיפול בתיק 2020מידע( ? ושוב היום 

כמסקנה עולה כי המתלונן לא קיבל מידע עכשווי על הנעשה בתיק, צו ההריסה 

 כעתשנים, כך שניסה להטעות בפניה ממנה ניתן להבין כי רק  5למעשה הוא מלפני 

 מהעירייה.  כעתהגיע זמן מימוש הצו, ושאת המידע קיבל 

 אהמצנלא יה כבר הודיעה למתלונן שלא הייתה שום הדלפה, וכי כאמור העירי

פונה, להנהלת העירייה הובהר )ואף ה, אך בשל התכתבות זו עם תקינה לאהתנהלות 

, טוב שלא הוסכם על ידה(, כי ככול ומדובר על פנייה בה מעלה הפונה חשד לפלילים

ובמידת  ר העירייהלמבקעם פונים מעין זה, ולהפנות את המידע  התכתבללהמשיך ו

הצורך אף למשטרה, וכי אין זה מעניינו של הפונה לדעת באלו ההליכים העירייה 

 נוקטת לאחר הגשת פניה בסגנון זה. 

עיון בפנייתו ובפניות שהעלה במוקד, ועיון בפניות נגדיות לשם הצלבה, העלה בבדיקת 

ך הגשת תלונות תו מעקב אובססיבי, כי המתלונן ביצע 2007תלונות מוקד מאז שנת 

. המתלונן ורעייתו סווגו במוקד בסיווג 2010רבות כנגד שכנו, זאת מאז שנת 

"מחמיר", המיועד להתנהגות משפילה, צעקנית, מחוספסת, בזויה, לא ראויה ולא 

מכבדת את המוקדנים/יות. עפ"י התכתובות הוא ידע בעבר על קיומו של צו ההריסה 

, נכסים( בניה לא חוקית והשכרת) שיפוץ ובנייה :על כי התלונן על שכניונמצא ומועדו, 

 רכבים , שיפוץ רכבים ומכירתרכב מכירת חלפי ,פירוק רכבים)אחזקת עסק לא חוקי 

, והשלכת פסולת הוצאת גזם שלא במועד(, מפגעי רעש משיפוץ הרכבים, בחצר הבית

שכנו זה. מלבד היו לו תלונות על שכנים אחרים, . נמצא כי לא םירעש אחרמפגעי ו

הוגשה ועל כך ) ,הציב מצלמות שחדרו לפרטיותו של השכןבבדיקה עלה גם כי הוא 

  תלונה למשטרה(.

השכן הנילון לעומתו פנה נגדו על: בניה לא חוקית )שהתברר שהתלונה אינה נכונה(, 

מצלמות שהציב כאמור לכיוון ביתו )הוגשה תלונה למשטרה בעניין(, ופעם טען כי 

מו כן הוא פרץ את החומה ובנה דלתות לחצרו )לגביהן נטען כי שימשו שכנו שיכור. כ
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היה כשהנילון לא גילה להיטות יתר לריב עם שכנו, כניסה לעסק לא חוקי(.  למעשה 

דווקא גילה רגישות לניקיון סביבתי ולא , והוא גם ראה לא צלחכנגם ניסיון גישור, ש

י התלונן על נכס שהשכיר שהחל עוד עלה ככמזהם סביבתי. השכן כפי שתיאר אותו 

 פעוטון ללא הסכמתו.לשמש כ

מן הסתם מצא את כלפי שכנו,  ותאובססיבימסקנת הבדיקה היא כי המתלונן גילה 

. עם זאת מבחינת העירייה טענותיו להדלפה היו שקריות, שכנו כמטרד התנהלות

מדובר כשלא ציין בתלונתו כי המקרה הוא מלפני שנים, והציג את המצב כאילו ו

 במקרה עכשווי, ובכך גרם להטעיה בעת שפנה והתלונן בפני הנהלת העיר. עם זאת 

העירייה כן אמורה לטפל בקיומו של צו ההריסה, והיא אכן הודיעה על בדיקה 

 .שהתלונה אינה מוצדקתובסה"כ נמצא מחודשת שתבצע.  

 

 להלן פירוט ההפניות ההדדיות במוקד:
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 טיפול כלפי השכן  -תרחיש דפניית מוק

המקום צולם ונשלחה התראה יטופל עפ"י חוק  בונה מבנה בחצר מבטון צמוד לביתו לא אישור 2010-07-00560

 עפ"י חוק תכנון ובניה התכנון והבניה

 הועבר לתובעת העירונית הפסיק לבנות לאחר התראה, אך שוב חזר לבנות 2010-08-01226

 התראה מהפיקוח העירוני כבים על מדרכה בעת שמשפץ ומוכר יחידות.חניית ר 2011-06-02449

 אין שיפוצים -הגעת פקח רעש משיפוצים 2011-07-01602

 ,ת בניהפסקנתנו לו בעבר צו ה, יש כמה מבנים לא  חוקיים אצלו בחצר 2011-07-02302

  .פועל סיני וכרגע יש אצל

 כבר יש תיק בתביעה להגשת כתב אישום

 טופל רעש של פטישים ושיפוצים 2011-07-02319

מחזיק פועלים , לא פעם ראשונה הוציא פסולת בניה ושם ליד השכנים 2011-07-02982

 .זרים

 לא אותר פסולת בנין ואו עובדים זרים.

 שיפוצים הופסקו -תורן בשטח רעש משיפוצים 2011-08-00202

 אין רעש -תורן בשטח רעש משיפוצים 2011-08-00310

 אין רעש -תורן בשטח רעש משיפוצים 2011-08-00550

רעש תקין ממקדחה לא בשעות המנוחה. אושר ע"י  עובדים מהבית עם כלי עבודה רועשים 2011-09-00279

 המשטרה

 עבודות הופסקו -תורן בשטח שיפוצים בחצר 2011-09-03805

נמצאות היחידות דיור נוספות מעבר לחריגות  אין  .שכרת חדריםמודעות על ה מורסופ ,לק לדירות קטנותוחמ מבנה בחצר 2011-11-01564

 לא מעניינה של העירייהפרסום , הבטיפול

 פינוי ללא אשמה בשכן ד, חושבכביש חתיכות אסבסט  תהנח 2012-01-01802

עוד  נבנובנוסף הקיימים, במבנים הלא חוקיים העירייה לא טיפלה  2012-07-03337

 מבנים לא חוקיים.

ל אצל התובעת, וככול שיתגלו עוד מבנים לא הטיפו

 חוקים, יצטרפו אלו לתביעה

 מדובר בהוצאת גזם -תורן בשטח מבצעים עבודות 2012-09-01318

 הוראה להפסיק עבודות -תורן בשטח עושה רעש -משפץ 2012-10-02708

מ"ש טיפול בתיק נמצא אצל יועה -שיחה עם הפונה בונה בניה לא חוקית 2012-10-02709

 וגם בהשלמת דברים בפיקוח

 המוזיקה הופסקה -תורן בשטח רעש ממוזיקה 2012-12-00683

 רעש סביר -תורן בשטח רעש ממוזיקה לא סביר 2012-12-00803

 טופל הוצאת גזם לא ביום הפינוי 2013-08-00247
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 טיפול כלפי השכן  -תרחיש פניית מוקד

  כבים ומכירתםשיפוץ ר-עסק לא חוקי בחצר 2014-05-04904

הקמת בעיות של  של שיפוץ מכוניות בחצר הבית.לא חוקי עסק הפעלת  2014-07-00418

 עובדים שם.בעת הפניה . תירעש סביב

לא  ,ר מספר פעמים במקום משני צדי הביתוקיבנעשה 

 ומכירת רכביםטיפול  הראנ

 אין רעש מקדחת אוירנים ידוע, מדובר בסכסוך שכ מכוניות עם כלים חשמליים בחצר ץמשפ 2014-08-03850

 טופל -תורן בשטח חשד מהשכן -רעש מוזיקה 2014-04-03833

 טופל -תורן בשטח רעש קריוקי 2015-05-01980

 ,)בעירייה מכירים( עסק לא חוקי של שיפוץ מכוניות וחלקים מכניים 2015-05-04345

דלת ש הרעיש. יכעת עובד במלוא המרץ עם כלים מכנים לא מפסיקים ל

 לעסק. בקיר האקוסטי ומשם כניסה 

 העברה לטיפול רישוי עסקים

 ₪ 320ניתן קנס  הוצאת גזם שלא ביום ההוצאה 2015-10-00596

 טופל ע"י פיקוח הוצאת גזם שלא ביום ההוצאה 2015-10-06427

 לא אותר ., לא חוקיחילוף מפרק רכבים ומוכר חלקי 2016-02-00845

ככל דרך חומה, העסק הכניסה  , רכב בחצר, מתקן רכביםיש מוסך  2016-09-01656

-כ מוכר לשכנים ולעירייה , מתנהל מחצר הביתוהנראה לא מאושר 

 רעש לאורך כל שעות היממה, גם בשעות המנוחה. מקים עושה צרות. 

שגם המשטרה  סכסוך שכניםמקרה ידוע מדובר על 

בטיפול  ,לא נקרא  עסק ,מעורבת בסכסוך ההיית

 לא בטיפול רישוי עסקים.והעירוני השיטור 

 טופל פסולת בניה שלא ביום הטיפול 2018-06-00455

קיימת החלטה של  -אין רעש שיפוצים, פיקוח בניה מבצעים שיפוצים לא חוקיים 2019-11-01765

העירייה בית המשפט על הבניה לא חוקית במקום. 

 .בטיפול משפטי על אי קיום החלטה תמשיך
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         ותהמלצ .ג 

 :מקרה מלמד כיה

      ק לעקוב וליישם אחר צווי ההריסה שיצאו.  על העירייה לבדו . 1

 .  בעת הודעת הפונה על חשד לפלילים, אזי:2

 א. אין להמשיך ולהתכתב עם הפונה,      

 ובמידת הצורך אף  למבקר העירייהב. להפנות את המידע לגורמים המוסמכים )     

  ,(למשטרה         

 בדיקה/חקירה. אין לספק לפונה מידע על התקדמות הג.      

 ד. ההמלצות מוסכמות על המבוקרים.    

 

 

 

 טיפול פניות רלוונטיות של הנילון  ת מוקדפניי

חונות משאיות, מבקש לסמן את החניה שלו שלו מול ועל החניה  2008-08-01452

הובטח לו  לפתוח את הקיר האקוסטי ואז לעשות חניה.לחלופין 

 הורדת החומה

 העירייה לא הכירה בהבטחה.

סימון .מבקש , ו את החנייהחוסמים להיש בעיה של חניית משאיות ברחוב  2008-08-03134

 מעטפות. 2

מעטפה מסומנת בכניסה לחניה  -תשובת העירייה

מוש משמעותה כי אסור לכל רכב לעמוד עליה. יבש

 , הבקשה נדחתה.מושיבמגרש לא נמצאה חניה בש

תן נילא ציבורי.  'מדובר ברחלהקצות שכן  א ניתןל ההבטחה להקצאת חניות ע"י מנהל אגף שפ"ע 2008-09-00126

לפתוח פתח בחומה ולאפשר כניסת רכבים מעמק 

 שושנים מסיבות בטיחותיות

משכיר דירה, הדיירת הפכה את המקום לפעוטון ללא ידיעתו, לא חוקי  2011-01-02245

 ועושה רעש בלתי נסבל.

 עסק שאינו טעון רישוי

 וזיקה הופסקהמ-תורן בשטח רעש ממוזיקה, הוציאו רמקולים, נאלץ לצאת מהבית 2011-04-02153

 נוקה הרבה לכלוך על מדרכה 2013-02-00838

 בוצעה הדברה העירייה עשתה כניסה מהחומה, ונכנסים משם עכברים 2013-12-04493

שייבדק, חדירה לא חוקי רוצה ו, מצלמות לכיוון בית 2 הציב-השכן 2014-05-01512

 לפרטיות, מבקש שכנות טובה 

 טופל.נפתחה תלונה במשטרה כנגד השכן, 

 לא מאושר וכרגע ממשיך בנייה , בנה גבוה עם חלון לכיוון הביתלשכן מ 2017-05-04413

 בחצר. 

קיים היתר בניה לבניית  -פיקוח על הבניה

 תוספת. 

 שכנים הגיעו לגישור-תורן בשטח א23דייר שיכור  2017-10-01211
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 . עיכוב במתן היתר בניה לבניין קיים 5.4

 כללי א.     

