
  קת נכסי�למח
  

  כ ל ל י .1

  

מחלקת נכסי� הינה יחידה השייכת ארגונית לאג� הנדסה של העירייה ובה בעת ביצוע 

שסמכויותיה� ואחריות� הוגדרו על ידי יוע� ארגוני לפני מספר עובדות הביקורת שלוש 

  ).'נספח א. (שני�

  

ניהול ה, רישו� נכסי העירייה הינ�  מחלקת נכסי�ה העיקריי� של תואחריתחומי 

 על אחראית מחלקת נכסי� , כמו כ� . וניהול מאגר מידע על נכסי� אלהוהטיפול בה�

ניסוח ועל ) 'מת� רשות שימוש וכו, השכרה, מכירה(איתור נכסי� הראויי� להשבחה 

ועדת השונות של בהחלטות ת המחלקה טפלמ, בנוס� .מסמכי� וחוזי� שוני� בתחו�

  . ללא תמורה והועדה להקצאת קרקעות ומבני�נכסי�

  

  . 1998 "במחלקת נכסי� לא נער! ייעו� ארגוני נוס� על זה שנער! ב 

  

 ער! מבקר העירייה ביקורת על מחלקת נכסי� 1998/9 לשנת העבודה 22בדוח  .1.1

  סקר את המבנה הארגוני של המחלקה ובדק את מצב, בי� היתר,במסגרתה

את מבקר העירייה ק בד, כמו כ�. מאגר נכסי העירייהרישו� וניהול המידע על 

  . ה העיריימנכסיאופ� ניהול� של אחדי� 

 

החליט מבקר העירייה לערו! ביקורת נוספת , שוטפתההביקורת עבודת במסגרת  .1.2

עקב אחר , הלי עבודה של מחלקת נכסי�וחלקת נכסי� במהלכה בח�  נמעל 

  . תהלי! מחשוב המחלקה ובדק מדגמית מצב� של מספר נכסי� של העירייה

  

  המלצותיוילוי מחר א,בי� היתר ,במהל� הביקורת ,מבקר העירייהעקב  ,בנוס�

  .אשר אומצו כול� על ידי ראש העיר ומועצת העיר, מהדוח הקוד�

 

ת מחלקת נכסי� וע� גורמי� שוני� נהלהביקורת קיימה פגישות עבודה ע� מ .1.3

  .רבי�עיינה בפקודת העיריות ובתקנות שר הפני� וכ� סקרה מסמכי� , בעירייה
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  � נכסי העירייהושיר  .2

  
 –ז " וכ� תקנות הרשויות המקומיות תשכ347 – ו 188פקודת העיריות סעיפי�  2.1.

 קובעי� בי� היתר כי הרשויות המקומיות חייבות בניהול 5" ו2 סעיפי� 1967

 פנקס מיוחד שבו תרשום זכויותיה נהלכל רשות מקומית ת: "פנקסי זכויות במקרקעי�

כרטיסי נכסי דלא ניידי וספר נכסי דלא ניידי :  חלקיםבמקרקעין אשר יורכב משני

מועצת הרשות תסמיך אחד מעובדיה להיות רשם נכסים ומתפקידו ). כמגודרים בתקנות(

  ." פנקס המקרקעין של הרשות המקומיתנהליהיה ל

  

הרישו� בפנקס המקרקעי� חייב להיעשות באמצעות הודעות המפרטות את בעלי 

ינויי� שנערכו בו ופעולות הרישו� לגביו בלשכת רישו� הש, מצבו, הזכויות בנכס

  ).טאבו(המקרקעי� האזורית 

  

. ת רישו� של נכסי העירייה בספר מיוחדנהלהביקורת מצאה כי מחלקת נכסי� מ

המקביל ,  מאגר ממוחשב לגבי נכסי העיר1995 משנת נהל מת,בנוס� לרישו� זה

  .לספר הנכסי�

  

ת מחשוב מער! הנכסי� וסבא היתה מחלוצ העלו כי כפר 22 פרממצאי דוח מס

 ,זותוכנה ב .מ"תוכנה שפותחה על ידי חברת קומפלוט בעבאמצעות , העירוניי�

, הלת מחלקת נכסי�לדברי מנ, פי זה בשוקיספצדה הקיימת בתחו� היחישהיא 

 י בחישוב שטח"באג "" כגו� ,שהביקורת עמדה עליה� התגלו מספר בעיות

  . ועודפיתאצגת תיאור נכס בצורה גרההיעדר אפשרות ל, י�הנכס

 , יחד ע� זאת לדעת הביקורת,מנהלת מחלקת נכסי� פעלה לאיתור נכסי� בעיר

ראות את נתוני מאגר המידע לא נית� ל, הואיל ולא בוצע סקר איתור נכסי העיר

הממוחשב כמאומתי� לאור פעילויות האימות המצומצמות שבוצעו ולא נית� היה 

או /וקי� את כל הנכסי� בבעלות מדע המצוי בעירייה אכ� קבוע בוודאות שהמיל

  . העירייהבחזקת 

המלי� מבקר העירייה בפרק מסקנות , באשר לענייני� הנדוני� בסעי� זה

  :להל� כ,22והמלצות בדוח 

  מ לתקן את הבאג בתוכנה הגורם לסיכום שטחים " יש לדרוש מחברת קומפלוט בע8.1 "

  .חישוב שטח הנכסחופפים ולכן לטעות ב         

    או לחלופין להתקין לתוכנת  GIS– רצוי לחבר את תוכנת הנכסים לתוכנת ה 8.2  
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  .הנכסים ממשק גראפי        

  ...  

  ." יש לבחון ביצוע סקר מדידות לנכסי העירייה 8.4  

  

על ידי מונתה  ,22מ ראש העיר בתקופת פרסו� דוח "הביקורת מצאה כי סגנית ומ

  .וב אחר ביצוע המלצות מבקר העירייה לעק,ראש העיר

ת מחלקת נכסי� בבקשה לקבל ממנה נהלמ ראש העיר פנתה בכתב למ"סגנית ומ

  . פירוט ביצוע המלצות אלה

ת מחלקת נכסי� את טיפול נהל פירטה מ2001 ביוני 17במכתב תשובה מיו� 

  . המחלקה בנושאי� השוני� שנכללו בדוח הביקורת האמור ובהמלצות המבקר

  

התקנת ממשק גראפי ": 8.2  "  ו"באג בתוכנת קומפלוט": 8.1סעיפי� , בריהלד

סקר ": 8.4באשר לסעי� . כבר טופלו עד לכתיבת מכתבה, "לתוכנת הנכסי�

ת מחלקת נכסי� במכתבה כי היתה בידיה נהלמציינת מ, "מדידות נכסי העיר

  שקיבלה מחברה אחת ולאחר קבלתה פנתה מנהלתהצעת מחיר לסקר נכסי�

:  ובי� היתר ציינה בו1998 בפברואר 15 "ל העירייה ב "מחלקת נכסי� בכתב למנכ

"...  

   סבא–בענין הצעת מחיר לסקר נכסי עירית כפר     

  ,   משווי המימצאים33%חברת קומפלוט מציעה לבצע סקר נכסים תמורת  . 9

  וש ועוד לפני מימ, ח מימצאים"לאחר דו ₪ 500,000לאחר מקדמה בגובה (      

  ).      הממצאים בשטח

  המחלקה לנכסים הוכיחה פעילות נמרצת עת איתרה בשנה האחרונה נכסים . 10

  . 7,000,000₪      להשבחה בשווי מעל 

  ישנם , בעיקר בשל ההיסטוריה של התפתחות העיר כפר סבא,       להשערתנו

  תנאי שינתנו ולהציע רעיונות להשבחה וב,       נכסים נוספים שניתן יהיה לאתרם

  .      המשאבים הנחוצים לענין

  ניתנה , לביצוע העבודה תמורת אחוזים" קומפלוט"יש להניח כי הצעת חברת . 11

  , סבא נכסים לאיתור והשבחה-כי יש בכפר, כמונו,       מאחר וגם חברה זו סבורה

   וחיטוט ונבירה בכל מקור מידע אפשרי, סבלנות,       אלא שיש צורך בזמן רב

  .       לצורך כך
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  המחלקה לנכסים רואה לעצמה אתגר להמשיך בפעילות לאיתור והשבחת . 12

  ואיננו סבורים כי יש להענות להצעה לבצע העבודה באמצעות חברה ,       נכסים

  בעלויות הגבוהות עשרות ומאות מונים מהמשכורות המשולמות ,       פרטית

  .      לעובדי המחלקה לנכסים

      ."...  

, 1998 באפריל 19 "ב , ל העירייה השיב לפנייתה זו של מנהלת מחלקת נכסי�"מנכ

  :כלהל�

  קומפלוט עם  '  הנוגע להצעת חב– 15.2.98 ומכתבך מיום 9.4.98בהמשך לשיחה מיום "

  . נכסים' אנו מטילים את הטיפול בהפקעות והשבחת נכסים על מח, מ"  מהנדס הרשות והח

  

  אלא  , לרשות המחלקה, לא נוכל להעמיד משאבים נוספים   עקב צוק העיתים

  ..."וסיוע כל מחלקות אגף הנדסה,   תיגבור הקיים

  

הביקורת ראתה והתרשמה לטובה מהמאמצי� שנעשו במחלקת הנכסי� 

הביקורת שבה , יחד ע� זאת. מעקב והכנת תיקי נכס לנכסי העירייה, לרישו�

מת באופ� מרבי את רישו� נכסי ומדגישה כי עריכת סקר נכסי� עשויה לא

  .העירייה

אשר קיימת , סקר נכסי� עשוי להתחקות אחר נכסי� נוספי� בעיר, יתרה מזאת

  .אפשרות שה� בבעלות העירייה ואינ� רשומי� בספר נכסי העירייה

  

הביקורת תמהה על כ� שנעשתה פנייה רק לחברה אחת לקבלת הצעת מחיר 

  .ילכאמור לע, לעריכת סקר איתור נכסי�

על ידי גופי� מבדיקות שערכה הביקורת עולה כי סקרי איתור נכסי� נערכי� 

; עורכי די� ; רואי חשבו� ; חוקרי� פרטיי� ;  חברות לייעו! כלכלי –שוני� כגו� 

לדעת הביקורת על מנהלת מחלקת נכסי� לפנות לקבל מספר הצעות , ועל כ�' וכו

  .מחיר

 

 עלות סקר איתור ,  כי להערכתהי�ת מחלקת נכסנהלבמהל! הביקורת מסרה מ 2.2.

