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  לכבוד 

  ראש עיריית ערד –גברת טלי פלוסקוב 

  

  העירייה פועל מכוח פקודת העיריות. מבקר 

  נמנות גם הפעולות הבאות : על מבקר העירייה בין שאר המטלות המוגדרות בפקודת העיריות 

לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר   .א

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.  .ב

לבדוק את מערך הבקרה בעירייה המבטיח פעולה על פי הוראות כל דין, טוהר מידות   .ג

 יסכון.ועקרונות יעילות וח

 לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ואת דרכי החזקת הכסף והרכוש של העירייה.  .ד

  

הביקורת תחול גם על המועצה הדתית שבתחום העירייה וגם לגבי כל גוף בו תמיכת העירייה היא 

  בגובה עשירית ומעלה מתקציב הגוף וכן בגופים בהם העירייה משתתפת במינוי הנהלתם.

  

  : נקבעיםנושאי הביקורת 

 על פי שיקול דעתו של המבקר.  .א

 על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני.  .ב

  על פי דרישת ועדת ביקורת (עד שני נושאים בשנה).  .ג

  

וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי שיטות ובהיקף שמצאתי לנכון  העירייההחשבונות של ספרי בדיקת 

רת השנתית, ומטבען אינן מיועדות לגלות תחת מגבלות הזמן שהוקדש לביקורת זו בתוכנית הביקו

  את כל הליקויים או אי סדרים אחרים במידה ויש כאלה.

  

הערכה של עלות מול תועלת. הערכה זו צרכה להיעשות על ידי  ותכולל אינןההמלצות הכלולות 

  הנהלת העירייה.

  

הלים, ואין בציון הליקויים ובהצעת דרכים לשיפור נ הביקורת מטבע הדברים מצטמצמות הערות

מחלקות העירייה העבודה. ברצוני להודות לכל  תהליכיהן מתייחסות לצדדים החיוביים של 

  הגורמים שעימם הייתי בקשר על שיתוף הפעולה ועל העזרה.ו

  

  בכבוד רב,       

  

  מבקר העירייה רו"ח,  –שי אהרונוף 

   הציבור תלונותוהממונה על                                                  
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 רקע –כללי  .1

  

תפקוד מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות בעירייה (להלן "מחלקת אחזקה") משפיע רבות על 

  עובדי העירייה.איכות החיים של התושבים, של התלמידים במוסדות החינוך של העירייה ושל 

  יעדי המחלקה :

קיום תשתית מקומית תקינה ובטיחותית במשך כל השנה לתושבי העיר, מוסדות ציבור  .1

 וגורמי הרשות המקומית, בתחומי תאורת הרחוב, הניקוז, הכבישים והמדרכות.

להעמיד ולספק למוסדות הציבור וגורמי הרשות המקומית מערכות תשתית תקינות בתחומי  .2

 . ים, הביוב, החשמל, והתקשורת בכל השנההבנייה, המ

  

  המחלקה אחראית על נכסים בשווי מאות מיליוני שקלים, ורוב עבודתה נסתרת מעיני הציבור. 

בהתנהלות אופטימלית מקיימים ניהול אחזקת מערכות בשיטת "אחזקת מנע" , המטרה היא 

עירייה נאלצת המחלקה לזהות ולטפל בכשלים לפני שהם קורים בפועל. לאור קשיי התקציב ב

להתנהל בעיקר בשיטת "אחזקת שבר", כך שמטפלים רק בתקלות שכר התרחשו (נזילות ביוב, 

  דליפות בתקרת מבנים, קריסת עמודי תאורה, נורות שרופות וכדומה).

