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  ה בעיריחני
  כללי. 1

איתה נאלצות להתמודד רשויות מקומיות בשני�  ,יה הינה בעיהימצוקת החנ

  . האחרונות

העלייה ברמת החיי� הביאה למצב בו ישנ� משקי בית רבי� המחזיקי� ביותר 

מספר , בה בשעה שמספר כלי הרכב גדל, אול� אליה וקו� בה, מכלי רכב אחד

 את קצב וא�מספר החניות הציבוריות לא תלופי� לחאו , החניות בעיר נשאר בעינו

  .הגידול בכלי הרכב

 �ג� כשכבר , עד לפני כעשור.  בכלל, ללא חנייה לדיירי�,בעבר נבנו מבני�, למשלכ

וכ� ,  לדיירי�ת חניות אלההצמד ת לא היתה חוב,נבנו חניות בבתי� משותפי�

י� האחרונות נקבעו רק בשנ. לא כול� רכשו חנייה יחד ע� דירת�נוצר מצב שבו 

ה� לא תאמו תמיד את קצב הגידול של אוכלוסיית העיר , תקני חנייה א� ג� אז

ג� בשני� האחרונות כשנדרש תק� חנייה .  שברשות�מספר כלי הרכבגידול בוה

 יותר משני �בעלותשבמשפחות כבר  ישנ� ,של שני מקומות חנייה לכל דירת מגורי�

  .כלי רכב

  . יה בעיריוצרות מצוקת חנ בי� הגורמי� העיקריי� להיוה�, כאמור, עובדות אלה

  

, לפני כעשור לער�ה מועצת העירייה טיהחל, וזיה יחנמצוקת על על מנת להקל 

סדרת ה, ביניה� ,יה בעירי שנועדו להסדיר את החנ,לנקוט בשורה של צעדי�

 רבי�יה אזורית ברחובות ית חנציבוריי� יחד ע� הנהגחניוני� חנייה בתשלו� ב

  .מרכז העירב

   

החליט מבקר העירייה לבדוק את , עבודת הביקורת השנתיתתוכנית במסגרת 

על את נושא פיקוח , בי� היתר,  שוני� הכוללי��היבטיביה בעיר ינושא החנ

  . יה המוסדרתיוכ� את נושא החנייה בעיר החנ

  

�יה והתחבורה יהביקורת ערכה פגישות ע� האחראי� על נושא החנ, לש� כ

  .ובנוס  עיינה במסמכי� שוני� הקשורי� לעניי� סיירה ברחבי העיר, יהבעירי

  

  . 2004#2002הביקורת מתייחסת לשני� 
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  יהיפיקוח החנ. 2

  

  :יה מוסדרת המתבצעת בשני אופני�יבעיר מופעלת חנ, כאמור. 2.1

    חניוני� בתשלו� 11 של ,בעת עריכת הביקורת, הפעלת�, האחד         

  . מ"של החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בעבתפעולה          

  ). להל�, 3פרק  ב#הרחבה בנושא (         

    תו� סימו� מרכז העירברבי� רחובות  ביה אזוריתירת חנהסד, השני                     

   בתחילת ,המצביע על כ�, שפת המדרכה בצבע לב� והצבת תמרור          

  יה חופשית לכלל הציבור בשעות היו� ירת חנמאפש, ה זויחני. רחוב          

  ה יהחני, )17:00#07:00(לילה /ואילו בשעות הערב, )07:00#17:00(          

  יה יזאת באמצעות תו חנ, אזורהבתי� הגרי� במותרת רק לדיירי           

  ).להל�, 4 בפרק #הרחבה בנושא ( אזורי          

  

   המטפלת בהיבטי� הקשורי�# יהירשות החנ, רתעת עריכת הביקוב   2.1.2         

    תשתייכמ, באמצעות פקחיה לאכיפת חוקי התעבורה ברחובות העיר                    

  . אג  איכות הסביבהל                    

   העמדת  , מתאפשרת מכוח חוקי התעבורה וחוק עזר עירוני,אכיפה זו                    

   ,כאמור, מבוצעתהחנייה עבודת פיקוח . 1997 #ז"וחנייתו התשנ    רכב                 

  השייכי� למדור הפיקוח העירוני ,  עירוניי� חנייהעל ידי שמונה פקחי                    

  . שבאג  איכות הסביבה ורשות החנייה                    

    עובדות3 , איכות הסביבה מנהל אג הוא המנהלש, רשות החנייה ב                   

  . סגנית מנהל רשות החנייה ושתי פקידות קבלת קהל #נוספות                    

    החברה           תוכנת המחשב איתה עובדת רשות החנייה מסופקת על ידי           

   והיא מאפשרת קליטת דוחות טומציה במרכז השלטו� המקומילאו                    

  בדיקת זכאות להנפקת , הטיפול והמעקב אחריה�, עבירות חנייה                    

  .'תווי חנייה אזוריי� על פי הגדרת האזורי� וכו                    

  ,                     הביקורת מבקשת לציי� כי בעת סיו� כתיבת דוח הביקורת האמור

  ולה של החברה הכלכלית לתקופת ניסיו� על                     רשות החנייה עברה לניה

  .                    פי החלטת מועצת העיר

  

  ונציב תלונות רייה העי לנוכח פניות רבות של תושבי� ללשכת מבקר  2.1.3

  הביקורת , על קושי רב ביצירת קשר טלפוני ע� רשות החנייה, התושבי�           
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  מצב היוצר , ייה קיי� ופועל רק קו טלפו� אחדנוכחה לדעת כי ברשות החנ           

  .קושי רב לפוני� לרשות החנייה           

   קשר מתמיד מצרי� האופי עבודתה של רשות החנייה , לדעת הביקורת           

   הנגיש לציבור , מחייב מת� מענה טלפוני רב קווי,וזמי� בשעות הפעילות           

    . הפוני�           

           �  סגנית מנהל רשות החנייה ענתה לשאלת הביקורת ומסרה כי , יתר על כ

  הוספת קווי טלפוני� נוספי� , ממנהל רשות החנייה, בעל פה, ביקשה           

   לדבריה היות ואול� בקשותיה אלה לא טופלו על ידו, לרשות החנייה           

  נה תמיד שחסרי� קווי טלפו� פנויי�            האחראית על הטלפוני� בעירייה טע

 �  . להרחבת מרכזת הטלפוני� בקווי� חדשי�אפשרות           ואי

             

  , וי טלפו� נוספי� קויפעלורשות החנייה בהביקורת ממליצה כי  ,פיכ�ל          

  . לשיפור וייעול השירות לציבור הפוני�, אופ� מיידיב          

  ,  מציינת כי ע� העברת רשות החנייה ומשרדיה לחברה הכלכליתהביקורת          

  ה נפתרה על ידי הוספת מספר קווי טלפו� במשרדי בעיה, 2004          בסו  שנת 

    .ות החנייהרש          

  

   התקשרות קבלנית . 2.2    

  

   ,יהישמש כמנהל רשות החנמ ,מנהל אג  איכות הסביבה  2.2.1

   ,2002כי מחודש נובמבר מסר לביקורת , ת הביקורתבעת עריכ          

  . על ידי חברה קבלניתופעלי� יה המוסדרת בעיר מירותי החניש          

  לתקופה של שנתיי� ע� אופציה לטובת ההפעלה נחת� חוזה           

  .מדי שנהבחידוש  ,שלוש שני�לתקופה של  להארכה ,העירייה          

   

  שיפור מתמיד בהסדרת א יהתקשרות זו הרכזית של מטרתה המ          

   תו� ,גביית קנסות החנייהיחד ע� אכיפה מירבית של , נייה בעירהח          

   ואכיפת גבייתיה יהחנהסדרת  העלויות הקשורות למרביתהעמסת           

  הביקורת מצאה כי  ,זאת ועוד .על החברה הקבלניתקנסות החנייה           

  . להסדרת נושא זה נערכו שלושה מכרזי�          

  )להל�, 2.2.4יובא בפרק פירוט בנושא עריכת שלושת המכרזי� (          

            

  הקבלנית התמורה המוצעת לחברה נקבע כי האחרו�  מכרזבתנאי ה         

  .יהי בגי� גביית דוחות חנ, מס� ההכנסות בפועל,70%לא תעלה על          



 

  

51

 בחוזה שנחת� בי� העירייה לחברה 11.5על פי סעי�  כי , מצאההביקורת

 שמתקבלות מס! כל ההכנסות  69.6%קבלת מהחברה הקבלנית עולה כי 

ותו ת אוא, על ידי החברה הקבלנית, ייהחנהגביית דוחות אכיפת בגי� 

מהתשלומי� בגי� מס! כל ההכנסות המתקבלות  % )69.6%(בדיוק אחוז 

�דוחות חנייה המשולמי ,�ללא כל פעילות , באופ� יזו� על ידי החייבי

  . מצד החברה הקבלנית,אכיפת גבייה

  

משולמת לקבל� עמלה ג� , בפועלהיות ו תקי�מצביע על מצב לא  ממצא זה

יש , לדעת הביקורת . על ידי החייבי�יזו�על תשלומי� שבוצעו באופ� 

נסות  קתקבולי� בגי� ההכנסות מגבייתהלבצע הפרדה בי� שני סוגי 

 תקבולי� המתקבלי� ללא כל פעולת אכיפה מצד החברה :חנייה

 לעומת תקבולי� המתקבלי� לאחר ,הקבלנית וללא כל מעורבות מצידה

  .ולות אכיפה על ידי החברה הקבלניתנקיטת פע

על ההכנסות המתקבלות בגי� פעולות אכיפה של הקבל� יש לשל� לקבל� 

 בי� הקבל� לעירייה ואילו על ניהול משא ומת�תו! אחוז מסויי� שייקבע 

� לקבל�לההכנסות המתקבלות מתשלו� ייזו� של החייבי� יש לש, 

הנפקת בגי�  ל הקבל� העלויות ששיכסה את,  וסמלי בלבדיותראחוז נמו! 

   . והוצאות אחרות הקשורות בעניי�הדוח

  

  התחייבויות הקבל� לעירייה על פי הקבוע בחוזה ההתקשרות   2.2.2

  :את הנושאי� הבאי�,  היתרבי� ,כוללות           

   8 ( יהי מלוא עלויות שכר העבודה של פקחי החנכיסוי   •

 . ) פקחי�12                         פקחי� על פי החוזה ע� אופציה להגדלה עד 

     יה יגביית דוחות חנבטיפול על חשבו� החברה הקבלנית    •

   חברה ה(לו� לכל הרשויות תש ,משלוח התראות #הכולל                 

  עמלת  ,)'משרד התחבורה וכו ,דואררשות ה, לאוטומציה               

  תשלו� הוצאת גביית הדוחות וכל , תשלו� אגרות ,ד"עו               

   אכיפת� ,הוצאה אחרת הנחוצה לצור� גביית הדוחות               

 .נחוצי� לצור� האכיפהמקדמיי� ההליכי� הוקיו� כל ה               

    לפקחי  מסופוני�11, בי� השאר ,אספקת ציוד הכוללת  •

   , תיק נשיאהת כוללערכהכל . העירייה לצור� רישו� דוחות               

  ; מסופו� ע� מצלמה דיגיטלית מובנית ומדפסת תואמת               

   מחשבי� לשימוש משרדי הנמצאי� ברשות שלושה               
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  חיבור בי� לציוד ; משרדי  מדפסות לשימוששתי; ייההחנ               

 .הציוד האמור ויחידות המחשב השונות               

  החלפה ותיקו� של הציוד והשירותי�  ,תפעול ,תחזוקה  •

 .האמורי�                   

•  �  במשרדי , ועל חשבונוהעסקת שתי עובדות מטע� הקבל

  שתי הביקורת מציינת כי בנוס  ל. יה בעירייהיהחנרשות            

  המועסקת על ידי , נוספתעובדת עירייה ,  כאמורעובדות אלה           

  שימשה בעת עריכת הביקורת ואשר העירייה ועל חשבונה            

  בנוס  לתפקידה כחשבת האג  , יהיכסגנית מנהל רשות החנ           

  .ה וללא תמורה נוספת           לאיכות הסביב

  

  רבי� ה יכי דוחות חניבפני הביקורת יה ציינה יסגנית מנהל רשות החנ   2.2.3

  הדואר קיימת חלוקה  בנק כאשר בתוכנת המחשב של  ,משולמי� בדואר           

  לחברה ישירות  70% # לעירייה ו 30%אוטומטית המעבירה מהתשלו�            

  תחשבנויות השוטפות הנערכות ע� החברה הקבלנית  בה. הקבלנית           

   בי� העירייה לחברה הקבלנית על פי חלוקת ת הכספי�           מותאמת חלוק

  .   לעירייה30.4% # לחברה הקבלנית ו69.6%קרי , האחוזי� שבחוזה           

  שות יה אצל סגנית מנהל רייה ניתני� לתשלו� ג� ברשות החנידוחות החנ           

  , שכל העבודה נעשית על ידי רשות החנייה,  וג� במקרה זה על א יהיהחנ           

  את דוחות נית� לשל� , בנוס .  מהתקבולי� מועברי� לחברה הקבלנית70%           

  ופקדי� מהמשולמי� כל הכספי� כאשר ג� בבנקי� המסחריי�            החנייה 

  עירייה  לתקופה נערכת בגזברות התחשבנות בי� הואחת           לחשבו� העירייה 

  .           לחברה הקבלנית

  מעבירה הגזברות לחברה הקבלנית את חלקה , במסגרת התחשבנות זו           

  תו� בדיקת החובות הכספיי� של החברה הקבלנית  ,)69.6%(בהכנסות            

  . � הכולל שעות נוספותר הפקחילעירייה שעיקר� תשלו� עבור שכ           

  

  נחה שהושגה על ידי מנהל רשות החנייה במשא  ההכי הביקורת מציינת        

  ומת� להורדת המחירי� ע� החברה הקבלנית מסתכמת בס! הכל        

  כפי מהתקבולי� מדוחות החנייה  70% תשלו� של לעומת (!) %0.4%ב       

  .שהיה בהצעת המחיר במכרז       

         

    אבשיעור שלבמכרז  ההוצעשיה מסר לביקורת כי התמורה ימנהל רשות החנ       
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    פי שיחות שער� על,  לדבריו,נקבעה על ידו , מס� כל ההכנסות70%יעלה על        

   קבלניתהחברה המעסיקות את  אשר יה בערי� אחרותית חניוע� מנהלי רשו       

    החברהוד הוסי  מנהל רשות החנייה כי ע.  שבפועל זכתה במכרז בכפר סבא      

  יה יהיא החברה היחידה במדינה המספקת שירותי חנהקבלנית האמורה        

  .והיא החברה היחידה שניגשה למכרז מוסדרת       

  