כשל בקידום היתר לתכנית בניה בבניין קיים )תוספת ממ"ד וגזוזטרה ביח' דיור 

פנימית בקומת הקרקע(, הביא לפניה למבקר, בתקווה לשחרור החסימות שנוצרו, 

מספר אישור של הרישוי את  והעבירה לשמינה האדריכלית ן הייתה כי טענת המתלונ

 כאשרו פרטים,הוא מצליח לקבל ברר ברישוי הזמין אין הוא ניסה לכאשר והזמין 

המצביעות על ניסיון מצא התראות ובקשות  הואפרטים לפי גוש וחלקה הוא חיפש 

 הוא מופנה ,טלפונית להנדסת העירובכל פעם שפונה , מניעת קידום התכנית

 . מינהלאדריכלית ש

           ממצאים ומסקנות  .ב     

צד כיקיבלה הנחיות מדויקות בבדיקה עלה שהעיכוב חל מצדה של האדריכלית, אשר 

אלא מה ממחלקת תנועה, נגרם חלק מהעיכוב , וזו מצדה טענה כי לקדם את הבקשה

נהלת הרישוי והפיקוח פעלה עם ממנהלת מחלקת תנועה שקרה בעצם זה ההיפך, שכן 

התכנות לתכנון חניה  לא קיימתנמצא כי , )ובתאום עם מהנדס העיר לסייע ולקדם

תכנון חסר שכלל טבלת מאזן החניה לקויה , לעניין זה הוגש מבחינת גאומטריית

, שאינה תואמת למספר הדירות במבנים בחלקה ואין לה כל קשר לתקן חניה נס ציונה

בהתייחסות לנושא כשהמשך הגשת הבקשה, את אפשר הנחה ל לכן  מהנדס העיר

מכתב באמצעות האדריכלית  כול והמבקש יגישכמושלם כיראה החניה, סעיף זה 

 בניין ללא חניות -על מצב קיים ותסתמכקיימת הכי  ןתצייבו היא  ,העל יד שיחתם

לאחר מכן(, מכתב הפוטר את עניין החניה לא נמסר )הגם שהוגשה בקשה חדשה 

ידי האדריכלית שמינה המתלונן, כאשר רק על  היערךלהיה כול כן(, מכתב שילאחר מ

כרגע אין מגבלה לנושא אישור  נשלחה לאדריכלית תזכורת ע"י המחלקה בו הודגש כי

, וכי לא ברור מדוע טרם הוגשו בקשה להיתר. פניית הביקורת תכנית תנועה

 לאדריכלית בנושא לא זכתה למענה.

 הבקשה להיתר שוב נדחתה בשל אי עמידה בתנאים של: 09/09/20-נמצא כי ב

  תצלום רישיון  + תצלום תעודות הכשרה של עורך הבקשה ומתכנן השלד • 

 .חסר מתכנן שלד -בתוקף            

   מילוי התנאים הקבועים בתקנות לגבי משלוח הודעה לגובלים כולל פרק  •

 שכנים, לא כולם קיבלו משלוח  חסר חתימותלא תקין,  –הזמן שנקבע             

 .הודעה            

 תנועה לתכנית תנועה וחניה כולל סימון מידות  התייחסות/תיאום מח' •

 בכניסה/יציאה מחניה וסימון קורות/אבן • החניה ,סימון א.ש.מ/אבן עליה             

 קע בהם התאום קר יבלימה. )הדבר ייעשה ע"י יועץ תנועה בלבד ,פרט לצמוד            

 )לחלופין חסר מכתב היעד ייתכנות(. חסר .ייעשה ע"י עורך/מהנדס הבקשה(            
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בתיק זה כחצי שנה קודם לכן,  פנתה עו"ד כמייצגת של שכן בבניין משותף, בטענה 

על ביצוע עבודת בניה בלתי חוקית של בנייה ללא היתר של מרפסת בשטח המשותף, 

פעמים לוועדה המקומית ללא מענה באשר לפעולות אכיפת  וכאשר השכן פנה מספר

 החוק, על כן דרישתו היא להוצאת צו הריסה מנהלי והשבת המצב לקדמותו.   

במענה מסרה מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח שאליה הופנתה התלונה, כי בעקבות 

, עוד הוסיפה כי מדובר גם דוח פיקוח עדכניהתלונה תצא ביקורת לשטח ויוכן 

תוספת ממ"ד וגזוזטרה  של היתר הכולל הקלות כסוך שכנים, שכן השכן ביקש בס

נמצאת בהליכי בדיקה של רישוי  ההבקש, כאשר ליחידת דיור דרומית במבנה הדרומי

, והוגשה לה התנגדות של השכן, )שהתנגד כנציג ועד הבניין בשל העובדה ופיקוח

עלול לפגוע בסיכוי ייתכנות  לשדרוג המבנה ע"י ביצוע תמ"א, וכאשר שינוי במבנה

 , )מה שנעשה בפועל(.  יןיבדיקה לכלל הבנהשדרוג(, כמו כן תיערך 

מכאן המסקנה שהעירייה עשתה כל אשר לאיל ידה למנוע את קידום ההיתר, וכי 

העיכוב במתן ההיתר, הוא כל כולו חל על האדריכלית שמינה המתלונן. ומשכך 

 .התלונה אינה מוצדקת

 

 דע על קבלנים בשלבי פיתוח קרקע. מתן מי5.5

 כללי א.     

תלונה מתושבת, על אי מסירת מידע של קבלני ביצוע בשכונה חדשה שמבוצע בה 

 ,מקרקעי ישראלמנהל הפנו אותי לאשר פעמים לעירייה  פרמסה נתפיתוח, לטענתה פ

 בציינם שמדובר בשטח מוניציפאלי של העיר וכי העירייה לעירייה שוב ומשם הופנתה

 דירה בשכונה זו. מתעניינת ברכישת  עוד ציינה כי היא, מחויבת במתן מענה

 ממצאים מסקנות  .ב     

כי ככל שעולות פניות לגבי  מנהלת מחלקת רישוי ופיקוחבעניין זה חידדה והבהירה 

מידע על פרטים לגבי יח"ד למכירה התשובות חייבות להיות עקביות, על אף שהפונים 

הזכיות הם של  העירייה איננה גוף מכירות של יח"ד.כי ש להשיב י הדיוטות בנושא.

כל שיזם ירצה להציע יזמי קרקעות )לרוב שייכות למנהל(, וכך גם נחתמו החוזים, כ

, או בכל דרך חוצות , בשלטי בעיתונים)באופן פרטי זאת יח"ד למכירה הוא יפרסם 

יהיו יתכן ולא ולכן  חלק מהיזמים מקימים מבנים בקבוצת רכישה,אחרת שיבחר(, 

 עירייהמול הההיתר הליך את עוד לא החלו מהיזמים חלק במקרה דנן  פרסומים.כלל 

בכל מקרה למכירות פרטיות מצד יזם לגורמים פרטיים , וועדין לא מעוניינים בפרסום

בכל ההליכים הסטטוסים הנדרשים בכדי שיקומו  עוסקה הנדסהאגף האין קשר ל

 כירה באופן פרטי.המבנים שבסוף יוצעו למ
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למענה זה נדרש הרחבה, במידה והתושבים ישאלו לגבי שלב ההתנהלות מול העירייה 

 (.שמתנהלמקדמי הליך , בקשות להיתריםת הגשו)

 ת וועד ,של התכנון ובנייהע"פ חוק ותקנות השיבה כי  מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח

 בלבד :מתנהלת מול בעליי העניין של הבקשה להיתר תכנון ובניה 

 יזמים /קבלנים. –מבקשי הבקשה להיתר  •

 האדריכלים. –עורכי הבקשה  •

 מהנדסים. –מתכנני השלד  •

 בעליי עניין נוספים, כגון: אחראי לביצוע שלד, אחראי  –ולנושאי הפיקוח  •

 לביצוע ביקורת.           

שה )תמיד זה עונים לצד ג' עתידי שאינו בעל עניין פורמלי לבק האינהוועדה כעקרון 

, וזאת בכדי לעבוד עניינית. לא ניתן יהיה לעבוד אם כל 101היה כך, אף לפני תיקון 

עבודת הרישוי נעשית מול היזמים ובעלי המקצוע  דייר עתידי יפנה לרשות לשאלות(.

 ועדה מקומית, וככל שאנשים פרטיים מתעניינים הם יכולים לגשת לאתר ה מטעמם.

ה לחלוטין וניתנת לצפייה בסטטוסים והחלטות הועדה ככלל עבודת הרישוי שקופ

 ,הפיתוח בדרך כלל קורה בשלבים מתקדמים לקראת הגמר,  באופן פשוט וחופשי

 .ן חובה לכךמשתדלים להשיב עניינית ובאדיבות על אף שאי זיל שפונים אוככ

ולכך הביקורת מוסיפה את עניין הוודאות המוחלטת הנדרשת במתן המידע, שכן 

( 1)ב()9גם חשש לאי התממשות ההסכמים. גם חוק חופש המידע קובע בסעיף קיים 

את יכולת   אוגילויו עלול לשבש את התפקוד התקין את אי חובת מתן מידע בשלב בו 

 .התלונה אינה מוצדקתבסה"כ הרשות.  תפקידיביצוע 

 המלצה. ג      

טנציאלים, לגבי יש לנהוג ולמסור מענה אחיד ככול שישנם פניות מצד רוכשים פו

קבלנים העתידים לבנות מגרשים שמתבצע בהם פיתוח, כי העירייה אינה צד לעניין, 

ואין ביכולתה למסור מידע להליך שטרם התממש, ובכל מקרה להפנותם לאתר 

 הוועדה )לתכנון ובניה(.  

 

 אי מתן אישור חניה לצורך קבלת היתר . 5.6

 כללי א.     

בניין קיים )ממ"ד ומרפסת( נתקלה במכשול בשל אי מתן קבלת היתר לתוספת בנייה ב

האדריכלית ואינה שוב ושוב את אישור חניה, נטען כי מנהלת מחלקת התנועה דוחה 

 מספקת לה את האישור, ושהוא הדבר האחרון שנותר לקבלת ההיתר. 

 ב. מסקנות וממצאים       

בנה אין בצמידות חניות, יתכנות, כי למיהתברר כי תכנית חניה לא הוגשה בשל חוסר 

 .מוצדקת לאהתלונה לכן , מכשולההדבר התגבר המתלונן על  המענה ניתן ומשהוסבר
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יצוין כי הייתה פנייה קודמת לעניין מבנה זה בו נטען על ביצוע בניה לא חוקית 

מהות  , כאשרבקשות להיתר הכוללת הקלות 2במקום, אלא שהתברר כי הוגשו 

לבקשות , זטרה ליחידת דיור דרומית במבנה הדרומיהבקשות: תוספת ממ"ד וגזו

  בסכסוך שכנים שגלש מעבר להליכי הרישוי., בסה"כ היה מדובר הוגשו התנגדויות

 

 בקשה פגומה להקצאת חניה נגישה . 5.7

 כללי א.     

פנה וביקש לאשר לו הקצאת חניה  100%בניידות בשיעור של  המוגבלתיק תושב ו

ניין זה נמסר להנהלת העיר ומשם הועבר אלי, כשהתברר כי נגישה בסמוך לביתו,  ע

לאחר  בקשות בהן לא זכה למענה למרות שהגיש את כל מסכי הזכאות, 3קודם הגיש 

ולאגף לשיקום. אלא נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הודיע על כך ל מכן 

בקשתו לחניה הוא מרחיב את  כי שנמצא כי פנייתו הייתה תמוה שכן הוא החליט 

את כלל הנכים ברחוב,  סולידריותההגינות ושתשרת למען התחם הציבורי מתוך המ

ולא תהיה מוגבלת ומיועדת לרכב מסוים, כך הוא הפך את בקשתו מבקשה אישית 

להקצאת חנייה נגישה לבקשה כללית ברח' שבו הא גר בשל סולידריות עם כלל הנכים, 

ול מביתו, עם זאת באי מתן המענה ובסחבת זאת משום שאין חניה כזו ברדיוס גד

למתן ההקצאה הוא מצא שזה סוג של התעללות ופגיעה באנשים עם מוגבלויות, 

כשלמעשה ועפ"י חוק ישנה גם מגבלת ימים למתן מענה על כן העביר עותק מתלונתו 

 לשר הפנים ולאגף השיקום. 

 ב. מסקנות וממצאים      

להקצאת חנייה, בו הודיע כי יאפשר לכל דכפין מאחר ונמצא כי הגיש בקשה פגומה 

להחנות בה, הרי שלא באמת ניתן להקצות עבורו חניה על חשבון הציבור, ובכך גם 

 .  התלונה לא מוצדקת, על כן הוכיח שאין לו עניין לשימוש בחניה במידה ותוקצה לו

   
 טעות ברישום הערת אזהרה ושימוש בחניון ארעי עפ"י צו. 5.8

 כללי א.     

התקבל אצלי מכתב ממשרד עו"ד בו ניתנה התראה בטרם נקיטת הליכים משפטיים 

חודשים ללא התייחסות, מדובר על אי  4על פניות רבות ליחידת ההנדסה במשך 

עבור מבנה  12/06/1989-מחיקת הערה בגין אי התאמה להיתר בניה שנרשמה ב

ים שאין מבנה על תעשייתי שהיה קיים על מקרקעין, נטען כי מזה מספר שנ

 המקרקעין כשהעירייה אף מפעילה במקום חניון ציבורי.