  

לאור גיל התשתיות בעיר (עיריית ערד חגגה יובל לפני שנה), עולה כמות התקלות והדרישות 

 ולות בהתאם, וכן לאור גידול מספר התושבים ואכלוס מבנים ושכונות חדשים. מעובדי המחלקה ע

  

  ₪ : ביצוע באלפי  – בסעיפי מחלקת האחזקה נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים של העירייה

  

  2011  2012  2013  2014  סעיף 

  2,575  3,082  3,769  3,933  נכסים

  70  48  74  97  מדרכות

  1,685  2,164  2,186  2,235  חשמל

  27  50  120  89  קולנוע

  0  1,337  1,383  1,383  מים וביוב (שינוי בשל הקמת התאגיד)

  4,537  6,681  7,532  7,737  סה"כ 

  

  

בחרתי לקיים ביקורת בנושא לאור מהותיות פעילות המחלקה (אחת מהמחלקות הגדולות 

ולאור לאור שווי הנכסים שבאחריותה (מאות מיליוני שקלים), בעירייה מבחינת כוח אדם), 

הקשיים התקציביים אשר לעיתים מונעים טיפול בתקלות למשך תקופה ארוכה (חודשים ואף 

  שנים). 

 מטרות הביקורת .2
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 בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה.  .1

 בחינת נושא אחזקת תאורת הרחוב ברחבי העיר.  .2

  

  

  

  

 כללי של מהלך הביקורתתאור  .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 של העירייה. 106בחינת דוחות מוקד  -

 בחינת תלושי שכר ודוחות נוכחות של עובדי המחלקה.  -

 ביקור במחסני המחלקה וליווי עובדי המחלקה בעבודה השוטפת.  -

  ראיונות עם :  -

 מנכ"ל העירייה.  - מר רמי נבון  .1

היוצא (יצא לגמלאות  מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות מנהל –מר מיכאל קוגן   .2

 .)2014בשלהי שנת 

מנהל מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות הנכנס (החל עבודתו  –מר מיכאל שריקי  .3

 ).2014שנת באמצע 
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 עיקרי הממצאים .4

  

  בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

 ממצא : בעיריית ערד אין תקצוב לתוכנית אחזקת מנע של תשתיות העירייה.  1.1

  

ממצא : בעיריית ערד התקצוב לאחזקת שבר אינו מספיק, דבר המביא לכך שתקלות  1.2

רבות לא מטופלות לאורך חודשים, או שלא מטופלות לעומק או שאינן מטופלות כלל.  

המשך התנהלות באופן זה עלול להביא לקריסת מערכות שלצורך הפעלתן מחדש ידרשו 

 תקציבי עתק.   

  

רכת ביצועים והגדרות יעדי ביצוע למחלקה. מכאן לא ניתן העממצא : לא קיימים מדדי  1.3

לדעת באיזה מידה המחלקה מבצעת את תפקדיה, כן לא ניתן לתכנן תוכנית עבודה 

 מסודרת להשגת היעדים.

הערת המבוקר : לא ניתן לקבוע מדדים ברורים להערכת ביצועים של המחלקה, עד 

  שימות ומערכת מדידה.שתוגדר מדיניות, תחומי אחריות, מערכת ניהול מ

 

ממצא : מחסור כוח אדם בתפקיד חשמלאים, גורם לאי יכולת לטפל כראוי בנושאי  1.4

תאורת רחוב, עובדה המהווה סכנת חיים כאשר תאורת הרחוב אינה מספיקה לנהיגה 

 .בחושך

 

ממצא : מחסור בכח אדם האחראים על אחזקת מוסדות החינוך בעירייה, מביא   1.5

 פול בתקלות במוסדות חינוך. לעיכובים גדולים בטי

  

ממצא : הנוהג של איסוף ופיזור העובדים להפסקת אוכל באמצע היום במתכונת  1.6

הנוכחית גורם לבזבוז רב של שעות עבודה. כמו כן אין כל רישום או מעקב אחר פעילות 

העובדים בזמן ההפסקה (נמצא עובד ישן ועובד אחר באמצע אימון אגרוף במהלך 

 ההפסקה). 

תגובת המבוקר : בתקופה האחרונה חל שינוי בהתנהלות, קיימת הקפדה על זמן 

  ההפסקה, כולל פיקוח מצד המנהלים. 