  הביקורת מצאה , לעילדבריו של מנהל רשות החנייה כפי שפורטו על א�   2.2.4

  שלושה , כאמור ,יה מוסדרת בעיר התקיימויכי לנושא ביצוע שירותי חנ          

          �  . שג� זכתה בו, חברה אחת, ניגשה) 13/02' מס (לישילמכרז הש. מכרזי

  אול� שלוש חברות  ,לא הוגשה א� הצעה ) 3/01' מס(למכרז הראשו�           

   קנו ,ה הקבלנית שהועסקה בעת עריכת הביקורתחברג� הביניה�  ,שונות          

  , קנתה רק חברה אחת) 26/01' מס(את המכרז השני . המכרזמסמכי את           

  שלבסו� לא הגישה , החברה הקבלנית שהועסקה בעת עריכת הביקורת          

  .למכרז זה הצעה          

   הביקורת מצאה כי בעקבות שני המכרזי� הראשוני� קיימו ,זאתתרה מי          

   סיורי� ,  כאלו שקנו את המכרזי� וכאלו שלא,ת הקבלניות החברונציגי          

   ע� נציגי� של אג� איכות הסביבה ביניה� מנהל ופגישות ברחבי העיר           

   .האג�          

  .  הוסברה לנציגי החברות הקבלניות מהות המכרזי�,בפגישות אלה          

  

    עימו הביקורתמהיחה שקיי בש,ל החברה הכלכלית"מנכ, יתר על כ�          

    ,כי הוא היה מעוניי� לגשת למכרזי� האמורי�בפניה  טע� ,01/06/2004 %          ב

  ריו� החברה ור דירקט"ששימש ג� כיו ,אול� ראש העיר באותה תקופה          

  בפני ציי� הוסי� ו ,ל החברה הכלכלית"מנכ. הכלכלית מנע זאת ממנו          

  יה יכי א� החברה שבניהולו תקבל את תפעול שירותי החניקורת הב          

   %40%לטובת העירייה ו  60%תהיה של  חלוקת ההכנסות ,המוסדרת בעיר          

  . הכלכליתרהחבלטובת ה          

 חודשי� מאוחר 4.5 %כ , 19/10/2004ל החברה הכלכלית מיו� "להל� תגובת מנכ

ליטה להעביר את ניהול רשות החנייה לטיפול לאחר שמועצת העירייה הח, יותר

   :החברה הכלכלית

    60%-ס ו" לחכ40%למרות התייחסותי כי ניתן לבנות תמהיל הכנסות של , לגופו של עניין .3"

  ברצוני להבהיר כי לאחר בדיקה מעמיקה של ההוצאות הדרושות להפעלת רשות , לעירייה      

 .יל הנכוןיש לבחון מחדש את התמה, החניה      
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   החברההינה להמשיך ההתקשרות עם ) אשר התקבלה במועצת העיר(, המלצתי, בשל כך. 4

  ב "רצ( על מנת לבחון מקרוב את עלויות התפעול של רשות החניה 2005 בשנת הקבלנית     

  ידי למועצת העיר המפרטת את ההוצאות - שצורף לתוכנית העסקית שהוצגה על2' ביאור מס     

 ).ויותהצפ     

  כולל תשלום ,  אינו אחוז גבוה בהתייחס להוצאות שחלות על הזכיין70%, כמדומני, לפיכך. 5

 . פקחי חניה אשר אינם מבצעים אכיפת חניה בלבד8עבור      

  ללא דרישת , כי הזכיין מרוויח גם מדוחות ששולמו ישירות לעירייה, למרות המלצותיכם. 6

 ".אשר לא בהכרח עובדים עבורו,  הזכיין מממן פקחיםיש להתחשב כי, אכיפה כלשהי     

  

קיימת חשיבות בחיפוש אחר חברות אחרות המתמחות בביצוע , לדעת הביקורת

 חברה אחתתלויה במנע ממצב בו העירייה יזאת בכדי לה ,יה מוסדרתישירותי חנ

 על ידי הצעה שתוגש לעירייהה שיפור תו!וכ� לש� פתיחת תחרות בי� חברות 

  . החברות

ל החברה הכלכלית בי� שתי "תמוה בעיני הביקורת שינוי בעמדת מנכ, בנוס�

של מועצת בטר� קבלת ניהול רשות החנייה לידיו ולאחר ההחלטה , התקופות

  .להעביר את רשות החנייה לניהול החברה הכלכליתהעירייה 

  

ורט פשתהשוואה הביקורת עיינה בשלושת המכרזי� האמורי� וערכה ביניה� 

�זולת סעי  , שני המכרזי� הראשוני� דומי� במהות�הביקורת מצאה כי  .להל

 בי� שני המכרזי� הינה ההשוואה ,על כ� . 2.2.4.1בסעי  כפי שיוסבר , אחד

  :הראשוני� לעומת המכרז השלישי

  

2.2.4.1   �  ) 26/01(לבי� המכרז השני ) 3/01(ההבדל המהותי בי� המכרז הראשו

  במכרז הראשו� נקבע כי הזוכה יגבה את . ' במסמ� ב3.1.9הינו סעי                

  במכרז השני וג� במכרז . דוחות החנייה בהליכי� אזרחיי� בלבד              

  נקבע כי הזוכה יגבה את דוחות החנייה בכל אמצעי ) 13/02(השלישי               

  פטי של עיריית בכפו  לאישור היוע� המש, חוקי אשר יעמוד לרשותו              

  .כפר סבא              

                

  א ביצוע אכיפת גבייה על ידי הקבל� עלומשמעותו של שינוי זה ה              

               �  כלומר קיו� אמצעי אכיפה לא בהלי! , )יהיגב(פי פקודת המיסי

  טי לפעולות תו! הידרשות לקבלת צו שיפו) הוצאה לפועל(אזרחי               

  . אלא ביצוע אכיפת החוב באמצעי� מנהליי�,האכיפה              
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                השוני העיקרי בי� אכיפת חוב באמצעי� מנהליי� לבי� אכיפת חוב 

                באמצעי� אזרחיי� הוא כי באמצעי הראשו� אי� צור! בצו שיפוטי 

  ה המנהלית המתאפשרת על פי שיטת האכיפ.               לביצוע האכיפה

 �  מקנה לעירייה סמכויות אכיפה נרחבות ) גבייה(              פקודת המיסי

  אכיפה בהליכי� , לעומת זאת. צור! באישור גור� שיפוטי              ללא 

�  פתיחת תיק בהוצאה לפועל לאחר קבלת צו משמעותה ,               אזרחיי

  . אשר כל השלבי� באכיפה זו מחוייבי� באישור שיפוטי כ               שיפוטי

   

  הביקורת מצאה כי לאחר פרסו� המכרז הראשו� נציגי החברות               

  הקבלניות ערכו בירורי� והתדיינויות רבות ע� נציגי העירייה על               

   מנת לשנות את הסעי� המגביל את פעולות האכיפה לאכיפה              

              �  . באמצעי� אזרחיי� בלבד לאכיפה באמצעי� מנהליי

  

   המיסי�אכיפה באמצעי� מנהליי� על פי פקודת, לדעת הביקורת              

  מקלה ומקצרת את תהלי! הגבייה ומאפשרת לקיימו ללא ) יהיגב(              

   .הידרשות לצו שיפוטי              

  האג� לאיכות הסביבה בהיותו מנהל רשות החנייה בתגובתו  מנהל              

        קבעה את השינוי לגבי קבעה את השינוי לגבי קבעה את השינוי לגבי קבעה את השינוי לגבי חוות דעת משפטית חוות דעת משפטית חוות דעת משפטית חוות דעת משפטית : "לממצאי הדוח טע�              

  והמציא לביקורת חוות דעת בנושא האכיפה של " " " " אופן האכיפהאופן האכיפהאופן האכיפהאופן האכיפה                                

  ).'אנספח (היועצי� המשפטיי� לעירייה               

  ות דעת אלה הביקורת למדה כי היתה קיימת האפשרות               מעיו� בחו

  של אכיפת גביית קנסות חנייה באמצעי� אזרחיי� היות ולהבדיל               

  מחובות אחרי� קנסות החנייה ניתני� על פי חוקי העזר ולא נית�               

               �  י� ותקנות המיס) גבייה(לאכו� גביית� על פי פקודת המיסי

  .היינו באמצעי� מנהליי�, )גבייה(              

  הביקורת ,               יתר על כ� ולאור הזמ� הממוש! שעבר מאז חתימת החוזה

  תבח� את  מעירה על הצור! בחוות דעת משפטית מחודשת אשר              

  .אמצעי האכיפה האפשריי� העומדי� בפני העירייה              

 

  :כינקבע ) 'מסמ� ב( 10בסעי  ני� הראשוי� רזמכשני הב 2.2.4.2

  את , היתר בין ,ויפרט… ,המציע יתייחס בהצעתו לכל הציוד שיסופק על ידו"         

  י נקיטת אחוז מסויים מתוך סך "ע ,התמורה אותה הינו מציע לשלם לעיריית כפר סבא           

  ובלבד , באזור המוסדר ,לא חוקיתהסכומים הנגבים בגין דוחות חניה בשל חניה            
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  חות " מסך ההכנסות בגין גביית דו30%והתמורה המוצעת לא תעלה על סך של            

   ."החניה           

    : נקבע כי) 'מסמ� ב (4.2 בסעי  לישיבמכרז הש,  לעומת זאת             

  ההכנסות בפועל  מ מסך"ע כולל מ70%התמורה המוצעת לזוכה לא תעלה על …"              

  ."בגין גביית דוחות חניה              

  

  : תגובת מנהל האג� לאיכות הסביבה ורשות החנייהלהל� 

  .כנראה בגלל התנאים, למכרזים הראשונים לא הוגשו הצעות כלל. א"      

    בגזברות היו בדעה שכאשר הנושא היה בטיפול העירייה ההכנסות לא כיסו את .  ב

 .והגביה לא היתה טובה מספיק, הוצאות הפיקוח     

 .כיום גם יש כיסוי להוצאות וגם יש הכנסות.  ג

  ".י היועצת המשפטית של העירייה"החוזה נכתב ע.  ד

  

   לא היתה התייחסות לנושא , ני� הראשוי�מכרזשני הב  2.2.4.3

   ,תשלו� שכר הפקחי� על ידי החברה הקבלנית הזוכה              

      :)'במסמ� ( 3.2 שבו נקבע בסעי   לישיזאת בניגוד למכרז הש              

 ."בנוסף ישלם הזוכה לעיריה את עלויות שכר העבודה של הפקחים"                 

  

המוצעות לקבל� בי� הכספיות תמורות בההפרשי� העצומי� , על פניו

 70% לעומת 30%(י ליש לבי� המכרז השני� הראשוי�המכרזשני 

י הקבל� ליש שבמכרז השעשויי� להיות מוסברי� בכ! ,)בהתאמה

�בשני נושא שלא הופיע , הזוכה מחוייב בתשלו� משכורות לפקחי

�הסרת ההגבלה על אכיפה אזרחית בלבד  ,אול�. המכרזי� הראשוני

תו! שינוי תנאי המכרז לאכיפה באמצעי� מנהליי� מהווה שינוי 

 יחד ע� זירוז תהלי! ,ל הקבל�מהותי המצמצ� את עלויות האכיפה ש

, מסר כאמור לביקורתל החברה הכלכלית "מנכ, יתר על כ�. האכיפה

  ,ועל כ�) כולל שכר פקחי�( בלבד 40%רה של בתמו" מסתפק"כי היה 

המוצעות הכספיות  קיי� הפרש מהותי בתמורות ,לדעת הביקורת

�  .הזוכה לקבל�, בתנאי המכרזי

  

לממצאי הביקורת , לפיתוח כפר סבאל החברה הכלכלית "בתגובת מנכ

והיות והוחלט כי במסגרת העברת רשות החנייה לידי החברה  

הכלכלית לפיתוח כפר סבא וגביית קנסות החנייה כולל הפיקוח על 

ל החברה "שינה מנכ, החנייה יישארו בידי אותה חברה קבלנית
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הכלכלית לפיתוח כפר סבא את גרסתו וחלוקת ההכנסות נשארה 

  .א שינוי ניכרכמעט לל

יש , בטר� קביעת תנאי החוזה למכרז, דעת הביקורתל, אור זאתל

אשר יוכ� בצורה , מלווה בתוכנית עסקית, להכי� מסמ! ניתוח כלכלי

 כדאיות לעירייה בכניסה להתקשרות כזו אובייקטיבית ויצביע על ה

לקבל� תו! התייחסות   האומד� לתמורה המוצעתתעיקב בטר� זאתו

להסתפק � העשויי� להשפיע על קביעת האומד� ולא לכל המרכיבי

האג� מנהל  כפי שנעשה לדברי ,רק בהשוואה בנעשה בערי� אחרות

  .יהירשות החנלאיכות הסביבה בעת שכיה� בראש 

מהנתוני� שנמסרו על ידי גזברות העירייה יוצא כי עלות , זאת ועוד

    אינה עולה עלהנוספות מטעמו כיסוי שכר הפקחי� והפקידות 

, אי לכ!.  מס! כל היק� הגבייה של החברה הקבלנית12%%15%

ביחס של חלוקת ההכנסות שחל א ברור השינוי המהותי ביקורת לל

שני המכרזי� הראשוני� לבי� � בי� העירייה לבי� החברה הקבלנית בי

   .המכרז השלישי

  

דעתה של הביקורת לא נוחה בנושא לאור השינויי� שנעשו בי� 

ל החברה הכלכלית כפי שהוצגו " תחשיבי מנכהמכרזי� ולאור

רצוי , ועל כ�  01/06/2004 %בפגישה שנערכה עימו ב לביקורת על ידו 

  .לתת את הדעת על כ!