נכסי� עשוי להגיע למיליוני� רבי� של שקלי� ולכ� אי� לדעתה צור! בביצוע סקר 

  . זאת משו� שלדעתה ספר הנכסי� של העירייה מלא ומסודר, יקר שכזה

� באופ� מסודר וממוחשב ובתאימות נהלינכסי� מתההעדכוני� בספר , לדבריה
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  . מקרקעי ישראלנהלובמי) טאבו(עי� לעדכוני� בלשכת רישו� המקרק

 לדעתה וא� , כי הטעויות ברישומי� ה� זניחות,ת מחלקת נכסי�הלנעוד ציינה מ

  . מתגלות טעויות ה� מתוקנות נקודתית

 ברישו�  חוסר תאימותבבדיקה מדגמית , הביקורת מצאה, על א� האמור לעיל

הביקורת . ירבעהציבוריי� רישו� המקלטי� , כ� למשל. מספר נכסי� בעיר

בדבר המקלטי� במחלקות שונות בעירייה ובכל אחת שונה  � מידעמצאה כי קיי

� המדוייק יכלה לקבוע מהו מספרהביקורת לא . מה� כמות שונה של מקלטי�

  . המקלטי� הציבוריי� המצויי� בעירשל

  )5הרחבה בנושא מקלטי� ציבוריי� בפרק (

  

עושה העירייה מול שירותי חוסר הבהירות לגבי הטיפול ש, דוגמא נוספת

בריאות כללית לגבי פינוי שטח מתח� בית היולדות היש� ברחוב גלר ומעמדו 

  .המשפטי

  )5הרחבה בנושא בית חולי� הגריאטרי בפרק (

  

 תערו� בדיקה השוואתית ,ת מחלקת הנכסי�נהל כי מ,הביקורת ממליצה ג�

ור נכסי�  אשר ערכו סקר לאית,רשויות מקומיותותאסו� נתוני� ממספר 

. לאור התוצאות ברשויות האחרות, עירוניי� ותבדוק את כדאיות עריכת הסקר

 ת מחלקת הנכסי� תיעזר בחברה הכלכלית נהלמ כי ,עוד ממליצה הביקורת

בגורמי� חיצוניי� מקצועיי� לבדיקת כדאיות השבחת נכסי� קיימי� ו

  .ובכדאיות לבצע סקר לאיתור נכסי� עירוניי�

  

 על  בו הופיע פרק,22'  מציינת כי בדוח מבקר העירייה מסהביקורת , בנוס�

  : כלהל�, מבקר העירייהכבר קבע  ,מחלקת הנכסי�

  

, ת מחלקת נכסים כגורם המופקד על ניהול נכסי העירייההלנלדעת הביקורת על מ"

. להתריע על כך שנכסי העירייה לא מנוהלים בצורה היעילה והמדוייקת ביותר

על את עלות סקר שכזה מול התועלת שבניהול נכון ומדוייק כפתרון יש לבחון בפו

  ." של הנכסים הציבוריים ולקבל החלטה בנושא במועצת העירייה

   

 מוסיפה הביקורת כי הועדה לענייני ביקורת של מועצת העירייה התייחסה דעו

הועדה ממליצה כי פנקס המקרקעין של העירייה יעודכן . 1: " כלהל�,לממצאי הדוח
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הועדה ממליצה לבצע עדכון זה בדחיפות . םמכל מין וסוג שה ו בו כל נכסי העירייהויירשמ

 לחוסרים ,או אי ניצול נכסים/מירבית מאחר ואי רישום נאות עשוי לגרום לטעויות בניצול ו

ש ב ונגייש לוודא כי מאגר הנכסים יהיה ממוחש. בגבייה או לגבייה בשיעורים מופחתים

  . למחלקות הרלבנטיות

עדה ממליצה לקיים פיקוח עירוני תכוף על השימוש בפועל שנעשה בפועל בנכסי וה. 2

שכל העסקים המנוהלים מנכסי העירייה , להקפיד על כך, כמו כן ממליצה הועדה. העירייה

ינוהלו ברישיון ולוודא כי תנאי זה מופיע בכל חוזה התקשרות עם השוכרים או ברי 

  . הרשות

 ."...  

 

 מסרה לביקורת כי ספר הקצאות קרקעות ומבני� ללא ת מחלקת נכסי�נהלמ 2.3.

ע� ועדת קיי� מסודר ומנוהל היטב בתיאו� , תמורה או בתמורה סמלית

   . כמתחייב על פי חוק,הקצאות קרקע

 

   ל בנכסי העירייהו וטיפלניהו .3

  

מחלקת בנוהלי העבודה מבקר העירייה ביקש להתחקות אחר  ,הביקורתבמסגרת 

   .הנכסי�

הלי העבודה של מחלקת ות מחלקת נכסי� את ננהלשירטטה מ, ביקורתבשיחה  ע� ה

  .כפי שיפורטו להל�,  נכסי העירייהנכסי� בנושא שכירות

 

 על הכנת חוות דעת משפטית כתובה קיימת הקפדה, ת מחלקת נכסי�הלנלדברי מ .3.1

 בנוהל התקשרות 5.1עיסקה לפני ההתקשרות של העירייה וזאת על פי סעי�  על כל 

מבטאת התצורף חוות דעת משפטית בכתב , לכל חוזה 5.1: "והסכמי� הקובע כיבחוזי� 

 האישור ניתן בהתאם .המשמעויות המשפטיות של החוזהשנעשתה בקרה על את העובדה 

מנהלת וד מסרה ע". 1975 ו"תשל) יעוץ משפטי(לנדרש בחוק הרשויות המקומיות 

  לקות העירייה השונות ההתקשרויות ע� גופי� ועמותות באמצעות מחכי המחלקה 

והשוכרי� למעט מחלקת הספורט , מחלקת נכסי�באמצעות , נעשות בדר! כלל

בהתא� לחוות דעת שמאיות , משלמי� את דמי השכירות לפי התעריפי� הקבועי�

  .או ועדה להקצאת קרקעות/ועל פי החלטות ועדת נכסי� ו
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י� מחו! לעירייה לגבי על פי הידוע לביקורת יתכ� ויישנ� עוד התקשרויות ע� גופ

שלא נעשו באמצעות מחלקת נכסי� של העירייה שימושי� בנכסי העירייה 

, קר� המוסיקה, שימוש בשטחי� ציבוריי� בקניו� ערי� ובכיכר העיר, לדוגמא(

  ). 'עמותה למע� הקשיש וכו, י"מלבעמותת 

 

מתבצעת בו ,        במקביל להכנת חוות דעת משפטית ובטר� השכרת הנכס העירוני3.2

לדברי . הערכת שמאי שמוגשת למחלקת נכסי� ובה מוער! שווי הנכס להשכרה

  .בקפדנותנוהל זה מקויי� , ת מחלקת נכסי�נהלמ

כי מצאה הביקורת , כאמור, א� כי קיימות הערכות שמאי ביחס לנכסי� להשכרה

בית חולי� , מקלטי� ציבוריי�,  חנויות בשוק העירוני:כגו� (נכסי� לא מעטי�

 שלא לפי ערכ� אלא במחיר נמו� משמעותית מההערכה י�מושכר )'גריאטרי וכו

 מרבה ,בגיבוי מועצת העיר, עדת נכסי�ו ש,הינהלכ� סיבה העיקרית ה. השמאית

לשקול שיקולי� סוציאליי� לאור המלצות אג� הרווחה בעת קבלת החלטות 

  . ת אלה ומחלקת הנכסי� פועלת על פי הנחיו נכס עירוניתלהשכרהנוגעות 

  

, היינו כלכלי, מ� הראוי שתעשה שימוש מושכל, עירייה הנמצאת בגירעו� תקציבי

הסיוע לתושבי� נזקקי�  אינו צרי� להינת� על ידי מסירה של נכסי העיר . בנכסיה

 ואות, אמורי� להיות מטופלי� במסגרת סל שרותי הרווחהאלא ה� , לחזקת�

באמצעות סל ההטבות , תי הרווחהעל ידי שרו, לספק לנזקקי�העירייה אמורה 

  . שקבעה המדינה ,החברתיות

  

ת השיקולי� הכלכליי� על פני שיקולי� אחרי� יכולה להגדיל את המקורות עדפה

 ולסייע בהגדלת מקורות הסיוע לתושבי� נזקקי� בדר� הכספיי� לתקציב העירייה

  . ראויה

  

קורת מספר נכסי תסקור הבי, ולהשבחת נכסי�פעילות יזומה לאיתור  * 5בפרק 

השבחת� עשויה להכניס כס� , ה� שיקולי� כלכליי�יבלגאשר א� יונהגו , עירייה

  .רב לקופת העירייה

  

התייחס מבקר העירייה , 1998/9 לשנת 22הביקורת רואה לנכו� לציי� כי כבר בדוח 

לתופעה שהעירייה נוהגת בנכסיה על פי שיקולי� סוציאליי� ולא על פי שיקולי� 

:  כתב מבקר העירייה22 בדוח מבקר העירייה מספר 4 כ� במסקנה מספר .כלכליי�
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מעיון בפרוטוקולים של ועדת נכסים עולה כי רוב החלטות להעברת זכויות בנכס "

העירייה מעדיפה לנהוג בנכסיה שלא כדרך . עירוני נעשה על בסיס סוציאלי ולא כלכלי

ראויות ומקובלות לתמיכה בנזקקים ישנן דרכים ). מיקסום רווחים(שבעלי נכסים נוהגים 

השכרת עסקים עירוניים צריכה . 'תמיכה בעמותות וכו, תוכניות באגף הרווחה: כגון

  ."על בסיס כלכלי בלבד, שתיעשה לדעת הביקורת

  

ת מחלקת נכסי� נקטה במספר פעולות נהלהביקורת מצאה כי אומנ� מ

הביקורת  , אול�יה המתבטאות במכירת נכסי� ובקידו� השבחת נכסי� של העירי

 כי מגמה של העדפת שיקולי� , מעיו� בפרוטוקולי� של ועדת נכסי�,מצאהא� 

  .סוציאליי� על פני שיקולי� כלכליי� עדיי� נמשכת

  

ומדגישה את החשיבות בהעדפת השיקולי� הכלכליי� שבה הביקורת , על כ�

   . מכירת והשבחת נכסי� עירוניי�, בהשכרת

  

    נוהליואול� בנושאי� אחדי� אי�  דת על פי נוהל חוזי�   מחלקת נכסי� עוב3.3

   עבודה נוהליהבעייתיות בהיעדר .  דבר המקשה על תפקוד תקי�,כתובי�                          עבודה 

  קיו� חוזי השכירות כתובי� וברורי� באה לידי ביטוי ביתר שאת בכל הקשור ל                          

   .             לכל פרטיה�              

           

  נקבע  "חוזה למכירת מקרקעין או מתן זכות שימוש בהם" " 12נוהל חוזי� סעי� ב        

  תחילה אם מדובר בהקצאה ללא אשר תשקול , הנושא ירוכז בידי מחלקת נכסים":       כי                    

   או ,ל החלטה במסגרת הועדה להקצאת קרקע למבנים ללא תמורהיש לקב.                        תמורה לגביה