  

ממצא : נמצא כי לא מתקיימת תקשורת שוטפת בין מחלקות העירייה השונות (ראה    1.7

בנושא התקשורת בין מחלקת הנדסה, ביצוע,  2011,2012דוחות מבקר העירייה לשנים 

 זקה וכן בנושא מחלקת הביצוע), דבר שיכול לגרום לבזבוז כספים ואי יעילות.  גינון ואח

ת סמכויות בין המחלקות, הגדרת נהלים לאופן וקהערת המבוקר : הגדרת חל

ההתקשרות בין המחלקות והגדרת נהלי ביצוע כולל חתימות מורשים, יכולים לתרום 

  לקיום דו שיח פורה בין המחלקות.
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אופן עבודה מסודר לביצוע פעולות תיקון ואחזקה על ידי מחלקת  ממצא : לא הוגדר 1.8

 האחזקה בשטחים שאינם ציבוריים. 

  

ממצא : נוהל טיפול במפגעי רחוב שאושר בעירייה על ידי הגורמים המקצועיים עוד  1.9

, לא אומץ על ידי הנהלת העירייה ובכך נפתח פתח לאישור עבודות במימון 2002בשנת 

 יים, זאת בניגוד למינהל תקין.העירייה בשטחים פרט

 

  

  בחינת נושא אחזקת תאורת הרחוב ברחבי העיר. - 2מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : נמצא כי מרכזיות תאורת הרחוב לא נשלטות באמצעות חיישן אור, אלא על ידי  1.10

שעון טיימר המכוון מראש. מכאן בחודשים רבים בשנה תאורת הרחוב מתחילה לפעול 

לצריכת חשמל  גורמתזו בדרך כאשר עדיין יש אור יום וכבה לפני תום החשיכה. פעולה 

 תשלומי חשמל שניתן היה לחסוך. למיותרת ו

 

ממצא : העירייה לא עורכת סקר מסודר של מצב תאורת הרחוב בתחומי העירייה,  1.11

 מידע על עמודי תאורה לא פעילים מגיע מתלונות תושבים בעיקר.

  

 

ממצא : במסגרת עבודות שיפוץ נמצא כי קיימים עמודי תאורה מסוכנים אשר את  1.12

יה של סלים ושערים במתקני משחקים). העירייה בסיסם איכלה חלודה (בדומה לבע

לא ביצעה סקר מסודר לזיהוי עמודים מסוכנים ברחבי העירייה ולאנשי האחזקה אין 

  דרך לדעת מה היקף הבעיה וחומרתה. 

 

השקיעה העירייה סכומים בתחזוקת פנסי התאורה  2012-2014ממצא : בשנים  1.13

להשקיע על מנת לשמור על איכות ום שהיה צריך מהסכ₪  775,000 -הנמוכים בכ

 תאורה סבירה.

 

ממצא : לאחר פרישת מנהל מחלקת האחזקה הקודם, לא מונה ממונה אנרגיה  1.14

 בעירייה. 
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה 

  

 כללי 5.1.1

  

"המחלקה"), הינה אחת מהמחלקות הגדולות בעירייה,  -מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות (להלן 

) והן מבחינת היקף עלות הנכסים שבאחריותה קבועים עובדים 24 - כח האדם (כהן מבחינת 

מפורט של המבקר מטעם משרד הפנים לשנת  המוערך בעלות של מאות מיליוני שקלים,  (לפי דוח

2013 .(  

  

  המחלקה :יעדי 

קיום תשתית מקומית תקינה ובטיחותית במשך כל השנה לתושבי העיר, מוסדות ציבור  .1

 וגורמי הרשות המקומית, בתחומי תאורת הרחוב, הניקוז, הכבישים והמדרכות.

להעמיד ולספק למוסדות הציבור וגורמי הרשות המקומית מערכות תשתית תקינות בתחומי  .2

 תקשורת בכל השנה. הבנייה, המים, הביוב, החשמל, וה

  

  התפקידים העיקריים של המחלקה :

 אספקת שירותי אחזקה להבטחת תפקוד שוטף ותקין של תשתיות העירייה. .1

 אחזקת מערכות כבישים ומדרכות. .2

 אחזקה של מבני ציבור ומבנים של הרשות המקומית. .3

 אחזקת מערכות תאורת רחוב, תכנון, התקנה ואחזקה של מערכות חשמל, תאורת רחוב .4

 ותקשורת במתקני הציבור והרשות המקומית.