  

 ייעו0 %. בפרק י) ב (7הביקורת מבקשת להעיר כי בסעי� , בנוס�

לא תתקשר רשות מקומית בחוזה : " בדיני העיריות נקבע%משפטי 

 ." חוות דעת משפטית בכתב על העיסקהבכתב אלא לאחר שקיבלה

וות דעת משפטית בכתב על הביקורת לא מצאה ולא הומצאה לה ח

  .)'נספח בפירוט ב (עיסקה זו

 מהווה ,הביקורת מציינת כי היעדר חוות דעת משפטית כמתחייב

  .מהותיליקוי 

  

  נקבע ) 'מסמ� א (1' בסעי  מס ני� הראשוי�מכרזשני הב  2.2.4.4

    על המשתתף במכרז להיות בעל נסיון קודם בעבודה מסוג המכרז": כי             

  . "ובהיקף דומה של שנה אחת לפחות ברשות מקומית              

   י לישבמכרז הש) 'מסמ� א (1' בסעי  מס, לעומת זאת              



 

  

58

  על המשתתף במכרז להיות בעל נסיון קודם בעבודה מסוג " :קבע כי              נ

   דוחות בשנה לפחות ברשויות 50,000 - המכרז ובהיקף של טיפול בכ              

  ." מקומיות              

  

 דעתה של  ולא התקבל הסבר שיניחשינוי זה תמוה בעיני הביקורת

  .שינוי שייתכ� והטיב ע� הקבל� הזוכה , לשינוי תנאי ס� זה,הביקורת

  

  נקבע כי הגבייה תהיה מיו�   ני�הראשוי� מכרזשני הב       2.2.4.5

   –ב בפגישה שנערכה , זאת ועוד.                    זכיית הקבל� במכרז

                  20.12.01 �   בי� נציגי הקבלני� , בעקבות המכרז הראשו

                   �  יה באותה ימנהלת מדור חנולבי� מנהל מחלקת ניקיו

    האם ניתן " :אל אחד מנציגי הקבלני� ש,תקופה                   

   .  "?צטבריםמלאכוף גם דוחות            

  התשובה היא " :יה ענתה מפורשותימנהלת מדור חנ                   

  ."האכיפה מיום זכייתו של הקבלן ,לא           

  במכרז השלישי ) 'מסמ� ב (4.3בסעי  , לעומת זאת                   

   הזוכה יהיה רשאי לגביית התמורה הן ,למען הסר ספק":מצויי� כי                    

  והן  ,ו עוד לפני תחילת תוקפו של ההסכםלגבי דוחות ישנים שטרם ניגב                    

  ."  לגבי דוחות חדשים שיגבו במהלך תקופת ההסכם                    

  

  צעי האכיפה מאכיפה אזרחית  בדומה לשינוי באמ,הביקורת   לדעת   

   ג� , קבל� לעהמקל באופ� ניכר את האכיפה ,      לאכיפה מנהלית

  .הזוכהב ע� הקבל� יהמאפשר אכיפה רטרואקטיבית מט, זהשינוי      

  

   והתפלגות דוחות חנייהעבודהתהליכי    2.3

  

  סגנית מנהלת רשות החנייה מסרה לביקורת כי בתו� כל    2.3.1

   העירוניי� מגיעי� למשרדי רשות החנייה פקחי ,משמרת            

  החנייה ומבצעי� פריקה של המידע שנאגר במהל� משמרת�             

  . במסופוניה� למחשבי רשות החנייה            

  עוד מסרה לביקורת כי כל המידע המצוי במסופוני� והמועבר             

  מחיקה /תיקו�/אינו נית� לשינוי, מורלמחשבי רשות החנייה כא            

  .'וכו            
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    שימוש במסופוני� יחד ע� העובדה כי המידע, לדעת הביקורת           

   את י�או מחיקה מייעל/תיקו� ו/המצוי בה� לא נית� לשינוי           

  ות נקיתלפעולות לא  אפשרות י�עבודת רשות החנייה ומונע           

  .מחיקת דוח חנייה/ שינוי%כגו�            

   סגנית ,לאחר פריקת המידע מהמסופוני� למחשבי רשות החנייה           

   .  שוברי הדוחותמנהל רשות החנייה מבצעת בדיקה ידנית של           

  בדיקה זו נועדה לוודא כי הסכומי� הרשומי� בדוחות החנייה            

  .בירהסוג העאת תואמי�            

  

2.3.2    �   חודשי� אלא א� בוחר 3מקבל הדוח חייב לשל� את הקנס תו

  נמנע מלשל� את הדוח וג� בחר א� החייב  .או להישפט/לערער ו           

  במכתב לו העירייה חייבת לשלוח , או להישפט/שלא לערער ו           

   ורי רשו� הודעת תשלו� שנייה תו� שנה בסכו� הקנס המק           

            �  תהלי� הצמדת סכו� הקנס למדד .  חודשי�3לתשלו� תו

  וחיוב בריבית פיגורי� מתבצע רק לאחר תו� המועד החדש            

  .לתשלו�           

  

  אימות פרטי� (ביצוע אכיפת גביית הדוחות על כל מרכיביו           

  מבוצע על ) 'שו� וכושליחת מכתבי� בדואר ר; במשרד התחבורה          

  ידי ועל חשבו� החברה הקבלנית כפי שנקבע בחוזה ההתקשרות           

  . בי� העירייה לחברה הקבלנית          

  

  חייבי קנסות חנייה לשני� התפלגות דוחות הביקורת עיינה ב  2.3.3

   המופקי� על ידי החברה לאוטומציה של המרכז  2002#2003          

  . לשלטו� מקומי          

  תוני� שוני� המופקי� לאחר עיו� בדוחות ונהביקורת מעירה כי           

  לוקי� מצאה כי דוחות אלה , על ידי החברה לאוטומציה כאמור          

  חייבי� לשני� פרטניות לא נית� לשיי� דוחות ב, כ� למשל. בחסר          

  קוי זה אינו מציג תמונה לי. את הסכו� ששול� לשנה מסויימת          

  משמע לא נית� לדעת את כמות הדוחות , ת של  התשלו�קימדוי          

  בהיבט של ריבית  #שיוכ� השנתי והרכב התשלו� , ששולמו          

  עוד מצאה הביקורת כי בדוחות חייבי� מעל סכו� . פיגורי�          

  ת תארי� הקנס המקורי לא קיי� פרוט זמני� המציי� אמסויי�           

  .  על הקנס המקורי,תארי� תחילת ההצמדה והריבית          ו
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 באופ� בדקייכל נושא המיחשוב ברשות החנייה ממליצה כי הביקורת 

להחלי� את ספק התוכנה על מנת ששרות ת האפשרות ילקשמקצועי תו! 

 .יעילגמיש ו, המיחשוב יענה על כל צרכי רשות החנייה ויהיה נוח לתפעול

,  בעת המעבר של רשות החנייה לניהולה של החברה הכלכלית כאמור לעיל

הוחלפה תוכנת המחשב איתה עובדת רשות החנייה מתוכנת המחשב של 

  .החברה לאוטומציה לתוכנת המחשב של הקבל�

  

  , 2002#2003מעיו� בדוחות התפלגות חייבי קנסות חנייה לשני�   2.3.4

  :את הממצאי� הבאי�העלתה  הביקורת           

  

  .  דוחות24,972 %עמדה על שנרשמו כמות דוחות החנייה  2002בשנת . 1       

                  .  2,219,8652 %ד על עמ  2002שנת לבגי� הדוחות  הקנס כו�ס. 2       

   עמד 2002במהל! שנת ששול� המצטבר  הקנס ו�סכ. 3    

     קדמו שות של השנה השוטפת ושני� בגי� קנס,  1,134,3632 %         על 

  .  לה         

  .39,464 %ו עמדה על רשמ כמות דוחות החנייה שנ2003בשנת . 4    

  . 4,6047602 % עמד על 2003שנת לבגי� הדוחות סכו� הקנס . 5    

   עמד 2003 סכו� הקנס המצטבר ששול� במהל! שנת .6    

  קדמו ש של השנה השוטפת ושני� בגי� קנסות,  1,569,4422 %על          

  .הל         

  

 רשות החנייה פעלה ללא קבל� 2002הביקורת מציינת כי עד חודש נובמבר 

ארצי  התקיי� מבצע גבייה 2002עוד מציינת הביקורת כי בשנת . חיצוני

  .)מבצע שטרית (מיוחד

 פעלה חברה קבלנית האחראית על אכיפת גבייה בנוגע 2002מחודש נובמבר 

  . נסות חנייהלק

  

לאחר תחילת עבודתו , 2003בשנת מצביעי� כי , הממצאי� שפורטו לעיל

 לעומת 14,492 –כמות דוחות החנייה גדלה אומנ� ב , של הקבל� החיצוני

 2003בשנת החנייה אול� אחוז ההצלחה בגביית דוחות , השנה הקודמת

  .)ייהכשהקבל� טר� עבד עבור העיר (2002 בשנת 51% לעומת 34%עמד על 

לצור! שיפור וייעול בעיקר  כי החברה הקבלנית שהובאה ,יוצא מכ!

 מטרת אול�,הביאה לעלייה במספר דוחות החנייה, פעולות אכיפת הגבייה
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תקשרות ע� החברה הקבלנית היתה בעיקרה העלאת אחוז גביית הה

 של דוחות החנייה אחוז הגבייהלא זו בלבד ש, בפועל. דוחות חנייה

שרואי�   לעומת השנה הקודמת אלא17% % ירד ב בתקופת פעולתה

אינו גבוה בצורה  ,החברה הקבלנית שקצב הגבייה על ידי ,בבירור

, בנוס�. 2002 מקצב הגבייה של רשות החנייה לבדה בשנת ,משמעותית

  מס! כל 69.6%העומדת על יחסית גובה עמלה גבוהה החברה הקבלנית 

�עמלה שלא , � דוחות חנייהבגי, ההכנסות המתקבלות מתשלו� החייבי

  .היתה קיימת כשהגבייה היתה בידי רשות החנייה

  

 של רשות 2002%2003 לשני� על פי דוח הכנסות והוצאות, זאת ועוד

הכנסות  2002עולה כי בשנת , כ� על ידי גזברות העירייהשהוכפי  ,החנייה

 לעומת שנת 2 500,000 %בניכוי הוצאותיה היו גבוהות בכ, רשות החנייה

 2002א� על פי שכמות הדוחות היתה נמוכה באופ� משמעותי בשנת , 2003

  .2003לעומת שנת 

 130קיימת קבוצה של , 2004חודש מאי הביקורת מצאה כי נכו� ל, בנוס�

   חר� העובדה , 1,137,5482חייבי� שס! חוב� בגי� דוחות חנייה עומד על 

דוחות חנייה שהחברה הקבלנית שאחראית לאכיפת גביית חובות בגי� 

  .  חודשי�18 %פעלה מעל ל

  

2.3.5    �  לצור! השוואה ולהמחשת הנושא ערכה הביקורת בירור ע

             מנהלת מחלקת הגבייה לגבי התעריפי� המשולמי� לחברה 

  מהבירור עולה כי החברה .            הקבלנית לאכיפת גביית הארנונה

  נה התקשרה בחוזה ע� העירייה            הקבלנית להעמקת גביית הארנו

  מנהלת מחלקת הגבייה .            על פי מכרז של החברה למשק וכלכלה

             מסרה לביקורת כי חברה קבלנית זו מקבלת תשלו� משוקלל 

  : מס! כל היק� הגבייה לפי הפירוט1.11%           דיפרנציאלי של 

 .0.55% %שוטפת /גבייה רגילה •

 .5% %מנהלית גבייה באכיפה  •

  .5% %גבייה בעייתית באכיפה משפטית  •

   ,היות ובחוזה ההתקשרות נקבע סכו� יעד לגבייה שנתית,             כמו כ�

  העמקת הגבייה מעבר לסכו� היעד , ידי החברה הקבלניתב 

   רק על הסכו� מעל לסכו� היעד ,9%מזכה את החברה בבונוס של  

  . שנקבע
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  ייה מסרה לביקורת כי החברה מנהלת מחלקת הגב,  בנוס�

בגי� תשומות  2 1,200,000מעניקה מדי שנה לעירייה הנחה בס! של 

  .הגבייה של עובדי העירייה במחלקת הגבייה

הביקורת רואה , למרות השוני בי� גביית ארנונה לבי� גביית קנסות חנייה

בסעי� , כפי שפורטו לעיל ,ממצאי�הור לאבפעולות האכיפה דימיו�  ולכ� 

אופ�  ה מקיפה שלקידצע בש לבי, לדעת הביקורת, 2.3.5 ובסעי� 2.3.4

אשר שכר ,  ברשות החנייהההתקשרות ע� קבל� אכיפת הגבייהכדאיות ו

לעומת אחוזי , מס! כל ההכנסות אות� הוא גובה %70%כבתו מסתכ� טרח

גבייה הדיפרנציאליי� והנמוכי� של החברה הקבלנית לאכיפת גביית ה

  .הארנונה

    

2.3.6�  ל " ה� בעירייה וה� ע� מנכ,   משיחות שניהלה הביקורת ע� גורמי� שוני

   מסתבר שבמועד העברת הטיפול בדוחות החנייה ,            החברה הקבלנית

              מרשות החנייה לידי החברה הקבלנית מצבת החובות מקנסות חנייה 

  ל החברה הקבלנית "מנכ). דוקמספר לא ב( 2 39,000,000 %            הסתכמה בכ 

              וגורמי� בעירייה טענו שעל פי בקשת החברה הקבלנית נקנה קוב0 

�  .            היסטורי של צבירת וטיפול בחובות החנייה במש! השני

              לאחר בדיקת הנתוני� החברה הקבלנית קיבלה לידיה טיפול בחוב של 

   2 30,000,000 % היות והיתרה של כ )סכו� לא בדוק( 2 8,000,000 %כ             

   .            היתה מורכבת ככל הנראה מחובות שלא היו עוד ברי גבייה

  החובות            הביקורת נתקלה בקושי בהשגת הנתוני� המדוייקי� של מצבת 

  .הקבלנית            וגיל� במועד העברת הטיפול מידי העירייה לידי החברה 

              

              רק לאחרונה ובשיתו� החברה הקבלנית יתכ� שהחברה לאוטומציה תוכל 

�  .             לשחזר את הקוב0 ההיסטורי ואז הביקורת תגיע למספרי� מדוייקי

  הפ! , 2חמור בעיני הביקורת שסכו� משמעותי של מיליוני ,             בכל מקרה

  לא שוט� , לא רצי�, עקב טיפול לא תקי�, לגבייה ככל הנראה            לבלתי נית� 

  להתיישנות דוחות , אשר הוביל לכאורה,             בעבר של רשות החנייה בעירייה

 �              החנייה ולהפסד סכומי� משמעותיי� מאוד המוערכי� עד לסיו

  . רבי� שקלי�במיליוני,             הבדיקה המדוייקת

  כפי , אומדני� בלבדהינ� ,     הביקורת חוזרת ומציינת שהמספרי� לעיל        

              שנתקבלו מגורמי� שוני� ה� בעירייה וה� בחברה הקבלנית ובדעת 

 �              הביקורת להמשי! לבדוק את הנושא עד למציאת המספרי� המדוייקי

  .ת הקוב0 ההיסטורי            א� וכאשר החברה לאוטומציה תעביר לידיה א
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      עד לקבלת נתוני הקוב0 ההיסטורי ושחזור� מצאה הביקורת כי בתקופה 2.3.7

  ,  דוחות חנייה%150,000 נמחקו בגלל התיישנות כ2003אפריל %             מר0

  .              התיישנות שחלה עקב אי טיפול נאות בדוחות חנייה

  כולל ( 2 %100י דוח חנייה ממוצע עומד על כע� שוו,               לדעת הביקורת

          , שווי גבוה יותר וייתכ� וא� )ריבית פיגורי�, הצמדה, ריבית,               עלות הדוח

  אזי ההפסד שנגר� לעירייה עקב טיפול כושל בדוחות וביטול� בגלל               

  . 2 מיליו� %15              התיישנות� מסתכ� בכ

  :          הסיבות להתיישנות דוחות החנייה ה� כלהל�    

   אשר טופלו במסגרת רשות החנייה א! לא נשלחו , דוחות חנייה .                 א

�   לבעלי הרכבי� במהל! שנה מיו�                       במשלוח חוזר בדואר רשו

  וה� אבודי� מבחינת ועל כ� חלה עליה� התיישנות ,                       העבירה

  .                      יכולת הגבייה על ידי העירייה

  דוחות שנשלחה בגינ� הודעת קנס בדואר רשו� א! לא נשלחה .                   ב

  ג� ,  שני� מיו� ההודעה הראשונה3                      הודעה נוספת במהל! 

