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  ומודעות עירוני שילוט מחלקת

 מבוא  .1

  כללי .1.1

עיריית , גובה 1974 �חוק עזר עירוני (מודעות ושלטי�) תשל"ד ל בהתא�  )א

אגרות שילוט בגי"  ,מבעלי העסקי� בעיר(להל": העירייה) כפר סבא 

. מת" היתר להצבת המוניציפאלי שטחהמת" היתר להצבת שלטי� ב

המחלקה � על ידי מתבצעי ,הצבתותקינות שילוט והפיקוח אחר 

שהנה חלק מהאג% לאיכות לשילוט עירוני ומודעות (להל": המחלקה) 

 הסביבה (להל": האג%) של העירייה. 

  המחלקה הינ�, כדלהל":של פעילות התחומי   )ב

 .יתר בניהמת" היתר להצבת שילוט עסקי ושילוט ע� ה •

 . שנתית שילוט אגרת הוצאת של בדר& בעיר השלטי� בעלי חיוב •

 .פרוע בשילוט אכיפתי וטיפול היתר ללא שילוט הסרת •

 להל" המבנה הארגוני של המחלקה:  )ג
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 חוקי רקע .1.2

 :עבודת� במסגרת המחלקה עובדי לע החלי� והתקנות החוקי�, להל"

(להל": חוק  1974 �חוק עזר עירוני לכפר סבא (מודעות ושלטי�) תשל"ד •

    העזר).    

 תשכ"ד.  �פקודת העיריות [נוסח חדש] •

 

 הביקורת מטרות .1.3

 מיי� של המחלקה.פניהעבודה הבחינת נהלי  •

 בבקשות חדשות לקבלת היתר להצבת שילוט.בחינת הטיפול  •

 ועדת שילוט. בחינת החלטות •

 נכונות החיוב של בעלי השלטי� באגרת השילוט השנתית. בחינת  •

היתר וללא תשלו� בחינת הלי& איתור והסרה של שלטי� הפועלי� ללא  •

 .  אגרת שילוט שנתית

  

  הביקורת היק� .1.4

וכללה  2011 �2010י� הביקורת בחנה את פעילות המחלקה בהתייחס לשנ

  הנושאי� הבאי�: את 

 ונושאי תפקידי�.מבנה ארגוני  •

 העבודה במחלקה.תהליכי בחינת המסגרת החוקית ו •

 (תכנו" מול ביצוע). 2010תקציב המחלקה לשנת   •

 � של חובות בעלי העסקי� בעיר בגי" אגרת שילוט.ינתוני� כללי •

 תקינות גביית אגרת שילוט שנתית מבעלי השלטי� והמפרסמי� בעיר. •

 

  הביקורת מתודולוגיית .1.5

 מבעלי והסברי� נתוני� והתקבלו פגישות התקיימו ורתהביק ביצוע במהל&

 רלוונטיי� ופרוטוקולי� מסמכי�, דוחות ונסקרו נאספו, שוני� תפקידי�

 לידי שהועברו לנתוני� בהתייחס שוני� ומדגמי� בדיקות נערכו, וכ"

 התפקידי� בעלי ע� פגישות התקיימו הביקורת עבודת במסגרת. הביקורת

   :הבאי�
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   .ההמחלק תמנהל •

 .עסקי שילוט מפקח •

 .המחלקה מזכירת •

 .חשבונות הנהלת מדור עובדת •

 . בעירייה לאוטומציה החברה מתאמת •

 .העירייה גזבר סג" •

  

, המחלקה ולמזכירת עסקי שילוט לפקח, המחלקה תלמנהל מודה הביקורת

  . זה דוח בהכנת והסיוע הפעולה שיתו% על

  

יסוד נושא הנהלי� בתו& נציי" כי תו& כדי הביקורת ובעקבותיה, הוחל במ

  המחלקה.
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  וההמלצות הממצאי� עיקרי .2

�המחלקה תקציב .2.1 

  

 :)3.1.1 סעי�( ממצאי�

לא נמצא תיעוד לביצוע מעקב שוט% ובחינה של עמידה במסגרת  •

  (מול ניצול ודיווח בפועל). תקציבית

פי� וכ" בסעיפי� נוס,  93,272קיי� עוד% תקציבי בסעי% משכורות בס&  •

כגו": אחזקת רכב, עבודות קבלניות, תיקו" לוחות, מספור בתי� וסקר 

 שילוט. 

מנהלת המחלקה אינה מבצעת מעקב תקציבי ומעקב שכזה מתבצע על ידי  •

 חשבת האג%. 

רק לאחר התערבות הביקורת ופנייה לחשבת האג%, הוכנו ונמסרו הנתוני�  •

 . בדוח זה) 3.1בטבלת התקציב (סעי% המופיעי� 

  

 :לצותהמ

מומל- לתכנ" את התקציב השנתי כ& שיותא� וישק% את תוכנית העבודה  •

  השנתית של המחלקה. 

 מומל- לבצע מעקב תקציבי לאור& השנה.  •

  

�שלט להצבת בקשהה תהלי" .2.2 

  

  : )3.3.2 סעי�( ממצאי�

 או/ו לדחייה הקריטריוני� את המפרט ומעודכ" ברור עבודה נוהל קיי� לא •

 .לוטשי להצבת הבקשות לאישור

 ודיו" הוועדה להתכנסות וקבועי� מוגדרי� מועדי� האג% ידי על נקבעו לא •

 .שילוט להיתר בבקשות

 הוועדה להתכנסות וקבועי� מוגדרי� מועדי� העירייה ידי על נקבעו לא •

 . המרכזית

 . 2010 שנת במהל& המרכזית הוועדה להתכנסות תיעוד קיי� לא •
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  :המלצות

 את המפרט, וברור מסודר בודהע נוהל ולהטמיע להגדיר מומל- •

 מועדי את מגדיר ואשר לשילוט בקשות אישור או לדחייה הקריטריוני�

 . הוועדה של ההתכנסות

 של ההתכנסות מועדי את העירייה של האינטרנט באתר לפרס� מומל- •

 . הוועדה

 .המרכזית הוועדה התכנסות מועדי את ולפרס� לקבוע מומל- •

  

�עבודה בנוהלי עמידה .2.3 

  : )3.3.5 סעי�( ממצאי�

  :תיקי� 5נבדק מדג� של 

 למבקש המחלקה מנהלת של ברור תשובה מכתב נמצא לא התיקי� 5 בכל •

 .ההיתר

 אחר במחלקה מעקב ניהול על המעיד תיעוד נמצא לא התיקי� 5 בכל •

 .המאושרת הבקשה

 של או/ו הנדסה אג% אישור נמצא לא, שנבדקו התיקי� 5 מתו& אחד בתיק •

 .עמודי� על שלט להצבת הנדרש יחיצונ קונסטרוקטור

  

  :המלצות

 להצבת אישור מת" בטר�, מוסמ& מגור� בטיחות אישור לקבלת לדאוג יש •

 .השלט

 יישלח) להיתר בקשה דוחה/ המאשר" (תשובה שמכתב" לוודא מומל- •

 .  למבקש

  

�ושלטי� מודעות הצבת אחר פיקוח .2.4   

  

  :)3.3.6 סעי�( ממצא

   .תקיני� נמצאו הביקורת ממצאי •
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  :המלצה

 של שוט% עדכו" להבטיח מנת על, בשנה פע� לפחות שילוט סקר לקיי� •

 .הנתוני�

�העזר לחוק הקריטריוני� אכיפת  .2.5  

 

  : )3.3.9 סעי�( ממצאי�

 עבודת אחר ופיקוח בקרה לביצוע המחלקה מנהלת של תיעוד קיי� לא •

 בשטח. המפקח

 ע� חלקההמ מנהלת של קבועות עבודה ישיבות לקיו� תיעוד קיי� לא •

 .עבודתו של התפוקות בחינת לצור&  המפקח

 את מפרט ואשר המפקח עבודת את המגדיר ברור עבודה נוהל קיי� לא •

 . השטח עבודת בביצוע אותו המנחי� הקריטריוני�

 ללא הפועלי� השלטי� בעלי כל של מעודכנת רשימה במחלקה קיימת לא •

  . המחלקה מנהלת ידי על שנמסר כפי, שילוט להצבת היתר

  

  :המלצות

  :המפקח לעבודת וקריטריוני� עבודה לנוהלי הנוגע בכל

 עבודה תוכנית הגדרת באמצעות המפקח עבודת אחר ופיקוח בקרה לבצע •

 . מראש שייקבעו שבועיות עבודה בישיבות ובחינתה שבועית

 חוק מתו& הקריטריוני� את ברור באופ" מגדיר אשר עבודה נוהל לכתוב •

, יומיות תפוקות הגדרת, לרבות. בעבודתו קחהמפ את ינחו אשר, העזר

  ).הזנה כמויות לגבי( חודשיות או שבועיות

 .היתר ללא הפועלי� השלטי� בעלי לכל בנוגע מידע ריכוז לצור& לפעול •

  