 ב. מסקנות וממצאים      

ת של מחלקת הפיקוח נטען כי מדובר על חלקה שקיימים בתוכה יבבדיקה תחיל

חריגות רבות ואף מתקיים בעניין הליך משפטי ולפיכך לא ניתן למחוק את הערת אי 
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ענה כבר נשלח עוד קודם מאגף ההנדסה, אלא ההתאמה עד להסדרת החריגה, כשמ

שהדבר מבחינתי לא היה מקובל משום התעקשות המתלוננים לסתירה המהותית 

הקיימת בין טענת הפיקוח לטענה שהעלו על כי השטח שטוח וריק ממבנה כלשהו, 

כשגם לא ציינו כי התקיים/מתקיים הליך משפטי כלשהו, לפיכך ביקשתי כי שתתבצע 

, והפעם עם אבחון מדויק של השטח המדובר. משכך מצאה לנכון בדיקה חוזרת

לקבל את התייחסות העירייה מפעילה חניון  כךלאור מנהלת מחלקת רישוי ופיקוח  

לבצעה בחינה מחודשת עם בדיקה בניה הטענות חריגות מנהלת הנכסים, ולגבי 

את הערת  להחליף/ למחוק יתכן ויידרשואז הבנייה, חריגות וחדשה של היסטורית 

 נרשמה במקור, להערת אזהרה נוספת לחריגות קיימות/חדשות.שהאזהרה 

מנהלת מחלקת הנכסים השיבה מדבר בחניון ללא תשלום, ובבדיקה חוזרת שביצע 

לשטח מובנה בו העירייה מנהלת שייך , שאינו מדובר בשטח ריקהפיקוח התברר כי 

רת האזהרה שנרשמה עפ"י הליכים משפטיים, על כן לא הייתה מניעה לבטל את הע

, שהייתה רשומה ושנמחקה 1969-לתקנות המקרקעין )ניהול ורישום(, תש''ל 29תקנה 

על פי בקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה על אי לבסוף. )

רשם רשאי,  התאמת בנין להיתר שנתנה הוועדה על פי הוראות חוק התכנון והבניה.

קומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת על פי בקשת הוועדה המ

רישום , הערה שנרשמה כאמור לעיל אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה

מאפשר לוועדה המקומית לשמור את זכויותיה לפעולה נדרשת  29הערה על פי תקנה 

 , מחד גיסא, ומאפשרת את1965-מכוח סמכותה לפי חוק התכנון והבניה תשכ"ה

 .(הרישום של הנכס במצבו כבית משותף, מאידך גיסא

כי הטענה אינה מדויקת, מחלקת רישוי ופיקוח באשר להפעלת חניון ציינה מנהלת 

צו לשימוש ארעי במגרש חניה ריק )עפ"י סעיף  2017שכן העירייה פרסמה באוקטובר 

המגרש (, 1987-התשמ"ז-לחוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( 5

שנים או עד למימוש הבעלים את זכויותיהם בקרקע  5-סומן בתסריט ולו תוקף ל

   .התלונה מוצדקתמשכך ועקב טעות עירייה בזיהוי המגרש נמצאה )היתר(. 

 

 תלונה אנונימית על אי ביצוע אכיפה. 5.9

 כללי א.     

ומת תושב התלונן באמצעות מכתב ששלח אלי על אי ביצוע אכיפה כנגד שכן מק

הקרקע אשר פלש לחצר משותפת שבנה מבנים גדרות ושערים בחלק האחורי של 

הבניין ללא אישור והסכמת הדיירים. הוסיף כי כתב למחלקת הפיקוח העירוני מס' 

 פעמים, אך לא מצא כי בוצעה אכיפה כנגד פעילותו זו של השכן.  
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 ב. מסקנות וממצאים     

ה שונה בין זו שהייתה רשומה על גבי בדיקת המכתב שנשלח העלתה שם משפח

כי  לא העלתהבדיקת רישומי המוקד המעטפה לבין זו הרשומה במכתב, יתרה מכך 

טלפון וכתובת מייל מס' חסר גם היה גם השמות שנמסרו משויכים לכתובת הפונה, 

, עם זאת אין הדבר מוסיף או גורע שכן בתלונה אנונימיתהיה מדובר להשבה, כך ש

 זהה גם לתלונות אנונימיות.  ניתן טיפול

, כאשר הממצאים העלו כי 2015במענה השיב מפקח הבניה שהתיק טופל עוד בשנת 

מ"ר ללא היתר, נאטמו שירותים, נבנתה  18-נבנתה תוספת בנייה של כ 2009לפני שנת 

מ"ר  63-תוספת מבנה של כמ"ר ללא היתר שהגדילה את שטח הסלון, ו 12תוספת של 

 25נבנתה תוספת גדר מפח באורך של  2009לאחר שנת  ותים ומטבח,עם מזגנים שיר

מ"ר ללא והיתר.  20-פורק קירוי של פרגולה מעץ של כ 2011מ' ללא היתר, לאחר שנת 

התיק להחלטת התובעת, הועבר למעשה מדובר בשכן בעייתי, בתום הטיפול 

ל התחלפות כשסטטוס התביעה אינו נמצא בהתיישנות, כשהשיהוי בטיפול מוסבר בש

 תדירה של תובעים ובשל מצב אישי של השכן.

הופסק השימוש ביחידות הדיור ולכן הגיעה  2016בשנת מבדיקה עם התובעת עלה כי 

אשר במסגרתו ניתן קנס וצו )שקיבל תוקף פסק דין( להסדר עם הנאשמים  עירייהה

במקום, ביצע ביקורת  הפיקחמספר חודשים לאחר גזר הדין  האוסר שימוש במבנים.

, אך כעת ובעקבות התלונה ניתנה הנחיה ונמצא כי אין שימוש במבנים וכי הצו מקוים

להגיש בקשה לצו כניסה למקרקעין על מנת שיוכל להכין תיק על אי קיום צו לפיקוח 

ה, ובסה"כ עקב , כאשר הביקורת תמשיך לעקוב אחר התפתחות ביצוע האכיפבימ"ש

 .אינה מוצדקת התלונהטיפול נאות בחריגות הבניה 

  

 תלונה על פתיחת חלון במסתור כביסה שלא כחוק. 5.10

 כללי א.     

חיצוני פתח חלון תושב התלונן כי שכנו הגר ממולו בקומה ראשונה בבניין דירות, 

, דבר הפוגם בחזית המבנה על אף שמדובר על צד עורפי, וכי יש בכך כביסההממסתור 

  דירתו שלו.להפחית את ערכן של הדירות ובניהן 

 ב. מסקנות וממצאים   

לאחר העברת התלונה לפיקוח, נשלח מכתב לשכן שהודיע לו על ביצוע עבירה עפ"י 

 ואכן הנושא טופל, והמצב הוחזר לקדמותו קודם ביצוע העבירה. חוק תכנון ובניה, 

 התלונה אינה מוצדקת. ומשכך עקב טיפול נאות של העירייה
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 ת הערת אזהרהתלונה על אי מחיק. 5.11

 כללי א.     

תושבת התלוננה בשם בעלי דירות בבניין כי פנו ולא נענו למחיקת הערת אזהרה בעניין 

הפקעה הרשומה על המגרש שבו נמצא הבניין, זאת בהסתמך על פסק דין שיצא 

בעניינם שבו חזרה העירייה מכוונתה לרכישת זכויות בקרקע זאת בכל הנוגע לשטחי 

למרות התחייבות זו שקיבלה תוקף של פסק דין בהסכמה העירייה  ציבור בלבד, אך

 לא פעלה למחיקת הערת האזהרה בגין כוונת ההפקעה.      

 ב. מסקנות וממצאים   

לאחר בירור נמצא כי העירייה טרם מיצתה את זכויותיה בעניין ההפקעה, על כן מנוע 

, משכך לוננתהיה מצדה למחוק את הערת האזהרה, שמענה בהתאם נמסר למת

  התלונה אינה מוצדקת.

   

 איסור חניה   מעטפתבקשה שסורבה לסימון . 5.12

 כללי א.     

 3כי מזה  תושבת שבעלה מתנועע על כיסא גלגלים קבלה לנציבות תלונות הציבור

שנים ישנם  רכבים החונים בשער הכניסה לביתה, כך שאין היא יכולה לצאת עם 

 להסיע את בעלה החולה המתנועע בכיסא גלגלים. הרכב, גם כאשר היא צריכה 

 ב. מסקנות וממצאים     

לבית חניה בכניסה וכי  מדיניות העירייה היא שלא לסמן מעטפות, מתברר כי

שדינה קנס )חוק עזר לנס ציונה )העמדת רכב  מהווה עבירההחוסמת יציאת רכבים 

ואז יש  שהכניסה נחסמת,, ככלל על הפונה להודיע כל אימת 1995-וחנייתו(, התשנ"ו

לטיפול הנדרש מהעירייה לבין כך שהיא מציית כי בעלה אין קשר למעשה טיפול, 

חולה ומתקשה להתנועע, העבירה המבוצעת יכולה לפגוע בכל אדם המתגורר בבית 

ושאינו יכול לצאת עם רכבו. המתלוננת לא ציינה בכתב  התלונה, אם היא נהגה 

ת הרכבים החוסמים, ככלל הפיקוח מטפל היטב להתקשר למוקד ולבקש את הזז

בנושא, ומגיע במהירות לסילוק הרכבים החוסמים. לרוב החסימה מתבצעת ע"י 

  . קבועים, הנוהגים בשרלטנות נהגים

 פניות ממנה בנושא: 2בדיקה במוקד העלתה שהיו 

 שהטיפול הוקפא, לאחר 09/06/16-נרשם בשם  -2015-12-02138ה יפני -15/12/15

 . ת התנועההנושא הועבר לוועד -סימון אדם לבן -ודם נרשםשק

, סימון מעטפה לאחר העברת 26/07/20המענה  2020-07-02769פניה  -15/07/20

 הבקשה לוועדת תנועה. 

הוגשה בקשה לוועדת  2016בבדיקה עם מנהלת מחלקת התנועה עלה כי עוד בשנת 

ה פרטית, אלא שהבקשה סורבה ( בכניסה לחני818התנועה לסימון אדום לבן )תמרור 
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משום שהחניה הפרטית לא הייתה מאושרת בהיתר בניה, ועלה צורך שבעלי הנכס 

יסדירו באופן סטטוטורי את החניה, כאשר רק בסיום ההליך יהי אפשר לאשר את 

, בכניסה וביציאה מהחניה הפרטית. ומכתב בהתאם הוצא 818סימון תמרור 

את תמרורים החלטה גורפת כמדיניות לא לסמן התקבלה למתלוננת. עוד מסרה כי 

הפקוח יפקח , ושבכניסה/יציאה מחניה הפרטית המאושרת בהיתר הבניה 820/ 818

    .(איסור חסימת רכבים ביציאה -4סעיף קטן ) תקנות התעבורה 72על פי תקנה מס' 

 ותהמלצב.      

ת, מטרד חסימת נוכח הקושי הקיים שמדובר במתלוננת מבוגרת ולה בעל עם מוגבלו

 היציאה מהחצר כבד יותר, ועל כן מומלץ:

 .2016 -. לפנות טלפונית לבעלי הנכס ולהסביר את הסירוב הסימון שנשלח להם ב1

 . להגביר את הפיקוח במקום,2

 . לתת מענה לנציבות תלונות הציבור על אופן הטיפול.   3

 

חות את מנהלת בתגובה להמלצות ביקשה מנכ"לית העירייה ממהנדס העיר להנ
 מחלקת התנועה בהתאם. 

 

 ההמלצה  ובכללהבדיקה ותוצאותיה נוכח במענה לבירור השיבה הנציבות כי ל

תשוחח אישית עם המתלוננת, ותנגיש לה את החלטת  כימנהלת מחלקת התנועה ל

ולפיכך נוכח הטיפול  .בירור התלונה מקום להמשךהרי שאין וועדת התנועה בעניינה, 

 .התלונה אינה מוצדקתהעירייה  הנאות שביצעה

 

   1דחיית בקשה להיתר בניה בשל אי הארכת תצ"ר. 5.13

 כללי א.     

תושב שעסקו הוא יזמות להקמת בתים צמודי קרקע ומכירתם, הלין על דחיית 

חצי מדו משפחתי, על מגרש בשכונת טירת שלום -של בית מגוריםלהיתר בניה  תובקש

)שכלל את המגרשים בטירת שלום( תצ"ר דה כי מהמנהל, בשל העוב שאותו רכש

ף הארכתו, ניסיונותיו לקבלת ההיתר סורבו בנחרצות ע"י אגף פג תוקשהיה קיים 

ההנדסה על אף שמילא את כל שאר התנאים לקבלת ההיתר )לאחר שביצע תיקונים(, 

הרישוי בקשה במערכת לאחר דחיית בקשתו הראשונה פעל בשנית להטמיע את 

המתוכננות מפות התצ"ר ת פנה למחלקת תכנון עיר, שם הוצגו לו הזמין, ראשי

לעשות ו ולאתר את מגרש אחרונות ושטרם אושרו בוועדה המקומית, והוא התבקשה

ו, אלא שלאחר מכן  גם בהטמעה התאמה בין מפת המדידה שערך המודד למגרש

מאושר. כללי תצ"ר של העובדה שלא קיים דחה בברישוי זמין נ השנייה  אותה ביצע

"כלוא" בין בתים שהם כבר בנויים עליו הוא מתעתד לבנות שהמגרש המתלונן ציין 
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, מה גם שמדובר בבניית דו משפחתי בחציו של מגרש כשהחצי כולל גדרותלמעשה 

שנים וכשהתצ"ר אז אושר במנהל , אלא שטענות אלו לא הועילו  6השני כבר נבנה לפי 

, וטרם ידוע להמשיך את הליךתו אין באפשרוו לטענתמבוי סתום, בידו, והוא הגיע ל

משך הזמן שייקח למנהל לאישור התצ"ר הכללי  בשל מחלוקות עם בעלי קרקעות, 

כמו כן ציין כי בכל חודש הוא מאבד כספים בשל העובדה כי הוא כיזם נדרש לממן 

תקדימים לאישור היתרי בניה שניתנו בתקופה  4את עצירת הבניה. עם זאת הוא הציג 

שבהן הוא חלקה ללגוש ו יםיחסיהאחרונה למרות שהתצ"ר אינו בתוקף וכולם מת

ביקש לבנות. מאחר ונדחה ובשל גודל הבעיה  ביקש להיפגש עם מהנדס העיר אך 

 נדחה.