  .ת ואי יכולת גבייה                      לגביה� חלה התיישנו

  אשר לא טופלו במש! פרקי הזמ� לעיל מסיבות של , דוחות חנייה.                   ג

  חלה , )עקב אי התאמה(סיו� טיפול/המתנה/                      סטאטוס של הקפאה

                      �  .עליה� הקפאה ואי� אפשרות לגבות

  : החנייה והסיבות לביטול�              להל� פירוט דוחות

   דוחותכמות  סיבת ביטול דוחות

לא נשלחה הודעה ראשונה תו! שנה 

  מיו� העבירה

  

21,936   

 3נוספת במהל! הודעה לא נשלחה 

  ההודעה האחרונהשליחת שני� מ

  

23,591  

  / המתנה/דוחות במצב הקפאה

  )עקב אי התאמה(סיו� טיפול 

  

61,572  

  39,000  דואר חוזר 

  700                            חת דואר לחברות השכרת רכבאי שלי

  146,799   כ"סה

  

  על ) הועברו לקוב0 היסטוריה בחברה לאוטומציה(             הדוחות לעיל בוטלו 

  הנימוק . באותה תקופה ,פי דרישת מנהל רשות החנייה והיוע0 המשפטי             

  י החוק אין "מאחר ועפ: "ובא בדרישה היהכפי שה,              לביטול הדוחות
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  ל לקובץ "נבקש להעביר את הדוחות הנ,             באפשרותנו לגבות חובות אלה

  )."ביטולם-קרי(            היסטוריה 

  צבירת המספר הבלתי סביר של דוחות חנייה ,              על פי הערכת הביקורת

   החלה % הפכו לאי ברי גבייה , וכפועל יוצא,וק             שלא טופלו כראוי על פי ח

  .2003 כאשר המחיקה נעשתה כאמור בתחילת שנת 1990             בשנת 

  הביקורת קובעת כי אי� כל הסבר סביר אשר יוכל להצדיק מצב חמור              

  נגרמו לעירייה הפסדי� של , או טיפול כושל/             שבו בגלל חוסר טיפול ו

�  .             מיליוני שקלי� רבי

               הביקורת שבה ומזכירה כי בידיה מסמכי� המצביעי� על הימצאות� של 

  א� וכאשר תצליח הביקורת להגיע לנתוני� .  דוחות כאלה%150,000             כ

  היא תוכל להביא נתוני� מדוייקי� ,              המלאי� של קוב0 ההיסטוריה

   .אול� כאמור עד כה נבצר ממנה להגיע לנתוני� אלה,         יותר     

  מובאי� המכתבי� אשר הורו על ביטול הדוחות בגלל ' ג             בנספח 

  .             התיישנות ועל סיבת ההתיישנות

                

  ,              הביקורת מתייחסת בחומרה רבה לכ! שעקב טיפול רשלני לכאורה

  לא ננקטו הצעדי� המתחייבי� על פי החוק על מנת ,              בדוחות החנייה

  בהתנהלות זו נגר� .              לשמור על יכולת גביית הכספי� המגיעי� לעירייה

�  .             כשל מערכתי שהביא להפסדי� הנאמדי� במיליוני שקלי

 

  רעור על דוחות חנייהע  2.4

  

   בפגישה שערכה . קבוצת עבירות ברירת משפטבות חנייה נכללות עביר  2.4.1      

           ,תובע העירוניכ ג� המשמש ,הביקורת ע� היוע� המשפטי לעירייה                  

                   �  נמסר לה על ידו כי עבירות חנייה ה� עבירות פליליות קלות ולפיכ

        טר� הבאתו בפני , עבירת החנייה מואש� למעשהבעבירות אלה מבצע                   

    . שופט בבית משפט                  

   הביקורת מציינת כי תשלו� הדוח על ידי עובר העבירה כמוהו כהודאה                   

  עומדות שתי בתשלו� הדוח לרשותו של החייב , יחד ע� זאת, בעבירה                  

  בקשה להישפט בפני שופט בבית משפט : אפשרויות זולת תשלו� הדוח                  

          או הגשת ערעור בפני היוע� המשפטי לעירייה /לענייני� מקומיי� ו                  

  :להל�כ  בדוח החנייהותמפורטאפשרויות אלה , המשמש כתובע עירוני                  

  עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט שבנספח   , על העבירה בבית משפטאם ברצונך להשפט ) 2"(      
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  , לחתום עליה ולשלוח אותה למען הרשום בה בדואר רשום, מעבר לדף, המצורף להודעה זו              

  ."לעיל) 1(תוך המועד שנקבע לתשלום הקנס כמפורט בסעיף               

  . תובע לבטל את הודעת תשלום הקנס מהנימוקים המפורטים בחוקבתקופה זו תוכל לבקש מה)  3 (       

  אם התובע יחליט שלא לבטל את הודעת תשלום הקנס או אם תורשע בבית , לתשומת לבך              

  ." יחולו כאילו לא הוגשה הבקשה לביטול הקנס*)1ב(הוראת סעיף קטן ,       המשפט        

             

      וקובע את המועד החנייה מופיע בדוח , הנזכר לעיל, 1סעי  ב: תהערת הביקור*     

  . החנייהדוחהאחרו� לתשלו�       

   

    הסמכות הבלעדיתהביקורת מציינת כי היוע0 המשפטי לעירייה הוא               

   זאת מתוק� , או לבטל דוח חנייה/ לדו� בערעור ולהקל והמוסמכת              

   לו מטע� היוע0 המשפטי לממשלהרק ההסמכה הבלעדית שניתנה               

  .              וסמכות זו אינה ניתנת להאצלה

  

       בפני  תיארו ,סגנית מנהל רשות החנייה והיוע� המשפטי לעירייה   2.4.2       

  :כלהל�, את תהלי� הגשת ערעורי� על ידי חייבי�הביקורת                    

  

    אזרחי� המעונייני� לערער בפני התובע העירוני שולחי� את     2.4.2.1            

   קבלת דוח השגותיה� עלבה מפורטות שלה� בקשת הערעור                            

   .החנייה                           

             

   ולאחר שסגנית מנהל בקשה זו מגיעה ראשית לרשות החנייה                           

   עדכו� בדבר הגשת ערעור לגבי דוח ,רשות החנייה מזינה במחשב                           

  , מעבירה סגנית מנהל רשות החנייה באופ� אישי, מסויי�                           

   היוע� יבמסירה ידנית את כל המידע הקשור לבקשת הערעור ליד                           

  .המשפטי לעירייה                           

  ד   אה מ רב, המוגשותבקשות הערעורכמות  כי מצאההביקורת                            

  ברשות החנייה ת ונבדקבקשות אלה , יירת רבהנ כילהמו                           

  . משרדו של התובע העירוניומועברת באופ� ידני ל                           

  

  על ידי , הטיפול בבקשות ערעור אלהנית� לייעל , לדעת הביקורת                          

  תובע בי� היצירת קישוריות ממחושבת בי� רשות החנייה ל                          

  . העירוני                          

   כל בקשות הערעור נסרקות הביקורת מצאה כי, דזאת ועו                          
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      ועל כ� ות החנייה רש לתוכנת המחשב עימה עובדת                          ומוכנסות

  עה כי הצבת תוכנת המחשב האמורה בלשכת היוע0              י                          הביקורת בד

     .תייעל ותזרז את הטיפול בבקשות הפוני�,                           המשפטי תקל

                          

   ,   כמות בקשות הערעור הרבות המוגשות לתובע העירוני2.4.2.2            

  יוצרת מעמסה כבדה על התובע , המסתכמות באלפי בקשות                          

   ובדת היותו של התובע העירוני ג� יוע� ע, זאת ועוד. העירוני                          

  בה מועסקי� , כמו ג� היעדר לשכה משפטית, משפטי לעירייה                          

                          �  של אלפי תיקי� מקודמתו " נדוניה" יחד ע� ,מספר עורכי די

  עיכוב בטיפול באלפי גורמי� ל, של היוע� המשפטי        בתפקיד                   

  . הבקשות                          

  מסר התובע העירוני לביקורת כי ע� קבלת בקשות , לאור זאת                          

  הוא עוצר את מניית הזמ� למועד התשלו� לאור , הערעור לעיונו                          

  .  שלא באשמת�,כדי לא לפגוע בפוני�, ול כאמורהתארכות הטיפ                          

  

  ל העירייה לשקול מציאת "על מנכ ,שפורטו לעילממצאי� הלאור                          

   . ישכלל ויקל על הטיפול המשפטי בנושא, פתרו� אשר ייעל                         

  

    העירוני הנשלחת לפוני�הביקורת מצאה כי התשובה של התובע  2.4.2.3           

  היא במרבית המקרי� לאקונית וקצרה ,                         על ידי מנהל רשות החנייה

  עוד מצאה הביקורת כי סגנית . הנמקהאו / וללא כל פירוט, מאוד                        

   מסיימת אותו מנהל רשות החנייה מתחילה את הטיפול בפניות וג�                        

  צאה הביקורת כי רק לסגנית מ, בנוס . ע� משלוח התשובה לפונה                        

  חשובית ימ/האפשרות הטכניתאת סיסמא והחנייה יש מנהל רשות                        

  לבצע את החלטת התובע העירוני בעניי� הפחתת סכו� התשלו�                        

  .או ביטולו המוחלט/בגי� הדוח ו                       

  

  הביקורת ממליצה כי התשובות הנשלחות לפוני� יהיו מפורטות                         

   .  ונימוקיה המשפטיי�יותר ותוסבר בה� מהות ההחלטה                        

  

   בית הבלעדית שניתנה ממליצה כי ההרשאה המיחשוהביקורת                         

  תועבר  , לגבי ביטול הדוחות במחשב,לסגנית מנהל רשות החנייה                        

                          ללשכת היוע0 המשפטי לעירייה היות והוא הוסמ! באופ� אישי 
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  י על ידי היוע0 המשפטי לממשלה לשמש כתובע עירונ,                         ובלעדי

  . לבטל דוחות חנייהג� הוסמ! ובי� היתר                         

  

   דוחות שבוטלו כתוצאה 187 #בבדיקה מדגמית שערכה הביקורת ב   2.4.3

   :עלו הממצאי� הבאי�,            מערעורי� שהתקבלו

   דוחות שבוטלו הביקורת לא מצאה את חתימת היוע� 73 #ב .1

 .ימתו של מנהל רשות החנייה בלבד          המשפטי אלא את חת

   או חתימה / דוחות שבוטלו הביקורת לא מצאה כל הוראה ו28  #ב .2

 .ות אלהדוח          המאשרת את ביטול 

   דוחות שבוטלו הביקורת מצאה בשולי טופס הערעור הוראת 86 #ב .3

            ביטול תמציתית בצירו  חתימת יד ללא תארי� וללא ציו� שמו 

  .   ותפקידו של בעל החתימה        

  נמסר לה כי ,           מבירור שערכה הביקורת ע� עובדי רשות החנייה

 .          בעלת החתימה היא היועצת המשפטית באותה תקופה

  

  הסמכות הבלעדית לביטול . בחומרה יתרההביקורת רואה ממצאי� אלה            

  כאמור לעיל , יוע0 המשפטי לעירייהרק בידי ה, הינה כאמור,            דוחות

   .)2.4.1סעי�  %פירוט ב (           

  אינו עולה בקנה אחד ע�   לכ! מוסמ!ינואש על ידי גור� ביטול דוחות           

  .  ופסול מעיקרונוגד את החוק,   מינהל תקי�         

  חתימה של  או/הסבר ו/ביטול דוחות  חנייה ללא כל הוראה,  זאת ועוד          

  חמור לא פחות ופסול , כפי שמצאה הביקורת כאמור,            היוע0 המשפטי

  .           מעיקרו ג� הוא

  הביקורת רואה פג� בחתימת יד בלבד של היוע0 המשפטי בשולי ,            כמו כ�

  תארי! וסיבה מפורטת לביטול   , ללא ציו� זהות החות�           טופס הערעור 

  .           הדוח 

             

  ימלא טופס בו הביקורת ממליצה כי היוע0 המשפטי לעירייה , לפיכ!           