 ):היתר ללא( שלטי� אחר למעקב הנוגע בכל

 קבלת ללא שילוט הצבת אחר שוט% ופיקוח מעקב תנהל המחלקה מנהלת •

 .נדרשי� וני�קריטרי וללא היתר

 זאת וכל), המפקח של בעזרתו( שוטפת אכיפה תייש� המחלקה מנהלת •

 .השנתי הסקר לממצאי בהתא�



297  

  

�שילוט הסרת .2.6 

  

  : )3.4.1 סעי�( ממצאי�

 הסרת הלי& את המסדיר ומאושר ברור מחלקתי עבודה נוהל קיי� לא •

 או/ו העזר בחוק המוגדרי� בקריטריוני� עומדי� שלא השלטי�

  .השילוט אגרת תשלו� את הסדירו לא שבעליה�

 קבלת לצור& שימשו אשר הקריטריוני� את המפרט מסמ& נמצא לא •

 . ברשימה שנכללו השלטי� את דווקא להסיר ההחלטה

 שלטי� 6,500 �כ מתו& שלטי� 22 הסרת על המליצה המחלקה מנהלת •

 ).אחוז מחצי פחות( הסקר במהל& שנסקרו

 השלטי� הביקורת סגירת למועד נכו", 2009 במהל& בוצע שהסקר למרות •

 . הוסרו טר�, המחלקה מנהלת יל ידע להסרה שהומלצו

  

  :המלצות

 .שלטי� להסרת החלטות קבלת לצור& ברורי� קריטריוני� לגבש מומל- •

 .השלטי� הסרת לביצוע עבודה ותוכנית מני�זח לו לגבש מומל- •

 יחותיבט נזק בגי" תביעה לסיכוני העירייה של החשיפה את לבחו" מומל- •

 . להיגר� שעלול

  

�שילוט אגרת בגי) חובות גביית .2.7 

  

  :)3.5.2 סעי�( ממצאי�

 בי" הכוללי� שילוט בנושא העירייה כלפי החובות כ"סה ,2010 לשנת נכו" •

 ס& על עמדו שילוט ואגרת אכיפה הוצאות, ש"ביהמ אגרות, היתר

3,038,116 ,. 

 העירייה פיכל החובות כ"מסה 94% �כ היוו שילוט אגרת בגי" חובות •

 .שילוט בנושא
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 :המלצות

 נתוני חודשי בסיס על גבייה ממחלקת לבקש המחלקה מנהלת על •

 .החייבי� של פתוחי� חובות) סטאטוס(

 העירייה פטי שלמש- הליוע פנייה וא% הגבייה מחלקת בשיתו% לפעול יש •

 . בעייתיי� בחייבי� לטיפול עזרה בכל

 כתוצאה, מבוטלות לא הכנסות להיעדר דעתה לתת העירייה גזברות על •

   , מיליו" 3 �כ(  העירייה כלפי השילוט אגרות מחייבי החובות גביית מאי

 ).2010 לשנת נכו"

  

�שנתית שילוט אגרת .2.8 

  

  :)3.6.2 סעי�( ממצא

 חוסר/בעוד% בויחו )23 %�כ( במדג� שעלו השלטי� בעלי כלל מתו& 7 •

  .שנתית שילוט באגרת

  

  : )3.6.4 סעי�(ממצא

  .בחוסר/בעוד% חויבו, חוצות פרסו� זכייני 4 מתו& 2 •

  

  :המלצות

 שלטי� בעלי איתור לצור&, ומייצג רחב מדג� לבצע המחלקה מנהלת על •

 . הנדרשי� התיקוני� הכנסת כולל שגוי באופ" שחויבו

 בצירו% הסבר מכתבי שגוי באופ" שחויבו השלטי� לבעלי להפיק מומל- •

 הכספי הזיכוי או/ו לחיוב י"התק הסכו� ע� ומתוקנת חדשה חיוב תעודת

 .בחסר או/ו בעוד% שחויבו השלטי� לבעלי המגיע

 השלטי� שסוגי כ& ולשפרה הממוחשבת המערכת את לבדוק מומל- •

 ובכ& החישובי� בהזנת לטעיות חשש ללא, תקי" באופ" יחויבו השוני�

 .שגויי� חיובי� ימנעו
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�שילוט להצבת קריטריוני� .2.9 

  

  :')א 3.8.2 סעי�( ממצא

 .תקי" ממצא �"בקריטריו י�עומד' א בסעי% שמוצגי� השלטי� •

  

  

  :')ב 3.8.2 סעי�( ממצא

  .תקי" ממצא �בקריטריו" י�עומד 'ב בסעי% שמוצגי� י�שלטה •

  

  :')ג 3.8.2 סעי�( ממצא

  . תקי" ממצא �בקריטריו" עומד 'ג בסעי% המוצג שלט •

  

  :)'ד 3.8.2 סעי�( ממצאי� ריכוז

 חד באופ" מזוהי� אינ�' ג�ו 'ב', א סעיפי�ב המוצגי� בסעיפי� השלטי� •

 הא� או/ו השלטי� הכל ס& מתו& אילו בוודאות לדעת נית" לא ולכ" ערכי

 .העזר בחוק כנדרש שנתית באגרה מחויבי� השלטי� כל

 מדוייקי� לא נתוני� פי על הגבייה למערכת נקלטו האמורי� השלטי� •

 המספר את לא לאמת ת"ני לא ,לכ& אי. חיצוני סוקר ידי על הגדרת� לגבי

 .השלט לסוג בהתא� גודל� את ולא בנפרד סוג בכל השלטי� של הכולל

  

 :ההמלצ

 בקרת לקיי�  יהיה שנית" מנת על שלט כל עבור זיהוי ומספר רישו� לבצע •

', א בסעיפי� המוצגי� השלטי� כדוגמת מרובי� שלטי� חיוב על שלמות

  '.ג�ו' ב

  

  :)'ה 3.8.2 סעי�( ממצאי� ריכוז

 כנדרש בקריטריוני� עומדי� אינ�' ז�ו' ה', ד  בסעיפי� המוצגי� טי�של •

 . בחוק

  .העזר חוק פי על כנדרש שנתית באגרה חויבו לא השלטי� בעלי •

  

  :')ח 3.8.2 סעי�( ממצא

  .בחוק כנדרש בקריטריו" עומד אינו' ח בסעי% המוצג שלט •
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  :')ט 3.8.2 סעי�( ממצאי� ריכוז

 כנדרש בקריטריוני� עומדי� אינ�' י�ו' ט בסעיפי� המוצגי� שלטי� •

  .בחוק

  

  :')א 3.8.3 סעי�( ממצא

  .שנתית באגרה חויב' א בסעי% המוצג השלט בעל •

  

  :')ב 3.8.3 סעי�( ממצא

 .שנתית באגרה חויב לא' ב בסעי% שהוצג השלט בעל •

  

  :')ג 3.8.3 סעי�( ממצא

  בגי" שנתית באגרה" זיקרי שוקי" העסק בעל את חייבה המחלקה •

  הביקורת ידי על אותרו שטח שבביקורת למרות, זאת. בלבד י�שלט 5

 .שלטי� 7

  

  :המלצה

 משפטי ייעו- לקבל או/ו שנתית באגרה הנוספי� השלטי� שני את לחייב •

  .בנושא בכתב מתועד

  

  :')א 3.8.4 סעי�( ממצא

 .תקי" ממצא �שנתית אגרה בתשלו� מחויב השלט בעל •

  

  :')ב 3.8.4 סעי�( ממצא

  .תקי" ממצא �שנתית באגרה ויבי�מח השלטי� בעלי •

  

  :')ג 3.8.4 סעי�( ממצא

  . תקי" ממצא �שנתית באגרה מחויב השלט בעל •

  

  :')ד 3.8.4 סעי�( ממצא

 .תקי" ממצא �שנתית באגרה מחויב השלט בעל •
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  :')ה 3.8.4 סעי�( ממצא

  .תקי" ממצא �שנתית באגרה מחויב השלט בעל •

  

  :')ו 3.8.4 סעי�( ממצא

 .תקי" ממצא �שנתית רהבאג מחויב המפרס� •

 העסק בית של הראווה חלונות משקיפות גורעות הפרסו� מודעות •

 .כנדרש בקריטריו" עומד אינו והמפרס�

  

  :')ז 3.8.4 סעי�( ממצא

  .תקי" ממצא. שנתית באגרה מחויב המפרס� •

  

  :')ח 3.8.4 סעי�( ממצא

  .תקי" ממצא .שנתית באגרה מחויב המפרס� •

  

  )'ט 3.8.4 סעי�( ממצאי� ריכוז

 כנדרש, שנתית באגרה מחויבי� אינ�' י�ו' ט בסעיפי� השלטי� בעלי •

 .     העזר בחוק

  

  : המלצה

 הוצבו בה התקופה לכל לגבי שנתית באגרה השלטי� בעלי את לחייב •

  . השלטי�

  

  )'יא 3.8.4 סעי�( ממצא

 כי העובדה בשל, לעיל כאמור שלט לכל חיוב ישנו בא� לדעת נית" לא •

 לדעת שנית" כ&, הגבייה במערכת ערכי חד באופ" הי�מזו אינ� השלטי�

  . בדיוק אלו לדעת נית" לא א& מחויבי� שלטי� 6 ישנ� כי

  

  : המלצה

 בקרת לקיי� יהיה שנית" מנת על שלט כל עבור זיהוי ומספר רישו� לבצע •

  .אחת בכתובת מרובי� שלטי� חיוב על שלמות
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 הממצאי� פירוט .3

�2010 לשנת המחלקה תקציב .3.1 

וני� שהועברו לביקורת על ידי חשבת האג% עולה כי, התקציב מהנת

המחלקה  ,. 2,381,902עמד על ס&  2010מאושר של המחלקה לשנת ה

בעוד% של  2010סיימה את שנת מס& התקציב השוט% ו 93% �ניצלה כ

  על פי החלוקה הבאה:  ,מס& התקציב) 7% �(כ,  169,687

  

  

  

  

  

  

  

  

1.1.1.  