 ב. מסקנות וממצאים    

נשלח מענה מטעם מנהלת מחלקת פיקוח ורישוי למבקש ולאדריכל  מתברר כי

נבחנה על  ובקשתדחיית מענה של מהנדס העיר, שכן מטעמו, שם נרשם כי לא הייתה 

התנאים הנחיית מחלקת הרישוי ואחידה לכולם, את תואמת  ועמדתי המהנדס וכי יד

 : הינם לקידום הליך בקשה להיתר

 הינו אישור התצ"ר החדש בוועדה המקומית.  -. תנאי לקליטת בקשה להיתר 1

 רישום התצ"ר.  –. תנאי לתעודת גמר 2

צאתי לנכון לפנות למנהלת מחלקת רישוי ופיקוח במטרה לבחון כיצד ניתן לפיכך מ 

לפעול לקידום ההליך, שכן התצ"ר החדש "תקוע", אך המענה שהתקבל היה כי "קיים 

בכל מקרה לא ניתן לעבוד אחרת חשש שנתינת ההיתר תביא לזליגה מקווי בניין, כש

עובדות בשטח )טעויות תכנון  יוצבוקיצורי דרך עלולים לגרום לטעויות תכנון,  –

נפוצות כשמתכננים ובונים שלא ע"פ תצ"ר מאושר: הקמת מבנה שלא בהתאם 

לגבולות החלקה המדויקים / חריגות מקווי בנין / פלישות לחלקות פרטיות או 

", כאן ציינתי כי קווי לבעיות קנייניות / משפטיות הוליךציבוריות( , דבר שעלול ל

, חצי מדו משפחתי לבניה ברחוב כשמדובר בשטח אחרוןים, הבנייה לגביו די מקובע

שנבנה, כשכל שכניו הגובלים עמו כבר בנו ונותר לבניה רק המגרש שלו, ואם כך האם 

דום ך לקיגם כ, לא ניתן, אלא שהושב כי "אישור תצ"רעד ללשקול ביצוע מותנה  ניתן

מנהל התכנון ) ל מפ"יולא אישור סופי ש, ועדה מקומיתהאישור ב יש צורךהיתר בניה 

, שזה הכי נכון היה לעשות, אך מקלים לאור הזמן שלוקח ל(והמרכז למיפוי ישרא

 ."לבצע זאת

יחד עם זאת נמסר כי מהנדס העיר בשיתוף עם מחלקת התכנון עשו מאמצים כבירים 

כדי לסייע לתושבים הבאים לבנות בחלקות שאין להם אישור מרמ"י )רשות מקרקעי 

ים לקדם את התצ"ר, וכשהייתה פניה ספציפית להסביר את מצוקת ישראל( ופועל

התושב, במענה השיב נציג רמ"י כי התוכניות נמסרו לעירייה ומתקיים הליך שייקח 

עוד מספר חודשיים להשלמת הפרטים, כאן המהנדס ביקש לקבל לוח זמנים בכדי 



 ציונה-עיריית נס

67 
 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

שעם קבלת  להשיב לפונה תשובה קונקרטית, כמו כן הוא הנחה את מחלקת התכנון

התצ"ר יש להביאו לאישור ועדת המשנה הקרובה. ביקשתי מהמהנדס שהתושב עצמו 

יפנה ישירות למנהל בבקשה לזרז את ההליך, המהנדס אכן נענה, התושב פנה וקיבל 

מענה כי רמ"י מבצע פרצלציה נקודתית רק בחלקות שאינן במחלוקת )בניהן חלקות 

כניות נמסרו לחתימת העירייה, אך נדרש בניות וחלקות מכורות שטרם נבנו(, הת

השלמות של מדידה והתחייבויות שונות, להם נדרש הערכת זמן של חודשיים, שאז 

תוכל העירייה לחתום עליהם, אין אפשרות לקצר את זמן הטיפול שכן נדרש לבצע 

מדידות, ולבסוף מובעת תקווה כי הוועדה המקומית תלך לקראתו בסיטואציה 

ב נעצר ההליך לזמן קצר, בשל הצורך במימון עצמי שלו למדידת חלקו שנוצרה. כאן שו

(, כאשר ההליך מקובל שהתבצע על המנהל, שכן החלוקה 3753והצגתו כחלק מהגוש )

 תהיה זהה לתצ"ר הכללי שיאושר לטירת שלום.

  

טענתו לגבי תקדימי היתרי בניה שניתנו לארבעת המקרים שציין נבדקה ונמצא כי 

 הבקשות הוגשו ואושרו ע"י המנהל עת התצ"ר היה בתוקף.  בכל המקרים 

באשר להתנהלות ההנדסה, הרי שנעשה מאמץ לסייע ולקדם את מתן ההיתר, אלא 

חודשים( בפעולתו לקבל אישור נקודתי, )כפי שפעל במקביל  3-שהפונה השתהה )כ

ר אליו מגיש מגוש אחר בטירת שלום(, לא ניתן היה לקדם את ההיתר ללא האישו

הגם שהוא מתכוון לבנות בחתי מגרש, שכן ללא תצ"ר מאושר עלולה להיות סטייה 

גם כאשר נבנו בתים ע"ס התצ"ר הישן, ורק אישור מנהל לאחר בדיקה מאפשר אישור 

 וועדת תכנון ובניה ולאחר מכן מתן היתר.  

באשר לידיעה על פקיעת תוקף התצ"ר הרי ששומה על המתכנן מטעמו לדעת מידע 

 מתוך המידע התכנוני שקיבל ושהיה עליו לבחון.  זה, 

 .התלונה אינה מוצדקתובשל הטיפול הנאות של העירייה משכך 

 
   תצ"ר היא תכנית מדידה הנדרשת כדי להמיר את תשריט התב"ע , תכנית לצרכי רישום –תצ"ר   -1

  סיס תכנית למסמך בר רישום בלשכת רישום המקרקעין. את התצ"ר מכין מודד מוסמך על ב    

 הדגש   .)מרכז מיפוי ישראל( בתוקף, והיא נבדקת, מבוקרת ולבסוף מאושרת על ידי מפ"י    

 בהכנת תצ"ר הוא על גבולות החלקות שבתוך תחום התכנון, והממשק בינן לבין עצמן ובינן לבין     

 ם על החלקות המקיפות את התכנית. בעת הכנת התצ"ר סוקר המודד את כל החומר הקיי    

  החלקה, וכן מבצע את המדידה בשטח.    

  רבות משנות את החלוקה הקיימת של הקרקע בין תכניות -הליך טיפול בבקשות לתצ"ר    

 המקרקעין  הבעלים השונים ומציעות חלוקה חדשה. על מנת שניתן יהיה לעדכן את ספרי    

 להכין תצ"ר, לקבל את  יש (ותיחידות בעלות מתוכננ) בדבר החלוקה החדשה למגרשים טאבו    

 התצ"ר ייערך על  ישראל. מרכז למיפוימפ"י )אישור יו"ר הועדה המקומית, ואז להגיש אותו ל    

 החלוקה החדשה שהוצעה  ידי מודד מוסמך בהתאם להנחיות של מפ"י, ויפרט באופן מדויק את    

  קה לחלקות בהתאם לתצ"ר.החלו במפ"י יעדכנו את בתוכנית שחילקה את השטח למגרשים.     
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 חניה על מעטפות . 5.14
 כללי א.     

תושב הלין רבות על חניית רכבים על מעטפות סמוך לביתו, את פניותיו הגיש למוקד 

ולאחר מכן ללשכת ראש העיר, ומצא לנכון לפנות גם אלי כממונה על תלונות הציבור, 

 בשל העובדה שלטעמו הבעיה לא נפתרה.

יש חניה משותפת ובכניסה יש סימון  16-ו 20ברחוב רוטשילד מספר י בתלונתו ציין כ

נהגים למרות זאת , אך איקסים גדולים וסימון אדום לבן על המדרכה 2מעטפת של 

, כאשר הוא מתאר לא מפסיקים להחנות שם ולחסום חצי מהכניסה/יציאה מהחניה

שהוזמנה לאחר  שהגיעהניידת השיטור של התעלמות את אחד האירועים שבו הייתה 

קשה על היציאה , ובכך המעטפתוכן על באדום לבן  חנהרכב , במקרה זה למקום

רכבים  2 שחונים וכמאוד ר צהרחוב  מחניית הדיירים, הוסיף כיולעיתים על הכניסה 

פתרון מידי  מציאתדורש  על כן הוא כמעט בלתי ניתן לצאת מהחניה.שם צמודים 

 פר רב מאוד של פעמים.חוזרת על עצמה מסלבעיה הוהולם 

 ב. מסקנות וממצאים    

בהתכתבויות עם הפונה עלה כי ביקש פתרון כולל ולא פתרון פרטני של הגעת ניידות 

למקום, ולא הסתפק במענה שמידי פעם הוטלו קנסות, כשבמקרים אחרים הרכבים 

עזבו את המקום או לא הפריעו למעבר לחניה, כמו כן הוא לא הסתפק כי הפקח 

ורי זמין עבורו, וכשגם יתקיים דיון בוועדת התנועה שבו אולי תצומצם המעטפת. האז

, תפגע עוד יותר בכניסה וביציאה מהחנייה תהקטנת המעטפכאן מצא לנכון להעיר כי 

, כשגם מחה על המקרים בהם רחוב צר ודרוש סיבוב כמה שיותר רחבשכן מדובר ב

 לא ניתנו דוחות.

מבדיקה במוקד עולה על ידי לאחר בדיקת התלונה, בחינת הצרת המעטפות התבקש 

מתוצאות הטיפול עולה, כי , כש02/11/20עד  01/08/20-פעמים מ 13פנה המתלונן כי 

מקרים  2-במרבית המקרים נרשם שלא קיימת הפרעה, בחלקם הרכב/עזב פונה  , וב

 לכן המלצתי חניה במקום,  ההתחשבות בשל מצוקת שהייתה נמצא , ניתנו דוחות

לבחון בשנית את המעטפות, ואם ניתן לצמצמם, שכן כאשר היו הרכבים על מעטפות, 

 , והמלצתי נרשם שאינם מפריעים, למרות שחניה על מעטפת מחויבת בקנס

 בשל מצוקת ההקלהן את המעטפות ואת אפשרות ובחלמנהלת מחלקת התנועה כי על 

 הפתרון הבא: החניה במקום. ואכן מנהלת מחלקת התנועה בדקה והציגה את

 מ'. 10.0-. פתח כניסה/יציאה מחניה המשותפת הינו יותר מ1

 מ'. 6.0. אפשר לצמצם את הפתח עד אורך 2

 )אדום לבן( 818( ולסמן 820.לבטל סימון מעטפות )3

 מקומות חניה נוספים למצב קיים. 2. עקב כך, מקבלים 4

 לחנות בשטח זה. לא 818. צמצום הפתח יגרום לסיבה ויזואלית נוספת לסימון 5
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 . כמובן, אכיפה מוגברת לתקופה מסוימת.6

 תרשים מדויק יותר. יוכן. במצב שנחליט ללכת לפתרון זה, 7

שטח. בפתרון בוצע סיור במקום ע"י ראש מטה ראש העיר וניתן במענה לבדיקה 

)למעשה המתלונן ביקש שתהיה לו גישה נוחה יותר לכניסה ויציאה מהחניה, אך לא 

  .התלונה אינה מוצדקתתה חסימה לחניה(. ובשל הטיפול הנאות באמת היי

 

 סכנה מקריסת חומה של מבנה מגורים . 5.15

 כללי א.     

נפער בור גדול בחודש נובמבר, חזקים הגשמים העקב נציג מבניין מגורים דיווח ש

מים  זרמינמצאת בשלבי קריסה, נוצרו  לשני הבנייניםהמשותפת וחומת הבניין 

  , יצרו התנקזו בחלק הנמוך של החניון םזרמי, החניה בין הבנייניםלכיוון ה חזקים,

עומס גרם לפתח ברצפת החניון ולחלק , העומס על מערכת הניקוז ועל החומות

לקריסה  להביאנוסף עלול לגרום לכשל נוסף בחומה ו, כשגשם מהחומה להתנתק

עי מכתבו שהופנה גם . הוסיף פגיעה בנפש וברכושללגרום , דבר העלול  כוללתה

לקבלנים מעביר את האחריות למצב אליהם ואל העירייה, ועל כן נדרש לקבל הודעה 

 על ביצוע התיקון. 

 ב. מסקנות וממצאים    

עם העברת ההודעה למהנדס העיר הוא הפנה את המקרה לטיפול דחוף למנהל 

את  מחלקת כבישים ופיתוח, במקביל הובטח ע"י אחת החברות הבונות שתתקן

החומה, )סברה כי השקיעה נוצרה ממים שנקוו בגשמים לאחר חסימת ניקוז, קיימה 

סיור עם מהנדס מטעמה במקום,  מצאה שאכן נסתמו הניקוזים במקום, טענה כי 

שלהם נדרש -קירות 2התיקון לא יגרום להפרעה לדיירים בשל קביעת עוגנים בין 

ן למרות המסוכנות מהמכשול שבעות לאחר מכ 3-אישור העירייה(, בבדיקה של כ

והחשש קריסה טוטלית של החומה, ואי היכולת להחנות רכבים צמודים לחומה, 

 החומה טרם תוקנה.  