  אי� עילה "יחד ע� חותמת " דחיית הערעור"/"קבלת"           תפורט סיבת 

  תו! ציו� תארי! ברורה בצירו� חתימת יד " הערעור התקבל"/"לערעור           

  .תוההחלט           

             עוד ממליצה הביקורת כי טופס זה יצור� למכתב התשובה למערער יחד 

  .            ע� תשובתו של מנהל רשות החנייה
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   בה� אסמכתאות מדגמית של בדיקה ג� הביקורת ערכה , זאת ועוד  2.4.4

  . של רשות החנייהת ות כספייופעילומפורטות           

   , המצייני� תקבולי כספי� בגי� דוחות חנייה מסמכי�ו בבדיקה נמצא          

  מסמכי� ודוחות חנייה תשלו� ב פיגורי� עקב ה הפחתהמורי� עלמסמכי�           

  .שוני� המפרטי� זיכויי כספי�          

  : להל� ממצאי הביקורת        

בניכוי  שהוחזרו לסכו� הקנס המקורי  דוחות חנייה5הביקורת מצאה  .1

 בהוראת ובחתימת מנהל תשלו�ה  במועד פיגור בגי� איחורתוספת

 .רשות החנייה בלבד

 דוחות חנייה שהוחזרו לסכו� הקנס המקורי 12 הביקורת מצאה .2

לאחר ניכוי תוספת פיגור בגי� איחור במועד התשלו� ללא כל הוראה 

 . או חתימה המאשרת פעולת הפחתה זו/ ו
 שבה הביקורת .ה יתרממצאי� אלה בחומרהג� הביקורת רואה 

 בעירייה ומדגישה כי היוע0 המשפטי לעירייה הינו הסמכות היחידה

תוספת פיגור בגי� דוחות אשר לא שולמו או להפחית / לבטל והרשאי

�       . במועד

או ללא כל /הפחתת תוספת פיגור בחתימת גורמי� לא מוסמכי� ו

 . פסולה מעיקרה,חתימה כלל
  

 3 . �  בתשלו� ציבוריי� חניוני

   , יה בעיריבמסגרת המאמצי� להסדרה והקלה של מצוקת החנ .3.1

     על הפעלת הסדרי,1996חודש דצמבר החליטה מועצת העיר ב      

  . ברחבי העירציבוריי� ה ייה בתשלו� במגרשי חנייחנ      

    לגרו�מטרת הסדרת חנייה בתשלו� בחניוני� ציבוריי� היא       

  ושכת במרכז העיר דבר הגור� למצוקת לחנות חנייה ממלחוני� לא       

  מגיעי� להרגיל את הכלומר ,  אפקטיביתקיי� חנייהאלא ל.       חנייה

  לחנות לפרק זמ� קצוב עד לסיו� ' קניות וכו/למרכז העיר לסידורי�      

 .'קניות וכו/הסידורי�      

  יטה החל, 1994 באפריל 26 #ב כברהביקורת מצאה כי  ,בנוס       3.2      

   :כישל העירייה ועדת ההנהלה                  

  ". ההכנסות מהסדרי החניה בתשלום יוקדשו לפיתוח מקומות חניה נוספים"                 
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  ל החברה"ומנכ  גזבר העירייה% ההנהלהועדת  של ,ה זועל א� החלט                   

  חנייה כי ההכנסות המתקבלות בגי� הענו לשאלת הביקורת  הכלכלית                   

  מקומות חנייה נוספי�  לא מוקדשות לפיתוח, יוני� בתשלו�חנב                   

  .בעיר                   

                    

   ,אי קיו� החלטות ההנהלה  מצביע על ממצא זה,הביקורתלדעת                   

   בפרט החלטות ועדת ההנהלהער! מעקב אחר ייוממליצה כי                   

  על מנת שלא ירוקנו מתוכ�  ,                  והחלטות ועדות העירייה השונות בכלל

   שהביקורת לא מצאה ולא הוצגו לה ג�מה , ימו במלוא�ייקוו                  

   . ייה הובאה לאישור מועצת העיר,פרוטוקולי� שהחלטה כה חשובה                 

  

  בשלב הראשו�  הופעלו , בחניוני� הציבוריי�, ע� הנהגת החנייה בתשלו�   3.3       

   11 ופעל בעת עריכת הביקורתוציבוריי� בתשלו� חמישה חניוני�                

   ,1996 בדצמבר 4יו� מ בתה בישיייהמועצת העיר. יוני� כאלהחנ               

   ,1996 בנובמבר #25לאמ� את החלטת ועדת הכספי� מההחליטה ג�                

                                       ."הכלכליתהחניה בתשלום תופעל על ידי החברה " :הקובעת כי               

  , כאמורהסמיכה את החברה הכלכלית ייה  שמועצת העיר,א  על פי               

  הביקורת לא מצאה ולא הומצא , � הציבוריי� בעירלתפעל את החניוני               

               �  חברה בי� ה המעיד על כ� שנחת� חוזה בי� העירייה ל,לה כל מסמ

  חלקה :  אשר מסדיר את תפעול החניוני� בהיבטי� שוני� כגו�,הכלכלית               

  המסמ� . 'טוחי� וכובי ,תשלו� ארנונה, זוקהתח, בהכנסות העירייה של               

    במר� 25 הוא מכתב  מיו� ,היחיד שמצאה הביקורת בנושא האמור               

  ל החברה " אל מנכ,באותה תקופה ל העירייה" שנכתב על ידי מנכ,1997               

    ל העירייה כי מועצת "מציי� מנכ, במכתב זה. הכלכלית באותה תקופה               

  יה מוסדרת יהעיר החליטה להסמי� את החברה הכלכלית להפעיל חנ               

  ל העירייה "קובע  מנכ, בי� השאר. ה העירוניי�יבתשלו� במגרשי החני               

  :כי, במכתב זה               

 "...  

  בשלב ראשון ניתן לחברתכם מעמד של ברת רשות בחניונים אך ורק לשם הפעלת החניה   .  5 

   לרבות  ,ין בחניוניםייה שמורות כל זכויות הקניובאופן שלעיר ,י האמור לעיל"המוסדרת עפ      

         ובלבד שחברתכם לא תסולק -הזכות לסלק מהם את חברתכם ללא כל פיצוי ובכל עת      

  יה יהעיר ;וזאת לשם ביצוע הניסוי כמפורט להלן -1997מחניונים לפני תום חודש אוגוסט       

  . לא תהיה זכאית לקבל מחברתכם כל דמי שימוש בגין הרשות כאמור      
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  ")   הניסוי "-להלן(מכח האמור לעיל חברתכם רשאית לבצע בחניונים ניסוי . א. 6           

  רטות ולהפעלתה של חניה מוסדרת בגדר המגבלות המפ ,לתקופה של שישה חודשים                   

  .דלהלן) ב(ק " וזאת בגדר האמור בס- על אחריותה של חברתכם ועל חשבונה, לעיל                   

  או / לרבות באשר להצבת האוטומטים בחניונים וגם-כל הוצאות הניסוי ועלויותיו.  ב  

  תחזוקתם וכל הכרוך בביצוע המכירה של כרטיסי החניה  ,הפעלתם ,       בסמוך אליהם

  י חברתכם ויהיו על  "ישולמו ע") עלויות הניסוי"להלן (–ם        באמצעות האוטומטי

  י   "כל תקבולים ממכירת כרטיסי החניה בגדר הניסוי ייגבו ע;        אחריותה של חברתכם 

      .     יות הניסוי שיקוזזו מהםויה בניכוי כל עליה ויועברו על ידה לעירי       חברתכם עבור העירי

  שקל האפשרות למסד מעמדה של חברתכם בחניונים ית – מוצלח באם הניסוי ימצא  . ג  

  י הסכם       "ועפ ,יה כאמור והוראות הדיןיבגדר החלטתה של מועצת העיר, רשות–כברת        

  או הפעלה של / הצבה וגם-במקרה כאמור;  יה לחברתכםי      מתאים שייחתם בין העיר 

  י מכרז פומבי פתוח  "י מפעיל שייבחר עפ"עשה ע       אוטומטים בחניונים מעבר לניסוי תי

  ". ובגדר הוראות הדין       

    בבירור עולה  ,ל החברה הכלכלית" למנכ,ל העירייה"של מנכ , זהוממכתב        

  בקופת החברה  ,בתשלו�הציבוריי� ההכנסות המתקבלות מהחניוני� כל כי        

  .  בניכוי הוצאות עלויות הניסויירייהעקופת ה לעבור לותאמור ,הכלכלית       

             מסר לביקורת כי מעול� לא ,החברה הכלכליתהנוכחי של ל "מנכה       

   .לקופת העירייהמהכנסות החניוני� כספי  סכו� כלעבר הו        

    ברוטו  652,8172 עלהתקבולי�  עמדו ס! כל 2002בשנת , לש� ההמחשה       

  חשבנות ע� החברה הקבלנית המפעילה את המדחני� טר� ההת(        

         �  .2 742,260עמדו על ברוטו התקבולי�    ס! כל2003בשנת . )בחניוני

 

        ל החברה "ל העירייה למנכ"מנכו של במכתב' למרות האמור בסעי� ג        

    ו� חברה הכלכלית בתבי� הלא נחת� כל הסכ� בי� העירייה ל, כלכליתה        

  .  ששת חודשי הניסוי        

          

       חברה בי� הסכ� בי� העירייה לההביקורת רואה בחומרה את היעדר ה         

  .הכלכלית         

  העירייה אינה ה העיקרית למצב בו בעובדה זו היא הסי,          לדעת הביקורת

  .ההכנסות מהחניוני�הנית מנ         

  כפי שהוחלט בועדת , ייעוד ההכנסות לשיפור החנייה בעיר, מזאת         יתרה 

  . אינו מיוש�,  כאמור         ההנהלה
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  :ל החברה הכלכלית"תגובת מנכ

  , למרות התייחסותכם כי ההכנסות מהסדרי החניה יוקדשו לפיתוח מקומות חניה נוספים. 8"

  למכלול ) כולל בהסכם(להתייחס יש , שנית. ראשית יש להתייחס לרווחים ולא להכנסות      

  ס הכוללת את ההשקעות והתפעול של חניון ככר העיר וחניון "החניונים אשר מפעילה החכ      

   ושלא באשמת 2003עד לשנת ₪  מליון 5-אשר בשיקלול הניבו הפסדים של כ, רכב כבד      

 ."ס"החכ      

  :הביקורת מבקשת לציי� כלהל�

  דובר על הכנסות , 1994 באפריל 26 %הנהלת העירייה מ בהחלטת ועדת . א       

  וחבל , ל החברה הכלכלית לעיל"            ולא על רווחי� בניגוד לתגובת מנכ

  .            שמלכתחילה בניסוח ההחלטה היה כדי לעורר חוסר בהירות כזה

   ל קשראי� כ, הביקורתעל פי החלטת הנהלת העירייה וג� על פי תפיסת .         ב

   לבי� ,אחד מוגדררוייקט מפ            בי� התוצאות העסקיות של החברה הכלכלית 

            �  ככל  נובעי�אלה הפסדי�  .הפסדי� בפרוייקטי� אחרי� מוגדרי

  . של החברה הכלכליתמאופ� התנהלותה, נראה            ה

   

  להורות ל העירייה לא היתה כל סמכות "כי למנכג� הביקורת קובעת 

  ל החברה הכלכלית לפעול על פי החלטת מועצת העירייה ללא אישור "למנכ

  . דירקטוריו� החברה הכלכלית

  

   נראה לא תקי� ,ההתקשרות בי� העירייה לבי� החברה הכלכליתאופ� 

  .בעיני הביקורת

  

 דיניות החדשה שלהמתבססת על המ, ל החברה הכלכלית"תגובתו של מנכ

הכלכלית ל מערכת היחסי� בי� העירייה לבי� החברה  כי כתבעו הק,העירייה

�  : מובאת להל�,תוסדר בהסכמי� חוזיי

  ס אשר יסדיר "אכן נדרש להכין בדחיפות הסכם בין העירייה לחכ, לעניין החניונים הציבוריים. 7" 

 ".ח לעניין החניונים הציבוריים"את תנאי ההתקשרות בין הצדדים ויכללו את הערותיכם בדו       

  

   בי� העירייה הסכ� עדר יהלהיבטי� נוספי� הקשורי�  מצאההביקורת     3.4

  :         לחברה הכלכלית

, בייההג משיחה שקיימה הביקורת ע� מנהלת מחלקת % ארנונה •

         11עולה כי החברה הכלכלית מעול� לא שילמה ארנונה על 
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    י  א  על פי שבצו הארנונה מופיע תער ,שבתפעולה חניוני�ה 

  � .בתשלו�למטר עבור חניו

 לוקה ושא תחזוקת החניוני� מצאה ג� כי נהביקורת % תחזוקה •

ענה לשאלת הביקורת מנהל מחלקת עבודות ציבוריות . בחסר

 מבצעת עבודות אחזקה דות ציבוריותו עב כי מחלקת,המסר לו

כגו� (במפגע המסכ� את העוברי� ושבי� בחניוני�  במידה ומדובר

 2004כי בתחילת שנת  ,בפני הביקורתציי� , בנוס ). 'כובור פתוח ו

מהחניוני� שבתפעול   שדרוג אספלט באחדהמחלקהביצעה 

 בתיאו� ע� מהנדס הרשות ועל חשבו� ,החברה הכלכלית

ל החברה הכלכלית מסר לביקורת כי התחזוקה "מנכ. העירייה

שפת המדרכה השוטפת היחידה שחברתו מבצעת היא צביעת 

זאת באמצעות החברה הקבלנית שמציבה  ,כחול לב�חניוני� בב

 .את המדחני� בחניוני�

 החשמל בחניוני�צריכת תשלו� כי מצאה הביקורת  % חשמל •

 מסר ,סג� מנהל מחלקת חשמל.  משול� על ידי העירייה,במלואו

לביקורת כי החברה הכלכלית לא מחוייבת בגי� צריכת חשמל  

כי  בפני הביקורת ציי� , כ�כמו . עבור תאורת החניוני� והמדחני�

 לא התבקש לחייב את החברה הכלכלית בגי� צריכת החשמל

ל החברה הכלכלית מסר לביקורת כי המדחני� אינ� "מנכ. בה�

 .מצבר + פועלי� על חשמל אלא על תאי� סולאריי�

• �מסר  ,עירייהההממונה על ביטוחי  ,העירייהסג� גזבר  % ביטוחי

עדר יבחניוני� לא מוסדר בגלל הלביקורת כי כל נושא הביטוח 

סג� גזבר ציי� , כמו כ�. חוזה בי� העירייה לחברה הכלכלית

תביעה של תושב בגי� בל טפכי א� הוא מ ,בפני הביקורתהעירייה 

. 'הוא מוסי  את החברה הכלכלית כצד ג ,בחניוני�לו נזק שנגר� 

כי החניוני� לביקורת ל החברה הכלכלית מסר "מנכ, על א  זאת

 יוצא אפוא .ללי� בחוזה הביטוח הכללי של החברה הכלכליתמוכ

  .קיי� כפל ביטוחי�יתכ� ו, כי ככל הנראה

  

שפורטו כפי י�  העירייה בנושאה שלאת דר! התנהלות הביקורת רואה בחומרה

ישנ� היבטי� שוני� לאי חתימת חוזה ממצאי� אלה מצביעי� על כ! ש. לעיל

לא , העירייה, במצב הקיי�. שא החניוני�חברה הכלכלית בנובי� הבי� העירייה ל
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, חניוני� הציבוריי�חנייה בהכנסות המתקבלות בגי� ההזו בלבד שלא נהנית מ

�  .אלא היא נאלצת להשתת� בהוצאות השוטפות של אחזקת החניוני

הביקורת ממליצה כי הנהלת העירייה תחתו� בהקד� חוזה בינה לבי� , לפיכ!