  "..,                       שמא מדובר בהקצאה או זכות שימוש בתמורה עליה יפורסם מכרז בליווי אומדן שמאי

                            

   בנוהל חוזי� לא נקבע דבר לגבי מעקב הביקורת מצאה כי ,         יחד ע� זאת

   הביקורת , נכס בזמ� שכירותביצוע החוזה למת� זכות שימוש בהעירייה אחר        

  דואג לערו� חוזה המאפשר לו מעקב , כל משכיר נכס, מציינת כי בדר� כלל       

  .ופיקוח אחרי מילוי תנאי ההתקשרות בחוזה ואחר המצב הפיזי של הנכס       
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  .  לשמה מבוקשת הרשות להשתמש בנכסבחוזי ההתקשרות מצויינת המטרה   3.3.1

  קיימת חשיבות בביצוע מעקב בזמ� השכירות ובעיקר בעת ,       לדעת הביקורת                        

   הינו א! ורק , בפועל,       החלפת השוכר על מנת לוודא שאכ� השימוש בנכס                        

  :  סיבות עיקריותלושוכר וזאת משלמטרה שנקבעה בחוזה ע� הש           

   השימושקיימות הגבלות משפטיות על אפשרויות יתכ� ו   *  חוקיות ההשכרה.    1  

   ממוק� בשטח שהופקע לטובת א� הנכס, למשל (נכסב                                             

  .)הציבור                                             

  שוכר מעוניי� לשנות את מטרת השכירות כאשר ,  למשל,כ!   * שיקולי� כלכליי�.   2                    

         כבעלי� לדעת על העירייה , הארנונה משתנהשחיוב באופ�                                                               

   ולשנות את חיובי הגבייה בהתא�  להסכי� לכ!, על כ!                                                              

  יש יתכ� כי , במידה ולא נית� לגבות ארנונה, ומעבר לכ!                                                              

  . ות תוספת כספיתלגל� בדמי השכיר                                                              

  ראוי שישמשו , נכסי� שאינ� ניתני� לניצול כלכלי מלא * שיקולי טובת הציבור .3                   

  מת� בית : ! לדוגמא כת את הציבוריטיבו                         למטרות המ                                     

  נוער או לעמותות הפועלות לטובת הציבור ללא                         לתנועות                                       

  .כוונות רווח                                                              

                       

  . כזההביקורת מצאה כי לא תמיד מתקיי� מעקב , חר� חשיבות הנושא כאמור  3.3.1.1                

  מחלקת , מחלקת נכסי� "בנכסי העירייה המטפלי� לגופי� השוני� , יתר על כ�                              

   מי צרי! לדווח למי ולא ברור מי אחראי למעקב  'מחלקת חשמל וכו, גבייה                              

  . והיכ� מתרכז הרישו�                              

  

    מחלקת חשמל לביקורת כי במקלט אחד הותקנו נהלממסר ,  לדוגמא,כ!  3.3.1.2               

  ללא רשות והדבר התגלה במקרה על יד , על ידי השוכרקטורי� גדולי� 'זפרו                            

  . עובד מחלקת חשמל                            

    כספיות התגלו מספר בעיות במערכת החשמל שגרמו להוצאות , צאה מכ!כתו                            

  . לעירייה                            

   גרמה לכ! שהמקלט אינו יכול ,קטורי�'כדוגמת פרוז, הכנסת ציוד כבד, בנוס�                            

   ותייבהתח להנחיות פיקוד העור� ובהתא� לבהתא�,  שעות4להיות מפונה תו!                             

  . השוכר על פי חוזה השכירות                            

  הביקורת מצאה כי ג� במקלט אחר הוכנס ציוד כבד האסור להיות מוכנס                                 

  .למקלטי� על פי החוזה                                
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   ג� לגבי חיובי מצאו עבודה מסודרי� והיעדר מנגנו� מעקב ננוהליהיעדר   3.3.1.3           

  . הארנונה        

המעקב בדבר שינוי תערי� הארנונה בעת שינוי במטרת השימוש בנכס על ידי השוכר                 

הנחיות מתן "  "הואאחד מתפקידי מחלקת נכסי� , הוא באחריות מחלקת גבייה ואול�

   .)'נספח א( "ת גבייה בעניין תשלומים משוכרים ומחוכרי משנהלמחלק

  

 חייבת , כאחראית על ניהול כלל נכסי העירייה,מחלקת נכסי�, לדעת הביקורת

  . לעקוב אחר השינויי� בנכס ולהנחות את מחלקת הגבייה בהתא�

  

ת הנכסי� הביקורת מצאה כי הודעה על חתימת חוזה נשלחת באופ� מסודר ממחלק   3.4        

  ). 'נספח ב( מחלקת תחזוקת מבני� ומפעל המי� ,מחלקת חשמל, למחלקת הגבייה

  

       של  בגי� השימוש הודעה זו מטילה את האחריות לאיסו� המידע ולוידוא התשלומי�         

   כ! שמחלקת נכסי� לא עוקבת ,על המחלקותהשוכרי� בנכסי העירייה המושכרי�          

  מחובתה של מחלקת , שלדעת הביקורת,  על א�ביצוע ההתחייבות של השוכרי�אחר          

  כאחראית על ניהול כלל נכסי העירייה לקיי� מעקב שוט� על קיו� כלל , נכסי�         

   .התחייבויות השוכרי� ולרכז את המידע מהמחלקות         

           

  וליית הדיווח מכל המחלקות האחרות חסרה ח, ג� על פי הנוהל הקיי�,          מכל מקו�

  שצרי� היה ,          למחלקת הנכסי� והרישו� המסודר על פי דיווחי� אלה בתיקי הנכסי�

  שעל פי הנוהל הקיי� ענייני� , הביקורת מציינת עוד.          להתבצע במחלקת נכסי�

  יעיד על ופלי� כלל          מסויימי� הנוגעי� לשכירות נכס נופלי� בי� הכסאות ואינ� מט

  .בנכסי� המושכרי�, המעקב אחר חשבונות הטלפו�כל היעדר          כ� 

  

   חר� העובדה כי לא קיימת בנוהל חוזי� . הביקורת רואה ליקוי בממצאי� אלה         

  לדעת ,  מנגנו� מעקב שיפקח על נכסי העירייה בזמ� השכירותנהלהדרישה ל         

  כאחראית בפועל , דבר משתמע מהגדרת התפקידי� של מחלקת נכסי� ה,הביקורת         

  . על כלל נכסי העירייה         

  כל הנתוני� הנוגעי� לשימוש בנכסי הביקורת ממליצה כי מחלקת נכסי� תרכז את          

  העירייה כ� שינוהל במחלקת נכסי� תיק מלא לכל נכס וירוכזו אליו כל הנתוני�          

  . המטפלות בנכס מהיבטי� שוני� מכל המחלקות הקשורי� לשימוש בנכסי� אלה         

  .לכל נכס) רשימת אב(כתובת אחת ובסיס נתוני� אחד  תהיה, כתוצאה מכ�         
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  ,  עבודה כתובי� בי� מחלקת נכסי�נוהליהביקורת ג� ממליצה על מיסוד , זאת ועוד         

   לבי� מחלקות אחרות אשר מטפלות בכלל נכסי העירייה ,יההאחראית על נכסי העירי         

      , 'מחלקת תחזוקת מבני� וכו, גזברות העירייה, מחלקת הגבייה, מחלקת חשמל, כגו�         

  הביקורת מצאה כי האחראית על , כ� למשל. בנוהל הקיי�, שחלק� כלל אינ� מיודעות         

  לא כצד מדווח ולא , ה משתתפת בטיפול בנכסי העירנושא הטלפוני� בעירייה אינ         

  בתקופת עריכת ,  לדבריה,למרות החלטה בנושא זה שהתקבלה, כצד מיודע         

  מנהלת מחלקת נכסי� מסרה . ל העירייה"בישיבת עבודה ע� מנכ, ביקורת         ה

  לא ברור לביקורת . ל העירייה בנושא"         לביקורת כי לא הועבר אליה כל סיכו� ע� מנכ

  .        כיצד לא בוצע תיאו� בי� גורמי� שוני� בעירייה בתחו�

  

   תחומי האחריות של ,  בי� היתר,יוגדרו, הביקורת ממליצה כי בנוהל עבודה זה         

  דיווח של המחלקות הנוהלי , המחלקות השונות באשר לנכסי העירייה המושכרי�         

  י� שתרכז את כל המידע ותעקוב אחר יישו� תקי� ומלא של הסכמי למחלקת נכס         

  . על כל ההיבטי� בה�השכירות         

  

  � במקרה של השכרת   מוכו החינו! אינאג�   מנהלת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי 3.5

  לעשות חוזי� ליותר משנה אלא לכל היותר לחוזי� לשנה ע� אופציה         גני ילדי� 

    יטבי של נכסי מל ניצול כלכלי  לעיתי� מגבלות וקשיי� עמטילדבר זה . להארכה        

   ההשקעה .לתקופה קצרה, קשה למצוא שוכר למבנה של ג� ילדי�,  למשל,כ!. העירייה        

  .השכרה למספר שני�התחייבות עשוי להצדיק הנדרשת מהשוכר יחד ע� אופי העסק         

           

   אופ� קבלת ההחלטות בנושאכי יש לבחו� מחדש את  ,הביקורת ממליצה, אור זאתל         

  תו� על ידי מחלקת נכסי� לגני ילדי�           בצורה שתקל על מציאת שוכרי� פוטנציאלי�

   .בדיקה מסודרת ושקיפות השיקולי�         

           

  חייבות   , ירייה שונותההתקשרויות של גופי� ועמותות הנערכות ע� מחלקות ע   3.6

    שנחתמי�הביקורת מצאה כי קיימי� הסכמי�,    להיחת� דר� מחלקת נכסי� ואול�     

  ספורט הביקורת מצאה כי עמותות . מחלקת נכסי�בא למחלקות ודר� קבע ב        

  כתב  על ת בשני� האחרונותתמווח    המקבלות רשות שימוש במתקני העירייה     

  המהווי� התקשרות חוזית   למחלקת הספורט שלא דר� מחלקת הנכסי�יבותהתחי        

  חוזי וג�         שמטרתה לעקו� את הצור� בחתימת חוזה באמצעות מחלקות נכסי� 
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  אינ� מטופלי� באופ� מלא על ידי מחלקת נכסי�  המזנוני� בבתי הספר השכירות של        