 ביצוע עבודות תשתית, סדרנות ואחזקה באירועים שונים של הרשות המקומית. .5

  

המחלקה מבצעת את תפקידיה גם באמצעות עובדי המחלקה וגם באמצעות קבלנים חיצוניים 

  (בפיקוח המחלקה).
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  ים : אחזקת מנע ואחזקת שבר.אחריות המחלקה ופעילויותיה ראוי שהיו מתמקדות בשני מישור

  

  אחזקת מנע   .1

את פעולות המניעה ניתן לתכנן על בסיס ידיעת היקף התשתיות שבאחריות הרשות ועל בסיס 

ידיעת אורך החיים של חלקי התשתיות השונים. פעולות אחזקת המנע צריכות להיפרס ולהתבצע 

שבועית ויומית בכל תחום מתחומי האחריות של  –חודשית  –בהתאם לתוכנית עבודה שנתית 

  המחלקה. 

בעיריית ערד לא קיימת תוכנית כאמור מאחר ואין הקצאות תקציב מתאימות לאחזקת מנע, אלא 

לאחזקת שבר בלבד (המשמעות אי טיפולים תקופתיים ברוב נושאי התשתית וטיפול רק כאשר 

  . 2מטרת ביקורת מספר התשתיות אינן מתפקדות= שבר). ראה דוגמא מפורטת ב

  

 ממצא : בעיריית ערד אין תקצוב לתוכנית אחזקת מנע של תשתיות העירייה.  -

 

המלצה : מומלץ לתקצב ולקיים תוכנית אחזקת מנע לכל הפחות בנושאים  -

 העירייה (תאורת רחוב לדוגמא).הקשורים בבטיחות וביטחון התושבים ועובדי 

  
  

  אחזקת שבר  .2

קלות, לכאורה לא ניתן לתכנן טיפול כאמור אך יש לכל הפחות לתקצב טיפול בהתאם לדיווח על ת

את הנושא בהתאם לניסיון והיקף בשנים עברו. בפועל נמצא כי תקלות רבות המדווחת לעירייה לא 

(ראה דוח מוקד מטופלות מחוסר תקציב למרות שידוע מראש סדר הגודל הכספי לנושאים רבים. 

  ה).המצורף כחלק מדוח ז 106עירוני 

  

  

על  סה"כ הפניות

תקלות שהועברו 

   למוקד העירוני 

  

סה"כ הפניות 

  2014בשנת 

אחוז הפניות 

  מכלל הפניות

 למוקד העירוני

   2014בשנת 

סה"כ הפניות 

שנשארו 

פתוחות ליום 

31/12/2014  

אחוז הפניות 

שלא טופלו 

מכלל הפניות 

  למחלקה

  6.80%  267  26.68%  3,924  מחלקת אחזקה

  

  

יכולת הטיפול בתקלות עקב תקציב לא מספיק, מודגש בפני הנהלת העירייה בשנים נושא אי 

האחרונות ביתר שאת, אך טרם הביא לשינוי המתבטא בתקצוב מתאים לדרישות, להלן ציטוטים 

), ממסמך דרישות התקציב לפעילות מחלקת האחזקה 2014של מנהל המחלקה (פרש בסוף שנת 

  ):2012-2014ה בדיוני התקציב, בשנים האחרונות (שהעביר להנהלת העירייה בכל שנ

  

 2012שנת  .1

"התקציבים שאושרו בשנים עברו היו הרבה מתחת למינימום הדרוש לביצוע אחזקה סבירה 

  של נכסי העירייה ולא הספיקו אפילו לכיבוי שריפות.
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בנוסף הועברה למחלקת האחזקה אחריות על מערכות המים וביוב מבנים וחצרות ויש לתת 

  עת גם על נושאים אלה שהם חדשים."ד

 

 2013שנת  .2

"הרבה מאוד תקלות וליקויים אינם מוצאים את פתרונם הנכון ומטופלים באופן זמני ברמה 

של "כיבוי שריפות"  ויש לתת את הדעת על כך מכיוון שמהר מאוד נמצא את עצמנו ליד שוקת 

  שבורה ובפני קריסת מערכות".