 

  מנתוני הטבלה עולה כי,  .3.1.1

לא נמצא תיעוד לביצוע מעקב שוט� ובחינה של עמידה במסגרת  •

תקציבי עוד� (מול ניצול ודיווח בפועל). לראייה, קיי� יבית תקצ

עיפי� נוספי� כגו): וכ) בס-  93,272 בס" משכורותבסעי� 

אחזקת רכב, עבודות קבלניות, תיקו) לוחות, מספור בתי� וסקר 

  שילוט.

מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי, היא אינה מבצעת מעקב  •

 תקציבי ומעקב שכזה מתבצע על ידי חשבת האג�. 

הביקורת מבקשת לציי) כי, רק לאחר התערבות הביקורת ופנייה  •

  . הנתוני� המופיעי� בטבלה מעלהלחשבת האג�, הוכנו ונמסרו 

�ב מאושר שוט� תקציב- � 2010 

  ביצוע סכו� יביתקצ סעי�
 שנתי

 עוד�/ חוסר

 93,272 391,728 485,000 משכורות

 � 26,987 26,987 0 נוספות שעות

   אחזקת
 רכב

40,000 12,600 27,400 

   קבל)
 משנה

1,430,000 1,431,316 1,316� 

 עבודות
 קבלניות

180,000 115,860 64,140 

   תיקו)
 לוחות

5,300 0 5,300 

 6,602 0 6,602 בתי� מספור

 שילוט סקר
 )ר"תב(

235,000 233,724 1,276 

 169,687 2,212,215 2,381,902 כ"סה
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חשבת האג� מסרה לביקורת כי, היא אינה מבצעת תכנו) תקציבי  •

וכ), ביצוע תכנו) תקציבי שנתי נמצא תחת מוטת אחריותה של 

 מנהלת המחלקה וראש האג�. 

  :הביקורת סבורה כי

 בתקופה הכנסותו הוצאות תכנו) שמטרתו ניהולי כלי הוא תקציב •

 פי על תקציבי תכנו) ביצוע. הפעילות תחילת לפני מסוימת

 המחלקה של הפעילות מסגרת את המשקפי� תקציביי� סעיפי�

 למחלקה יאפשר פעילות לכל צההמוק הסכו� של מראש וקביעה

 סכו� של קיומו, כ) על יתר. אפקטיבי באופ) התקציב את לנצל

 השימושי� היק� ס" את לבחו) מאפשר, מראש מתוכנ)

 סדרי ועל זה סכו� על שינויי� של והשפעת� המתוכנני�

 תוכנית שלמרות הדבר פירוש .המחלקה בפעילות העדיפויות

 להיק� מודעת היא אי), קההמחל מנהלת בפני העומדת העבודה

 שאינה בתוכנית כא) מדובר ולכ) לרשותה העומד התקציב

 .וההיפ" לתקציב מקושרת

בנוס�, ביצוע מעקב שוט� אחר התקציב יאפשר להתריע בפני  •

הנהלת האג� על קיומ) של יתרות תקציביות בלתי מנוצלות אשר 

  ניצול) יסייע בפיתוח של תחו� השילוט בעיר. 

  

   :ורתהמלצות הביק

מומל0 לתכנ) את התקציב השנתי כ" שיותא� וישק� את תוכנית  •

  העבודה השנתית של המחלקה. 

לצור" ניצול אפקטיבי של ומימוש היעדי� והמטרות של  •

 המחלקה, מומל0 לבצע מעקב תקציבי לאור" השנה. 

  

  :הביקורת לממצאי ומודעות עירוני שילוט מחלקת מנהלת תגובת

 אשר,האג� חשבת באמצעות מתבצע התקציב אחר ומעקב בקרה"

. מאושר לתקציב בהתא� הזמנות הוצאות על היתר בי) אחראית

  ". האג� חשבת אצל נמצא מפורט מידע
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�עירוני שילוט .3.2 

 לאוטומציה החברה נציגת ידי על לביקורת שהועברו הנתוני� מתו& .3.2.1

 בשטחה השלטי� מצבת ,כי עולה 20.06.2011 בתארי& העירייה של

 פי על שלטי� 8,889 כללה 2011 לשנת נכו", העירייה של יהמוניציפאל

 : שלהל" החלוקה

 כמות  סוג השלט 

 6,888 שלט רגיל 

 169 ק נוס% �שלט מעל ק

 381 שלט בולט דגל 

 412 שלט נייד 

 53 שלט על גג 

 954 פרסו� חוצות שאינו מתחל% 

 4 שילוט באמצעי� אלקטרוניי� 

 28 שלט באתר בניה 

  8,889  שלטי� סה"כ 

 לשנת נכו", בעיר השלטי� סוגי התפלגות את המציג תרשי� להל" .3.2.2

2011 : 
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�שלט להצבת בקשהה תהלי" .3.3 

 לפנות מתבקש, חדש שלט להצבת היתר לקבל המבקש עסק בעל .3.3.1

 על מוגשות היתר לקבלת בקשות". בקשה טופס" ולמלא למחלקה

 בקשותה את מעבירה אשר המחלקה למזכירת עסקי� בעלי ידי

 מנהלת חברי� בוועדה). הוועדה :להל"( שילוט לוועדת המצטברות

 דחיית או אישור על אחראית הוועדה. האג% וראש המחלקה

  . הבקשות

 במקומות או/ו מורכב מבנה בעלי שלטי� להצבת מיוחדות בקשות .3.3.2

 בה) מרכזית וועדה: להל"( מרכזית שילוט בוועדת נידונות חריגי�

  , גזבר, ל"סמנכ: וביניה� העירייה של הבכיר הדרג חברי�

  .     המחלקה ומנהלת האג% ראש פטי,ש- מיוע

  

  :כי עולה הביקורת מממצאי

 הקריטריוני� את המפרט ומעודכ) ברור עבודה נוהל קיי� לא •

 .שילוט להצבת הבקשות לאישור או/ו לדחייה

  

  :הביקורת לממצאי ומודעות עירוני שילוט מחלקת מנהלת  תגובת

 אשר, נוהל לביקורת הוצג הביקורת דוח בטיוטת יו)הד במהל""

  ".זה בנושא עבודה  כנוהל משמש המחלקה מנהלת לדברי

  :ומודעות עירוני שילוט מחלקת מנהלת לתגובת הביקורת התייחסות

 מכתב המחלקה למנהלת מהביקורת הועבר 05/06/2011 בתארי"

 וניעיר שילוט במחלקת הביקורת במסגרת" נתוני� קבלת: "בנושא

 העבודה נהלי כל את) 2 סעי�( מבקשת הביקורת בו, ומודעות

 לא הביקורת דוח טיוטת לסגירת עד. המחלקה של הפנימיי�

. שלט להצבת בקשה הגשת: של בנושא עבודה נוהל לביקורת הועבר

 הדוח בטיוטת הדיו) במהל" לביקורת הוצגו שכ) הנהלי�,  כי יצוי)

  .האג� מנהל של אישור וללא תארי" ללא היו

 

 להתכנסות וקבועי� מוגדרי� מועדי� האג� ידי על נקבעו לא •

  .שילוט להיתר בבקשות ודיו) הוועדה
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  :הביקורת לממצאי הסביבה איכות אג� מנהל  תגובת

 פגישות במסגרת כי לביקורת מסר הסביבה איכות אג� מנהל"