במקום נפילת החומה והבור שנפער, ציין בביקור שערך מנהל מחלקת כבישים ופיתוח 

אוד  , צירף תמונות וקבע כי המצב שם משקיר התמך נמצא במצב קריסהשמצא 

הסכנה הממשית לחיי בשל פיקוח על הבניה הויש צורך בהתערבות מחלקת מסוכן 

כי מדובר בשטח פרטי, בפיקוח רק אפשרות להתערב בביצוע,  אין לעירייה , אך אדם

בעקבות הדיוור הוראה מהנדס   .לבצע באישור של קונסטרוקטור יש כשאת הביצוע 

חוק העזר למבנים  העיר למנהל מחלקת הפיקוח על הבניה לטפל במקום במסגרת

לטפל בהוצאת מכתב ליזם לקבלן ולבעלי  מסוכנים, למנהל מחלקת כבישים ופיתוח 

הנכסים )דירות(, כי עליהם לקבל חוות דעת מקונסטרוקטור ולטפל בהסרת הכנה 



 ציונה-עיריית נס

70 
 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

הטיפול   באופן מידי, לגדר במידת הצורך את השטח ולהציב שילוט של מקום מסוכן.

  .בנושא היה נאותוכשטיפול העירייה  בנושא הושלם לאחר תום השנה,

 

 my visit זימון תורים דרך האתר/אפליקציהאי יישום . 5.16

 כללי א.     

תושבת שלה מגרשים פנתה למחלקת תכנון עיר בבקשה לקבלת עדכון מידע לגביהם, 

ואם יש צפי לאשור התוכניות, במענה היא הופנתה ע"י מנהלת המחלקה ליצירת קשר 

ניתן וכי  בשלב זה אין קבלת קהל בעירייה,וציינה בפניה כי  -my visit דרך האתר

פעמים המתינה לפגישה,  3. אלא כאן התלוננה כי לקבוע שיחת טלפון או שיחת וידאו

כאשר הפגישות נקבעו מראש אך אלו לא קוימו, ולמעשה אין לה דרך אחרת לקבל 

 הגיש תלונה בנידון.  את המידע מלבד ההתקשרות דרך האתר, ולכן מצאה לנכון ל

 ב. מסקנות וממצאים     

בעקבות התלונה סופק השירות, וצוין כי אי מתן המענה נבע מתקלה. אלא שהישנות  

אי קיום הפגישות, כשבחלקן נאמר כי נבעו מהיעדרות מהעבודה, מלמדת על צורך 

 לבחון את מתן השירות ולספק שירות אמין יותר.

כולל  - שירות חדש לזימון תורים ההשיקשנה כי היא העירייה פרסמה באתר בשלהי ה

, הרצה יבשלב, וציינה כי מדובר בדבר חדש הנמצא זימון פגישות בווידאו או בטלפון

מהפונים לגלות  , לכן מתבקש תקלות, על כן יתכנו לוקח קצת זמן להתרגלשלו 

, בשירות הנדסהאגף הירות זמין באגף הגבייה, בולקבל משובים. נמסר כי השסבלנות 

באשר לתהליך תיאום הפגישה הוסבר כי יש  הווטרינרי ובתחנה לטיפול במשפחה.

לנייד  ה אפליקצילחלופין להוריד , או באתר העירוני my visit -ללחוץ לכניסה ל

אגף , לבחור באמצעות שם מלא וטלפון הנייד, להזדהות עיריית נס ציונהחור לב

וידאו / ) –ת סוג הפגישה הרלוונטי ר אובחהנדרש, למבוקש ואת איש המקצוע 

להיערך לפגישה ולשפר  סייעו על מספר שאלות מקדימות שי(, לענות טלפוני/פרונטלי

תאריך  רובח, עם זאת נרשם שאין חובה לענות על השאלות המקדימות, לאת השירות

טלפון שיועבר דרך ה לאישור להמתיןו ,"קבע פגישה"וץ לח, לושעה פנויים ונוחים

רבע שעה לפני הפגישה עם וידאו תימסר תזכורת לטלפון הנייד כ-לפגישה ב  .הנייד

 המאפשרת TEAMSקישור כניסה להמתנה ב"תור", כולל קישור להורדת אפליקציית 

היכנס לקישור לפי ההנחיות על מנת ליידע את , כאן יש לשימוש במצלמה ובמיקרופון

חצי שעה לפני הפגישה תתקבל  -בפגישה טלפונית . לפגישה ןממתיכי הנרשם הנציג 

, ובפגישה פרונטלית למספר הניידחזרה הנציג יתפנה הוא יתקשר , כשתזכורת בסמס

, בעת ההגעה תזכורת בסמס ימסרחצי שעה לפני הפגישה ת -במשרדי העירייה 
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אחר התקדמות התור במסך לעקוב להפיק פתקית בקיוסק השירות ולעירייה נדרש 

 . השירות

אם שהנוהל היום הוא העובדים השיבה  מנהלת מחלקת התכנון כי  בתגובה להיעדרות

נעדר ונקבעו לו פגישות באתר, מאחר ואין יכולת לראות את הפונים של העובדים  עובד

הטלפונים ומי והפונים ת את רשיממזכירת האגף מקבלים מ האחרים במחלקה,

תת תשובה הוא ככל שהעובד יכול ל שנמצא בעבודה מהמחלקה יוצר קשר עם הפונים.

 ככל שלא. משאירים לו הודעה וביום שבו הוא חוזר לעבודה, מטפל בפניה.ונותן, 

 

 בא:הפועלים באופן  ,נעדר מהעבודהמנהלת מחלקת רישוי ופיקוח השיבה כי שעובד 

  זימון ביומן, במקביל סוגרים את יומן הדבר  נרשםמבקש חופש, העובד  א.

 התורים.            

 למי במערכת  תבודקמנהלת המחלקה/מזכירת המחלקה קהל,  כל קבלתב ב.

  עובד אחר , מיפעת מחלה :לא מגיע, לדוגמה עובדמהעובדים זומנו תורים,           

 , אם יש הרבה פניות, לל הפניותטלפונית לכבנוסף ישנה השבה  קבל קהל, י           

 ובדים.ע מס'מחלקת את המשימה בין  מנהלת המחלקה            

  .  נוהל קבוע, כל עובד מגבה את חברו למחלקה מבחינת קבלת קהלכ ג.

 טפל, מבררים הגורם הבמקרים נדירים בם אין תשובה מידית ונדרש ברור מול  ד.

 עד במערכת.ומת הכול וחוזרים יום למחרת, לרוב לא נדרש,             

 

ילוט של מספר חודשים לאחר פימנהל אגף הרווחה והשירותים חברתיים השיב כי 

שירות לא מתאים לעבודה עם מטופלים קיימים מאחר ותאום הפגישה השנמצא 

לגבי מטופלים חדשים מגיעות מידיי פעם פניות  נעשה ישירות בין המטפל לבין הפונה.

 מהמערכת. המאוד מרוצהאגף ו

 

 ף אחר השימוש במערכת וניתן גם לייצר דוחותטמבצעים מעקב שו :המנמ"ר ציין

יש צורך להקפיד שעובדים אכן יעבדו ויגיבו במערכת  ביצוע עבור כל עובד ותור.

וכאשר הם נעדרים להקפיד לעדכן את הפגישות ולהעבירם לעובד אחר. בכל אגף 

רותים ולא לגורם יעדיף שההפניות יהיו לש הוגדר גורם שיכול לנהל את היומנים.

ינה כי מתוכננת הדרכה נוספת צי אגף מערכות מידעבמנהלת פרויקטים  פרסונלי.

השיבה כי  קיוסקלבירור באשר להתנגשות זמני קביעת תור ב ומחזקת למשתמשים.

הקיוסק , my visit -שטופלה, קיים סנכרון עם הזימון בבזימון לרישוי הייתה תקלה 

, המנמ"ר בהתאם בקיוסקישנה הודעה לתושבים , ועובד בשעות קבלת קהל בלבד
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, התנהלותיש בעיה של אין בעיה טכנית אלא , בין שני המערכות יש סנכרוןהוסיף כי 

 .המתוכננת תועילהדרכה ה לכן 

 

מערכת החדשה הוא הווטרינר אגף בבמשתמש היחידי המנהל אגף שפ"ע מסר כי 

 מצדו מסר שאין לו בעיות/תקלות בשימוש. אשר העירוני, 

 

, אך זאת ככול שעובדי נראה שירות טוב ומבטיח my visitואכן השירות לתושב דרך 

העירייה יתמידו וידייקו במתן השירות, ובמקרים בהם עובד שזומן לפגישה אינו יכול 

של דחיית מתן השירות כפי  מחליף ולא חלופהלהשתתף/לענות נדרש תמיד למצוא 

מרות המענה שנעשה במקרה שנבדק כאן, כשדחייה הובילה לדחיות נוספות. ל

נוהל בין הכנת נדרש  עובדים )מחליפים/טלפונים(   סה לפתרון בעת העדריותדבהנ

 my, שבו יובהר כי פגישות שנקבעו ב )ולא רק מחלקתי כפי שנעשה בהנדסה( אגפי

visit  יתקיימו בכל מקרה, אם ע"י הגורם שעמו נקבע הפגישה ובמקרה ולא יוכל אזי

 .נמצאה התלונה מוצדקתבשל אי ההיענות   ע"י מחליף.

 המלצה. ג    

 המאפשר לתושבים לקבוע פגישה  my visitעם הכנסת מתן השירות באמצעות . 1

 , אשר  נוהל בין אגפימתוכננת באמצעות טלפון/וידיו/פגישה פרונטלית, יש למסד     

 ויביא לקיום המפגשים, גם באגפים בהם נמצא מתאים, יסייע בארגון המפגשים     

 יכלול הליכי  נוהלה, )ביעת נציג מחליףבמקרי היעדרות הנציג העירוני זאת ע"י ק    

 יירשם שהפנייה תהיה לסוג השירות )ולא התקשרות עפ"י ההנחיות באתר העירוני,     

 הגורם יכיל הגדרת רשימת עובדים מחליפים למתן שירות, יכלול לגורם פרסונאלי(,     

 דוחות.הפקת  ביצוע כוללהאופן מעקבי ויגדיר את בכל אגף המנהל את יומני האגף,     

 

 מחלוקת קניינית על שביל מעבר. 5.17

 כללי א.     

 , מטרדן, ומהווה וישיעסק לטיפול קוסמטי ללא רתושב הלין על שכניו המקיימים 

עוברים ושווים, ולעשרות לקוחות ומשמש ל הפך למגרש חניה גישהשביל השכן 

וי והפיקוח לא כשפנייה לרישוי עסקים לא הניבה מענה, גם פנייה למנהלת הריש

עם כן הוא שהבית הניבה מענה ושם ביקש לדעת מדוע למרות בקשה להיתר בניה, 

  . העירייה ללא אישורנבנה מרתף , כשהגדולותבניה חריגות 

 ב. מסקנות וממצאים     

דיון  לפנינמצא המדובר בתיק פעיל, מנהלת מחלקת הרישוי והפיקוח השיבה כי 

ויות בדומה לתלונה, כמו גם תגובות להתנגדות מטעם בוועדה המקומית. הוגשו התנגד
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עורך הבקשה )נשוא התלונה(, כרגע מבוקשת בקשה עם הקלות וכשישלים עורך 

 ,הנדרש בכדי לעמוד בתנאי הסף לקליטת הבקשה להיתרהחומר איסוף את הבקשה 

 אשר תדוןוועדה בהבקשה לדיון , תשובץ הוגשה תכנית תקינהשימצא במידה וו

, ששלח למיילים מענהקיבל המתלונן  התנגדויות ותקבל החלטה בעניין.בבקשה וב

שוכר עירוב הסבר לו את הסטטוס, כמו גם וה ,בזום נוהלה שיחה עמו בטלפון ואף

מהווה ללא היתר התוספת יח"ד )למתלונן יח"ד הדיור במרתף להתנגד, שגר אצלו ב

באופן רך שאינה בדלקבל החלטות (, והוסיפה כי לא ניתן מטרד לכלל היישוב

 בוועדה.  בדיוןוהתייחסות תהיה סטטוטורי, 

רשם שלא רק תנועת האנשים במקום מטרידה אותו,  התברר כי בכתב ההתנגדות

  .פסולת לא נעימה ומסוכנת לסביבה כגון מחטים סכינים וחומרים כימייםאלא גם 

דה וועבהתכתבות עם מגישי הבקשה רשמה מנהלת מחלקת הרישוי והפיקוח כי ה

רק בנושאי תכנון ובניה, עם זאת ככל שהצוות אלא  ,אינה דנה בנושאים קנייניים

המקצועי יראה כי התכנון המבוקש נמצא באזור קנייני הנמצא במחלוקת, יתכן כי 

 תכנות לוועדה לקבל החלטה.ילא תהיה י

במסגרת הליך משפטי בתכתובת עו"ד המייצג את המתלונן הוא רשם שהוא מייצגם 

מתנהל בין הצדדים בנושא שביל המעבר ו מול בעלת הזכויות נוספת במגרש מתנהלה

באופן  וכל הזכויות במעבר שייכות ל)המתלונן( כי  מרשולטענת בשנתיים האחרונות, 

בלעדי, כעולה מנסח המקרקעין )שכן הינם בעלי מחצית מזכויות הבעלות בנכס ושטח 

לכן לא יתכן לאשר מיקום , בררק זיקת הנאה למע יש יםלשכנ, המעבר נכלל בהן(

פרשנות הסכם השיתוף נבחנת במסגרת התיק ע"י בית , חניות לשכנה בשטח המעבר

בפועל לא משמשים  ניםהיתרים המקוריים שיצאו לחניות של השכ, וכי ההמשפט

 (, והתכנית כעת מסיבה אתמחסנים ו/או מדרגות, אלא לצרכים אחרים )כחניות

המתלונן, פוגעים ישירות בחיי היום יום של ובמגרש  מיקום החניות לחלקים אחרים

מבלי קשר להכרעה בזכויות המתלונן, שכן הינם ממוקמות אל מול ובצמוד לחלונות 

  . המעבר עצמם

כתוספת  יףלהוסנמצא גם כי המתלונן במסגרת התנגדותו ועפ"י עצת עורך  דינו ביקש 

ה לפנים החצר נמצא בהליך שעניין שביל הגישה והזזת שער הכניסלכתב ההתנגדות 

  על כך. יתה הודעה במקרקעין ילא נתקבלה ואו הומשפטי , 

 

 מנהל מחלקת רישוי עסקים השיב שהעסק הקוסמטי אינו טעון רישיון.  