  :להל�כפי שיפורט         

   מחלקת הספורט מסר לביקורת כי מלבד הלנמ  *  הספורטעמותות/אגודות  3.6.1       

   של השימוש ,ההתקשרות החוזית ע� עמותת הכדורגל בקשר לאצטדיו� העירוני                 

  נעשה על ידי , הספורט במתקני� ובאולמות הספורט בשני� האחרונות עמותות                 

   הדבר נעשה בעקבות, לדבריו.  ולא באמצעות חוזי� ע� העירייהייבותהתח כתבי                 

   ,עוד הוסי�.  לא לחתו� על חוזי� ע� אגודות הספורטהעירבקשה של ראש                  

    כתבי "כמסמכי� המוגדרי� הכי את  ,לשאלת הביקורת , מחלקת הספורטנהלמ                 

  . נכסי�ת מחלקת נהלעזרה לנסח מ, ליה� חתומה רק האגודה ועהתחייבות                 

  משולמי� לעירייה ונזקפי� לטובת האלו התחייבויות כתבי התקבולי� בגי�                   

  . סעיפי� תקציביי� של מחלקת הספורט בתיאו� ע� גזברות העירייה                  

  

                  עומדת על ס� של  ,וש הנגבית מאגודות הספורטהביקורת מצאה כי עלות השימ                 

    מעלות השימוש כפי שנקבעה על ידי שמאית שקבעה את עלות הפעלת 25%                 

  .המתקני�                 

  

   העמדת : "מבקר המדינה קבע 2000        בדוח מבקר המדינה על השלטו� המקומי משנת 

   '.בשווה כסף' על ידי העירייה לשימוש עמותות מהווה למעשה מתן תמיכה        קרקעות

  כי בבוא רשות מקומית לאשר העמדת נכסים , מבקרת המדינה כבר קבעה בעניין זה       

  ולפעול בכל מקרה כזה , עליה להתייחס לפעולות אלה כאל מתן תמיכה למוסד, למוסדות       

  . ן תמיכותעל פי הוראות הנוהל למת       

  ועדת התמיכות ומליאת המועצה יוכלו להתייחס לפעולות האמורות על וכדי ש,  יתר על כן      

  יש להביא לפניהן נתונים מפורטים על הערך הכספי של ההטבה   - בסיס מידע מלא       

  ."'וכו... גודלה, וכן פרטים על מהות פעילות העמותה,   הגלומה בהעמדת הנכסים      

  

  ,כמוה כתמיכה שוות ער� כספי, הגבייה החלקית מעמותות הספורט, לדעת הביקורת         

  כפי שנקבע על ידי מבקר המדינה כאמור לעיל ולכ� בעת מת� תמיכות לעמותות          

  . כמת� תמיכה, יש להביא בחשבו� את מת� רשות השימוש בנכסי העירייה,         הספורט

    

  ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי המזנוני� בבתי הלנמ * זנוני בתי הספרמ  3.6.2         

   ,� וכי כל התנאי� לרישוי עסקי�תקינימושכרי� באמצעות מכרזי� , הספר                    

  ,  זאת ועוד. נבדקי� על ידי מחלקת רישוי עסקי� באג� לאיכות הסביבה                    
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   למבני� הפיסיי� בה� שוהי� באמצעות מחלקת נכסי� אחראית, עירייה                    ה

  .המזנוני�                    

    הביקורת מצאה כי התקבולי� בגי� השכרת המזנוני� בבתי ,  על א� האמור לעיל                   

   ידי מנהלת עללביקורת נמסר . נזקפי� לקופת בתי הספר, הספר התיכוניי�                    

   כי דבר זה נעשה בעקבות הנחיית ראש ,מפי גזבר העירייה                    מחלקת נכסי� ו

  כתובה הוראה לה הולא הומצאהנחייה זו בכתובי� הביקורת לא מצאה . העיר                    

  . של ראש העיר                    

  על ידי הנהלות בתי הספר  מתבצעת על תשלומי השכירותבקרה כספית , עקב כ!                    

  א! לא במעקב שוט� על ידי ,  בעת בדיקת הדוחות הכספיי� של בתי הספראו/                    ו

  או מחלקת הגבייה כפי שמתקיי� לגבי נכסי� מושכרי� /מחלקת נכסי� ו                    

  .אחרי�                    

  

  ת מחלקת הנכסי� מסרה לביקורת כי התמורה הכספית ממסירת שימוש נהלמ, נוס�ב        

  ,  מחלקת נוער,מחלקת ספורט,  על ידי מחלקות שונות בעירייה כגו�,ליזמי� בנכסי�        

  עוד נמסר לביקורת כי המעקב . נזקפת לזכות המחלקות האלה ,אג� חינו! ואג� תרבות        

  . ת תשלומי� אלה מבוצעי� על ידי המחלקותוהטיפול בגביי        

  

      בדבר ואחריותה ת מחלקת נכסי� נהלמשל  ההביקורת שבה ומדגישה כי סמכות       

  העירייה חייבת להתבטא בטיפול בכל החוזי� הנוגעי� לנכסי        רישו� וטיפול בנכסי 

   בזמ� י�קב אחר הנכס וה� לגבי המעי� ה� לגבי עריכת חוז,הדבר נכו�. העירייה       

  .נכסי� לקיו� כל פרטי החוזהתו� אחריות מחלקת ההשכרה        

  

  זמו מסירת שימוש בנכסי� יאי� מניעה כי מחלקות שונות בעירייה י,         לדעת הביקורת

   ,יחד ע� זאת. �תקציביהכ� שההכנסות מכ� ייזקפו לטובת ,         לשוכרי� ויזמי� שוני�

  ת מחלקת נכסי� כי כל עוד כספי� אלה הלנרת מסכימה ע� דבריה של מ        הביקו

  מחלקות השונות יש להטיל עליה� השתתפות בהוצאות תקציבי המגיעי� ישירות ל        

   . כנגד הכנסות אלה,הנכסי�ה השוטפת של אחזקה        

          

   טיפול בנכסי העירייה  כי האחריות הכוללת עלקובעתהביקורת שבה ו,         על א� זאת

  היא זו החייבת להכי� את החוזי� ו        בכל ההיבטי� מוטלת על מחלקת נכסי� 

   ,החשמל,  מעקב אחר קיו� כל תנאי החוזה לרבות וידוא תשלומי השכירותנהל        ול

  . '        הטלפו� וכו
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  חשוב מחלקת נכסי�ימ .4

 

. 1995! לממוחשב החל משנת מער! הנכסי� העירוניי� בכפר סבא הפ, כאמור .4.1

עיריית כפר סבא היתה מהראשונות למחשב את נכסיה העירוניי� באמצעות 

מ מיסודה של "בע) 83" (קומפלוט"על ידי חברת תוכנת מחשב חדשה שפותחה 

  . החברה לאוטומציה של מרכז השלטו� המקומי

  

נתקלה במספר בעיות בתוכנת המחשב בצורת מחלקת נכסי� , כתוצאה  מכ!

כפי " קומפלוט"בעיות בתוכנת ,  לעיל2.1כפי שצויי� בסעי� .  שוני�"באגי�"

,  שטח הנכס וכ�בחישוב בתוכנת הנכסי� "באג": 22'  שמצאה הביקורת בדוח מס

  . כבר טופלו ותוקנו בעת פרסו� הדוח האמור–היעדר ממשק גרפי 

  

" קומפלוט"במהל! השני� הוציאה חברת , ת מחלקת נכסי�נהללדברי מ

 ולבעיות שונות שהתגלו במש! "באגי�""עודכנות ובה� קיי� פתרו� להדורות ממ

  כי מחלקתה מתעדכנת באופ� שוט�, ציינה ג�ת מחלקת נכסי�נהלמ. הזמ�

  .בגרסאות התוכנה החדשות ביותר

  

הביקורת מצאה כי ג� מחלקת רישוי בנייה מוחשבה בתוכנה ייחודית של חברת 

ריות ממוחשבת ומסודרת בי� מחלקת נכסי� קיימת קישו, ועל כ�" קומפלוט"

 . ומחלקת רישוי ובנייה

יתר , הביקורת א� מצאה כי פרט לשתי המחלקות האמורות, יחד ע� זאת 4.2

 לפיכ! לא קיימת קישוריות ,מחלקות העירייה לא מוחשבו בתוכנה הייחודית

, שילוט ופרסו�, אחרות כגו�המחלקות הממחושבת בי� מחלקת נכסי� לבי� 

  . 'מחלקת חשמל וכו, מחלקת גבייה, רישוי עסקי�,  המשפטיתהמחלקה

  

ות ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי מחלקתה מקבלת באופ� ידני דוחנהלמ

דוחות אלה , אול�. שלושה ממחלקת הגבייהממחושבי� עבי כרס כל חודשיי� 

ת מחלקת נכסי� כי הלנעוד הוסיפה מ. אינ� נוחי� לעבודה ותופסי� מקו� רב

הוטל על עובדת ממחלקת המיחשוב לבצע קישוריות ,  לער!2003ת שנת במחצי

א! במועד ביצוע הביקורת , ממוחשבת של מחלקת נכסי� ע� מחלקת הגבייה

   . על ידי מנהלת מחלקת נכסי�,כפי שנמסר לביקורת, טר� בוצע קישור זה
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 מחלקת חשמל מסר לביקורת כי לנוכח היעדר קישוריות ממוחשבת בי� נהלמ

הוא יז� פגישת , קת נכסי� למחלקות אחרות ולמע� קידו� העבודה השוטפתמחל

, מהנדס הרשות " הנוגעי� להשכרת נכסי� בעיר עבודה משותפת בי� הגורמי�

  .ת מחלקת נכסי�הלנמ, גזבר העירייה

  

 העבודה השוטפת ואולי א� הכנסות העירייה נפגעות מאי ,לדעת הביקורת

חלקת נכסי� ומחלקות אחרות בעירייה מ, זאת ועוד. קישוריות ממוחשבת

יכולות לייעל ולשפר את מהל� העבודה א� ימוסדו ערוצי דיווח ושקיפות בי� 

  . תומחלקה

  

הביקורת ממליצה לערו� בדיקה מקיפה ויסודית בדבר האפשרות לשיפור , על כ�

הקישוריות הממוחשבת בי� מחלקת נכסי� לבי� מחלקות המצויות איתה 

הביקורת ממליצה למסד פגישות עבודה , יתר על כ�. י�בקשרי עבודה שוטפ

 מחלקת נהליז� מנזכרה לעיל אותה שוטפות וקבועות כדוגמת פגישת העבודה ש

  . חשמל

  

ג� כאשר ימוסד , לדעת הביקורת יש נחיצות לקיי� פגישות אלה אחת לרבעו�

ה זאת בכדי לפתור ענייני� הנוגעי� לנכסי העיריי, קשר ממוחשב בי� המחלקות

  .הדורשי� התייחסות פרטנית

  

שב ועולה בדוחות  , העירייה השונותהיעדר קישוריות ממוחשבת בי� מחלקות

לדעת . ומזוויות רבותי� שוני� הקשרב, מבקר העירייה בשני� האחרונות

על מנת  , השימוש במחשבי העירייהתא יש לבדוק ולהסדיר ביסודיות ,הביקורת

דות השונות ומקיי� בתוכו מאגרי מידע ככלי יעיל הקושר בי� היחישישמשו 

� ות בדיקה מקיפה של כל המחלקות הנוגעות בדבר יש לקיי�, על כ�. חיוניי�

ג� בגורמי� מקצועיי� הסתייעות הסתייעות במחלקת המיחשוב ובמידת הצור� 

 . בתחו� המיחשוב
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  פעילות יזומה לאיתור ולהשבחת נכסי� .5

 

כפי שמופיע בהגדרות תפקידי עובדי תחו� אחריות נוס� של מחלקת נכסי�  .5.1

מת� רשות ; השכרה ; מכירה : הינו פעילות לאיתור נכסי� עירוניי�המחלקה 

  . 'השבחה וכו; שימוש 

על המחלקה לטפל בהחלטות קברניטי העיר ומועצת העיר העוסקות , לש� כ!