 שילוט היתר למת) הבקשות נידונות,  המחלקה מנהלת ע� עבודה

 אלו עבודה פגישות לדבריו. השוטפי� לדברי� �בנוס וזאת

 מועדי� פי על כי לביקורת  נמסר, כ) כמו. לשבוע אחת מתקיימות

 ארבעה�לשלושה אחת השילוט וועדת מתכנסת מראש קבועי�

 ".חודשי�

 להתכנסות וקבועי� מוגדרי� מועדי� העירייה ידי על נקבעו לא •

 . המרכזית הוועדה

 במהל" המרכזית הוועדה כנסותלהת תיעוד מצאה לא הביקורת •

 סיו� למועד נכו), כי הביקורת בפני הובא, כ) כמו. 2010 שנת

 אחת פע� התכנסה המרכזית הוועדה), 2011 אוגוסט( הביקורת

 בלבד אחד פרוטוקול לביקורת הומצא( 2011 שנת במהל" בלבד

  ). 2011 לשנת המתייחס

  :הביקורת המלצות

, תקי) מינהל על ושמירה באג� העבודה תהליכי ייעול לצור" •

 את המפרט, וברור מסודר עבודה נוהל ולהטמיע להגדיר מומל0

 מגדיר ואשר לשילוט בקשות אישור או לדחייה הקריטריוני�

 . הוועדה של ההתכנסות מועדי את

, נאותה ציבורית שקיפות רמת וקיו� השירות שיפור לצור" •

 מועדי את העירייה של האינטרנט באתר לפרס� מומל0

 . הוועדה של ההתכנסות

 העבודה בתהליכי והאפקטיביות השקיפות הגברת לצור" •

 הוועדה התכנסות מועדי את ולפרס� לקבוע מומל0 בעירייה

 .המרכזית

 

 בנוהל מדובר לא הביקורת לדעת" (שלט להצבת בקשה נוהל" קיי� .3.3.3

)   המחלקה מנהלת לעצמה שקבעה עבודה בהוראת אלה, ממש

 זאת בהוראה. שלט להצבת היתר ת"מ בעת המחלקה את המשמש

 שילוט בנושא לבקשות הרלוונטיי� שוני� קריטריוני� ישנ�

  :כדלהל"
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 אישור/תמונה תכלול שלט להצבת בקשה � בנוהל 2 סעי% •

  .התחייבות טופס/חשמלאי

 להצבת אישור קבלת לצור& הנדסה לאג% פניה � בנוהל 3 סעי% •

  .עמודי� על שלט

 של אישור וקבלת שילוט וועדתב בבקשה דיו" � בנוהל 5 סעי% •

  .האג% מנהל

 ובו למבקש המחלקה ממנהל תשובה מכתב מת" � בנוהל 6 סעי% •

 .ההחלטה פירוט

  

  : כדלהל", 2010 בשנת למחלקה שהוגשו, בקשות 5 דגמה הביקורת .3.3.4

 שלט להצבת בקשה: בנושא פנימי נוהל על מדג�

 510531528 28126530 570038703 513751925 513818765 פ"ח

 בנוהל סעי�

  אישור/תמונה
 טופס/חשמלאי

   התחייבות

  תקי" תקי" תקי"  תקי"  תקי"

   מנהל אישור
  לגבי הנדסה

 עמודי� על שלט

  תקי" תקי" תקי"  תקי" תקי) לא

 שילוט בוועדת דיו)
 אג� מנהל ואישור

  תקי" תקי" תקי"  תקי"   תקי"

 מכתב הפקת
 למבקש תשובה

 תקי) לא תקי) לא תקי) לא תקי) לא תקי) לא

   אחר מעקב
 מאושרת בקשה

 תקי) לא תקי) לא תקי) לא תקי) לא תקי) לא

 

  , כי  עולה הטבלה מנתוני .3.3.5

 מנהלת של ברור תשובה מכתב נמצא לא התיקי� 5 בכל •

 .ההיתר למבקש המחלקה

 במחלקה מעקב ניהול על המעיד תיעוד נמצא לא התיקי� 5 בכל •

 .המאושרת הבקשה אחר

 מנהל אישור נמצא לא, שנבדקו התיקי� 5 מתו" דאח בתיק •

 על שלט להצבת הנדרש חיצוני קונסטרוקטור של או/ו הנדסה

 .עמודי�
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  :הביקורת לממצאי ומודעות עירוני שילוט מחלקת מנהלת תגובת

 בבקשה, בכתב תשובה במת) צור" אי) המחלקה מנהלת לדברי"

 נמסרת ודעההה, הבקשה אישור אחרוש היות שילוט היתר למת)

  ".השלט היתר לקבלת מתייצב והוא למבקש טלפונית

  

    : הביקורת המלצות

 העלולי� הבטיחותיי� הנזקי� ומזעור הסיכוני� צמצו� לצור" •

 הבטיחות בתקני עומד שאינו שלט הצבת בשל, להתרחש

, מוסמ" מגור� בטיחות אישור לקבלת לדאוג יש, הנדרשי�

 .השלט להצבת אישור מת) בטר�

, נאותה ציבורית שקיפות רמת וקיו� השירות שיפור "לצור •

) להיתר בקשה דוחה/המאשר" (תשובה שמכתב" לוודא מומל0

  .  למבקש יישלח

  

 תבהצ אחר לפקח נדרשת העירייה ,העיריות לפקודת 246 סעי% פי על .3.3.6

 שילוט מפקח .אחרי� במקומות או עסק במקומות ושלטי� מודעות

 שלטי� איתור לצור& יומי מעקב מבצע) המפקח: להל"( עסקי

 המאותרי� השלטי�. שילוט אגרת תשלו� וללא היתר ללא הוצבוש

 לאוטומציה החברה של הגבייה למערכת המפקח ידי על מוזני�

  ".במערכת שלט עדכו" נוהל" פי על) המערכת :להל"(

 במערכת קיימי� היו שלא השלטי� הזנת הלי& את בחנה הביקורת .3.3.7

, 2010 בשנת והוזנו שאותרו שלטי� 5 גמונד. המפקח יל ידע והזנת�

 :  כדלהל"

 "במערכת שלט עדכו) נוהל"

  403/02 6928001/03 11110006/13 88643000041/08 שלט' מס

 

7722001/01  

 

 בנוהל סעי�

 תארי".א
 צילו�

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

  ' מס.ב
 נכס

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 חשבו).ג
 משל�

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 מחזיק.ד
 הנכס

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

' מס.ה
 פ"ח/ז"ת

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"
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 "במערכת שלט עדכו) נוהל"

  403/02 6928001/03 11110006/13 88643000041/08 שלט' מס

 

7722001/01  

 

 בנוהל סעי�

  ' מס.ו
 טלפו)

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 כתובת.ז
 נכס

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 כתובת.ח
 לדואר

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 פרטי.ט
 שלט

 תקי" תקי" תקי" תקי" תקי"

 

 באופ) מתבצע למערכת שלטי� הזנת הלי", כי עולה ההטבל מנתוני .3.3.8

  .תקי)

  

  :הביקורת הערת

 אכ), המפקח ידי על שמאותרי� השלטי� כל הא� לבדוק נית) לא

 פע�, היינו מפצה בקרה קיימת, כי יודגש. למערכת מוזני�

 לאתר שאמור תלוי ובלתי חיצוני שילוט סקר נער" בשנתיי�

 או/ו היתר ללא העיר של ליהמוניציפא בשטחה המוצבי� שלטי�

  .שנתית אגרה בגינ) שולמה שלא

  

  :הביקורת המלצת

 שוט� עדכו) להבטיח מנת על, בשנה פע� לפחות שילוט סקר לקיי�

  .הנתוני� של

: להל"( העזר חוק הוראות פי על שגובשו הקריטריוני� פי על .3.3.9

 שהוא במוב", לרבי� הודעה בבחינת שהוא פרסו�) הקריטריוני�

 או בשלט הכתוב את הציבור לידיעת ומביא הרבי� תלרשו נשק%

 בהיתר חייב, )עירוני מידע המציגי� מודעה או/ו שלט למעט( במודעה

  .שילוט אגרת ובתשלו� שלט להצבת

 התהליכי� המחלקה ידי על מתבצעי� הקריטריוני� אכיפת לצור&

  : הבאי�
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, חדשי� שלטי� הוצבו בא� הבודק המפקח של יומיי� סיורי� �

 . העזר בחוק המעוגני� בקריטריוני� עומדי� השלטי� א�וה

 עומדי� אינ� אשר שלטי� לבעלי קנס ברירות או/ו התראות מת" �

 .העזר לחוק בדרישות

 איתור לצור& חיצונית חברה ידי על שנתי שילוט סקר ביצוע �

  .הגבייה למערכת והזנת� חדשי� שלטי�

  

  , כי עולה הביקורת מממצאי

 אחר ופיקוח בקרה לביצוע המחלקה הלתמנ של תיעוד קיי� לא •

 המפקח, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת. המפקח עבודת

 הסיורי� ממצאי אודות המחלקה למנהלת הפל בע מדווח

 לבעלי קנס וברירות התראות מת) הלי" וניהול היומיי�

 פעולות על מתועד דיווח עדריה הביקורת לדעת. השלטי�

 .במחלקה והבקרה וחהפיק בהלי" ליקוי מהווה המפקח

 מנהלת של קבועות עבודה ישיבות לקיו� תיעוד קיי� לא •

 .עבודתו של התפוקות בחינת לצור" המפקח ע� המחלקה

 ואשר פקחמה עבודת את המגדיר ברור עבודה נוהל קיי� לא •

. השטח עבודת בביצוע אותו המנחי� הקריטריוני� את מפרט

 שיקול פי על רבה במידה פועל הפקח ברור עבודה נוהל בהיעדר

 .העזר לחוק הקריטריוני� בפירוש דעתו

  