 

 2014שנת  .3

בהמשך יביא אותנו בהכרח למצב של חוסר שליטה וצורך בתקציבים "אי תקצוב נושאים 

 עצומים בכדי להחזיר מערכות ותשתיות למצב שמיש."

    

ממצא : בעיריית ערד התקצוב לאחזקת שבר אינו מספיק, דבר המביא לכך שתקלות  -

, או שלא מטופלות לעומק או שאינן מטופלות רבות לא מטופלות לאורך חודשים

נהלות באופן זה עלול להביא לקריסת מערכות שלצורך הפעלתן המשך הת . כלל

 מחדש ידרשו תקציבי עתק.   

 

מומלץ כי המחלקה תתוקצב בהתאם לניסיון הנצבר וכי העירייה תגדיר : המלצה  -

מערך מובנה ומתאים לטיפול, תקצוב  ואישור ביצוע עבודות אחזקת שבר בזמנים 

 דיפות ברורה לניצול התקציב הקיים.מומלץ כי תבנה מערכת סדרי עסבירים.   

  
  

נמצא כי לא קיימים מדדים לבחינת הערכת ביצועי המחלקה, מכאן לא ניתן לקבוע את יעילות 

  עבודת המחלקה והאם יעדי המחלקה מושגים ובאיזה מידה. 

  

ממצא : לא קיימים מדדי הערכת ביצועים והגדרות יעדי ביצוע למחלקה. מכאן לא  -

ניתן לדעת באיזה מידה המחלקה מבצעת את תפקדיה, כן לא ניתן לתכנן תוכנית 

 עבודה מסודרת להשגת היעדים.

הערת המבוקר : לא ניתן לקבוע מדדים ברורים להערכת ביצועים של המחלקה, עד 

  מי אחריות, מערכת ניהול משימות ומערכת מדידה.שתוגדר מדיניות, תחו

 

 המלצה : מומלץ לקבוע מדדי הערכה ויעדים לפעילות המחלקה. -

  

  

 מבנה ארגוני 5.1.2
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  עובדים קבועים. 24-כאמור, המחלקה מונה כ

מחלקת צרכי (מעל עשרים שנה עד לתאריך כתיבת דוח זה), בנושא  1993בדוח משנת  כבר

  עובדים לקיום כל מטלות המחלקה.  30 -אחזקת מבנים ותשתיות הוגדר צורך של כ

בכמות התושבים  30% - גדלה העיר בכמכתיבת דוח ניתוח צרכי המחלקה, לאחר כעשרים שנה 

), כן גדלו מספר השכונות ומבני הציבור בשיעור 2014בשנת  28,000 -לכ 1993בשנת  22,000 –(מכ 

 ואילו מספר עובדי המחלקה לא גדל בהתאם. , התשתיות והנכסים הזדקנו בעשרים שנהדומה

לקיום המטלות השוטפות של  2014עובדים בשנת  10 -מכאן לכל הפחות קיים חוסר של כ

  האחזקה.

  

  :  אופן הפעילות הבאהמהותי גרם בין השאר ל חוסר כח האדם

 מעבר מאחזקת מנע לאחזקת שבר . .1

, דבר היכול להביא לנזק גבוה יותר לעומת טיפול מהיר בתקלות עיכוב בטיפול בתקלות .2

 100שני חשמלאים בלבד אחראים על כל תאורת הרחוב ברחבי העיר, ועל מעל ( מדווחות

החלפת נורה ת חינוך, מקלטים, משרדי העירייה, כך מבנים של העירייה כמו משרדים, מוסדו

 במשרדים יכולה להתעכב בשבועות רבים). 