 אחד מתפקידיה המרכזיי� של מחלקת ,לדעת ביקורת, מכא�. בנכסי העירייה

וא ייזו� איתור� של נכסי� עירוניי� הניתני� להשבחה כלכלית ובכ! נכסי� ה

  .  תו! יצירת מקורות הכנסה נוספי�לעירייהעשויי� להגדיל את הכנסות 

ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי לא הוטלה עליה נהלמ, על א� האמור לעיל

פעלה לאיתור , א! היא מיוזמתה, יההאחריות ליזו� הכנסות נוספות לעירי

  .נכסי� מניבי הכנסות

  

 29במכתבה מיו� , נכסי� פירטה יוזמות אלה בפני הביקורתמחלקת ת נהלמ

  :כדלהל�, בדוח זה' ה המובא כנספח 2004בפברואר 

  

  סקר של כל גני הילדי� ברחבי העיר במהלכו אותרו    מחלקת נכסי� ערכה5.1.1

   , על כ�. שימשו כגני ילדי� ונרכשו בזמנו על ידי העירייהחמישה מבני� ש         

        ת הלנלדברי מ. גני� אלה יכולי� להימכר וליצור בכ! הכנסה לעירייה         

  � הכניסה לקופת מחלקת נכסי� ארבעה מגני� אלה נמכרו ומכירת         

   האחרו� שבה� רתלדבריה כאשר מכי 2 5,000,000מעל ,            העירייה בפועל

   .עת עריכת הביקורתבמטופלת            

  

    ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי במסגרת עבודתה איתרה עוד נהל  מ5.1.2

     מספר נכסי� שנית� לעשות בה� שימוש מסחרי ובכוונתה לפנות לראש          

   שנרכש  העיר מגרש במרכז, כ! למשל. העיר על מנת לקבל הנחיות פעולה         

   לאחר   היכול להימכר, בית ספר לחינו! מבוגרי�על ידי העירייה ובו קיי�            

  .            העברת פעילות בית הספר למבוגרי� למבנה חלופי של העירייה

  

          ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי מ� הראוי לפעול להחזרת נהל  מ5.1.3

     נהלאשר חכרה העירייה ממי, � בית החולי� הגריאטריהחזקה על מתח         

  מבניו אשר ממקרקעי ישראל והחכירה בחכירת משנה לקופת חולי�          
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  )5.2.3פירוט בסעי� . ( דונ� במרכז העיר22 –מצויי� בשטח ב� למעלה מ           

  

,  ירייהת הכנסה נוספי� מנכסי העובתשובה לשאלת הביקורת בנוגע למקור  5.1.4

           ת מחלקת נכסי� לביקורת כי לדעתה קיי� פוטנציאל נהלמסרה מ          

  . בשטחי העיר, נוספותהכנסות ניכר לעירייה מהצבת אנטנות סלולאריות           

  ילדי� נוספי� כמו ג� מפרסו� על עמודי תאורה כ! ג� מהשכרת גני            

   .העירברחבי            

  

  עמותת "ובו פרק על  2002לשנת  26'         מבקר העירייה בדוח השנתי מס   

   זווש לפרסו� על עמודי תאורה לעמותהמצא כי נית� היתר שימ" אוורסט           

  הפועלת לסייע בעידוד יזמות של נוער במצוקה כדר� לשילובו של נוער זה (          

    בנכס , לעירייה בגי� היתר שימוש זהללא מכרז וללא תשלו�, )בחברה          

  ממצאי הביקורת העלו כי העמותה התחייבה במסגרת ההסכ� . העירוני          

  עימה להשתמש בעודפי כספיה למימו� פרוייקטי� נוספי� של היחידה           

  . לקידו� נוער          

            

        והונכס עירוני לעמותה כמת� שימוש במ שבה ומדגישה כי הביקורת           

  ו� את שבחיא בבהיש לבעת מת� תמיכה לעמותה ולכ� כספית תמיכה כ           

  יתר על . מת� השימוש בפרסו� על עמודי התאורה כמת� תמיכה כספית           

  היתר שימוש לפרסו� על עמודי  עריכת מכרז ומסירתראוי לבדוק , כ�           

   וזאת לאור הערכתה של זכייני�מ ורה תמורת תשלו� לעירייהתא           

  .           מנהלת מחלקת נכסי� כי צעד זה עשוי להכניס כס� רב לקופת העירייה

  

   העירייה שוכרת באופ� ישיר שני נכסי� ,ת מחלקת נכסי�הלנ  לדברי מ5.1.5

  ר משרדי� ותילאפועלת היא מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי . בדבל          

  חלופיי� בנכסי העירייה ובכ! להימנע מהצור! בשכירת נכסי� על ידי           

  . העירייה מגורמי� פרטיי�          

  

ל "הביקורת מצאה מספר פניות מצד מנהלת מחלקת נכסי� למנכ, בנוס�

העירייה ולראש העיר בה� הביאה לפניה� נתוני� שוני� בקשר לנכסי� שוני� 

  . השבחת�לגבי אפשרות

  

הביקורת מציינת לטובה את קידומ� של יוזמות אלה על ידי מחלקת נכסי� 
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 שבה ומדגישה כי האחריות לאיתור נכסי� והשבחת  אול�,והעומדת בראשה

, נכסי� מצויה בידי מחלקת נכסי� ועליה להציג באופ� שוט� בפני ראש העיר

יאל הכספי הגדול גזבר העירייה ומועצת העירייה את הפוטנצ, ל העירייה"מנכ

  .ובכדאיות לבצע�שוני� בהשבחת נכסי עירייה הגלו� 

 

   ת מחלקת נכסי� לאיתור נכסי� ולהשבחת נכסי� כפי שהוצגו ובמקביל ליוזמ .5.2

 מנכסי העירייה ובדקה כיצד העירייה נוהגת אחדי�הביקורת בחנה , לעיל 

 .בה�

  

  השוק העירוני   5.2.1      

  אשר הראו כי העירייה לא  ,22מספר דוח  ב,ממצאי מבקר העירייהעקבות                   ב  

   כלכלי אלא בעיקר על פי אופ� ב, בשווקי� העירוניי�,                    נוהגת בניהול נכסיה

  ראש הביקורת מצאה כי ראש העיר הטיל על סג� , שיקולי� סוציאליי�                    

  להכי� תוכנית לשיפור כלכליות ,  היה ממונה על נכסי העיראשר, העיר                    

  .נכסי העירייה                    בניהול 

  בי� ראש , שוק ויצמ� "לאחר דיו� בנושא , 1999בחודש דצמבר , כ!                     עקב

  תב  במכ,ת מחלקת נכסי�נהל את מ,סג� ראש העירהינחה  ,                    העיר לסגנו

   ש�נתוני� לקראת ביצוע פעולות בשוק העירוני ל על הכנת ,                    מפורט

  ת מחלקת נהלמצאה הביקורת כי מ, בי� היתר.  כנכס כלכלי מניבהשבחתו                    

  : בי� השאר, התבקשה במכתב זה, הנכסי�                    

  

   שוק*הערת הביקורת(שבנדון לביצוע שסוכמו בדיון בנושא להלן החלטות                     "

  .מ לבין ראש העיר"בין החת ,)ויצמ�                          

  . המעידים על המעמד של שטח השוקהלניש להכין את הנסחים מהמי. 1                       

                 . זה האפשריים בשטחהיעודיםיש לבדוק ולנתח יחד עם אגף ההנדסה מה . 2                       

  .יש לבדוק שינויי ייעוד וכדאיותם הכלכלית. 3                        

  .מ" נא לתאם עם החת–יש לשכור את שירותיו של משרד עורכי דין חדש . 4                         

  קבלת הצעות או מכרז של  תהליך יש לבחור משרד שמאי מקרקעין דרך. 5                         

   פ הערך הכספי של ביצוע "לבחור באחת משתי השיטות עיש . זוטא                              

   ".השמאות ובהתחשב בתקנות הקבועות בדיני מכרזים ברשויות המקומיות                              
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   אומד� ש� על ידי סג� ראש העיר להגית מחלקת נכסינהלמעוד התבקשה                  

  כמו ג� לוח זמני� מפורט לביצוע ,                  תקציבי להחלטות האמורות לעיל

  ).'נספח ג(.                  החלטות אלה

  בנוס� מצאה הביקורת כי מנהלת מחלקת נכסי� פנתה לקבלת חוות דעת                  

  לבדיקת האפשרות למסחר את הנכס , אור בקשת סג� ראש העירל, משפטית                 

  חוות דעת משפטית בנדו� נמסרה למנהלת . מתח� וליזו� מבנה כלכלי יותר ב                 

   .)'ד נספח(. 2000מחלקת נכסי� לקראת סו� שנת                  

  . חוות דעת זו לא הופצה                 מנהלת המחלקה מסרה לביקורת כי ככל הידוע לה

  שהתבקשה על ידי סג� פעולות יתר ה כי ,ת מחלקת נכסי�נהל מוד הוסיפהע                 

  . זאת עקב היעדר תקציב, טר� בוצעו                  ראש העיר

  

  מקבלי מפורשות וחד משמעיות מצד היעדר הנחיות  ,לדעת הביקורת                 

   הביא לכ� ,נכסי� העירוניי� בשוקבטיפול  ההחלטות בעירייה ביחס ל                

  א� על , כ� למשל. שאי� ביכולתה של מחלקת נכסי� לטפל בנכס חשוב זה                 

  פי שראש העיר אימ! את המלצותיו של מבקר העירייה לשיפור כלכליות                  

  פעל לפינוי שוכרי� מחנויות בשוק העירוני מכוח פסקי הוא לא , נכסי העיר                 

   לדברי מנהלת מחלקת כ�מת� תקציב ייחודי ללא פעל לו די� שניתנו בעניי�                 

  .נכסי�                 

                   