  :הביקורת לממצאי ומודעות עירוני שילוט מחלקת מנהלת  תגובת

 אשר, נוהל לביקורת הוצג הביקורת דוח בטיוטת הדיו) במהל""

  ".זה בנושא עבודה  כנוהל משמש המחלקה מנהלת לדברי

  :ומודעות וניעיר שילוט מחלקת מנהלת לתגובת הביקורת התייחסות

 למנהלת מהביקורת הועבר 05/06/2011 בתארי", הביקורת בתחילת

 הביקורת במסגרת" נתוני� קבלת: "בנושא מכתב המחלקה

 את) 2 סעי�( מבקשת הביקורת בו, ומודעות עירוני שילוט במחלקת

  .  המחלקה של הפנימיי� העבודה נהלי כל
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: כללי באופ). דהעבו נהלי שני לביקורת נמסרו הזדמנות באותה

 סעיפי� באות� עבודה נוהלי קיימי� לא כי התרשמה הביקורת

 ללא" מסמכי�" הוצגו הדוח בממצאי הדיו) בעת א". רלוונטיי�

. עבודה נהלי המבוקרי� לדעת מהווי� אשר חתימה וללא תארי"

 מסרילה אמורי� היו אלו מסמכי� ,חוק יפל שע למרות וזאת

  .    ידה על שנתבקשו בעת לביקורת

 

 השלטי� בעלי כל של מעודכנת רשימה במחלקה קיימת לא •

 מנהלת ידי על שנמסר כפי, שילוט להצבת היתר ללא הפועלי�

  . המחלקה

  

  : הביקורת המלצות

  :המפקח לעבודת וקריטריוני� עבודה לנוהלי הנוגע בכל

 הגדרת באמצעות המפקח עבודת אחר ופיקוח בקרה לבצע •

 שבועיות עבודה בישיבות תהובחינ שבועית עבודה תוכנית

 . מראש שייקבעו

 הקריטריוני� את ברור באופ) מגדיר אשר עבודה נוהל לכתוב •

 הגדרת, לרבות. בעבודתו המפקח את ינחו אשר, העזר חוק מתו"

  ).הזנה כמויות לגבי( חודשיות או שבועיות, יומיות תפוקות

 בשל להתרחש העלולי� הבטיחותיי� הנזקי� צמצו� לצור" •

 בחוק שהוגדרו בקריטריוני� עומדי� אינ� אשר שלטי� הצבת

 לפעול העירייה על, כדי) השילוט אגרת גביית ולצור" העזר

  .היתר ללא הפועלי� השלטי� בעלי לכל בנוגע מידע ריכוז לצור"

  

 :)היתר ללא( שלטי� אחר למעקב הנוגע בכל

 שילוט הצבת אחר שוט� ופיקוח מעקב תנהל המחלקה מנהלת •

 .נדרשי� קריטריוני� וללא יתרה קבלת ללא

), המפקח של בעזרתו( שוטפת אכיפה תייש� המחלקה מנהלת •

 .השנתי הסקר לממצאי בהתא� זאת וכל
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�טוליש הסרת .3.4 

 עומדי� אינ� אשר השלטי� הסרת הלי& את לבדוק ביקשה הביקורת .3.4.1

 תשלו� את הסדירו טר� בעליה� ואשר העזר לחוק בקריטריוני�

 . השילוט אגרת

  

 ברור מחלקתי עבודה נוהל קיי� לא, כי עולה הביקורת מצאיממ

 עומדי� שלא השלטי� הסרת הלי" את המסדיר ומאושר

 את הסדירו לא שבעליה� או/ו העזר בחוק המוגדרי� בקריטריוני�

  .השילוט אגרת תשלו�

  

 כל אודות הנתוני� ריכוז לצור& כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

 שילוט סקר 2009 בנובמבר התבצע, העיר ברחבי המוצבי� השלטי�

 ידי על הוגשה הסקר נתוני עיבוד לאחר. חיצונית חברה ידי על

 שמומל- שלטי� הכוללת רשימה האג% ראש לידי המחלקה מנהלת

 . להסיר�

  

  ,כי עולה הביקורת מצאיממ

 לצור" משויש אשר הקריטריוני� את המפרט מסמ" נמצא לא •

 . ברשימה שנכללו השלטי� את דווקא להסיר ההחלטה קבלת

6,500�כ מתו" שלטי� 22 הסרת על המליצה המחלקה מנהלת • 

 ).אחוז מחצי פחות( הסקר במהל" שנסקרו שלטי�

 הגשת למועד נכו), 2009שנת  במהל" בוצע שהסקר למרות •

 מנהלת יל ידע להסרה שהומלצו השלטי�, הביקורת דוח טיוטת

  . הוסרו טר�, המחלקה

  

  :הביקורת הערת

 השלטי� למספר הסיבה כי לביקורת מסרה ההמחלק מנהלת

 הלי" של גבוההה העלות בשל, יחסית נמו" הינו להסרה שהומלצו

  ).הרשות חשבו) על שמועמסת( ההסרה
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  :הביקורת המלצות

 להסרת החלטות קבלת לצור" ברורי� קריטריוני� גיבוש •

 .שלטי�

 .השלטי� הסרת לביצוע עבודה ותוכנית מני�זח לו גיבוש •

 אשר היתר ללא וחלק� ישני� שחלק� בשלטי� מדוברו הואיל •

 קריטריוני� לרבות( לקריטריוני� בניגוד והוצבו ייתכ)

 לסיכוני העירייה של החשיפה את לבחו) מומל0), בטיחותיי�

 לאור בייחוד, זאת. להיגר� שעלול בטיחותי נזק בגי) תביעה

 על ומועמסת גבוהה ההסרה עלות, כי המחלקה מנהלת תגובת

 .  הרשות )חשבו

  

�שילוט אגרת בגי) חובות גביית .3.5 

 של שילוט אגרת בגי" חובות של הגבייה נתוני את בחנה הביקורת .3.5.1

 בתארי& לביקורת שהועברו מהנתוני�. העירייה כלפי השלטי� בעלי

 ,2010 לשנת נכו", כי עולה הגבייה מחלקת מנהלת ידי על 03.07.11

 אחרות והוצאות וטשיל אגרת בגי" השלטי� בעלי של החובות יתרת

 : הבאה החלוקה פי על ., 3,038,116 של ס& על עמדה העירייה כלפי

�(ב  2010 � חובות בגי) שילוט - ( 

קוד  בנושא: שילט סוג החוב
  מערכת

אחוז 
 חייבי�

מס' 
 חייבי�

  אומד)
 החוב

בגי):  אגרות ביהמ"ש
  תביעות בעלי השלטי�

132  4.7% 209 39,929 

בגי): הוצאות אכיפה 
 ביית אגרת שילוט ג

135  1.4% 59 8,216 

  אגרתבגי):  ותחוב
 נטו שילוט

195  94% 4,220 2,986,757 

של בעלי  שיקי� חוזרי�
  השלטי�

131  0.004%  2  3,214  

  3,038,116  4,490  סה"כ

 

  , כי עולה הטבלה מנתוני .3.5.2

 שילוט בנושא העירייה כלפי החובות כ"סה 2010 לשנת נכו) •

 ואגרת אכיפה הוצאות, ש"ביהמ ותאגר, היתר בי) הכוללי�

 :ומתוכ�, לעיל בטבלה כמפורט - 3,038,116 ס" על עמדו שילוט

 כלפי החובות כ"מסה 94% �כ היוו שילוט אגרת בגי) חובות •

 .                                           שילוט בנושא העירייה
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  :כי סבורה הביקורת

 של הטיפול יניותמד בא� הדעת את לתת העירייה הנהלת על

 תורמת ואכ) דיו אפקטיבית" שילוט חובות" של בנושא העירייה

  .העירייה של הגירעוניי� החובות לצמצו�

  

  : הביקורת המלצות

 חודשי בסיס על גבייה ממחלקת לבקש המחלקה מנהלת על •

 .החייבי� של פתוחי� חובות) סטאטוס( נתוני

 פנייה א�ו הגבייה מחלקת בשיתו� לפעול יש הצור" במידת •

 בחייבי� לטיפול עזרה בכל העירייה פטי שלמש0 הליוע

 . בעייתיי�

, מבוטלות לא הכנסות רעדלהי דעתה לתת העירייה גזברות על •

 כלפי השילוט אגרות מחייבי החובות גביית מאי כתוצאה

 ).2010 לשנת נכו) - מיליו) 3�כ( העירייה

  