חובות והזכויות של שני הצדדי� בחניוני� החברה הכלכלית בו תוסדר מסכת ה

� 26ההנהלה מיו� בצע את החלטת ועדת להעירייה על , ועוד זאת .הציבוריי

ההכנסות מהסדרי החניה בתשלום יוקדשו לפיתוח ": בה נקבע כי, 1994באפריל 

 כפי שמסרו גזבר העירייה , כאמור פעולה שלא מבוצעת,"מקומות חניה נוספים

כל ההכנסות מהחנייה בתשלו� בפועל  שכ!,  לביקורת,כליתל החברה הכל"ומנכ

  . בקופתה של החברה הכלכליתותבחניוני� הציבוריי� נשאר

  

   התשלו� עבור ,1997 #ז"על פי חוק עזר עירוני העמדת רכב  וחנייתו התשנ  3.5

הביקורת מצאה כי , יחד ע� זאת. 4 2 #שעת חניה בחניו� ציבורי עומד על 

 4  3 # בחניוני� הציבוריי� עומד על ,התשלו� בפועל ,ורתבעת עריכת הביק

  .לשעה

עליית המדד המצטברת בשבע , 2004שערכה הביקורת במאי  ,ישובחעל פי         

תערי   משמע, לשעת חנייהחצי שקל כסתכמה בעלייה של שני� אלה ה

  . לכל היותר4 2.5 להיות יביחהחנייה לשעה היה 

  

תערי� אשר את העלאת הא לה כל מסמ! המהביקורת לא מצאה ולא הומצ

   . 32 % לבחניוני� הציבוריי� , יהיחנלשעת 

  .לביקורת לא הומצא כל מסמ! המציי� את מועד שינוי התערי�, יתר על כ�

  

לדעת הביקורת העלאת תערי� . הביקורת רואה ממצא זה בחומרה יתרה

  . לא תקינה, של הגורמי� המוסמכי�,החנייה ללא החלטה נאותה

  

    הביקורת מצאה כי מדחני החנייה בכל החניוני� הציבוריי� שבהפעלת    3.6

   ל החברה הכלכלית "מנכ. החברה הכלכלית אינ� מחזירי� עוד  לחוני�  

  השיב לשאלת הביקורת בעניי� זה כי בעבר היו בחניוני� מדחני� המחזירי�   

   , אחרותג� בערי�, לדבריו. אול� במדחני� אלה היו תקלות רבות, עוד   

 . המדחני� אינ� מחזירי� עוד ,באר� ובעול�  

     ל החברה הכלכלית ציי� כי לרשות ציבור החוני� עומדות אפשרויות "מנכ  

  מתגרדי� המופקי� על ארציי� שימוש בכרטיסי חנייה , כגו� תשלו� אחרות  

    שימוש במכשיר  ומקומי השלטו� הידי החברה למשק וכלכלה של מרכז   
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   ל החברה הכלכלית ציי� ג� כי החברה "מנכ, זאת ועוד. "פארק#זיאי"  

   לחודש 4 100לחניוני� הציבוריי� בעלות של שבניהולו מפיקה תווי חנייה   

  .לשנה מראש  

 ,ל החברה הכלכלית"ע� מנכמבירור שערכה הביקורת , על א� האמור לעיל

החוני� כ! ש, י�שבחניוני� הציבוריעולה כי נית� לתכנת את מדחני החנייה 

כ! התשלו� וב, )לדוגמא,  דקות15בקבוצות של (זמ� פרקי יוכלו לשל� לפי 

    .עלובפהחנייה לזמ� ,  ככל הנית�,בפועל עבור החנייה יהיה קרוב

  לדעת הביקורת יש לשנות את שיטת התשלו� הקיימת בחניוני�  , לפיכ!

  לחנייה  ,ותהציבוריי� ולהופכה מחנייה בתשלו� על פי שעות חנייה שלמ

�          . בפועל או כמה שיותר קרוב לכ!, על פי זמ� החנייה,בתשלו

    

   כי אי� חוק המגדיר מהו בפני הביקורת התנועה של העירייה ציי�  יוע�  3.7 

  , יחד ע� זאת. כי� בחניוני�נה ליהמספר המינימאלי להקצאת מקומות חני        

  שהוציא ) 'דנספח פירוט ב( ,חוברת תקני� קיימת ,עדר מסגרת חוקיתיבה        

  את הקצאת מקומות החניה לנכי� , בי� היתר ,משרד התחבורה המגדירה        

  .גודל החניו�התא� לב        

הביקורת מסגנית מנהל ה יבלקמנתוני� שעיו� בחוברת התקני� האמורה ו       

בדבר , י�האמורבחניוני� שערכה הביקורת רשות החנייה יחד ע� סיור 

בתשלו�  החניוני� הציבוריי� 11 # קיימות בפועל  בה הנכי� מספר חניות

  :העלו את הממצאי� הבאי� ,בעיר

  

 ציבורי חניו�

�  בתשלו

מקומות חניית   ס! מקומות חנייה

�  נכי

�    תק� לחניית נכי

  הפרש

  3%  4  1  100  נחשו�

  2%  3  1  52  ארבל/כנרת

�  2%  4  2  97  ששת הימי

  1%  2  1  30  עמרמי

  1%  2  1  30  הרצל

  1%  2  1  30  תל חי

  %  2  2  47  בית המשפט

  %  2  2  45  דוד אלעזר

  %  2  2  30  עמרמי/הבני�

  )+1(  5  6  126  המייסדי�

  )+1(  2  3  47  בית ספיר

  8%  30  22  634  ס! הכל 
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המוקצה לנכי� נמו! מהתק� החנייה  חניוני� מספר מקומות שישהב •

 .נייה לנכי� מקומות ח10כ! שבפועל חסרי� , שנקבע

ה חניוני� מספר מקומות החנייה המוקצה לנכי� תוא� את לושבש •

  .התק� שנקבע

מספר מקומות החנייה המוקצה לנכי� גבוה מהתק� שני חניוני� ב •

 .עודפי�חנייה כ� שבפועל קיימי� שני מקומות , שנקבע

  

 ,בעירציבוריי� בתשלו� חניוני�   %5הביקורת רואה בחיוב את העובדה כי ב

 י�תק� שנקבע בחוברת התקנמהוא� גבוה יה לנכי� תוא� י מקומות החנמספר

,  יש לדעת הביקורת לדאוג לאלתר,יחד ע� זאת .שהוציא משרד התחבורה

 שקבע משרד ,התקני�מפחות א לשל במספר  ,מקומות חניה לנכי�הקצאת ל

  .תק�נמו! מה , נכי�תלחניימקומות ה החניוני� בה� מספר שתשב ,התחבורה

  

  :ל החברה הכלכלית לממצא שפורט לעיל" מנכתגובת

 ".אטפל בנושא זה בדחיפות,  לעניין הקצאת מקומות חניה לנכים בחניוני העיר"

  

לאור ממצאי� אלה הביקורת א� ממליצה כי תיער! בדיקה מקיפה ויסודית בכל 

  ותותא� בה�,כולל אלה שהחנייה בה� היא חופשית, החניוני� הציבוריי� בעיר

לתקני� שנקבעו בחוברת , לפי גודל החניו�,  כמות החניות לנכי�דיבאופ� מיי

  .התקני� האמורה של משרד התחבורה

  

  . כיכר העירחניו�  ובערי� החניוני� בקניו�  נושאאתבדקה ג� הביקורת    3.8

  

    1991יולי חודש ב ,כשנתיי� וחצי לפני פתיחת קניו� ערי� % חניו� הקניו�    3.8.1

 לבי� , ובניהלתכנו�המקומית עדה והו עיריית כפר סבא הסכ� בי�נחת� 

 יה במתח�י עסק בחנהסכ�ה. בעלי החלקות עליה� יקו� הקניו� העתידי

יה מספקת בתחו� יאיל ואי� חנו� כי היבפרקי המבוא צוי. קניו�ה

הרי שבעלי החלקות האמורות מתחייבי� לבנות  ,המגרשי� המסחריי�

בקשת� להיתר בניה למרכז מסגרת וזאת ב על חשבונ� חניו� ציבורי

  .מסחרי

 , נכתב"אולמות לקולנוע+ מרכז מסחרי"בניה שנית� להקמת הבהיתר 

לא תינתן תעודת גמר למבנים נשוא ההיתר מבלי שהושלמה בניית החניון " :בי� היתר כי

  ".הציבורי
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  : האמור והעלתה את הנקודות הבאותסכ�הביקורת סקרה את הה

    על קות מתחייבי� לבנות החלעלי ב, כ�ס בה1'   מס על פי סעי .1

 .חשבונ� חניו� ציבורי 

   על פי הקבוע בסעי  החניו� יהיה בבעלותה המלאה של העירייה .2

מוסכם והוצהר בזאת בין הצדדים כי למרות שהבעלים " :הסכ� כלהל� ל7' מס

על חשבונם ישאר החניון בבעלותה המלאה והבלעדית של העיריה ולבעלים יבנו החניון 

בכפוף לזכות ההפעלה  ,לא יוקנו כל זכויות במגרש עליו יוקם החניון לרבות זכות יחודית

 ."הניתנת  לבעלים על פי הסכם זה

ה על חשבו� הפעלת ותחזוקת החניו� תהי ,סכ�לה' א 10על פי סעי   .3

 .בעלי החלקות

יה יקובע כי החניו� יהיה ציבורי ושו� מקו� חנ סכ�לה'  א8סעי   .4

  .י�ישימוש או לנכס מסושבו לא יוצמד ל

חלק משטח הביקורת ערכה סיור בחניוני� בקניו� ערי� ומצאה כי 

 במפלס התחתו� בחניו� שהכניסה אליו מרחוב מוטה גור חנייה ה

את הנהלת קניו� ערי� ,  ככל הנראה,נסגר בשער ברזל ומשמש

�   וזאת על חשבו� מקומות חנייה שבעבר ,לאחסנת ציוד פרטי במקו

מבירור שערכה ע�  כי ,עוד מוסיפה הביקורת . הציבורעמדו לרשות

עולה  ,מנהלת מחלקת רישוי עסקי� ומנהל מחלקת פיקוח ובנייה

  . ידוע לה� דבר על פעולה זו של הנהלת קניו� ערי�לאכי 

כניסיו� כמוה , פעולה מעי� זו .הביקורת רואה ממצא זה בחומרה

ל העירייה לדעת הביקורת ע, השתלטות על שטח ציבורי ועל כ�

 באופ� , למיגור תופעה זו,לפעול באמצעי� העומדי� לרשותה

 .מיידי

 , לדעת הביקורת,  זהסכ�אחד הסעיפי� המשמעותיי� ביותר בה .5

הקובע את מש! זמ� התפעול של  החניו� , סכ�לה 12הוא סעי� 

אולם לא , מוסכם בזאת כי בכל עת":  נקבעסעי� זהב. בידי בעלי הקניו�

תהא , ולפי שיקול דעתה הבלעדי, נים מיום תחילת הפעלת החניון ש10לפני חלוף 

י הבעלים ובלבד "הפעלת ותחזוקת החניון ע ,להפסיק את הניהולהעיריה רשאית 

להפעילו ולתחזקו בעצמה  , יום מראש לבעלים ולנהלו120שתינתן התראה של 

מה תשקל מתן זכות קדיאו באמצעות מי שיבחר על ידה לצורך זה אולם במקרה 

החניון בתום תקופת ההפעלה ימסר . לבעלים לקבלת הזכות להפעלת החניון

 "... כי סכ�בהנקבע  ,כמוכ� ."במצב תקין בכפוף לבלאי סביר, לעיריה
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מוסכם בזאת כי עם מסירת הפעלת ותחזוקת החניון לידי העיריה תהא העיריה 

 ."…להחליט על גביית תשלום מהמשתמשים בחניון רשאית

כן מוסכם ומוצהר בזאת כי הבעלים לא יהיו …" :קובע כיכ� להס 10סעי   .6

למעט גביה חודשית מרוכשי ושוכרי ,רשאים לגבות תשלום כלשהו מהמשתמשים בחניון

החנייה בחניוני� אלה ,  לפיכ!."זים מסחריים אחריםכחנויות כמקובל במר

�, 1994החל מחודש פברואר ,  שני�%10שנחת� ל, לתקופת ההסכ

  .ו�הינה ללא תשל

העירייה תישא בתשלומי החובה החלים על פי דין : " קובע כיסכ� לה13סעי   .7

, ל מסכאו /או מס עסקים ו/הבעלים יהיו פטורים מכל ארנונה ו, על בעלי המקרקעין

 ." אגרה או היטל החלים על החניון

  

פברואר חודש  לפעול בוהחל, והחניוני� שבוקניו� הכי הביקורת מציינת 

 החניוני� הנמצאי� בחלקות להפעלת השני� 10ניי� מכלומר  ,1994

משמעות הדברי� היא . 2004פברואר חודש  ב�הסתיי, בבעלות העירייה

רשאית ויכולה להפעיל ולתחזק סכ� על פי הקבוע בה, העירייה כי

 הביקורת ,בנוס�. החניו� את ,בעצמה או באמצעות מי שיבחר על ידה

 העירייה רשאית , שני�10 בחלו�, סכ�מציינת כי על פי הקבוע בה

 ,תהיה רשאית, להחליט על גביית תשלומי� מהמשתמשי� בחניו� וכ�

, או כל מס/או מס עסקי� ו/ לגבות מהמחזיק בו ארנונה ו,בא� נית�

  .אגרה או היטל החלי� על החניו�

   

  מצאה כי החניו� מופעל באופ� תמידי על ידי חברת הביקורת , בפועל

�  שתקופת הסכ� הפעלת החניוני�פיעל א�  ,הניהול של קניו� ערי

   .2004בחודש פברואר תמה 

  

זכויותיה של  על מנת להסדיר את ,יש לפעול ללא שהות, לדעת הביקורת

 משנת סכ� בהכפי שנקבע ,ייה בחניו� במתח� היש� של הקניו�העיר

� שלבי� העירייה לבעלי 1991�  . קניו� ערי

  

  :של מבקר העירייה ת קודמי�בשני דוחות ביקורהביקורת מציינת כי 

 ודוח 2002 לשנת 26 דוח (מחלקת נכסי�דוח על ורישוי עסקי� דוח על מחלקת 

לגבי מערכת היחסי� ליקויי� רבי�  מצאה הביקורת ,) בהתאמה2003 לשנת 27

 ציבוריי� השטחי� ב  השימושבדבר לבי� העירייה  קניו� ערי�וההתקשרויות בי�
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 �  .שבוהציבוריי� ובחניוני

  

כתיבת דוח ביקורת מנהלת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת עוד בעת , יתר על כ�

  . הדי כי נושא הטיפול בקניו� ערי� מעול� לא הועבר לי,26 'מס

  

 אול� , כי מועצת העירייה דנה בנושא מספר פעמי�,הביקורת מציינת

  . החלטותיה בנושא טר� הוסדרו באופ� נאות

ל "מ בי� מנכ"נהל מו החל להת2004ת בסו� שנ כי ,הביקורת מבקשת לציי�

העירייה לבי� הנהלת קניו� ערי� לגבי הסדרת היחסי� בי� שני הגופי� במסגרת 

  .אשר תובא לאישור מועצת העירייה, חוזית כוללת

דוח  כפי שנכתבה ב, חוזרת הביקורת על המלצתה,לאור הממצאי� בדוח זה

הנהלת קניון ערים לעיריית כפר סבא מערכת היחסים הכוללת בין " :27'  מסמבקר העירייה

 ,טעונה לדעת הביקורת , מתן השימוש בנכסים עירוניים שבקניון ערים ובכיכר העירובמיוחד

   ".תוך הסתייעות בחוות דעת כלכליות ומשפטיות, בדיקה יסודית והסדרה ללא שהות

  