  על ידי ראש העיר הביקורת ממליצה כי מחלקת נכסי� תונחה בבהירות                 

  כיצד תוכל לסייע בהשבחת השוק כנכס עירוני כלכלי וזאת לאחר שתקבע                 

  כי ראש ג� הביקורת ממליצה . ת בנושאימדיניות עירונית ברורה וחד משמע                

  של מחלקת נכסי� וועדת נכסי� ישובו וידונו במסמכו , מועצת העיר, העיר                

  .  בנושא2000 ובחוות הדעת המשפטית משנת ).'נספח ג(סג� ראש העיר                 

  ).'נספח ד                (

  

     ציבוריי�מקלטי� 5.2.2

  מבקר העירייהשל 24י� העירוניי� נערכה בדוח  מקלטהביקורת מקיפה בנושא 

הוכ� נוהל למת� שימוש במקלטי� עירוניי� וניהול המקלטי� כנכס , בעקבותיה

נוהל זה הוכ� על ידי מחלקת נכסי� ואושר בועדת נכסי� . על פיועירוני נעשה 

מספר סעיפי� של לדעת הביקורת יש לעדכ� . 2000 בדצמבר 13בישיבתה ביו� 

  ):לפי מספרי הסעיפי� בנוהל עצמו (הנוהל כפי שיוצג להל�
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   , בניגוד לקבוע בנוהל. סעי� זה סותר סעיפי� אחרי� בנוהל * 5.4סעי� . 1

    או /לראות� כאנשי� ובפועל מקלטי� ג� למי שנית� מושכרי�        הלבנו       

   או למטרות רווח /או מוסדות המנהלי� מסחר גרידא ו/גופי� ו                        

  יש לעדכ� נוסח ,  ועל כ�מחול/ כגו� מפעילי חוגי ספורט,בלבד                        

  .זה כ� שיתאי� לסעיפי� אחרי�                         סעי� 

   יש לעג� בנוהל את דמי השימוש מכל משתמש פוטנציאלי ולא * 5.6סעי� . 2

  . רק אומני� ומפעילי חוגי� כפי שמופיע בנוהל        בנוהל      

  כפי ר שבאמצעותו אמורה מחלקת הנכסי� לקיי� " אג� שפי* 6.1סעי� . 3

  יקוח על מילוי התנאים וההתחייבויות של הגוף פ "–        שקבוע בנוהל בנוהל      

  כבר ,  "                   הנתמך ועל השימוש במקלט העירוני למטרה שלשמה ניתן  

  ר שייכות "אינו קיי� והמחלקות שהיו שייכות לאג� שפי                        

  .את הנוהל בהתא�יש לעדכ� , לאגפי� אחרי� בעירייה ועל כ�                        

   הביקורת מצאה כי קיימי� משתמשי� במקלטי� שאינ� * 6.3סעי� . 4

  הביקורת . מקפידי� על קיו� חלק מהתנאי� וההתחייבויות      בנוהל        

  : מציינת כי במקרי� כגו� אלה יש להפעיל סעי� זה בנוהל הקובע                       

  י מחלקת "י דוחות שיימסרו לה ע"עפ, נכסים מוסמכתועדת ה"                      

  לשלול המשך השימוש של גוף במקלט עירוני אם הגוף , הנכסים                     

  לרבות במטרה , לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לנכס                    

   ."שלשמה ניתן הנכס                    

השימוש בנכסי� העירוניי� היבטי� מיוחדי� באשר לנושא המעקב אחר 

או שהוחל� , הביקורת מצאה כי היו מקלטי� שנפרצו. למקלטי� העירוניי�

או שהשימוש בה� היה שלא לפי תנאי הנוהל המיוחד למקלטי� , בה� המפתח

א� בכל הנכסי� העירוניי� יש צור! במעקב על דר! השימוש בה� על ידי . 'וכו

. הרי צור! זה מודגש עוד יותר באשר למקלטי� העירוניי�, הגופי� המשתמשי�

עובד עירייה על מחלקת נכסי� להוציא הנחיות ברורות על פיה� , לדעת הביקורת

ידווח על כל בעיה בה הוא , כמתחייב בחוק, הבודק את המקלטי� באופ� שגרתי

) מנהל מחלקת תחזוקת מבני�(לממונה עליו , במקלטי� מושכרי�, נתקל

  . ביל יעדכ� את מחלקת נכסי� על דיווחי� אלהובמק

לביקורת לא ברור למי הוא מדווח ומי פונה לשוכרי� במקרה שיש צור! בכ! 

   .יש לקבוע נהלי� ברורי� בהקשר לכ!, ועל כ�
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 נספרו במחלקת 2000/1בשנת . מספר� המדוייק של המקלטי� אינו ברור

בעוד , 66ת נמסר על  מקלטי� ציבוריי� ובעת עריכת הביקור64הנכסי� 

 מקלטי� עבור� שילמה העירייה חשבונות 70שבמחלקת החשמל רשומי� 

לביקורת נמסר מפי מנהל מחלקת חשמל כי כאשר יז� את בדיקת . חשמל

הנושא התברר לו ששניי� ממקלטי� אלה כלל אינ� בבעלות העירייה אלא 

לו שני שייכי� לבתי� משותפי� ותשלו� החשמל העתידי הועבר אליה� ואי

מקלטי� נוספי� שאינ� שייכי� לעיריית כפר סבא טר� אותרו והעירייה 

הביקורת ממליצה כי יוש� דגש על איתור . עדיי� משלמת את החשמל עבור�

נתוני� אלה עשויי� להיות משמעותיי� . מיידי של בעלי שני מקלטי� אלה

  . בעת קבלת החלטה בדבר הצור� בסקר נכסי� מקי�

 בהקשר להשבחת מקלטי� ציבוריי� והשטח עליו יקורתבבדיקה שערכה הב

 1979נמסר לה כי משנת , ע� מהנדס מחוז המרכז בפיקוד העור�, ה� בנויי�

 כל בנייה 1992משנת , ר חוייבה בבניית מקלט וכ�" מ110כל בנייה מעל 

ד ולא מקלט ועל כ� אי� בוני� יותר מקלטי� עירוניי� "מחוייבת בבניית ממ

בכל בניי� ד "ממ/כנס לתוק� החוק המחייב בניית מקלטמאחר וכאמור נ

 ,ענה מהנדס מחוז המרכז של פיקוד העור� לשאלת הביקורת, בנוס�. מגורי�

  .  ציבורי לעירמיקלוטלא קיי� תק� כי 

  

לאור מידע זה על העירייה לערו� בדיקה מלאה מול פיקוד , לדעת הביקורת

א� יתברר כי לא קיי� פער . ר לשינוי מצבת המקלטי� הציבוריי� בעי,העור�

לא תהיה מניעה מצד פיקוד העור� לשימוש  , באזור כזה או אחר בעירמיקלוט

לדברי מהנדס מחוז המרכז של פיקוד , מסחרי או אחר בשטח וא� למכירתו

למכור את שטח , בתנאי� מסויימי�, קיימת אפשרות, לאור כ� .העור�

שיהרסו מקלטי� , יי�ליזמי� פרט" המיותרי�"המקלטי� הציבוריי� 

ג� א� לא קיי� , ע� זאתיחד . ציבוריי� אלה ויבנו במקומ� בתי� משותפי�

 להרוס מקלט , מהנדס מחוז המרכז של פיקוד העור� נית� לדברימיקלוטפער 

  .ציבורי קיי� ולבנות במקומו בניי� ובו מקלט ציבורי

   

בבעלות קלטי� ציבוריי� רבי� שמבאפשרות להשביח , יללאור האמור לע

  .ניכרוטנציאל כלכלי  קיי� פ,העירייה
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  מתח� בית החולי� הגריאטרי 5.2.3

 22 –קיי� מתח� ששטחו למעלה מ , בלב אזור מגורי� שקט ויקר, במרכז העיר

  .דונ�

 – עד ל 1.12.1946 –מה , נה ש49 לתקופה של 1948 במר� 1 " שטח זה נחכר ב

,  הקיימת לישראלעל ידי המועצה המקומית כפר סבא מהקר� 30.11.1995

  ". בית יולדות למושבות השרו� "–למטרת 

 לניהול לקופת חולי� כללית נחת� חוזה בי� עיריית כפר סבא  25.6.1968 "ב 

שנועד להסדיר הקמת , של בית החולי� ליולדות במתח�" מבנה קיי�"משות� 

תו! ביטול כל ההסכמי� הקודמי� ביניה� והסדרת , אג� חדש בבית החולי�

   31.12.1998 – היה להגיע לסיומו בהחוזה אמור. � ביניה� בחוזה חדש זההיחסי

  : כלהל� נקבעבו, ג לחוזה.6כפי שנקבע בסעי� 

 ישאר )31.12.1998היינו  ,הערת הביקורת(ג בתום תקופת הניהול המשותף .6"

בית החולים בידי העיריה והקופה רשאית לקחת עמה את כל הציוד שהביאה לבית 

אך לא תהיינה לקופה כל תביעות לפיצויים עבור כל ציוד או , השאירו או להחולים

  .אחרת

ידונו הצדדים על תנאים להמשך נהול , לעיל' ד מבלי לפגוע באמור בפיסקה ג.6

  ."משותף בתום התקופה

  

,   נחת� הסכ� חדש בי� עיריית כפר סבא לקופת חולי� כללית13.11.1983 –ב 

" מאיר"� ליולדות למתח� המרכז הרפואי הסכמה להעברת בית החולישעיקרו 

תקופת ". והפיכת המבנה אשר שימש כבית חולי� ליולדות לבית חולי� גריאטרי

, ג� במתכונתו החדשה כבית חולי� גריאטרי,  של בית החולי�"הניהול המשותף

  : כלהל�12בי� הצדדי� נקבע בסעי� בחוזה  ו31.12.1998נשארת עד 

  ין הצדדים כי בתום תקופת הנהול המשותף תחזיר קופת מוסכם ומוצהר ב. א.    12"

  במבנה ובבית החולים כשהם פנויים מכל   ,               חולים לעיריה את החזקה בחלקה

  או החזר /וזאת מבלי שתהיה לקופת חולים כל זכות לפיצוי ו,               אדם וחפץ

  .ים ותמורת השקעותיה בהםהמבנה ובית החול,               תמורת פינוי החלקה

  ,      מקרקעי ישראלנהליהיה וחוזה החכירה הראשית שנחתם בין העיריה לבין מ.           ב

  מתחייבת בזאת העיריה ,  יוארך1.1.2001תוקפו עד ליום ,               אשר

  תקופת : "להלן(              להאריך את תקופת הנהול המשותף על פי חוזה זה 
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  ").תוספת לחוזה:"להלן(ולחתום לצורך כך על תוספת לחוזה זה , ")        ההארכה      

  ו קופת חולים והעיריה משא ומתן לעניןנהלעובר לחתימת התוספת לחוזה י.            ג

  .               תנאי חכירת המשנה בתקופת ההארכה

  ל ידרוש מהעיריה תשלום  מקרקעי ישראנהלמוסכם בין הצדדים כי היה ומ.             ד

  תהא העיריה רשאית, ")דמי נהול: "להלן(או כל תשלום אחר /                דמי חכירה ו

  מתחייבת העיריה שלא לגבות , עם זאת.                 לחייב את קופת חולים בתשלום

  ."או דמי שמוש/                מקופת חולים דמי שכירות ו

  

" תקופת הניהול המשות�" הסכי� ראש העירייה להארכת 16.6.99במכתב מיו� 

 תו! המש! קיו� המשא ומת� ע� קופת חולי� להמש! 31.12.99 –עד ל 

  .ההתקשרות

ת מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי ניסתה לקד� את הלנמ, לאור האמור לעיל

 3/06/2002ל העירייה ביו� "פנתה למנכהשבחתו של מתח� זה ובי� השאר 

  : בי� היתרכתב בו נכתב מב

הערת ,  מקרקעי ישראלנהלמי(י "לא בין ממ.  חוזים חתומים בתוקףאין כיום"...