  :הביקורת הערת

 מת) את מתנה אינה ירייההע, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

, המבקש ידי על השילוט אגרת בתשלו� שלטי� להצבת ההיתר

 מת) או/ו בניה היתרי מת) של בהלי" בעירייה למקובל בניגוד זאת

  . עסק ו)יריש מת) או/ו לטאבו אישור

  

   :כי סבורה הביקורת

 להתנות מומל0 שילוט אגרת בגי) לעירייה החייבי� צמצו� לצור"

  אגרת עבור השלט בעל של בתשלו� שלט להצבת יו)הריש קבלת את

  .השילוט
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�שנתית שילוט אגרת .3.6 

 אגרת לשל� השלטי� בעלי נדרשי�, העזר בחוק 3 לסעי% בהתא� .3.6.1

 בחוק הקבוע התערי% פי על), שנתית אגרה: להל"( שנתית שילוט

 לצרכ" המחירי� למדד כפו% ואשר) השלט וגודל לסוג בהתא�( העזר

 גזבר סג", השנתית באגרה החיוב סכו� הגדרת לצור&. )המדד: להל"(

. למדד החיוב תערי% את ומתאי� מעדכ") הגזבר. ס:להל"( העירייה

 ידי על 13.07.2011 בתארי& לביקורת שהועברו לנתוני� בהתא�

 לשנת נכו" השילוט אגרות תעריפי את המציגה טבלה להל", הגזבר.ס

2011  : 

  תערי�   סוג השלט
� (ב(- 

 106.49 רגילשלט 

 106.49 ק נוס%�שלט מעל ק

 213.10 שלט בולט דגל

 319.57 שלט נייד

 319.57 שלט על גג

 319.57 פרסו� חוצות שאינו מתחל%

 319.57 שילוט באמצעי� אלקטרוניי�

 319.57 שלט באתר בניה

 

 אגרת בגי" בעיר שלטי� בעלי 30 של החיוב נכונות את בחנה הביקורת .3.6.2

 ).זה ביקורת לדוח' א נספח ראה( 2011 לשנת כו"נ שנתית שילוט

 שעלו השלטי� בעלי כלל מתו" 7, כי עולה הביקורת מצאיממ

 כפי, שנתית שילוט באגרת חוסר/בעוד� חויבו), 23 %�כ( במדג�

  : שלהל) בטבלה שמפורט
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 , כי עולה הטבלה מנתוני .3.6.3

) 511316820 )מ"ח �להל)( משל� חשבו)( נוס� ק�ק שלט עבור •

�כ( - 215 � כ של בחוסר השלט מבעל העירייה גבתה 50% (

 .מהנדרש

   העירייה גבתה) 511774150: מ"ח( בניה באתר שלט עבור •

�כ של בעוד� 642 - � . מהנדרש כפול 

 בחוסר העיריה גבתה) 520038605: מ"ח( בניה באתר שלט עבור •

 . מהנדרש) 66% �כ( - 616 �כ של

 בחוסר העיריה גבתה) 520040304: מ"ח( בניה באתר שלט עבור •

 . מהנדרש) 50% �כ( - 323 �כ של

 העירייה גבתה) 512304833: מ"ח( בניה באתר נוס� שלט עבור •

 .מהנדרש חמש פי - 1,260 �כ של בעוד�

  של בעוד� העירייה גבתה) 52918125 :מ"ח( הגג על שלט עבור •

 . מהנדרש) 148 %�כ( - 309 �כ

סוג 
 השלט

  אור" 
 

  רוחב
 

  שטח 
 

  תערי� 
 חיוב

  סה"כ 
 חיוב

חיוב ע"פ 
חישוב 

 הביקורת 

 �/חוסרעוד

שלט 
�מעל ק
 ק נוס%

400 50 200 4 210.60 425.96 215.3� 

שלט 
באתר 
 בניה

150 100 150 2 1,264.4 621.58 642.8 + 

שלט 
באתר 
 בניה

280 80 224 3 316.10 932.37 616.2� 

שלט 
באתר 
 בניה

300 60 180 2 316.10 639.14 323.04� 

שלט 
באתר 
 בניה

120 60 72 1 1,580.5 319.57 1,260.9+ 

שלט 
 על הגג

150 100 150 2 948.30 639.14 309.16+ 

שלט 
 על הגג

450 125 540 6 316.10 1,917.42 1,601.32+ 

שלט 
 על הגג

570 200 11,40 12 1,138.0 3,834.84 2,696.84- 
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   של בחוסר העיריה בתהג) 28771384: מ"ח( הגג על שלט עבור •

 .מהנדרש) 83% �כ( - 1,601 �כ

 של בחוסר העירייה גבתה) 510010960: מ"ח( הגג על שלט עבור •

 .מהנדרש) 70%�כ( - 2,696 �כ

 

 הפועלי�( חוצות פרסו� זכייני 4 של החיוב נכונות את בחנה הביקורת .3.6.4

) העירייה של הכלכלית החברה ע� התקשרות חוזה של בדר& בעיר

 . 2011 לשנת נכו" שנתית שילוט רתאג בגי"

 חויבו, חוצות פרסו� זכייני 4 מתו" 2 כי עולה הביקורת מממצאי

  : שלהל) בטבלה שמפורט כפי בחוסר/ בעוד�

  

סוג 
 השלט 

  אור" 
 

  רוחב 
 

שטח 
 השלט

תערי� 
 לחיוב

  סה"כ 
 חיוב

חיוב 
 הביקורת

  עוד�/
 חוסר

פרסו� 
חוצות 
שלט 
שאינו 
 מתחל%

11,30 3,000 33,900 339 107,157.90 108,334.23 1,176.33� 

שלט 
�מעל ק
 ק נוס%

16 300 48 48 105.30 15,339.36 15,234.06� 

 

 , כי עולה הטבלה מנתוני .3.6.5

 גבתה ) 511423394: מ"ח( מתחל� שאינו חוצות שלט עבור •

�כ(  - 1,176  �כ של בחוסר העירייה 1%.( 

 רייההעי גבתה) 512751900:מ"ח( נוס� ק�ק מעל שלט עבור •

�כ(  - 15,339 �כ של בחוסר 99%.( 

  
  

  :הביקורת המלצות

 בעלי איתור לצור", ומייצג רחב מדג� לבצע המחלקה מנהלת על •

  . הנדרשי� התיקוני� הכנסת כולל שגוי באופ) שחויבו שלטי�
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 מכתבי שגוי באופ) שחויבו השלטי� לבעלי להפיק מומל0, בנוס�

 התקי) הסכו� ע� קנתומתו חדשה חיוב תעודת בצירו� הסבר

 בעוד� שחויבו השלטי� לבעלי המגיע הכספי הזיכוי או/ו לחיוב

 .בחוסר או/ו

 כ" ולשפרה הממוחשבת המערכת  את לבדוק יש הביקורת לדעת •

 לטעיות חשש ללא, תקי) באופ) יחויבו השוני� השלטי� שסוגי

 .שגויי� חיובי� ימנעו ובכ" החישובי� בהזנת

   

�שילוט אגרות בחיובי ותיקו) ביטול .3.7 

 התיקו" או/ו הביטול תהלי& נאותות את לבחו" ביקשה הביקורת .3.7.1

 הביקורת. המחלקה מנהלת ידי על המתבצע השילוט אגרות בחיובי

 ואל המחלקה מנהלת אל רשמית בקשה 20.06.11 בתארי& העבירה

 הנתוני� קבלת לצור&, בעירייה הפועלת לאוטומציה החברה נציגת

 . התהלי& ביצוע נאותות ובחינת הנדרשי�

  

 הנתוני� אליה הועברו לא )2011 אוגוסט( הביקורת סיו� עד

, הרלוונטיי� הנתוני� את קיבלה לא והביקורת הואיל. הנדרשי�

 אגרת של התיקו) או/ו הביטול תקינות נושא  את לבחו) נית) לא

� בסעי� המדג� מנתוני, כי לציי) מבקשת הביקורת. השילוט 2.6.2  

 מהותיי� חיוב פערי קיימי� כי לראות נית) ,לעיל 2.6.4 ובסעי�

  .מעמיק בטיפול שחייבי�

  

�שילוט להצבת קריטריוני� .3.8 

 בחנה הביקורת. מדגמית שטח ובדיקת סיור בוצע 21.06.11 בתארי& .3.8.1

 העיר ברחבי המוצבי� השלטי� של התאמת� מידת את

 חיוב ביצוע, וכ" העזר חוק הוראות פי על גובשו אשר לקריטריוני�

. העזר בחוק כנדרש, שנתית באגרה והמפרסמי� השלטי� בעלי של

 : שטח בביקורת שאותרו השלטי� להל"
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 : ערי� קניו" .3.8.2

 רגל הולכי גשר של החיצוני צידו על המוצבי�" IMAX" של שלטי�  .א

 לגבי הביקורת והמלצות ממצאי� ריכוז ראה( ערי� קניו" בתו&

  ).שנתית באגרה חיוב: בנושא' ג�ו'  ב', א סעיפי�

  

  

 בחוק המוגדר הקריטריו) פי על, כי עולה הביקורת מממצאי

"שילוט על גשרים": "בגשרים בעלי  ):הקריטריו): להל)( העזר

  מעקה בנוי ואטום, ניתן יהיה לאשר שילוט מוגבל..." 