  כיכר ,  שטח ציבורי מצויקניו� ערי�סמיכות לב –  העירכיכרחניו�   3.8.2

  '  מסנחת� חוזה ,1994ביולי  .בעלות עיריית כפר סבאב שהינו, העיר           

  לרשות   העירייה העמידה בי� העירייה לחברה הכלכלית שבו46/94          

    את החזקה במקרקעי� ,לתקופה של עשר שני� החברה הכלכלית           

  .יבוריה לשימוש הציפיתוח� כמגרש חנ לש�, האמור           

    שני מפלסי� �הכלכלית בנתה במקו� חניו� תת קרקעי בהחברה            

  חניו� פתוח רק ה, הביקורתבעת עריכת . יהי מקומות חנ560 # בה� כו           

       .  רק בסופי שבועתוחפחתו� מפלס הת      במפלס העליו� ואילו ה     

  

  את המלצת ועדת הכספי�  מועצת העיר אישרה 2000בדצמבר            

  ובס� הכל לתקופה   שני� נוספות14 #  ל46/94' להארי� את חוזה מס           

  . שני�24של            

     

    ל החברה הכלכלית מסר לביקורת כי עלות הקמת החניו� עמדה על "מנכ       

   ותהכוללכל הוצאות תפעול החניו� , זאת ועוד. ח "ש מיליו� 10 #       כ 

  ה� על חשבו� החברה ' ניקיו� החניו� וכו, ביטוח, עלויות שמירה       

   .כלכלית       ה
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  החברה הכלכלית  ,2003מיו� הפעלת חניו� כיכר העיר ועד לחודש מר�        

  וש בחניו� כדר� להחזיר את עלויותהשימגבתה מהציבור תשלו� עבור        

  .ת של החניו�והוצאות התפעול השוטפוהקמה ה      

 חניו� כיכר העיר סבל מהפסדי� גדולי� שעמדו על מאות , יחד ע� זאת               

  . בשנהח "שאלפי                

   בפני הביקורת את הסיבות שהובילו פירטל החברה הכלכלית "מנכ                 

  :להפסדי�העיר את חניו� כיכר ,                  לדבריו

 4 #5אש העיר באותה תקופה להוזיל את תערי  החנייה מחיית רנה .1

לא היה על פי , ל החברה"לדעת מנכ, תערי  זה. לשעת חנייה 4 #4ל

   .ל כלכליארציונ

תמוה , בנוס�. לביקורת לא הומצא כל מסמ! המעיד על הנחייה זו

בעיני הביקורת שלא נמצאה החלטת דירקטוריו� החברה הכלכלית 

 .בנדו�

ל החברה הכלכלית בנושא ביטוח "הביקורת ע� מנכמשיחה שקיימה  .2

  :חניו� כיכר העיר עולי� הדברי� הבאי�

 קבעה ,לדבריו, הערכת שמאי, 1994בתחילת הבנייה של החניו� בשנת 

ל הקוד� של "מנכה, 1999בשנת .  מליו� דולר3כי שווי החניו� עמד על 

� כי  וצייסוכ� הביטוח של החברה ל, לדבריו,  פנההחברה הכלכלית

 �על פי שווי עוד הוסי  כי .  מליו� דולר#5בעל ידו שווי החניו� מוער

. בשנה 4 150,000 החברה הכלכלית שילמה ביטוח בגובה של ,זה

 כי , מסר לביקורת,בעת עריכת הביקורתל החברה הכלכלית "מנכ

ליו� דולר נעשתה ללא ביצוע י מ5 #העלאה של שווי ער� החניו� ל

 כי בחודש דצמבר , ציי� בפני הביקורתעוד. הערכה שמאית חדשה

2002,  �נערכה על פי בקשתו הערכת שמאי חדשה שקבעה כי שווי ער

הוזל תשלו� , פי שמאות זועל . ליו� דולרי מ3.4החניו� עומד על 

  . בשנה 4 50,000והוא עומד על , לדבריו, הביטוח השנתי

שלוש החברה הכלכלית הפסידה במש! משמעות הדברי� היא ש

 � ולא  לא נכונהווי הערכת שקב ע,שנהכל 2  100,000 % כשני

  .מוסמכת

 

הביקורת רואה בחומרה את התנהלותה של החברה הכלכלית לגבי 

  . כפי שתוארה לעיל, ביטוח חניו� כיכר העיר
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ליו� דולר ללא ביצוע יהעלאת שווי החניו� בשני מ, לדעת הביקורת

יעה על מנהל לא מצב ,מקצועית ומוסמכת, שמאות חדשהעריכת 

 .דבר שגר� לביזבוז כספי� רב בגי� תשלו� ביטוח עוד�, תקי�

מדוע למרות הערכה שמאית , ה לכשעצמההמות, נשאלת ג� שאלה

הוא החליט על דעת , ל החברה הכלכלית דאז"שהיתה בידי מנכ

ל החברה הכלכלית "על פי מידע שנמסר לביקורת בידי מנכ, עצמו

 להפסד ,ככל הנראה ,גר� יותר שבעצ� על שווי ער! גבוה, הנוכחי

  . הכלכליתלחברהמיותר 

  

 , לדבריו,ל החברה הכלכלית"נקט מנכ, שמאות חדשהעריכת בנוס  ל

עלויות , כ� למשל. צמצ� את הפסדי החניו�בצעדי� נוספי� על מנת ל

השמירה קטנו בחצי לאחר סגירת אחד משני השערי� הקיימי� 

�  . בחניו

נחת� הסכ� בי� החברה הכלכלית לבי�  2003במר� ,  זאת ועוד

לכלל ציבור הבא , בחניו�יה ילפיו החנ ,לניהול קניו� ערי�החברה 

  4  500,000קניו� ערי� ישל� בחינ� ובתמורה תהיה  ,בשעריו

ע� אופציה לשנה  שנה ההסכ� הינו לתקופה של. מ"מע+ בשנה

 בעת עריכת הביקורת.  לטובת חברת הניהול של קניו� ערי�נוספת

  . אופציה זו נוצלה

  

  , מלכתחילה, מביעה תמיהה מדוע החברה הכלכלית לא ביקשה         הביקורת 

  , אחתשמאית  והסתפקה בהערכה החניו�שווי קביעת מספר אומדני� ל         

  ערכת השמאות  ה מ,באופ� ניכרלצור! ביטוח החניו� שהיתה גבוהה          

  .המאוחרת         

  

  מציאת השתהתה בהחברה הכלכלית , לדעת הביקורת, תה מזאיתר         

  בשנת חוזה החתימת ו� רחיבו את הכנסותיה מהפעלת החניו� כגפתרונות שי         

  ציבור  המבטיח ל, ערי�ע� הנהלת קניו�שחתמה החברה הכלכלית  2003         

  . במרכז העירחינ� ה יחניהרחב          

  

בס�  , העירכיכרכלכלית משלמת ארנונה עבור חניו� ההביקורת מצאה כי החברה 

ארנונה עובדה כי היא לא משלמת זאת בניגוד ל 2004נכו� לשנת  4 120,000 #של כ 

  .התפעלההאחרי� שבהציבוריי�  החניוני� 11עבור שטחי 
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הביקורת שבה וחוזרת על החשיבות והנחיצות בעריכת חוזה , לאור האמור לעיל

אשר  , החניוני� הציבוריי� שבהפעלתה11בעניי�  ,הכלכליתבי� העירייה לחברה 

 �  ואת העברתהציבוריי�יסדיר בי� השאר את נושא תשלו� הארנונה בחניוני

דמי החנייה לעירייה להשבחת מקומות חנייה בעיר כפי שהוחלט ההכנסות מ

  . בועדת ההנהלה,כאמור, בזמנו

 כל ההוצאות של המפרט את, לביקורת הומצא מסמ! לבקשתה, יתר על כ�

, שמירה, אחזקה ותיקוני�:  כלהל�להפעלת חניו� כיכר העיר, החברה הכלכלית

ממסמ! זה עולה כי החברה הכלכלית שילמה  .חשמל וארנונה, כבאות, ביטוח

  .להוצאות תפעול חניו� כיכר העיר 2 370,000 % כ 2004בשנת 

 הנהלת קניו� תמוה בעיני הביקורת מדוע לא הועמסו הוצאות תפעול אלה על

ערי� בחוזה השימוש עימה שהרי היא למעשה המחזיקה בנכס והנהנית 

�  .העיקרית מהתרת חנייה חינ� במקו

  

  חנייה אזורית. 4

  צעד נוס  שנועד לתת מענה למצוקת החניה בעיר ובמיוחד במרכז העיר      4.1    

  מותרת , זוריתבשיטת החנייה הא. הוא קיומה של חנייה אזורית בעיר              

  א� ורק לתושבי האזור בעלי , )17:00#07:00(חנייה בשעות הערב והלילה               

  . בשעות היו� החנייה מותרת לכלל הציבור ללא תשלו�.  אזוריתו חנייה              

  שפות המדרכה ברחובות בה� קיימת חניה אזורית צבועות בצד אחד               

  לב� ובראשית הרחוב מוצב תמרור המציי� את הסדרי החנייה צבע ב              

  .האזורית הנהוגי� בו              

  

  שישה אזורי� ע� הפעלת תוכנית החנייה האזורית המוסדרת הוחלט על               

  מתבצעת באמצעות תו , כאמור, חנייה זו. של חנייה אזורית ברחבי העיר              

  המונפק לתושבי הרחובות שנכללי� בהסדר החנייה  ,אזוריחנייה               

  והחנייה  תוקפו של התו הוא לשנתיי�. לתו4  20האזורית בעלות של               

  .רק לבעלי תו כאמור,  הצבועה בלב�, הרחובלצד שפת              מותרת 

     

         , 2003ני הביקורת כי עד שנת סגנית מנהלת רשות החניה ציינה ג� בפ              

   היא פנתה לחברה , לדבריה. לא התבצעה אכיפה בדבר תוקפו של התו              

  לאוטומציה על מנת שזו תוציא התראה במחשב לגבי תושבי� שתו               

  גור� לבעיית מצב זה . א!  הדבר לא בוצע, החנייה שלה� עומד לפוג              

  וזאת  י�אזוריפיקוח ומעקב על אמיתות ונכונות הזכאות לתווי חנייה               
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              �  .עקב היעדר מידע אודות שינוי כתובות המגורי� של חלק מהתושבי

  

   –תושבי� בעלי חובות לעירייה בגי� דוחות חנייה הביקורת מצאה כי               

  .קנות תו חנייה עד שיסדירו את חובותיה� לעירייהנמנעת מה� הזכות ל              

  

       פרסמי� בפס לב� ממדרכההשפת בטר� צובעי� את לביקורת נמסר כי               

  לאחר .  בעיתונות המקומית,מודעות על הסדרי החנייה החדשי�              

  בלב� הרחוב שפת  צובעת את מחלקת עבודות ציבוריות, הפרסו�              

  . האזורית במקו�היומציבה תמרורי� ושלטי� בדבר הסדר החני              

  

  זאת לאחר שבוצע , 1996החנייה האזורית הונהגה בכפר סבא בסו  שנת       4.2   

  .1994אוקטובר חודש  ב,על ידי חברה מקצועית, בעירסקר חנייה               

     ב שחנו ברחובות מרכז העיר בשעות היו� נפקדו כלי הרכ, בסקר זה              

   באזור ,ממצאי הסקר הראו כי מספר החוני� המירבי ברחובות. והלילה              

  . מכוניות חונות2,497 #הסתכ� ב ,סקר החנייה  במרכז העיר              

    יהייה החוקיי� הקיימי� ברחובות אזור סקר החנימספר מקומות החנ              

  על , 1994אוקטובר חודש עת ביצוע הסקר ב עמד ב,במרכז העיר ,האמור              

     יה באזור סקר יס� כל רזרבות מקומות החנ,  מכא�. מקומות חנייה3,197              

  , לאור ממצאי� אלה . בלבד חנייה פנויי� מקומות700 #עמד על כיה יהחנ              

   .חדשי� בכפר סבאאזוריי� יה יהסדרי חנ, כאמור ,הגוהונ              

  

   על ,)3פורט בפרק משכפי  (בתשלו�ציבוריי� הוקמו חניוני� , ראשית              

    של החוני� במרכז העיר בשעות היו�מנוע חנייה לאור� זמ� רב מנת ל              

   . לפינוי מהיר של מקומות חנייההביאובכ� ל              

   על מנת להתגבר על  ה אזורית ברחובות מרכז העירי חניהנהגוה, שנית              

  .יה של תושבי רחובות אלה בשעות הלילהימצוקת החנ              

  

              �  יה האזורית יהחנ ,יוע� התנועה של העירייה מסר כי בשלב הראשו

  יה יוהיא התבססה על סקר החנ)  ראשיסקי�מרכז ע(ר "הונהגה במע              

   החלו להתקבל  , אול� ע� חלו  השני�. כאמור,1994שנער� באוקטובר               

  יה ירחובותיה� חנבג� הנהיג ר ל"בקשות מתושבי� ברחובות מחו� למע              

  יחד ע� .  בועדת התנועה העירונית�בקשות אלה נשקלות לגופ. אזורית              

  אול�  ,ועדת התנועה הינה גו  שמגיב לבקשות התושבי�, לטענתו ,זאת              
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   ,ועדת התנועה לא פועלת מיוזמתה , משמעאיננה גו  יוז�ועדה זו               

  .יה בעירי למצוא פתרונות למצוקת החנ,לדבריו              

  

   יה יי� קיימת מצוקת חנעדי כי ,עוד מסר יוע� התנועה לביקורת              

   בתשלו�  יהחני # כגו� , לדבריוה להיפתר בדרכי� שונותעשויבעיר ש              

   שטחי� הפיכת, הפיכת רחובות לחד סטריי�, מרכז העיררחובות ב              

  .ציבורית ועודיה יחנברחבי העיר למגרשי  פתוחי� ציבוריי�              

  

  ינת לחיוב את העובדה כי הונהגו הסדרי חנייה בעיר שנועדו מצי הביקורת      

  יחד ע� פיתוח , חנייה בתשלו�, חנייה אזוריתכגו� ,       להקל על מצוקת החנייה

   שקול עריכת יש ללדעת הביקורת , יחד ע� זאת .מקומות חנייה חדשי� בעיר      

  חנייה הקיימי� את מידת הצלחת הסדרי ה כזה שייבח� ,יה חדשיסקר חנ      

  .       ויית� מענה לצרכי החנייה לאור התפתחות העיר

  ולא יענה  יה בעירייה חדש יספק נקודת מבט כוללת על בעיות החניסקר חנ      

  .כפי שנוהגת ועדת התנועה ,רק לבעיות פרטניות      

        