  ..."ח"לעירייה ולא בין העירייה לקופ )הביקורת

  

 מחלקת נכסי� מסרה לביקורת כי מצב זה לא השתנה תהלנמ, יחד ע� זאת

 אול� עיריית כפר סבא, כפי שצויי� לעיל, ל העירייה"מאז פנייתה למנכ

 מקרקעי ישראל עבור חכירת נהלממשיכה לשל� דמי חכירה מינימאליי� למי

  .הנכס

  

על א� שהחוזה בי� העירייה , ממשי� לפעולטרי אבית החולי� הגרי, בפועל

  .לקופת חולי� הגיע לסיומו לפני מספר שני�

  

ביקורת כי קופת חולי� כללית מנהלת מחלקת נכסי� מסרה ל, יתרה מזאת

זאת , הייד תשלו� גבוה עבור פינוי המתח� על  תשל� להדורשת כי העירייה

 נקבע 1983 בחוזה בי� העירייה לקופת חולי� משנת 12שעל פי סעי� , על א�

  :כי

  מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי בתום תקופת הנהול המשותף תחזיר קופת . א. 12 "
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  הם פנויים מכל   במבנה ובבית החולים כש,              חולים לעיריה את החזקה בחלקה

  או החזר /וזאת מבלי שתהיה לקופת חולים כל זכות לפיצוי ו,              אדם וחפץ

  ."המבנה ובית החולים ותמורת השקעותיה בהם,              תמורת פינוי החלקה

  

, גריאטריות השייכות לבית חולי� מאירהמחלקות הה של רב ה�על א� חשיבות

העירייה היא החוכרת  ש דונ� במרכז העיר22 *נמצאות בשטח של כ אשר 

חוזה ההתקשרות בי� העירייה כאשר ,  מקרקעי ישראלהלנהראשית שלו ממי

 הביקורת ממליצה כי ראש העיר ,לקופת חולי� הסתיי� לפני מספר שני�

בהקד� ממקומ� להעברת המחלקות הגריאטריות  , בהקד�ופעליומועצת העיר 

 ההתקשרות בי� העירייה לקופת יקבע בחוזכפי שנ, הנוכחי ולפינוי המתח�

 עמד בית החולי�  והעירייה מצידה תוכל להשביח את השטח עליוחולי�

  .  במרכז העיר, דונ� הנמצא בלב אזור מגורי�22 *� כ שטח ב, הגריאטרי

  

   ציבוריי� בקניו� ערי� ובכיכר העיר�שטחי 5.2.4

. וי עסקי� בעיר נכלל פרק העוסק בריש2002 של מבקר העירייה לשנת 26בדוח 

עסקי� הפועלי� בקניו� ערי� עצמו הבי� היתר בחנה הביקורת את רישוי 

במהל! עבודתה מצאה הביקורת כי נעשה שימוש . ובשטחי� הציבוריי� בו

ת קניו� ערי� ועל נהלעל ידי הובכיכר העיר מסחרי בנכסי� הציבוריי� שבקניו� 

 מוש בשטחי� הציבוריי� בתמורה לשיידי יזמי� פרטיי� המשלמי� דמי שימוש

  .  ולא לעיריית כפר סבאת קניו� ערי�הלנלהבקניו� ובכיכר העיר 

  

הביקורת מציינת כי נושא השימוש המסחרי בשטחי� הציבוריי� בקניו� ערי� 

סו� הועלה כהצעה לסדר על ידי חבר מועצת העיר ונדו� בישיבת מועצת העיר ב

עצת העיר ברוב קולות  החליטה מולאחר דיו� בהצעה לסדר. 1997 שנת 

  :  כלהל�,בהימנעות חבר מועצה אחדו

את השימוש בשטחים הציבוריים של , כמתחייב על פי הוראות הדין, יש להסדיר כיאות"

לקבוע הסדרי תשלום עבור , לפקח על עסקי הרוכלות בתחום הקניון, קניון ערים

בועיים מאת השימוש בשטחים הציבוריים של הקניון ולפעול לקבלת דמי שימוש ש

לאחר שתגובש . ת הקניון בגין השימוש שעשתה עד כה בשטחים הציבורייםנהלה

  ".ההצעה בנושא היא תובא לידיעת המועצה
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 ועל א� ממצאי הביקורת בנושא קניו� 1997חלטת מועצת העיר משנת על א� ה

יתר . הביקורת מצאה כי הממצאי� נשארו בעינ�, 2002 לשנת 26ערי� בדוח 

כי השטחי� הציבוריי� , מסרה לביקורתת מחלקת הנכסי� הלנמ, על כ�

  . לטיפולהומעול� לא הועבר ,ובכיכר העירבקניו� ערי� 

  

במצב שבו בשטחי� ציבוריי� . ליקוי מהותיאלה הביקורת רואה בממצאי� 

אי� , השייכי� לעירייה מתקיימי� עסקי� שאינ� מוכרי� למחלקת נכסי�

 המחלקה אינה .קידיה הבסיסיי�מחלקת הנכסי� יכולה למלא את תפ

לא דואגת לעריכת  , מסדירה את החוזי� המתירי� שימוש בשטחי העירייה

 בגי� , שתשול� לקופת העירייה,שמאות וכפועל יוצא לא קובעת תמורה ראויה

מחלקת נכסי� לא יכולה , במצב כזה. מת� רשות שימוש בנכסי� ציבוריי�

  . שממילא לא נחת�, כס העירונילעקוב אחר קיו� תנאי ההסכ� לשימוש בנ

  

  

  ובמיוחדת קניו� ערי� לעיריית כפר סבאנהלבי� ההכוללת מערכת היחסי� 

טעונה לדעת , ובכיכר העיר השימוש בנכסי� עירוניי� שבקניו� ערי�מת� 

תו� הסתייעות בחוות דעת  ,הסדרה ללא שהותבדיקה יסודית ו, הביקורת

  .כלכליות ומשפטיות

  

 שלאחר קבלת החלטה ברורה ומפורשת על ידי מקבלי הביקורת ג� בדעה

ההחלטות שתתבסס על חוות הדעת הכלכליות והמשפטיות יישו� הנושא 

  יועבר לטיפול מחלקת נכסי�

  

 מסקנות והמלצות 6

  

מבני ;  קרקעות :לעיריית כפר סבא זכויות בנכסי מקרקעי� מסוגי� שוני�

מקלטי� ; למות ספורט אולמות תרבות ואו; מבני מוסדות חינו� ; משרדי� 

מחלקת נכסי� היא האחראית על ניהול כלל נכסי העירייה . 'וכו; ציבוריי� 

מת� רשות שימוש , בהיבטי� של רישו� וניהול מאגר מידע על כלל נכסי העירייה

מחלקת נכסי� אחראית לאיתור נכסי� , בנוס�. ' וכומכירת נכסי�, בנכסי�

  .ולהשבחת נכסי� עירוניי�
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   על ידי מחלקת נכסי�הביקורת מצאה כי לא מבוצע מעקב מרוכז ומסודר   6.1      

   ,ות שונמחלקותל, כ� למשל. שניתנו לשימוש              אחר נכסי העירייה 

  , מחלקת הגבייה, מחלקת חשמל:  כגו�, בנכסי העירייהותהמטפל              

  וזאת  'וכוחזוקת מבני� מחלקת ת, האחראית על הטלפוני� בעירייה              

  דיווח ומי אמור לרכז את העל , מי האחראי על המעקב               מכיוו� שלא נקבע

   בה� * במעקב אחר קיו� כל תנאי החוזי� מתאי הבהירות פוג. הרישו�              

  ' טלפו� וכו, חשמל, ארנונה,  בנכסשימוש/תקינות תשלומי דמי השכירות             

  .תקינות הנכס וכ� מילוי חובות השוכר לגבי שמירת              

               

  נקבע כי מחלקת נכסי� תרכז את נושא מכירת  12בסעי� בנוהל חוזי�               

  אחדי� מנכסי העירייה מושכרי� . מקרקעי� או מת� זכות שימוש בו              

  .ניתנו לשימוש לגורמי� שוני�סי העירייה  מנכליזמי� פרטיי� וחלק              

  

  הביקורת ממליצה כי מחלקת נכסי� תרכז באופ� שוט� את כל ,               לאור כ�

                הנתוני� הנוגעי� לשימוש בנכסי העירייה כ� שינוהל במחלקת נכסי� 

  מוש בנכסי�               תיק מלא לכל נכס וירוכזו אליו כל הנתוני� הקשורי� לשי

  .תהיה כתובת אחת ובסיס נתוני� אחד לכל נכס, כתוצאה מכ�.               אלה

  ) בדוח3.4  ;3.3סעיפי�               (

  

  קישוריות היעדר נוהלי עבודה מסודרי� וכ� חסר ב     הביקורת מצאה 6.2   

  .              ממוחשבת בי� מחלקת נכסי� לבי� מחלקות אחרות בעירייה

  על מיסוד נוהלי עבודה כתובי� בי� מחלקת  הביקורת ממליצה , על כ�              

   לבי� מחלקות אחרות אשר מטפלות ,האחראית על נכסי העירייה,               נכסי�

  ) בדוח4.2 ; 3.4סעיפי� . (בכלל נכסי העירייה              

  