  .בקריטריו) י�עומד, לעיל ושהוצג י�השלט

  .ערי� בקניו" הפזורי�)  אפ�רול( ניידי� י�שלט  .ב
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"שילוט שהצבתו  :הקריטריו) פי על,  כי עולה הביקורת צאימממ

 שהוצג השלט אסורה": "שלט נייד ... למעט המקרים שהותרו..."

  .בקריטריו) עומד, לעיל

  .ערי� קניו" של החיצוני הקיר על ויהתל IMAX של שלט  .ג

  

"שילוט חוצות : הקריטריו) פי על, כי עולה הביקורת מממצאי

" שילוט חוצות יוצב אך ורק על גבי  ופרסום בשטחים ציבוריים":

 עומד, לעיל שהוצג השלט תשתית העשויה אבן/בטון/לבנים/פלדה..."

  .בקריטריו)

 באגרה חיוב בנושא' ג�ו 'ב, 'א סעיפי� לגבי ממצאי� ריכוז להל"  .ד

 : שנתית

 תשלו� על אישור בפניה הוצג, כי לציי) מבקשת הביקורת •

, כי יודגש. לקניו) 0ומחו בתו" המוצבי� IMAX שלטי 34 בגי)

 לדעת נית) לא ולכ) ערכי חד באופ) מזוהי� אינ� השלטי�

 השלטי� כל הא� או/ו השלטי� הכל ס" מתו" אילו בוודאות

 .העזר בחוק כנדרש שנתית באגרה מחויבי�

 למערכת נקלטו ערי� בקניו) האמורי� השלטי�, כי יצוי) •

 סוקר דיי על הגדרת� לגבי מדויקי� לא נתוני� פי על הגבייה

 של הכולל המספר את לא לאמת נית) לא לכ" אי. חיצוני

  . השלט לסוג בהתא� גודל� את ולא בנפרד סוג בכל השלטי�
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  :הביקורת המלצת

  יהיה שנית) מנת על שלט כל עבור זיהוי ומספר רישו� לבצע 

 שלטי כדוגמת מרובי� שלטי� חיוב על שלמות בקרת לקיי�

IMAX .  

 ממצאי� ריכוז ראה( .ערי� בקניו" מוצבה קשיח לאו תלוי שלט  .ה

  '):ז�'ה לסעיפי�

  

 

 .ערי� בקניו" מוצבה" סושי מסעדת" של קשיח ולא תלוי שלט  .ו
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  .ערי� בקניו" המוצב" למטייל חנות" של קשיח ולא תלוי שלט  .ז

  

  

שילוט שהצבתו ": הקריטריו) פי על ,כי עולה הביקורת מצאיממ

 טקסיים עירונייםים למעט לצרכים אסורה":"שלטי בד...דגלים פרסומי

   שיחויבו באישור מיוחד..."

. בחוק כנדרש בקריטריוני� עומדי� אינ�' ז�ו' ו', ה שלטי�

 חוק פי על כנדרש שנתית באגרה חויבו לא השלטי� בעלי בנוס�

  .העזר

  

'  ז�ו' ו', ה, השלטי� בעלי, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

 ימי� לחודש הוצבו השלטי�ש מפני שנתית באגרה חויבו לא

 בקניו) שהתקיי�", עברי הספר שבוע" אירועי במסגרת, בלבד

  .ערי� קניו) והנהלת המחלקה מנהלת מול נעשה התיאו�. ערי�

 מנהלת בסמכות ה� כאלה סיכומי�, כי הביקורת בעיני תמוה

"אך ורק , כי קובע העזר לחוק) ה(3 שסעי� במיוחד המחלקה

ר אדם או מוסד מתשלום האגרה, כולה או ראש העירייה רשאי לפטו

  מקצתה".
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  גשר של החיצוני בצידו התלוי" דלתא" חברת של קשיח לא שלט  .ח

 . �יער קניו" בתו& הנמצא רגל הולכי

  

  

"שילוט שהצבתו : הקריטריו) פי על ,כי עולה הביקורת מצאיממ

 נייםטקסיים עירואסורה":"שלטי בד...דגלים פרסומיים למעט לצרכים 

 כנדרש בקריטריו) עומד אינו' ח שלט שיחויבו באישור מיוחד..."

  . שנתית באגרה מחויב השלט בעל, בר�. בחוק

  

 ערי� בקניו" ראווה חלו" גבי על המוצג" FOX"  חברת של שלט  .ט

 ')י�ו' ט לסעיפי� ממצאי� ריכוז ראה(
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 בקניו" ראווה חלו" גבי על גהמוצ" נמרוד נעלי" חברת של שלט  .י

 .ערי�

  

  

  

"שילוט/מודעה על : הקריטריו) פי על, כי עולה הביקורת מממצאי

חלון ראווה":"...תותר הצבת שילוט מאחורי חלון הראווה של בית 

העסק/או הדבקת מודעה בצידו הפנימי, בתנאי שאינם גורעים משקיפות 

  החלון...".

, בר�. בחוק כנדרש בקריטריוני� עומדי� אינ�' י�ו' ט שלטי�

  .שנתית באגרה מחויבי� השלטי� בעלי
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  :העיר ברחבי שלטי� .3.8.3

  ".לילדי� מעוצבי� בגדי�: "שלט, 8 אלעזר דוד' ברח .א

 

 

  

 חויב לעיל שהוצג השלט בעל, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא. שנתית באגרה

  

 ."יע% מעבדות" :של שלט תלוי ,52 ירושלי�' רחב  .ב
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 באגרה ביחו לעיל שהוצג השלט בעל, יכ עולה הביקורת ממצאימ

  שני� א" לא שיל� במש" כל התקופה.  8 �במש" כ שנתית

 מזה המקו� באותו פעילה אינה שהמעבדה לביקורת ידוע בנוס�

. נמסר לנו כי במחלקה נשקלת אכיפה יחסית רבות שני�

    משפטית כנגד הבעלי�.

 ."זיקרי שוקי" מספרת של שלטי�  .ג

  

  

   
  

 העסק בעל את חייבה המחלקה, כי עולה תהביקור מצאיממ

 למרות, זאת. בלבד שלטי� 5 בגי) שנתית באגרה" זיקרי שוקי"

  .שלטי� 7 הביקורת ידי על אותרו שטח שבביקורת
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 הנוספי� השלטי� שני, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

, העסק ש� את מציגי� אינ� ה� כי שנתית באגרה חויבו לא

 שלא החלטתה, כי לביקורת מסרה �בנוס. בלבד תמונות אלה

 נוספי� שלטי� שני בגי)" זיקרי שוקי" העסק בעל את לחייב

: 1 סעי�( העזר בחוק המעוגנת" שלט" המושג מהגדרת נבעה

מודעה הכוללת רק את שמו של אדם  -"שלט : כדלהל)) הגדרות

או שמו או טיבו של עסק או של מקצוע, או כל צירוף של 

  אלה...". 

  

  :קורתהבי הערת

 של עתדות חו אליה הועברה לא כי לציי) מבקשת הביקורת

, זה מסוג לפרשנות סימוכי) שתהווה, המשפטית המחלקה

  .  שלט המושג להגדרת המחלקה מנהלת שהציגה

  

  :כי סבורה הביקורת

 התלויות מודעות", מספרה"�כ המוגדר עסק בבית ומדובר היות

 שונות תספורות מציגות ואשר העסק בית של הראווה חלו) על

 לדעת יש, כ) על. העסק של לטיבו ברורה ראיה מהוות ומגוונות

 ,ועוד זאת. ועניי) דבר לכל" שלט"�כ להגדיר) הביקורת

   את ורק א" מסמי" העזר חוק, כי ומציינת חוזרת הביקורת

  .שילוט מאגרת הנחות או פטור במת) העיר ראש

  

  : הביקורת המלצת

 לקבל או/ו שנתית באגרה �הנוספי השלטי� שני את לחייב

  .בנושא בכתב מתועד משפטי ייעו0

  

 ושהביקורת שטח בביקורת שאותרו נוספי�ה שלטי�ה רשימת, להל" .3.8.4

 כנדרש שנתית באגרה מחויבי�, השלטי� בעלי הא� לבחו" ביקשה

 :  העזר בחוק
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 ".הדואר סני%: "של שלט מוצב,  1 נחשו"' ברח  .א

 אגרה בתשלו� מחויב טהשל בעל, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא. שנתית

  

 ושלט" רגבה מטבחי" של שלט מוצב: ירושלי� פינת נחשו"' ברח  .ב

 ".טריו ינוב: "של נוס%

 באגרה מחויבי� השלטי� בעלי, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא. שנתית

  

 ".השרו" סופר: "של שלט מוצב, 15 אוסטושינסקי' ברח  .ג

. שנתית באגרה מחויב השלט בעל ,כי עולה הביקורת מממצאי

   .תקי) ממצא

 

 " ח" נאות" קבוצת של שלט מוצב, 25 ארלוזורוב' ברח  .ד

. שנתית באגרה מחויב השלט בעל, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא

 

 ".רגבה מטבחי" של שלט מוצב בניה באתר, 52 ארלוזורוב' ברח  .ה

  .תיתשנ באגרה מחויב השלט בעל, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא

  

 סני% של החלונות גבי על, גוריו" ב"' רח פינת 27 רוטשילד' ברח  .ו

 .מרובות פרסו� מודעות מודבקות" אקספרס שופרסל"

  .שנתית באגרה מחויב המפרס�, כי עולה הביקורת מממצאי

  

 ":ראווה חלו" על מודעה/שילוט": הקריטריו) פי על כי יודגש

ון הראווה של בית העסק/או הדבקת "...תותר הצבת שילוט מאחורי חל

 עולה מודעה בצידו הפנימי, בתנאי שאינם גורעים משקיפות החלון..."