 

מכיוון שמדובר בהליך המתקיים עפ"י חוק תכנון ובניה, ובהליך משפטי  –לסיכום 

בהליך המתקיים, ומן הסתם שטרם הסתיים, אי זה מעניינו של המבקר להתערב 

 שאין לטפל בה.  /קנטרניתתלונה טורדניתתלונה זו נכללת במסגרת 
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  -. חינוך6

 מחליפה  רפואיתאי הכשרת סייעת  -6.1

 כללי א.     

אם לבת שלה בעיה רפואית מורכבת הלומדת במוסד חינוכי בעיר, אשר החסירה 

מוזנת בצינור הזנה ), חי ראשרוע מוחי וניתויא אשתקד את רוב שיעורי הלימוד בשל

לא חולה או  הצמודה לה הסייעת , מחסירה לימודיה גם השנה עת (זקוקה להשגחהו

  נאלצת  ין אותה יכולה להזחלופית הסייעת  ובאין, מסיבות אחרותמגיעה לעבודה 

חלופין לשלחה עם לבחור בין לא לשלוח אותה לבית הספר או להמתלוננת  האם

ם לטעבית הספר לא היה פתרון.  הנהלתל, לעניין זה אםשל ה נוכחותה המלאה

מציאת ע"י ע"י מערכת החינוך ראוי שיימצא פתרון עניין זה אינו מקובל ו המתלוננת

 שר להזין את בתה. כסייעת חלופית שתו

 ב. מסקנות וממצאים       

ימים  6סייעת רפואית "י תלמידה מוזנת עבמענה של מערכת החינוך הושב כי ה

בקשת   , מחליפות , מופעלותיכולה להגיעאינה הסייעת חולה או , ובמקרים בם עבשבו

הסייעות המחליפות באופן ייעודי אינה ישימה, שכן תוכשר שסייעת מחליפה האם ל

  בתה.רק לאך ולא ניתן לייחד סייעת מחליפה ו פרהסי עובדות בלופ ונשלחות לכל בת

בגן ילדים שלה צמודה סייעת רפואית  אם לילדהנרשם כי  2017בדוח הביקורת לשנת 

לצורך הזנה בצינור, קבלה כי כמעט ולא נשלחת לגן סייעת רפואית חלופית בעת 

היעדרות הסייעת מהגן, כך שבתה נפגעת כי את ההזנה נותן צוות הגן בקצב מהיר מה 

שעלול לסכן אותה בריאותה וגם ילדים אחרים נפגעים כי נשארים עם איש צוות אחד 

י משרד החינוך "כי סייעות רפואיות שצמודות לילד ניתנות עהושב אז  ,ילדים 35על 

בהיקף שעות בהתאם לחומרת מצבו של הילד, הסייעות יחד עם צוות הגן עוברות 

הכשרה של הרופא המטפל של הילד כדי לדעת כיצד לטפל בילד. העירייה מחויבת 

קופה ארוכה כמו בחופשת למצוא מילוי מקום לסייעת רפואית כאשר היא נעדרת לת

לידה או מילואים, כאשר העירייה משתדלת למצוא מחליפות גם כאשר מדובר ביום 

מחלה בודד. לעיתים יש מצבים בם הסייעת הרפואית נעדרת ולא מצליחים למצוא 

אשר סובל ממלאת מקום אז ביום זה צוות הגן אמור לתת מענה לילד הזקוק לסיוע, 

 הרצף האוטיסטי וכיו"ב. על ממחלה נדירה או נמצא 

סייעת כי ולעבודה,  המנהלת ג"י כי המקרה קרה קודם קבלתלתלונה השיבה מענה ב

, לספק מחליפות לסייעות רפואיותלרוב קשה , נשלחת על פי יכולת -מחליפה לרפואית

במקרה שחסרה סייעת רפואית, צוות הגן מונחה לשמור על הילד ולתת לו מענה רפואי 

קשה בעייתית, להכשיר סייעות מחליפות בכזה דבר בזו  -י צינור הזנהלגב, לפי הצורך

כל סייעת רפואית עוברת הכשרה של עזרה ראשונה, צינור הזנה אינו אחד , מורכב

מאחר שמדובר בתהליך חודרני בתוך גוף הילד,  מהדברים שעוברים עליו הכשרה.
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באופן מיוחד בתוך שהכשרה של סייעת למשאבת אינסולין, נעשית  הומאחר שידוע ל

ה שצינור הזנה יעשה ע"י סייעות יאין ציפיאזי יעודי, יח עם צוות הדרכה "ביה

באשר להדרכת לשאלתי . ברשלנותהרי שזו תהיה פעולה , ייעשה ךכאם  -מחליפות

עם עזרה ראשונה לסייעות, היא ציינה כי מדובר בקורס חובה המתקיים מידי שנה,  

באופן כללי, על פי רפואיות הנדרשות לטיפול פולשני,  תסייעוזאת לא ניתן להכשירן כ

הנחיית משרד החינוך, ברגע שהסייעת הרפואית חסרה, הם לוקחים אחריות כללית 

 .'וכובמקרה של אלרגיה  -על הילד

מתאר את ה בעניין העסקת סייעות רפואיות בחינוך, קיים חוזר מנכ"ל משרד החינוך

ים בחינוך הרגיל שהם בעלי צרכים ייחודיים התמיכה הניתנת לאוכלוסיית התלמיד

בתחום הבריאות, מהגיל שבו הם נכנסים לגן ילדים במסגרת עירונית. החוזר מפרט 

את ההנחיות לרשויות המקומיות על הליך הגשת הבקשה להעסקת סייעת, על 

ההכשרה הנדרשת לסייעת ועל אופן העסקתה. כמו כן החוזר מפרט את תפקידו של 

הקצאת  החינוכי בקבלת התלמיד בעל הצרכים הרפואיים המיוחדים.צוות המוסד 

תלמידים לגבי  לפי קריטריוניםנעשות סייעות רפואיות לתלמידי החינוך הרגיל ה

תלמידים הנדרשים להשגחה למניעת מצבים מסכני ו הנדרשים לטיפול פולשני בשגרה

קרישה חמורה,  לא מאוזנת, הפרעת , אפילפסיהמסכנת חיים )אלרגיהחיים מידית, 

קבלת ת גיל התחל(, סכנה מידית מפגיעה פיזית מקוצב לב, השתלת איברים ועוד

על היקף הסיוע ועל , , כשהתלמידים נכנסים למסגרת של גן ילדים עירוני3הסיוע הוא 

משרדית לסייעות רפואיות -הסיוע ניתן מחליטה הוועדה הביןניתן הגילים שבהם 

הסיוע , הנקבעת ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים בחינוך הרגיל בהתאם למדיניות

, כאשר ניתן בימי הלימודים הרשמיים ובחופשות שמתקיימת בהן פעילות של הרשות

 תניתנת הרחב, במוסד חינוכי מתקיים יום חינוך ארוך  או שהוארך בו יום הלימודים

או הוועדה אינה מזכה בסיוע תלמידים במצבי בריאות הגורמים לקושי  . סיוע

שליטה על -יומיות, הלבשה, ניידות, אי-למוגבלות הדורשים עזרה בפעולות שגרה יום

סוגרים או שימוש בשירותים, לרבות החלפת חיתולים, השגחה כללית מהיפגעות או 

שליטה על סוגרים המוסד החינוכי -במצבי בריאות של אי, סיוע ותיווך לימודי ורגשי

את הטיפול האישי בתנאים נאותים ותוך יעשה ככל יכולתו כדי לאפשר לתלמיד 

וועדה אינה מזכה בסיוע במצבים של , כמו גם השמירה על פרטיותו ומניעת הדרתו

ע והסי מגבלות תזונתיות קבועות כגון צליאק, או מחלות הדורשות דיאטה ייחודית.

, צנתור שלפוחית השתן, שאיבת הפרשות, מתן חמצןניתן עת נידרש טיפול פולשני של: 

ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין לילדים , ונה דרך זונדה/גסטרוסטוםהז

הרשות המקומית שבה התלמיד לומד היא, ורק היא, בעלת הסמכות נקבע  סוכרתיים.

משרדית לסייעות רפואיות בשם התלמיד, ובמקרה שתתקבל -לפנות לוועדה הבין

ת לפניות בתי הכתוב, הקצאה, הרשות המקומית היא הגורם שיעסיק את הסייעת
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הדרכת הסייעת תתבצע על ידי גורם רפואי , הספר וההורים היא הרשות המקומית

, "מלווה 11/13שנדרש לאשר כי בוצעה הדרכה כמפורט בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 

, ועל פי נהליו הקבועים אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל"

ייעת פועלת בשגרה ובמצבים קיצוניים על פי על הרשות לוודא שהס, והמשתנים

ההנחיות הפרטניות של הרופא המומחה ובהתאם להדרכה שקיבלה מהצוות הרפואי 

 , שם נרשם לשם ביצוע ניתנים הנחיות למוסד החינוכי במרפאה שבה התלמיד מטופל.

עם קליטת תלמיד בעל צרכים בריאותיים מיוחדים למוסד החינוכי יש לקיים מפגש 

והסייעת.  ות מנהל המוסד החינוכי ובהשתתפות המחנך, היועץ, התלמיד והוריובראש

רכי ההתנהלות בשגרה ובחירום. כמו כן, במצבים דתפקיד הסייעת ומוגדר במפגש 

נדרש טיפול פולשני בשגרה, יש להגדיר את הסביבה שבה יתבצעו הבדיקות בם 

ילוב המסגרת החינוכית במידת הצורך, יש לנקוט כמה צעדי מניעה בש, והטיפולים

 ובהסכמת התלמיד והוריו. 

ת הרפואית נעשה ומימון הסייערפואיות מאוד מורכבת, העסקת סייעות  -מסקנה

על פי הנחיית משרד  .משרד החינוךנמסרות ע"י ת,  והנחיות משרד הבריאובידי 

 .החינוך, ברגע שהסייעת הרפואית חסרה, הם לוקחים אחריות כללית על הילד

קיים שיתוף של הורי התלמיד, מכאן שגם להם חלק פעיל  ,ות למוסד חינוכיבהנחי

)העובר מידי שנה קורס עזרה בהשגחה על בנם/בתם, לכן שילוב של צוות מסייע 

על כן  בשילוב ההורים נראה הפתרון למצב של היעדרות הסייעת מעבודתה.ראשונה( 

 . אשר לאל ידה בנושאהעירייה פעלה כל וכי , שהתלונה אינה צודקתמוצא אני 

 

 . שיבוץ בבתי ספר חיצוניים6.2

 כללי א.     

תלונת הורים אצל מבקר המדינה על שיבוץ ילדיהם לבית ספר חיצוני שלא היטיב 

עמם, מה שגרם לילדיהם לסרב להגיע לאותה מסגרת החינוכית. לכן הם פנו לאגף 

בי שינוי מוסכם של החינוך ולמשרד החינוך, אלא שלא התקבל מענה מהם גם לא לג

כיתה בבית הספר לאחד מילדיהם. על כן כל מבוקשם כי ימצא שיבוץ חלופי לידיהם, 

 ואפשר בעיר אחרת בו סברו כי יהיה  מתאים יותר.          

 ב. מסקנות וממצאים      

בהחלטה אישית וחד צדדית  ובחרבמענה ממני נמסר לנציבות )מצ"ב( כי ההורים 

לחם למסגרות חינוכיות המתואמת ובבית ולא לש םת ילדיהלהשאיר את כל ארבע

עבירה על חוק חינוך חובה גורמי החינוך ומכיוון כי מדובר בלצרכיהם הייחודיים. 