ת בשנה לעובדי המחלקה שעות נוספו 10,000 -כשעות כוננות ו 6,000 -תשלום בעבור כ .3

משרות מלאות נוספות, כאשר חלק נכבד משעות אלה מיועד  8 -הקיימים (שווה ערך לכ

 עירייה כגון פסטיבל ערד).לתמיכה באירועים שעורכת ה

  

  ).55מעל גיל  34%שנה ( 50 -הגיל הממוצע של עובדי המחלקה עומד על  כ

  שנה.  13 -ממוצע ותק העובדים במחלקה כ

בשנת  550 -מספר ימי מחלה (לפחות חלקם כתוצאה מעומס פעילות ושחיקה) של כלל המחלקה כ

כולים לבצע את תפקידם המוגדר . לחמישה עובדים אישור רופא תעסוקתי כי אינם י2014

 מנהל המחלקה

 מנהל מדור אחזקה

ראש 
צוות 

  מבנים
ועובדי 
מבנים 

)5( 

ראש 
צוות 

  תשתיות
ועובדי 

תשתיות 
)5(  

 מנהל מדור חשמל

ראש צוות 
  חשמל

ועובדי 
 )4חשמל (

 מנהל מדור מים וביוב

ראש צוות 
  ביוב

ועובדי ביוב 
)2( 

ראש צוות 
  מים

ועובדי מים 
)2( 

גנים, מתקני משחקים 
 ופרויקטים

 מזכירה

 מחסנאי
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) אינם מגיעים לעבודה ו/או מוגבלים 50%מעובדי השטח במחלקה ( 18מתוך  9 במחלקה.

 בעבודתם בשל מצבם הרפואי.

  

ממצא : מחסור כוח אדם בתפקיד חשמלאים, גורם לאי יכולת לטפל כראוי בנושאי  -

מספיקה תאורת רחוב, עובדה המהווה סכנת חיים כאשר תאורת הרחוב אינה 

 . לעיל) 2(ראה הרחבה במטרת ביקורת מספר  לנהיגה בחושך

 

אחראים על אחזקת מוסדות החינוך בעירייה, מביא ממצא : מחסור בכח אדם ה -

 לעיכובים גדולים בטיפול בתקלות במוסדות חינוך. 

  

המלצה : יש להתאים את כמות כוח האדם למשימות המחלקה, לכל הפחות על מנת  -

 למנוע אי טיפול בתקלות או בתחזוקה של נושאים שהזנחתם מהווה סכנת חיים. 

  

רכבי עבודה (רנו קנגו, טנדר איסוזו, טנדר טויוטא),  משאית עם מנוף ומספר  3ברשות המחלקה 

  עגלות נגררות.

  

וסף לשימוש צוות הטיפול בבתי הספר מביא לבזבוז שעות ממצא : חוסר ברכב נ -

 עבודה בהמתנת העובדים לרכב היחיד הנמצא ברשות הצוות.

  לרכישת רכב תפעולי נוסף.₪  80,000הוקצבו  2015הערת המבוקר : בתקציב שנת 

   

 המלצה : מומלץ לספק רכב נוסף למחלקה לשם הגברת יעילות העובדים ומניעת -

  עה. המתנת עובדים להס

 

 2פרשו  2014בשנים הקרובות יגיעו מספר עובדים מהמחלקה לגיל יציאה לגמלאות (בשנת 

עובדים לגמלאות),  לא קיימת תוכנית סדורה להעברת הידע של עובדים אלה לעובדים שיקלטו 

אז הוסדרה תכונית חפיפה של מספר  2014כמו זו שבוצעה בפרישת מנהל המחלקה בשנת 

  לדאוג לתוכנית חפיפה בהתאם לאחריות העובדים הפורשים.חודשים. מומלץ 

  

  

  

  

  

 הערות המבוקר :

לא קיימות תוכניות הדרכה והשבחת כוח אדם סדורות במחלקה, כן לא קיימים  -

 נהלים לגבי חפיפת עובדים פורשים.

במקרה של עובדים הנעדרים מהעבודה לחודשים ארוכים מסיבות בריאות, ובמקרים  -

מכוח  %20-ורים רפואיים המונעים מהם לבצע את עבודתם (כשל עובדים עם איש
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העבודה כיום), המחלקה לא מקבלת כל תגבור או תחליף להשלמת העבודות 

 שבאחריות עובדים אלה.