 בית של הראווה חלונות משקיפות גורעות הפרסו� מודעות ,כי

  .כנדרש בקריטריו) עומד אינו והמפרס� העסק
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 מוצבות חי תל' רח פינת ויצמ"' ברח, המרכזית התחנה גדר על  .ז

  " יזמקו", "אגוד בנק", "יאנג סא": "כגו" ותחבר של מודעות

 ".טוב– דיל"�ו

. שנתית באגרה מחויב המפרס�, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא

  

: חברות של שלטי� מוצבי�, 14 גלר' רח פינת וייצמ"' ברח  .ח

 ".ילט'ג"�ו" נוקיה"

  .שנתית באגרה מחויב המפרס�, כי עולה הביקורת מממצאי

  .תקי) ממצא

  

 אביבי" שלט מוצב", ירוקה סבא כפר: "השלט ליד שמחה' ברח  .ט

 ')י�ו 'ט לשלטי� ממצאי� ריכוז ראה" (מטבחי�

 

 .העלייה בשכונת" הפועל" במגרש המוצבי� שלטי�  .י

  

 אינ�' י�ו' ט השלטי� בעלי ,כי עולה הביקורת מממצאי

   .    העזר בחוק כנדרש, שנתית באגרה מחויבי�

  

 חויבו טר� השלטי� בעלי, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

 נקלטו שטר� חדשי� בשלטי� שמדובר כיוו) שנתית באגרה

  .שנתית באגרה חויבו טר� כ" ובשל הגבייה למערכת

  

  :הביקורת המלצת

 בה התקופה לכל לגבי שנתית באגרה השלטי� בעלי את לחייב

  . השלטי� הוצבו

  

: כגו" שלטי� מוצבי�" ספורטק" גדר גבי על, הפועל' ברח  .יא

 ".איטלקי עיצוב"�ו" קולמ"", "הממתקי� לכתממ"

 לכל חיוב ישנו בא� לדעת נית) לא כי עולה הביקורת מממצאי

 מזוהי� אינ� השלטי� כי העובדה בשל, לעיל כאמור שלט

 6 ישנ� כי לדעת שנית) כ", הגבייה במערכת ערכי חד באופ)

  . בדיוק אלו לדעת נית) לא א" מחויבי� שלטי�
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  :הביקורת המלצת

  יהיה שנית) מנת על שלט כל עבור זיהוי ומספר רישו� בצעל 

  .אחת בכתובת מרובי� שלטי� חיוב על שלמות בקרת לקיי�

  

 הקירות גבי על המוצבי� השלטי� בגי" הא� לבחו" ביקשה הביקורת .3.8.5

 אגרה גובה העירייה )המרכז: להל"( ''G'' המסחרי במרכז החיצוניי�

 .העזר בחוק כנדרש, שנתית

  אליה הועבר לא )2011 אוגוסט( הביקורת סיו� עד ,כי יודגש

  .הנדרש המידע

  

 הקיי� אד� בכח החוסר בשל, כי לביקורת מסרה המחלקה מנהלת

 הקירות גבי על המוצבי� השלטי� של הרב והמספר במחלקה

 את לרכז המחלקה מנהלת של ביכולתה אי), במרכז החיצוניי�

  .שנתית אגרהב השלטי� בעלי את ולחייב הנדרשי� הנתוני�

  

  :הביקורת המלצת

 המוגש 2012 לשנת התקציב הצעת בהכנת, המחלקה מנהלת על

 נוס� תקציב לקבלת מפורטת דרישה לעג), האג� מנהל לאישור

  . חיצוני סקר ביצוע לצור"

  : כי סבורה הביקורת

 לצור" הנדרשי� הנתוני� את לרכז למחלקה יסייע חיצוני סוקר

  .במרכז החיצוניי� הקירות גבי על י�המוצב השלטי� בעלי כל חיוב
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  'נספח א
  

  2011"חיובי� בגי) אגרת שילוט" שנת 
  

  
  
  

תאור סוג  חשבון משלם זיהוי שלט  מס"ד

  פיזי

אורך 

  השלט

רוחב 

  השלט

שטח 

  השלט

תעריף 

  לחיוב

סה"כ 

  חיוב

חיוב ע"פ 

חישוב 
  הביקורת

  עודף/חוסר

  4.76  425.96  421.20  4  888  240  370  שלט רגיל 513875898 523063168014  .1

  4.76  425.96   421.20  4  600  150  400  שלט רגיל 42964700 738310111  .2   

 2.38 212.98 210.60 2 180 90 200 שלט רגיל 40332694 81010106 .3

שלט  510482136 351045 .4
 בולט דגל

340 70 238 4 421.20 425.96 4.76 

על שלט מ 511316820 2537800128 .5
 ק"ק נוס%

 תקין 425.96 210.60 4 200 50 400

שלט  65172827 1876600111 .6
 בולט דגל

240 120 288 3 632.40 639.30 6.90 

שלט  511863805 222800205 .7
 בולט דגל

240 60 144 3 632.40 639.3 6.90 

שלט  34182105 900800104 .8
 בולט דגל

50 50 25 1 210.80 213.10 2.30 

שלט  17883711 2896100111 .9
 בולט דגל

40 40 16 1 210.80 213.10 2.30 

 3.47 319.57 316.10 1 70 70 100 שלט נייד 520043878 205003110040 .10

 3.47 319.57 316.10 1 70 70 100 שלט נייד 513701227 519600404 .11

שלט  511774150 504300208 .12
באתר 
 בנייה

150 100 150 2 1,264.40 621.58 642.82 

שלט  520038605 8890880018162 .13
באתר 
 בנייה

280 80 224 3 316.10 932.37 616.27 - 

פרסו�  514147479 523207176006 .14
חוצות 
שלט 
שאינו 
 מתחל%

220 70 154 2 632.20 639.14 6.94 

רסו� 0  65276255  204900206  .15
חוצות 
שלט 
שאינו 
  מתחל%

300  90  270  3  948.30  932.37  15.93 -  

פרסו�   512850413  1111001207  .16
חוצות 
שלט 
שאינו 
  מתחל%

250  100  250  3  948.30  958.71  10.41  
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תאור סוג  חשבון משלם זיהוי שלט  מס"ד
  פיזי

אורך 
  השלט

רוחב 
  השלט

שטח 
  השלט

תעריף 
  לחיוב

סה"כ 
  חיוב

חיוב ע"פ 
חישוב 
  הביקורת

  עודף/חוסר

  - 3.57  319.47  315.90  3  270  90  300  רגיל שלט  15889017  523163302002  .17

  - 4.76  425.96  421.20  4  350  100  350  שלט רגיל  513968636  1513300109  .18

 - 5.95 532.45 526.50 5 250 50 500 שלט רגיל 34129445 523049002012 19

שלט  4564563 506900302 20
 בולט דגל

80 60 48 1 210.80 213.10 2.30 - 

שלט  15975188 694010606 21
 בולט דגל

80 30 24 1 210.80 213.10 2.30 - 

שלט  25265067 60100405 22
 בולט דגל

80 80 64 1 210.80 213.10 2.30 - 

 - 10.41 958.71 948.30 3 216 120 180 שלט נייד 30375299 213600404 23

 - 3.47 319.57 316.10 1 80 80 100 שלט נייד 25386376 742300107 24

 - 3.47 319.57 316.10 1 70 70 100 שלט נייד 328619895 1547300104 24

שלט על  52918125 25400630 26
 הגג

150 100 150 2 948.30 639.14 309.16 

שלט על  28771384 519600211 27
 הגג

450 120 540 6 316.10 1,917.42 -1,601.32 

שלט על  510010960 503100104 28
 הגג

570 200 1140 12 1,138.00 3,834.84 -2,696.84 

שלט  520040304 8876210384201 29
באתר 
 בניה

300 60 180 2 316.10 639.14 -323.04 

שלט  512304833 89000102 30
באתר 
 בניה

120 60 72 1 1,580.50 319.57 1,260.93 