לאור גילם הבוגר של  הורים, אךמול האל והרווחה מנהלים הליכים משפטיים 

לאורך  םליווה אותאגף החינוך . לא ניתן לצערנו לנקוט בהליכים פליליים הילדים

בילדי המשפחה. לאורך דבר שפגע ת יולוכשנים רבות ונתקל באי שיתוף פעולה התנ
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במשרד החינוך בנוגע לילדים  םוערריהשנים התקיימו אין ספור ועדות השמה 

מתוך רצון אך  את החלטות הועדות השונות. לא קיבלופעולה ושיתפו א לכשההורים 

עונה שנקבעה בוועדות העררים  מסגרתשהבדה ועהכנה לעזור ולסייע ועל אף 

נעשתה פנייה לכמעט כל רשות אפשרית במחוז ומחוצה לה, בה , אפיונםללצרכיהם ו

גם כאן הערימו ההורים קשיים רבים וסרבו במשך , אך נמצאת מסגרת המתאימה

דיות דבר שלא אפשר שליחת בקשת שיבוץ עם ותקופה  ארוכה לחתום על ויתור ס

חתמו על ויתור  הםלאחר דין ודברים ארוך ומייגע אך  ,חומרים נלווים כמתבקש

כמו כן , סודיות וגם אז רק לגבי חומרים ספציפיים שנבחרו  ואושרו בקפידה על ידם

הציבו תנאים לגבי המסגרות להן נשלח את החומרים ולא אפשרו מציאת ההורים 

, ינוךבתיאום עם הפיקוח במשרד החהבקשות שנשלחו מסגרת חלופית עבור ילדיהם. 

שלילי בשל חוסר מקום במסגרות או בשל היעדר שכבת גיל מתאימה. חזרו עם מענה 

ההורים עודכנו לאורך התהליך ולאחר כל תשובה שהגיעה מהרשויות אליהן פנינו. 

לבחון   בכדיס "להיפגש עם צוות ביההוצע להם גם  ה.ימניפולצאלא שכאן טענו ל

. וגם לא ס"היפגש עם הנהלת וצוות ביהההורים סירבו לאך אישית. מותאמת תכנית 

ס תנאים "בחרו בשיחות טלפונית בלבד להציב לביה, וביקשולפגישה אותה הם 

מידע אודות  לקבלבין היתר , שכלל: ס"הגובלים בהתערבות בוטה וגסה בנעשה בביה

החליטו ועל דעת עצמם הם   .תלמידים, לערוך תצפיות על תלמידים ולקבל מידע חסוי

 , מבלי שהיה בידם מידע על כך.ת בהם שובצו ילדים לא מתאימות לילדיהםכי הכיתו

פנו לאגף אף ו ,ס"לביה אחד מילדיהםיש לציין כי ההורים בחרו להחזיר בקיץ את 

נענתה בחיוב ונעשה תיווך של הרשות  תםבקש כך,החינוך בבקשה יזומה להחזירו ל

אופן מניפולטיבי ב בחרו  , אלא שכאןס והפיקוח לחזרתו המידית למסגרת"מול ביה

על הוציאו בתחילת השנה הוציאו  שוב ם, אלא שתאים ועונה לצרכימס "מתי ביה

הרשות דאגה כנדרש ממנה למציאת מסגרת חינוכית צוין כי  לסיכום דעת עצמם.

אזור , ועפ"י עדות ההשמהובו השנקבעכפי בהתאם לאפיון וסוג המסגרת  לדיהםלי

לרשויות נוספות שנענו בשלילה בשל חוסר מקום. בקשות שיבוץ , כאשר השיבוץ

ההורים אינם משתפים פעולה עם הרשות. אינם מאפשרים יצירת קשר עם הילדים 

 לא לבתי הספר ולא לרשות.

לקבל העתקים מפניות העירייה למסגרות חינוך לאחר המענה ביקשה הנציבות 

בבית ספציפית בוץ שיכמו גם לגבי בקשת התגובות שהתקבלו, , ואת ברשויות אחרות

 .בהתאם אסמכתאותפניה וכן למסור לבית ספר  מחוץ לעיר, ואם נעשתה ספר

בבתי ספר  שאין מקוםכמו כן נדרש להגיב על טענת ההורים למניפולציה על כך 

העתקים מההחלטות האחרונות של ועדות השמה, ועדות  אחרים. בנוסף התבקשו

, וכל מסמך אחר רלוונטי לגבי עמדת לדיםיבמשרד החינוך בנוגע ל שיבוץ, וועדות ערר

ב וסיר , עניין נוסף שהתבקש מידע על המקצועיים על המסגרות המתאימות הגורמים
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, מציאת מסגרת חילופיתלהליך התנאים שהקשו על  תויתור על סודיות, והצבימת חת

בבקשה נוספת ביקשה הנציבות  .אותה תיאמו ההורים לפגישהוכן מועד אי הגעה 

, התעניינו ההוריםהחיצוני בשנה החדשה שבו ם העירייה פנתה לבית ספר לדעת א

 זאת עפ"י מכתב שמשרד החינוך העביר לנציבות.   

 

 להלן המענה שנמסר לנציבות:

 לכבוד:

 ד"עו, פיליפס צפורה

 אגף למנהל בכירה סגנית

 הציבור תלונות המדינה ונציב מבקר משרד

 phi_tzip@mevaker.gov.il: מייל באמצעות

 

 ,.נ, ג

 ילדיהם שיבוץ בעניין ופ. ל.  ההורים ת. תלונתהנדון: 

 1087757/1' מס , תיק2020בפברואר  9סימוכין: מכתבך למנהלת אגף החינוך מיום 

ינוך, ולהלן המענה חלף המועד הקצר שהתאפשר למתן מענה בנידון, ביקשתי לקבל את המידע ממנהלת אגף הח

 העירייה לאחר קבלת הממצאים:   

 עניינה של התלונה נסב על הטיפול שניתן להתאמת מסגרת לימודית לילדי ההורים, ובקשה למציאת מתאימה.

 מנהלת אגף החינוך מסרה את המענה הבא:

 חינוכיות למסגרות לשלחם ולא בבית ילדיה ארבעת כל את להשאיר צדדית וחד אישית בהחלטה בחרה ל. " משפחת

 החינוך גורמי. חובה חינוך חוק על עבירה הינה בבית הילדים את להשאיר ההחלטה. הייחודיים לצרכיהם המתואמת

 לנקוט לצערנו ניתן לא ויובל אורון של הבוגר גילם לאור.  המשפחה מול משפטיים הליכים מנהלים והרווחה

 . המשפחה כנגד פליליים משפטיים בהליכים

 בראש הפוגע ההורים מצד והתנכלויות פעולה שיתוף באי ונתקל רבות שנים לאורך ל. משפחת את מלווה נוךהחי אגף

 לילדים בנוגע החינוך במשרד ועררים השמה ועדות ספור אין התקיימו השנים לאורך. המשפחה בילדי ובראשונה

 .השונות הועדות החלטות את מקבלים ואינם פעולה משתפים אינם ההורים כאשר

 כפי ואפיונם לצרכיהם העונה מסגרת וי. א. עבור שקיימת עבודה אף ועל למשפחה  ולסייע לעזור כנה רצון מתוך

 מסגרת נמצאת בה, לה ומחוצה במחוז אפשרית רשות כל לכמעט פנייה נעשתה, והעררים ההשמה בוועדות שנקבע

 על לחתום ארוכה  תקופה במשך וסרבו רבים קשיים ההורים הערימו כאן גם. בוועדות שנקבע לאפיון המתאימה

 ומייגע ארוך ודברים דין לאחר רק. כמתבקש נלווים חומרים עם שיבוץ בקשת שליחת אפשר שלא דבר סודיות ויתור

 בקפידה ואושרו שנבחרו ספציפיים חומרים לגבי רק אז וגם סודיות ויתור על חתמו בו למצב להביאם הצלחנו מולם

 באמת אפשרו ולא לא ולמי כן למי החומרים את נשלח להן המסגרות לגבי תנאים ריםההו הציבו כן כמו. ידם על

, אביב תל, מודיעין, לאשדוד לרשויות וא. י. עבור נשלחו שיבוץ בקשות. ילדיהם עבור חלופית מסגרת מציאת ובתמים

 ששלחנו השיבוץ בקשות. החינוך במשרד הפיקוח עם בתיאום וזאת  גן רמת, צ"וראשל תקווה פתח , העין ראש

 לאורך עודכנו ההורים. מתאימה גיל שכבת היעדר בשל או במסגרות מקום חוסר בשל שלילית תשובה קיבלנו

 שאין לומר הרשות של מניפולציה שזו טענו ההורים. פנינו אליהן מהרשויות שהגיעה תשובה כל ולאחר התהליך

 אישית תכנית התאמת לבחון מנת על לוטם ס"ביה צוות עם להיפגש פעמים של רב מספר הוצע להורים. מקום

 שתואמה לפגישה הגיעו לא ואף ס"ביה וצוות הנהלת עם להיפגש סירבו ההורים. וא. י. של לצורכיהם ומותאמת

 הגובלים תנאים ס"לביה להציב בלבד טלפונית בשיחות בחרו הורים. זאת ביקשו שהם לאחר ס"בביה מולם

 תלמידים על תצפיות לערוך, תלמידים אודות מידע לקבל ביקשו היתר בין .ס"בביה בנעשה וגסה בוטה בהתערבות

 בהם הכיתות כי עצמם דעת על החליטו ההורים. ס"ביה עם פגישה בכלל לקבוע הסכתם טרם חסוי מידע ולקבל

mailto:phi_tzip@mevaker.gov.il
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 להם שהוצא גם לקבלו וסרבו הכיתה אודות ס"מביה מידע כל שקיבלו מבלי לילדיהם מתאימות לא ילדים שובצו

 יזומה בבקשה החינוך לאגף פנו והם ס"לביה י. את בקיץ להחזיר בחרו כן ההורים כי לציין יש. ולשמוע יעלהג

 י. של המידית לחזרתו והפיקוח ס"ביה מול הרשות של תיווך ונעשה בחיוב נענתה שכמובן בקשה, ס"לביה להחזירו

. לא  ומתי הילדים לצרכי ועונה  איםמת כן ס"ביה מתי מניפולטיבית בצורה בוחרים ההורים לצערנו. למסגרת

 .עצמם דעת על שוב אותו הוציאו השנה בתחילת

 לסיכום:

. ההשמה בוועדות שנקבעו המסגרת וסוג לאפיון בהתאם לי. וא. חינוכית מסגרת למציאת ממנה כנדרש דאגה הרשות

 בשל בשלילה שנענו נוספות לרשויות שיבוץ בקשות נשלחו. רחובות הסמוכה העיר הינו ציונה נס של השיבוץ אזור

 ולא הספר לבתי לא הילדים עם קשר יצירת מאפשרים אינם. הרשות עם פעולה משתפים אינם ההורים. מקום חוסר

  .לרשות"

 
נוכח המענה לא מצאתי מקום להעיר על התנהלות העירייה בנידון, וסבורני כי טוב שההורים יפתחו גישה חיובית 

 בכך יזכו גם לראות פירות מבורכים".   ולא מנוכרת למערכת החינוך, ו
 

בכבוד רב,                                                                      

 
 שלמה אליהו, רו"ח

 מבקר העירייה
 וממונה על תלונות הציבור

 

 .לא מצאתי את התלונה מוצדקת משכך
 
 

 הוצאת ילד לאלתר מצהרון. 6.3

 כללי א.     

על הוצאת בנה מצהרון "משכיל" בשל דיבור לא הולם, בלא שמצאה כי  אם הלינה

הנסיבות אכן הצדיקו זאת, וכשגם לא נוהלה שיחה מקדימה עמה ועם בן זוגה על כך, 

בהתנהגות זו היא מצאה שהשחירו את שם בנה וכי הוא נזרק מהמערכת באופן בוטה. 

הוצא ציינה כי בנה  על כן היא ביקשה התייחסות מידית ופגישה מסודרת, עוד

מהרגע להרגע! , וכפי שהגדירה "וללא זכות שימוע , מהצהרון ללא כל התראה מראש

בו ה להתייחסות מהירה באותו האופן תזכ אמדוע ל". ואין היא מבינה מהיום להיום!

גורלו  נחרץ ענש, וה, ובכך ללא ברור מעמיק ובדיקת נסיבות, מערכתה מחוץ לננפלט ב

  הצהרון. נפלט מו

 ממצאים מסקנות  .ב     

נס הוא המגורים בתקשורת עם האם ציינתי כי בכתב התלונה היא לא ציינה שאזור 

מקרה חריג שחל תחת ב כי מדוברבמענה לתלונה השבה מנהלת מחלקת ג"י  ציונה.

רון, מהצההילד הוצא  הבהנחייתעל כן  .וח חובה על תקן הפרדת פוגע מנפגעוחוק די

הוחלט  ירות הפסיכולוגי עם הפיקוח והששהתקיימה עדה בוו .םהוסבר להוריוהדבר 

צפויה וועדה נוספת עם כל ו, ילדהבגין סיכון  אגף לשירותים חברתייםלפנות גם ל

 בהתאם לאגף. והממצאים יועברו   גורמי המקצוע המעורבים
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לא הסתפקה במענה ופנתה לנציבות תלונות הציבור, המענה שניתן מצדה של האם 

מדובר במסגרת בלתי  כיחלקת ג"י היה באותו יום ובמענה בו ציינה מנהלת מ

בטופס הרישום מצוין בפירוש שאם , פורמלית שאין אנו חייבים לתת שירות בכל מחיר

נדרש  זה במקרה , הילד תזכות להוצאיש  למערכת החינוך , יש בעיה התנהגותית

לאור  ראה של יום,מהמסגרת בהת אהילד הוצ, על כן נפגעהפוגע מת ההפרדבחוק 

הנציבות ביקשה את טופס הרישום, )כתב  ההתנהגות הפוגענית והאלימה שהתגלתה.