  
כתוצאה מריבוי ימי חופש צבורים (אי יכול לאשר חופשות זה מספר שנים לאור  -

שות על מנת שלא ימחקו כמות המשימות הקיימות), חובה להוציא את העובדים לחופ

להם ימי חופשה, מכאן עוד מקור למחסור בכוח אדם כאשר העובדים נעדרים בגין 

 ניצול ימי חופשה רבים. 

  

  

  

 התנהלות בפועל 

 

  ה.-אחר הצהריים. ימים א 15:00בבוקר ועד  6:30ככלל שעות העבודה הרגילות במחלקה הן בין 

מחסני המחלקה. כל הצוותים נאספים ברחבת  6:30יום העבודה במחלקה מתחיל בשעה 

ומקבלים את המטלות לאותו היום, המטלות נגזרות מתקלות בנושאים דחופים שנפתחו ביום 

  האתמול, או מתקלות שנפתחו בעבר שטרם טופלו.

מאחר ואין מחשב במתחם המחסנים המחובר לתוכנת מוקד העירייה שם נפתחות התקלות, 

 15:00ת דחופות ביותר שנפתחו ביום האתמול לאחר שעה בדרך כלל לא מודעים בבוקר לתקלו

  שיש לטפל בהן באופן מיידי. 

רק לאחר פיזור הצוותים וחזרת המנהלים למשרדי העירייה נבדקות התקלות הדחופות מיום 

  האתמול. 

  

ממצא : עקב חוסר גישה לתוכנת המוקד של העירייה ממתחם מחסני המחלקה,  -

בפיזור הצוותים למטלות בבוקר, לא ידועות למנהלים התקלות הדחופות שנפתחו 

. מכאן יתכן כי צוותי עבודה ינותבו מחדש במהלך יום 15:00ביום האתמול משעה 

 לה.  העבודה בהתאם לרמת דחיפות הבעיה, דרך פעולה שאינה יעי

הערת המבוקר : חוסר התקשורת במחשבים למחסן המחלקה פוגע ביכולת ניהול 

  תקין ורציף של המחסן ופוגע בקשר בין המחסן לראשי המדורים ומנהל המחלקה.

 

למצוא פתרון שיאפשר למנהלי המחלקה לקבל הודעה על תקלות  מומלץהמלצה :  -

פתרון לקיום תקשורת בין , כן מומלץ למצוא יום העבודה תדחופות לפני תחיל

  . המחסן לראשי המדורים ומנהל המחלקה

  

), 10:00בהתאם לנוהג מתבצע איסוף של כל צוותי העבודה באמצע יום העבודה (סביבות שעה 

בחזרה למתחם המחסנים להפסקת אוכל. לאחר הפסקה של חצי שעה שוב מפוזרים העובדים 

  למטלות האחזקה. 

  

  כי :  בביקור במתחם המחסנים נמצא
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מאחר ויש פחות רכבים מצוותים, זמן האיסוף והפיזור כולל ההפסקה, יכול לארוך כשעה  .1

וחצי עד שעתיים כאשר לפחות בחלק מהמקרים העובדים ממתינים להסעה בלא מעש, אין 

 כל דיווח בזמן אמת על שעות ההפסקה בפועל. 

לים לעזוב את מקום אין כל הגדרה או מגבלה על העובדים בשעת ההפסקה, העובדים יכו .2

 העבודה ללא כל דיווח.

 בסיור במחסנים נמצא עובד ישן, ועובד אחר עסק באימון ספורט לטענתו בזמן ההפסקה.  .3

 נמצא כי חדר האוכל שנבנה לעובדי המחלקה, הינו בשימוש חלק קטן מהעובדים בלבד. .4

  

נת ממצא : הנוהג של איסוף ופיזור העובדים להפסקת אוכל באמצע היום במתכו -

הנוכחית גורם לבזבוז רב של שעות עבודה. כמו כן אין כל רישום או מעקב אחר 

פעילות העובדים בזמן ההפסקה (נמצא עובד ישן ועובד אחר באמצע אימון אגרוף 

 במהלך ההפסקה). 