   לתושבי הביקורת מציעה כי תורחב הזכאות לקבלת תו חנייה אזורי,       בנוס�

  ואינ� ,       כל האזור ג� א� ברחובות בה� ה� מתגוררי� אי� אזור חנייה מסומ�

  .   רשות החנייה      נכללי� כזכאי תו במחשב

        רשימת הרחובות במחשב רשות החנייה אינה מעודכנת ואינה כוללת את כל  

  ת המחשב כ! שיוצא כי תושבי רחוב שאינו נכלל ברשימ,       רחובות האזור

   על א� שכתושבי האזור ,      ברשות החנייה אינ� זכאי� לקבל תו חנייה אזורי

�   ברשימה זו ג� לא נכללי� בתי� שנמצאי� בגבול או בפינת . זכאי� לכ!      ה

  .הסמו!האזורית אזור החנייה       

  

  מסקנות והמלצות. 5

נוחה לנגישות  תורמי� רבות ,חנייה נאותי� בעיר פעילה ומתפתחתהסדרי 

ל תושבי העיר וה�  מקלי� ה� עלחיי מסחר פעילי� ובכ!, ולזרימת תנועה בעיר

  . על המבקרי� בה ומביאי� לעלייה באיכות החיי� בעיר

�  :להל� יוצגו הממצאי� שהועלו בדוח זה וההמלצות לתיקונ

הביקורת מצאה כי קבל� שרותי החנייה המוסדרת בעיר מקבל  5.1

 אשר מתקבלות מתשלומי� בגי� דוחות  ,כל ההכנסות מס! 69.6%
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 � אשר שולמו באופ� יזו� על ידי החייבי� ללא כל כאלהחנייה ג

  .פעילות אכיפה מצד החברה הקבלנית

הביקורת ממליצה על הפרדה בי� התקבולי� המתקבלי� בגי� 

בגי� , יש לקבוע תשלו� נמו! לקבל�, לפיכ!. קנסות החנייה

 �  . על ידי החייבי�תשלומי� המשולמי� באופ� ייזו

) �  ) בדוח2.3.5 ; 2.2.3 ; 2.2.1סעיפי

 70%תנאי המכרז קבעו כי התמורה המוצעת לזוכה לא תעלה על  5.2

לא הביקורת , יחד ע� זאת. מס! ההכנסות בגי� גביית דוחות חנייה

קית בטר� קביעת מסמ! ניתוח כלכלי מלווה בתוכנית עסמצאה 

ל "נמסר מפי מנכלביקורת , יתרה מזאת .תנאי החוזה למכרז

החברה הכלכלית בטר� הועברה רשות החנייה לניהול החברה 

 יחס ההכנסות לכשתועבר רשות ,הכלכלית כי מבדיקות שער!

  .   לטובת העירייה60% יעמוד על ,החנייה לניהול החברה הכלכלית

  

בטר� קביעת אומדני� למכרזי� בנושא הביקורת ממליצה כי 

� חוות דעת כלכלית כתו, ללאכיפת החנייה בפרט ומכרזי� בכ

   .תוכנית עסקית בעת הצור!במלווה , מקצועית

) � ) בדוח2.2.4.3 ; 2.2.4 ; 2.2.3 ; 2.2.1סעיפי

הביקורת מצאה כי לנושא ביצוע שרותי חנייה מוסדרת נערכו   5.3

 נמצאו הבבדיקת שלושת מכרזי� אל.  מכרזי�3בתקופה הנבדקת 

  :הבדלי� מהותיי� כפי שיפורטו להל�

  

  הביקורת מצאה כי בתנאי המכרז שונתה צורת אכיפת    5.3.1

 �                הגבייה מאכיפה בהליכי� אזרחיי� לאכיפה בהליכי

�   זאת בניגוד לחוות הדעת ,              מנהליי� על פי פקודת המיסי

  .) 'נספח א(בנושא               המשפטית 

  א הומצאה לה חוות דעת הביקורת לא מצאה ול, כמו כ�              

  ). 'נספח ב(              משפטית למכרז זה כמתחייב בדיני העיריות 

  הביקורת יש להסתייע בחוות דעת משפטית לדעת ,               לפיכ!

 �  אמצעי               למכרז זה כמתחייב ובנוס� יש לבחו� מחדש מה

  . עירייההעומדי� לרשות ההחוקיי� האכיפה               

  )בדוח 2.2.4.3 ; 2.2.4.1פי� סעי              (
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       הביקורת מצאה כי בתנאי המכרז שונתה התמורה המוצעת 5.3.2

  בגי� המתקבלות  מס! ההכנסות 30% %              לקבל� הזוכה מ

   עוד מצאה הביקורת . מס! ההכנסות70% %דוחות חנייה ל              

  מכרז השלישי חוייב הקבל� הזוכה לשל� את שכר               כי ב

              �  . הפקחי

                לדעת הביקורת ג� לאחר העמסת עלויות שכר הפקחי� על 

   קיי� הפרש ניכר בתמורות הכספיות המוצעות ,              הקבל�

  . לקבל� בתנאי החוזה              

  .יי� מחדש בתנאי התקשרות זולדעת הביקורת יש לע              

              ) �  ) בדוח2.2.4.3 ; 2.2.4.2סעיפי

   כי נערכו מספר ,     מעיו� בשלושת המכרזי� הביקורת למדה5.3.3

               �  אחד שככל הנראה הטיבו ע�  ,בי� המכרזי�שינויי

                המציעי� והביקורת לא קיבלה הסבר שיניח את דעתה 

 ). בדוח2.2.4.5 ; 2.2.4.4סעיפי� (           לשינויי� אלה    

סכו� ניכר , הביקורת מצאה כי ככל הנראה ועל פי אומד� משוער 5.4

לא ניגבה עקב טיפול כושל של רשות  2  מיליו�%30המוער! בכ

החנייה שהוביל להתיישנות דוחות ולהפיכת� לדוחות שאינ� ברי 

ני� בגי� דוחות אלה הורדו הביקורת מצאה כי נתו, בנוס�. גבייה

 בחברה לאוטומציה בהוראה כתובה החתומה על הלקוב0 היסטורי

  .באותה תקופה, ידי מנהל רשות החנייה והיוע0 המשפטי לעירייה

הביקורת רואה ממצא זה בחומרה יתרה וממליצה כי נושא זה 

  .ייבח�

לדעת הביקורת על רשות החנייה להקפיד הקפדה יתרה , יתר על כ�

תקי� ונאות כ! שלא יתיישנו ויבוטלו דוחות עקב , יפול יעילעל ט

 .) בדוח2.3.6 סעי� (חוסר טיפול מצד העירייה

פי שמשתמע מתוכ�  כ, הטיפול הכושלעקב ההפסד הרב לאור 5.5

 ועקב כ! שטר� הועברו לביקורת כל ,'המכתבי� שבנספח ג

על נקיטת ממליצה  הביקורת ,הנתוני� של קוב0 ההיסטוריה

מירי� על מנת להגיע לחקר האמת ולמציאת האחראיי� צעדי� מח

�סעי� (המלווה בהפסד כספי כה משמעותי , לכשל המערכתי שנגר

 ). בדוח2.3.7
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היוע0 המשפטי לעירייה הינו הסמכות הבלעדית המוסמכת לדו�  5.6

בבדיקת עבודת רשות החנייה . או לבטל דוח חנייה/בערעור ולהקל ו

 עלו רעור על דוחות חנייה בנושא עוהיוע0 המשפטי לעירייה

�  :הממצאי� הבאי

  עקב , בדוחות שבוטלובדיקה מדגמית שערכה הביקורת  ב 5.6.1

�  לא חתימתו של היוע0 ל ,בוטלומה�  54%נמצא כי ,            ערעורי

  חתימתו של מנהל נמצאה אלא  ,כמתחייבהמשפטי לעירייה            

   .כלל חתימה  או לא נמצאה כלרשות החנייה           

   בה� דוחות 17 % בבדיקה מדגמית הביקורת מצאה, זאת ועוד           

   לאל, תוספת פיגור בגי� איחור במועד התשלו�בוטלה            

   אלא בחתימת מנהל המשפטי לעירייהחתימתו של היוע0            

  . רשות החנייה או ללא כל חתימה כלל           

  לדעת הביקורת יש ,  מהישנות מקרי� מסוג זהעלהימנבכדי            

  להעביר את ההרשאה המיחשובית לביטול הדוחות הנמצאת                          

  כ! שלו בלבד ,  ליוע0 המשפטי לעירייה,ברשות החנייה           

  .           תהיה הסמכות המיחשובית

  0 המשפטי לעירייה ימלא הביקורת ממליצה כי היוע, כמו כ�           

   יחד ע� חותמת דחיית הערעור/טופס בו תפורט סיבת קבלת           

  , בצירו� חתימת ידו" הערעור התקבל"/"אי� עילה לערעור"          

  .                תו! ציו� תארי!

           ) �  )בדוח 2.4.4 ; 2.4.3 ; 2.4.2.3;  2.4.1סעיפי

   ניירת רבה ותמכילה ות בקשות ערעור רבשותמוגעובדה כי   ה5.6.2

�  עורכי בה מועסקי� מספר ש,  היעדר לשכה משפטית           כמו ג

  .בטיפול בבקשות הפוני� עיכובי� י�יוצר, די�            

  יצירת קישוריות ממוחשבת בי� רשות ,לדעת הביקורת           

  תייעל ותזרז את  החנייה לבי� היוע0 המשפטי לעירייה           

  .קשות הפוני�בבהטיפול            

  ל העירייה לשקול מציאת   "על מנכ, לדעת הביקורת, כמו כ�           

  . הטיפול המשפטי בנושאעלו� שיקל       פתר     

)            � ) בדוח2.4.2.2 ; 2.4.2.1סעיפי

  החניוני� הציבוריי� בתשלו�11את  תתפעלהמהחברה הכלכלית  5.7

 �אינה מקדישה את ההכנסות המתקבלות בגי� החנייה בחניוני

כפי שמתחייב מהחלטת , לפיתוח מקומות חנייה נוספי� בעיראלה 
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  .1994ועדת ההנהלה משנת 

הביקורת מצאה כי לא קיי� הסכ� בי� העירייה לבי� , יתר על כ�

עובדה המביאה לכ! , תפעול החניוני�החברה הכלכלית בנוגע ל

  .ה נהנית מההכנסות מהחניוני�שהעירייה אינ

הביקורת ממליצה כי יער! מעקב אחר החלטות מועצה על מנת 

יצה לפעול ללא שהות על הביקורת ממל, כמו כ�. שיקוימו במלוא�

מנת להסדיר בהסכ� את מערכת היחסי� של העירייה והחברה 

 � ). בדוח3.4;  3.2סעיפי� (הכלכלית בנוגע להפעלת החניוני

5.8  �קיימי� בי� העירייה לחברה הכלכלית , אמורכבהיעדר הסכ

חשמל וביטוחי� , תחזוקה, ארנונה%נושאי� נוספי� כגו� 

 . בדוח3.4כמפורט בסעי� , המצריכי� הסדרה מיידית

לחברה הביקורת לא מצאה ולא הומצא לה כל מסמ! המאשר  5.9

 2 %2העלאת תערי� החנייה בחניוני� הציבוריי� מהכלכלית את 

  . לשעה 2 %3 ל1997עצת העיר בשנת לשעה כפי שקבעה מו

 שינוי בתערי� החנייה ללא החלטה נאותה של ,לדעת הביקורת

 .) בדוח3.5סעי�  (� תקיוהגורמי� המוסמכי� אינ

  . מדחני החנייה אינ� מחזירי� עוד� כללהביקורת מצאה כי  5.10

לדעת הביקורת יש להנהיג שיטת תשלו� בה הסכו� שייגבה 

  . ית� לזמ� החנייה בפועלמהחוני� יהיה קרוב ככל הנ

 ) בדוח3.6סעי� (

5.11 �קיי� , הביקורת מצאה כי בכמחצית מהחניוני� הציבוריי� בתשלו

�  . חוסר במקומות חנייה לנכי

 �הביקורת ממליצה כי תיער! בדיקה מקיפה ויסודית בכל החניוני

שהחנייה בה� היא חופשית ג� אלה  ביניה�, הציבוריי� בעיר

לפי גודל , כמות החניות לנכי�, ידיבאופ� מי, כול�ותותא� ב

 לתקני� שנקבעו בחוברת התקני� של משרד התחבורה, החניו�

 .) בדוח3.7סעי� (' כמפורט בנספח ד

, להנהלת קניו� ערי�, הביקורת מצאה כי ההסכ� למת� שימוש 5.12

 שני� הסתיי� 10להפעלת החניוני� הציבוריי� שבקניו� למש! 

רת ממליצה כי על העירייה הביקו, לפיכ!. 2004בחודש פברואר 
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לפעול ללא שהות להסדרת זכויותיה בחניוני� הציבוריי� שבקניו� 

  .ערי� בפרט והסדרת מערכת היחסי� ע� הנהלת קניו� ערי� בכלל

הביקורת מציינת כי בהסדרת מערכת היחסי� הכוללת ע� הנהלת 

 .) בדוח3.8.1סעי�  (רי� טמוני� מקורות הכנסה אפשריי�קניו� ע

ת מצאה התנהלות לקויה בתפקוד החברה הכלכלית בתפעול הביקור 5.13

הביקורת ,  לפיכ!. בדוח3.8.2חניו� כיכר העיר כמפורט בסעי� 

 .ממליצה לפעול ללא שהות לתיקו� הליקויי� המצוייני� בסעי� זה

על סמ! סקר חנייה שנער!  מונהגתהחנייה האזורית בכפר סבא  5.14

� כגו� הסדרי חנייה על א� הנהגת הסדרי חנייה חדשי. 1994שנת ב

הסדרי חנייה בתשלו� ופיתוח מקומות חנייה נוספי� , אזורית

 שייבח� את  סקר חנייה חדשיכתערשקול יש ל, לדעת הביקורת

ויית� מענה לצרכי החנייה  רי החנייה הקיימי�מידת הצלחת הסד

�יש לשקול הרחבת , בנוס�. לאור התפתחות העיר, הנדרשי

 תושבי כל האזור ולא על פי רחובותהזכאות לתו חנייה אזורי ל

 .) בדוח4.2סעי� (

הביקורת מציינת כי ע� העברת רשות החנייה לחברה הכלכלית  5.15

הוחלפה תוכנת המחשב לתוכנה מתקדמת והונהגו סדרי תקשורת 

�הביקורת ממליצה כי במידה ורשות החנייה תחזור . חדשי

�לאחריות העירייה יונהגו בה הסדרי מחשוב ותקשורת נאותי .

) �  ) בדוח2.3.3 ; 2.1.3סעיפי
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