  וחשבת בי� מחלקת נכסי� הביקורת מצאה כי קיימת קישוריות ממ     6.3    

  שאר המחלקות הפועלות בשיתו� ע� . למחלקת רישוי ובנייה בלבד              

  .מחלקת נכסי� נעדרות קישוריות ממוחשבת למחלקה              

  

  מחלקות העירייה השונות הינו נושא אשר היעדר קישוריות ממוחשבת בי�                       

  . בדוחות מבקר העירייה השוני�, לעיתי� תכופות,        שב ועולה                 

  

                           הביקורת ממליצה לבדוק ולהסדיר ביסודיות את השימוש במחשבי 
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  כלי יעיל הקושר בי� היחידות השונות ומקיי� על מנת שישמשו                          העירייה 

  ) בדוח4.2 ; 4.1סעיפי� . (בתוכו מאגרי מידע חיוניי�                         

  

   , הביקורת מצאה כי קיימות התקשרויות שונות שלא דר� מחלקת נכסי�    6.4             

  .כמתחייב מנוהל חוזי�                         

  ה  השימוש של עמותות הספורט במתקני� ובאולמות הספורט נעש                        

  . ולא על ידי חוזי� ע� העירייהשל העמותות  כתבי התחייבות                          בחתימה על

  התקבולי� בגי� השכרת מזנוני� בבתי הספר התיכוניי� ובחטיבות ,                          בנוס�

   מצאה מסמכי� הביקורת לא. קופות בתי הספרזכות  נזקפי� ל,הביניי�                         

  מסירת , ובנוס�זנוני� בבתי הספר המההסדר הקיי� של כתובי� בגי�                          

  לא על ידי מחלקת , כאמורנעשית תות הספורט ועמשימוש בנכסי� לה                         

  .נכסי�                         

              

   , על ידי הגורמי� המוסמכי�,עת הביקורת יש להסדיר פעילות זו             לד            

  .                         בהליכי� המתחייבי�

                           

  זמו התקשרויות ית שבה וקובעת כי נית� שמחלקות בעירייה י                         הביקור

  טיפול בכל וה� ההאחריות הכוללת ה�  אול� ,עירייהשונות בקשר לנכסי ה                         

  .  בלבדמחלקת נכסי�מוטלי� על  ,נוגע לנכסי העירייהההתקשרויות ב                         

  ) בדוח3.6סעי� (                         

                          

  רוניי� לעמותות וגופי� שוני� הביקורת מצאה כי מת� שימוש בנכסי� עי    6.5               

   מת� רשות שימוש במתקני העירייה במחיר מופחת משמעותית *כגו�                         

   מת� היתר שימוש בעמודי מו ג�כ , לעמותות הספורט,מהערכת השמאי                        

  בשווה " כמת� תמיכה והומ כ*לעמותה אחרת , התאורה לצורכי פרסו�                        

  .מבקר המדינה מספר פעמי�, כאמור, כפי שקבע, "כס�                        

  

  הביקורת ממליצה כי בעת מת� תמיכות לעמותות השונות יש לכליל                         

   לכל דבר כתמיכה ,בתמיכה הכספית את שווי מת� השימוש בנכסי העירייה                       

   .ובהתא� לכ� לקבוע את גובה התמיכה הכספית                        

     ) בדוח5.1.4 ; 3.6.2סעיפי� (                        
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  של גני , גבלת תקופת ההתקשרות ע� שוכרי� שוני�ה    הביקורת מצאה כי 6.6             

  מקשה על מחלקת נכסי� למצוא שוכרי�  נו�אג� החיעל ידי ,                       ילדי�

  .הניתני� להשכרה, גני ילדי� שהתפנופוטנציאליי� לתקופה קצרה ב                      

  

   אג�על ידי  ,                   הביקורת ממליצה לבחו� מחדש את הגבלת תקופת השכירות  

   כ�, א שוכרי� פוטנציאליי�ומצ� למחלקת נכסיבצורה שתקל על , החינו�                     

  ) בדוח3.5סעי� (. שההכנסות לקופת העירייה יהיו גבוהות יותר                     

  

   הביקורת מצאה כי לא נער� סקר נכסי� בעיר ובבדיקה מדגמית שערכה נמצאו    6.7         

  .  במספר נכסי� בעיראי התאמות                  

  לגבי מספר� המדוייק של המקלטי� הציבוריי�  חוסר הבהירות,    כ� למשל               

  ל מתח� בית החולי� חוסר הבהירות לגבי החזקה ע                  המצויי� בעיר וכ� ג� 

  .  במרכז העיר, הממוק� בלב אזור מגורי�,הגריאטרי                  

  ל העירייה בעבר התנגד "לביקורת כי מנכמנהלת מחלקת נכסי� הודיעה                   

  .                  לעריכת סקר נכסי� בעיר מסיבות של חוסר תקציב

                 

   תו� הסתייעות בייעו! ,  הביקורת ממליצה לשקול עריכת סקר נכסי� בעיר                

  ) בדוח5.2 ; 2.2פי� סעי. (מקצועי בתחו�                  

  

  פעילות השבחת נכסי�  6.8      

                 

  פעילויות ויוזמות של מחלקת נכסי� שייצרו הכנסות  הביקורת מציינת לחיוב               

   מכירת מספר גני ילדי� שהתפנו ונית� היה למוכר� מבחינה –               לעירייה כגו� 

   35 מתו� 7וכ� פינוי של  3 5,000,000 *ל פעולה שהכניסה לעירייה מע,                חוקית

  .'               חנויות בשוק העירוני וכו

  יוצגו להל� מספר נכסי� שעל ראש העיר ומועצת העיר לפעול על ,                יחד ע� זאת

  .               מנת להשביח�

  

  אימ! את המלצות מבקר  הביקורת מצאה כי ראש העיר * עירוניהשוק ה  6.8.1               

  לשיפור כלכליות נכסי העיר ובכלל זה , 1998/9 לשנת 22בדוח כבר העירייה                          

  קויימו מספר דיוני� לבחינת האפשרויות , עקב כ�. מתח�  השוק העירוני                         

  אול� טר� , וחי למתח� השוק העירוני                         השונות ליזו� מבנה כלכלי ורו

  .                         הוחלט על מדיניות ברורה וחד משמעית בנושא
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  הביקורת ממליצה כי ראש העיר יחד ע� מועצת העיר ידונו ויכריעו כיצד                          

  להפו� את המתח� לרווחי  להשביח את מתח� השוק העירוני על מנת ת�ינ                         

  ) בדוח5.2.1 ; 3.2סעיפי� . (                         יותר

  

   בבדיקה ע� מהנדס מחוז המרכז של פיקוד העור�* מקלטי� ציבוריי�   6.8.2              

  .קובע את מספר המקלטי� בעיר                         העלתה הביקורת כי לא קיי� תק� ה

  

  הביקורת ממליצה כי תיער� בדיקה מלאה מול פיקוד העור�   , לאור כ�                        

   מיקלוטא� יתברר כי לא קיי� פער . עיררחבי ה במיקלוט                        לבדיקת פער 

  , י� המתאימי� מטע� פיקוד העור�                        באזורי� מסויימי� ויתקבלו האישור

  להשתמש בקרקע , לדברי מהנדס מחוז המרכז של פיקוד העור�, נית� יהיה                        

  לרווחת : למטרות אחרות" המיותרי�"                        בה מצויי� המקלטי� הציבוריי� 

   ידי מכירה ליזמי� פרטיי� או בדר�                         הציבור או להכנסות לעירייה על

   להרוס , לדבריו, נית�מיקלוטג� א� לא קיי� פער , יתרה מזאת.                        אחרת

  .מקלט ציבורי קיי� ולבנות במקומו בניי� ובו מקלט ציבורי                       

  

  י� עשויות להכניס כס� רב                               פעולות אלה של השבחת המקלטי� הציבורי

  ) בדוח5.2.2סעי� (.                        לקופת העירייה

  

   קיי� מתח� ,בלב אזור מגורי� במרכז העיר* מתח� בית החולי� הגריאטרי    6.8.3           

   אשר עיריית כפר סבא היא החוכרת הראשית,  דונ�22*                  ששטחו למעלה מ     

  ר בחכירת משנה לקופת חולי� כחשטח זה מו. ממינהל מקרקעי ישראל                       שלו 

  .  בית חולי� גריאטריומצוי בו,                        כללית

  החוזה בי� עיריית כפר סבא לקופת חולי� כללית הגיע                        הביקורת מצאה כי 

  לעירייה להחזיר קופת חולי� היתה צריכה ועל פיו  שני�  לסיומו לפני מספר                      

   .או החזר תמורת פינוי החלקה/את החזקה בחלקה ללא כל זכות לפיצוי ו                       

  קופת חולי� טר�    ו בית החולי� הגריאטרי ממשי� לפעול במתח� זה, בפועל                      

  .              החזירה את המתח� לעירייה         

                       

    בהקד� על מנת ופעלי הביקורת ממליצה כי ראש העיר ומועצת העיר                      

  בהתא� בית החולי� הגריאטרי תפנה את המתח� בו נמצא שקופת חולי�                       
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  המפונה מתח� את הלהשביח יפעלו  ווזי� בינה לבי� העירייה                      לקבוע בח

  .מרכז העירבבלב אזור מגורי�  דונ� 22 *ל שטח של כ עהמשתרע                       

  

  כפי ממצאי מבקר העירייה  * שטחי� ציבוריי� בקניו� ערי� ובכיכר העיר    6.8.4         

  הראו כי נעשה שימוש מסחרי בנכסי�  2002 לשנת 26 סמו בדוח מספררשפו                      

  על ידי הנהלת קניו� ערי� ויזמי� הציבוריי� שבקניו� ערי� ובכיכר העיר                       

  פרטיי� המשלמי� דמי שימוש בתמורה לשימוש בשטחי� ציבוריי� אלה                       

   .� ולא לעיריית כפר סבאלהנהלת קניו� ערי                      

                        

  .                     הביקורת מצאה כי לא חל כל שינוי בממצאי� אלה

  

  מערכת היחסי� הכוללת בי� הנהלת קניו� ערי� לעיריית ,                       לדעת הביקורת

  יבוריי� שבקניו� ערי� ובכיכר בפרט בנושא השימוש בשטחי� הצ,                      כפר סבא

  כפי שכבר קבעה מועצת ,                      העיר טעונה בדיקה יסודית והסדרה ללא שהות

   .תו� הסתייעות בחוות דעת כלכליות ומשפטיות ,1997                     העיר בסו� שנת 

    

  תועבר לביצוע , כי� לכ�                     מומל! כי ההחלטה שתתקבל בפורומי� המוסמ

  ) בדוח5.2.4סעי� (                     מחלקת נכסי� 
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  'נספח א                    
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  הודעה למחלקות על חתימת חוזה *' נספח ב       
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 'נספח ג       
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  'נספח ד           
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  'נספח ה



 43

 