בו הדגישה  -התחייבות בלתי חוזרת לרישום לצהרוני ג"י לשנת הלימודים תשפ"א 

המתייחס להוצאת ילד מצהרון(, ולאחר שזה נמסר, סיימה  11המנהלת את סעיף 

לא משכך  התיק והודתה על המענה המהיר.הנציבות את בדיקתה וכי סגרה את 

 נמצאה התלונה מוצדקת.
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   -. שירותים חברתיים7

 . סיוע לקשישים בתקופת הקורונה7.1

 כללי א.     

ציין , הקורונהבתקופת  סיוע לקשישים בעירנושב קשיש הלין כי כלל לא שמע על תו

רצוי ויש לכך חשיבות משום ש, בנושאכל מודעה או סוג אחר של פרסום  הלא ראכי 

המגיפה עולה צורך לסייע להם, שכן בתקופה זו אם  חוןלבאותם בבתיהם ולפקוד 

צאת לקנות לעצמם מאלצת אותם להיות ספונים בבתיהם, כשהם מתקשים ל

 .לעמוד בתורים ארוכיםמצרכים ו

 צאים מסקנותב. ממ     

למען פעילות ענפה מוביל ומקדם הבירור הופנה למנהל האגף שהשיב כי האגף 

אוכלוסיית האזרחים הוותיקים בעיר נס ציונה מאז תקופת חירום הקורונה בדגש על 

מקצת , כאשר הוא פירט את מטופלי אגף הרווחה והשירותים החברתיים

 :, הכוללותמהפעילויות

 ן עד לבית הקשיש.חלוקת מאות חבילות מזו •

 חלוקת ארוחות מצוננות שלוש פעמים בשבוע עד לבית הקשיש. •

 סיוע למאות קשישים ברכישת מזון ו/או תרופות. •

 .80ביצוע שיחות טלפון לקשישים מעל גיל  •

 הובלת זמני פנאי בגינות הציבוריות המיועדות לאוכלוסיית הקשישים. •

 ישים המשתתפים במועדונים קיום פעילויות חברתיות מגוונות לקש •

 השכונתיים.            

ובאמצעי המדיה  קבפייס בוכי כל הפעילויות מפורסמות באתר העירייה, עוד ציין 

, כאשר מתאפשר למלין ליצור קשר ישיר עם האגף, ואף לפנות למוקד, ומענה השונים

 .לא נמצאה התלונה מוצדקתמשכך  בהתאם נמסר לפונה.
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 משאבי אנוש                                                                                                          . 8  

 פרסום מכרז פנימי 8.1

 כללי א.     

לבחון הרחבת הפצת ולפיכך התבקש ל מכרז פנימי, שאי קבלת מידע  תלונה על

המופצים רק במייל, ובכך טיולי ועד, רישום בעבר הושמעה טענה דומה על  המידע.

 לאלו שאינם מקושרים למייל.המידע לא הגיע 

    ב. ממצאים מסקנות     

נעשית אופן הפצת המכרזים הפנימיים סגנית מנהלת משאבי אנוש כי השיבה במענה 

 : באמצעות

 בתפוצה עירונית -. מייל1

 בתפוצה של כל בתי הספר וגני הילדים - S.M.S. מייל/ 2

 . פורטל העירוני3

 .. לוח מודעות דיגיטלי במבנה העירייה4

 

הפרסום אכן רחב, אך ניתן להגדיל את ההפצה באמצעות פרסום בתלושי השכר 

 .לא מוצדקתעם זאת הפרסום תקין ולכן התלונה  העובדים. לכלל   S.M.Sובהודעות 

   המלצה . ג     

 לכלל   S.M.Sר, ובהודעות מומלץ להרחיב את הפצת המידע גם פרסום בתלושי השכ

 העובדים.

 

 .אין לי מה להוסיף ,התלונה אינה מוצדקת -תגובת מנהלת מש"א

 

 לשם יציאה לגמלאות 161עיכוב בשחרור ט' 8.2

 כללי א.     

 , ביקשה לקבל לגמלאות לפני פרישהועומדת   1992בשנת מורה בתיכון שהועסקה 

, אנושלמשאבי מייל יים קודם לכן ציינה ששלחה חודשלשחרור הכספים,  161טופס 

 ולא זכתה למענה, למרות פניות רבות בטלפון ובמיילים. 

    ב. ממצאים מסקנות     

במענה מסרה סגנית מנהלת משאבי אנוש כי תיקה הוזמן מהארכיון, ועבר להמשך 

 לאטיפול של הרכזת. כמו כן ציינה כי לא ידוע לה על פניות רבות מצד הפונה. משכך 

  .י את התלונה צודקתמצאת

 

 

 

 



 ציונה-עיריית נס

83 
 2020דוח הממונה על תלונות הציבור לשנת 

 פרישת עובד לגמלאות  8.3

 כללי א.     

פנה אלי וביקש לדעת את מהות ניכוי המס  (עובד שפרש לאחרונה)גמלאי של העירייה 

לאחר הפרישה, מאחר שלא הצליח להבין מדוע מנכים מהפנסיה על אף שאין היא 

       אוזן קשבת.ה מספקת וכאשר פנה לבירור לא זכה לקבל במידמגיעה לכדי חבות מס, 

    ב. ממצאים מסקנות

הליך הפרישה יכול להיות לשם הבדיקה פניתי בכתב למנהלת מש"א ושם רשמתי כי 

פנה אלי גמלאי שפרש לאחרונה והיה עובד , מלווה באמוציות חששות וחוסר ידע

שביצעתי עפ"י טבלאות המס לא הגעתי חישובים , בותיק, באשר לניכוי מס משכרו

הות עם חישוב המס המצטבר בתלושו של העובד, כמו כן ביקשתי לקבל מענה לגבי לז

ההתייחסות לגמלאי, והאם בהתחשב עם המצב שלא ניתן לקבל עובדים המבקשים 

לבצע בירורי שכר באופן פרונטלי והקביעה לאחרונה של שעות הבירור הטלפוני 

רה ליצור עבור הגמלאים לעובדים מטיבה וסייעת גם לפורשים? או שכדאי נוכח המק

נישה מיוחדת להדרכה ולליווי? ומה באשר להדרכת עובדים לפני פרישה ומתן ייעוץ 

כמו כן המלצתי לחזור לעובד ולהסביר לו את זכויות הגמלה  מיטיב גם לחיים עצמם? 

   ולבחון אם קיימת לו זכאות לפריסת המס בעת פרישה. וניכוי המס

פורשים מקבלים את כל המידע ההעובדים ש כי במענה מסרה מנהלת משאבי אנו

 טופל במקצועיות ורגישות. , וכי העובדוהחיבוק הנדרש

אלא שגם לאחר המענה הגמלאי המשיך לפנות משום שלא יכול היה להבין מדוע 

מקצבתו כגמלאי שלמעשה בשל  25%-לאחר תום ההתחשבנות, מנוכה ממנו מס של כ

 ורה.סכומה ונק' הזיכוי אמורה להיות פט

בשיחה שניהלתי עם המנהלת וצוות העובדים, הובהר כי עובד המגיע לגמלאות 

מתבצעת עמו סגירת חשבון, וכי עליו לגשת ולהמציא אישור ניכוי מס, בכדי למנוע 

ניכוי מס עודף. כאן העובד הגיש באיחור את האישור, לפיכך בחודש בו שולמו לו 

אחר הבאת האישור ובו שונה גם סיווג הפרשים לגמר העסקה נוכה מס גבוה שהוחזר ל

פדיון ימי מחלה. הובהר שבחודש לאחר ההתחשבנות נוכה מס משום שינוי מעמד 

מעובד לגמלאי,  על כן הבהרתי לגמלאי כי ניכוי המס יימשך באופן מופחת  עד תום 

השנה, ובהתחשבנות השנתית שבדקתי לאחר מכן נמצאה סבירות לסכום המס 

שתי לדעת אם היה מקום לבחון אפשריות פריסת מס ובכלל שנוכה, עם זאת ביק

הדרכה לגמלאי. כאן נאמר לי כי על העובד לפנות ליועץ פנסיוני בעצמו, כאן שאלתי 

מדוע משאבי אנוש אינם מספקים ליווי לפורש, והוסבר לי כי אין החלטה כזו, מה גם 

שת עובד ויציאה שהיא כרוכה בתקן נוסף. כמו כן לא אותר נוהל סיום עבודה/פרי

  .התלונה מוצדקתמשכך מצאתי את  לגמלאות.
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הגמלאי שפרש קיבל את כל המידע, היה במספר  פגישות, " -תגובת מנהלת מש"א

שוחח איתי מספר פעמים   קיבל הסבר גם מחשבת שכר מקצועית מהחברה החיצונית.

ושא יעוץ לא זכור לי שנאמר כי חסר תקן לנ ואף הרים את קולו אך הרגעתי אותו.

בכל מקרה אנו לא עוסקים בייעוץ פנסיוני או ייעוץ לגבי  פנסיוני, אולי הובן לא נכון.

מתפקידנו למסור את כל המידע וההסבר על חישוב השכר  מיסוי, זה לא באחריותנו.

אני מוצאת שהתלונה אינה מוצדקת ואולי ההיפך הוא הנכון,  או הגמלה וכך נעשה.

יחס מבזה מצד עובד שפורש לגמלאות, עובדת משאבי אנוש  אנחנו צריכות להתלונן על

בכל מקרה, המיסוי היה נכון והכל נבע  לא צריכה לספוג הרמת קול ויחס לא מכבד.

מחוסר הבנה שלו. אעדכן שכיום היחסים אתו טובים ואני זוכה לקבל ממנו הודעות 

 וברכות בנייד האישי.

עמותת ב שה להדרכה פנסיוניתלהפנות עובדים לקראת פרי יש -תשובת הממונה

יש  משרתת את עובדי הרשויות המקומיות.הפעמונים מטעם המשרד לשוויון חברתי 

ח' קודם לפרישה(, ולהפנות אותם לקבלת  8-10קום להוציא מכתב אישי לפורשים )מ

לחלופין עם עמותת פעמונים,  יזום את הקשרהעירייה תהדרכה, שירות טוב יותר אם 

. יש באפשרותם להגיש בקשה להארכת שירות עד למועד... לציין בפניהם כי

יתכן ויש כפיפות להסתדרות/ועד שצריך לבדוק קודם , כשבמכתב יוסבר ההליך

מסוכנות בהפניית העירייה, , מאידך עולה צורך לבחון היישום ככול וההמלצה תתקבל

שייצא אך בכל מקרה טוב , בשל מגוון הסכמים עם עובדים המחויבת חובת הזהירות

 מכתב אישי.

 המלצות. ג

  עובד תפרישמקיף לסיום עבודה, כשבמסגרת זו ייוחד פרק לעל מש"א לערוך נוהל  .  1

 ו מכתב אישי בדבר לח' לפני פרישת עובד יישלח  8-10)בו יירשם ש  ,לגמלאות      

 זאת בנוסף לטופס בקשת  פרישתו ובדבר יכולתו להגיש בקשה להארכת שירות(      

 ,שיש לעדכנו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ארכת שירות הקיים במערכתה      

 כשבמסגרת הנוהל המקיף יבוא לידי ביטוי: ייתכנות לביצוע חפיפה, הדרכה       

 והסברה לעובד חדש, הכנת הצהרת הון לחייבים עפ"י החוק, וטופס טיולים(.         

 הן )בהדגש גמלאים, בדים מהמערכת, ליווי יציאת עו ך.   על מש"א להקים מער2

  אפשר להפנות להדרכה בעמותת  -ות לקראת פרישהוהן בהדרכבליווי אישי       

 פעמונים, הפועלת להדרכת עובדי הרשויות המקומיות מטעם המשרד לשוויון       

 ( חברתי     

 לאחר הפרישה. עם גמלאים שמירת קשר על מש"א לדאוג ל  .3

 

 נפנה עובדים לקראת פרישה ל "שחר און". -העירהתייחסות ראש 
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 . מוקד עירוני9

  בשל אי הופעה במאגר המוקד.  אי קבלת מידע המופץ לציבור  -9.1

 א. כללי     

שלהם היא  הודעות ראש העירייה ו/או דוברות העירייהתושבת הלינה על אי קבלת 

ף הקורונה, ייחסה חשיבות רבה שכן מדובר בהודעות בתקופת השתוללות נגי

וכשלמעשה היא מקבלת אותם באמצעות צד שלישי אך לא באופן ישיר. ציינה כי 

קיבלה מענה עת פנתה למוקד העירוני שרק תושבים הנמצאים במאגר המידע של 

המוקד וזאת לאחר פנייתם אליו מקבלים את ההודעות, וכך גם יונהג לגביה, אלא 

אן היא קיבלה את ההודעות באמצעות הודעות כמובטח, וגם כקיבלה שמאז היא טרם 

צד שלישי, כאן שבה והלינה בשנית, הובטח לחזור להשיב לה אלא שלטענתה הדבר 

 לא בוצע.     

 ב. ממצאים מסקנות       

 .זו אכן התקבלהלבדיקה ו  SMSעם פנייתי הנושא טופל במידי, נשלחה אליה הודעת 

 .א הייתה מוצדקתהתלונה למשכך והיות טיפול העירייה היה נאות, 
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