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 קבלת מתנות על ידי עובדי העירייה
 
 

טיפול , עובדי מחלקה מקצועית בעירייה סיימו בהצלחה ולשביעות רצו	 כל הצדדי�
 .בסוגיה שבתחו� אחריות�

 
לאות תודה על הטיפול בעיסקה המורכבת אשר הביאו לתוצאות רצויות לשני 

 :הגיש התושב אשר נהנה מטיפול המחלקה שי לעובדי המחלקה, הצדדי�
 
� � .לאחת העובדות סט פמוטי� לנסיעה מכס
� � .לעובדת שניה תמונה במרכזה תבליט מכס
 

העובדות נהגו כראוי בנסיבות אלה ודיווחו לראש העיר על קבלת המתנות וביקשו 
 .הנחיות כיצד לנהוג במתנות

 
 .ל העירייה ולידיעת מבקר העירייה"י ראש העיר לטיפול מנכ"הנושא הועבר ע

 
ל העירייה לאמור בחוק "יה בדק את הנושא והפנה תשומת לב מנכמבקר העירי

�1979מ"תש,  מתנות�שירות הציבור : 
 

 � בי	 שניתנה לו �ניתנה לעובד הציבור באשר הוא עובד הציבור מתנה  )א (2"סעי
 ועובד �עצמו ובי	 שניתנה לב	 זוגו החי עמו או לילדו הסמו& על שולחנו 

תקו� המתנה , חזירה לנותנה לאלתרהציבור לא סירב לקבלה ולא ה
ובמתנה שאי	 בה קני	 חייב עובד הציבור לשל� לאוצר , לקני	 המדינה

 .המדינה את שוויה
 

לא יחול על מתנה קטנת ער& וסבירה שניתנה לפי הנהוג ) א(סעי� קט	  )ב              (
 .בנסיבות העניי	

 
 �� מטע� רשויות מקומיות חוק זה יחול ג� על בעלי משרות ותפקידי )א (4"סעי

 .ומועצות דתיות
 

 ... )ב              (
 

יבוא לעניי	 חוק זה לגבי בעל משרה או תפקיד .... ברשויות מקומיות )ג              (
�ובמקו� אוצר המדינה, ..... הרשות המקומית�במקו� המדינה , בה� 

 ..."קופת� של אותה רשות מקומית
 

שכיו	 , הסיק מבקר העירייה את המסקנה, לעיל ט לאור האמור בחוק כפי שצוט
פי �שעובדות מחלקה לא סירבו לקבל המתנה ולא החזירוה מיד לנותנה והיות ועל

הבנת הביקורת אי	 מדובר במתנות פחותות ער& הניתנות לפי הנהוג בנסיבות העניי	 
 )א אות� מתנות פחותות ער& הנתנות לצור& פירסו� כשעליה� מוטבעת פירסומת"ז(

 :לא נעשתה פעולה תקינה ולכ	 הוא המלי) כלהל	
 

 .העובדות תבדוקנה את האפשרות להחזיר בכל זאת את המתנות לנות	 ....1111

תרשמנה המתנות באינוונטר העירייה וישמרו במשרדי , במקרה שלא תצלחנה ....2222
 .כאשר מקו� המצאות	 יהיה רשו� ברשימת האינוונטר, העירייה או מתקניה

 



 191 
 

פי �על(עליה	 לשל� תמורת	 , ר על מתנות לעצמ	א� העובדות רוצות לשמו ....3333
 .לקופת העירייה) מחיר	 בחנות

 

פי הנהוג אצל נבחרי הציבור אשר תורמי� את �בכל מקרה לא הציע המבקר לנהוג על
וקבלה ' נצרכי� וכד, ארגוני מתנדבי�, המתנות שמקבלי� מהציבור למוסדות חינו&

 . ככיסוי לאי קבלת המתנהמשמשת) שנשלחת לאחר מכ	 לנות	 המתנה(בכתב 
במקרה זה אי	 פעולה כזו פוטרת את מקבל המתנה , לפי דעתו של מבקר העירייה

 .ממחויבות שעלולה להווצר כלפי נות	 המתנה

 

 :ל העירייה לנהוג לקולה ולהל	 מסקנותיו"החליט מנכ, למרות פנית מבקר העירייה
 

 .מדובר במתנה בעלת ער& נמו& באופ	 יחסי ....1111

 .ועלותו לנות	 השי זניחה, ו& עיסוקו של התושבהשי הוא מת ....2222

ל "לפיכ& נראה למנכ. לא יהיה כל קשר בעתיד בי	 העובדות לבי	 אותו תושב ....3333
כאות הערכה לטיפול מסור , העירייה כי לא קיי� פג� בכ& שהשי ישאר ברשותכ	

 .מצד הלקוח

 

, יה כבדל העירייה כי העלבו	 בהחזרת השי יה"מתו& הידיעה על התושב נראה למנכ
 .ולאור כל האמור לעיל הוא מבקש כי העובדות תמשכנה להחזיק בשי

 
 .ל העירייה מערי& את העובדה כי העובדת דיווחו על קבלת השי"מנכ
 

סבור מבקר העירייה כי אי	 לעודד תופעות , ל העירייה"למרות החלטתו של מנכ
לקבל פרס או מנת �עובדי העירייה ממלאי� תפקידי� במסירות ולא על. מעי	 אלה

 .מתנות בתמורה לשירות שנית	 מתו& שליחות ציבורית ורצו	 לשרת את הציבור
 

אי לכ& עדיי	 סבור מבקר העירייה כי הפעולה לא היתה תקינה ואינה מקובלת 
 .בשירות הציבורי

 