תגובת המבוקר : בתקופה האחרונה חל שינוי בהתנהלות, קיימת הקפדה על זמן 

   ם.ההפסקה, כולל פיקוח מצד המנהלי

  

המלצה : יש להגדיר וליעל את נושא הפסקת האוכל באמצע יום העבודה. מאחר  -

ואין שימוש בחדר האוכל של המחלקה, ניתן להוציא את העובדים להפסקה בהתאם 

לצרכי העבודה ולא בשעה קבועה, במקרה של יציאת העובד ממתחם המחסנים יש 

 במהלך ההפסקה.למצוא שיטת דיווח מתאימה והגדרה של מותר ואסור 

  

ממצא מדוח המבקר בנושא הממונה על הבטיחות והגהות בעבודה : חלק מעובדי  -

מחלקת האחזקה לא משתמשים בחדר האוכל המסודר שהקימו במתחם האחזקה, 

 אלא באזורי העבודה שלהם ללא כל הפרדה של חומרים מסוכנים. 

: .בוצעה הפרדה של חומרים מסוכנים אך אין  ממונה על הבטיחות והגהותתגובת ה

  .דרישה חד משמעית לא לאכול במקומות שלא יועדו לכך

  

לערך) מתחיל איסוף העובדים למתחם המחסנים, עד שעת  13:30לקראת סוף היום (משעה 

  שעות). 8שעות לוותיקים  8.5יום עבודה של  1998הסיום (לעובדים שנקלטו לאחר 

  

  

 חים בין מחלקות העירייה שיתוף פעולה ודיוו 5.1.3

  

  נמצא כי לא מתקיימת תקשורת מסודרת בין מחלקות העירייה לצורך עדכון ופעילות :

כך נמצא כי המחלקה לא מעודכנת בתכנון פרויקטים חדשים, ובפועל מתוכננים פרויקטים  .1

עם רכיבים שהמחלקה אינה יכולה לתחזק (לדוגמא שיפוץ מתחם נחל טביה, בניית המזרקה 

 כז המסחרי ועוד).במר

כך נמצא כי המחלקה לא מיודעת על החזרת נכסים לניהול העירייה, דבר הגורם להוצאות  .2

לא מחויבות המציאות כאשר מתקבל חזרה נכס במצב ירוד בניגוד לחוזה וללא ערוב 
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המחלקה (לדוגמא נכס שהסתיימה בו ההקצאה ומועבר לרשות העירייה ולאחריות האחזקה 

 ).5ה נורית מבנ –של המחלקה 

כך נמצא כי המחלקה אינה מוזמנת לסיורי קבלת פרויקטים שבנייתם הסתיימה ובפועל  .3

לעיתים מעמידים את המחלקה בפני שוקת שבורה כאשר הקבלן משוחרר ומקבל את כל 

התשלום המגיע לו, ומבחינת מחלקת האחזקה לא בוצעו כל המטלות הנדרשות (לדוגמא 

 מגרש ספורט תיכון). 

  

קיימת התייחסות לאי שיתוף הפעולה בין מחלקות  2011,2012,2013בדוחות המבקר לשנים 

  ההנדסה, הביצוע והאחזקה. אי שיתוף פעולה זה גורם לעירייה הוצאות כספיות מיותרות. 

 

ממצא : נמצא כי לא מתקיימת תקשורת שוטפת בין מחלקות העירייה השונות  -

בנושא התקשורת בין מחלקת  2011,2012 העירייה לשנים מבקרות (ראה דוח

הביצוע), דבר שיכול לגרום לבזבוז ואחזקה וכן בנושא מחלקת  , גינוןהנדסה, ביצוע

 כספים ואי יעילות.  

ת סמכויות בין המחלקות, הגדרת נהלים לאופן וקהערת המבוקר : הגדרת חל

ולים לתרום ההתקשרות בין המחלקות והגדרת נהלי ביצוע כולל חתימות מורשים, יכ

  לקיום דו שיח פורה בין המחלקות.

 

המלצה : מומלץ כאמור בדוחות שנים קודמות, לקיים מערכת של שיתוף מידע בין   -

   מחלקות העירייה.

  

  

למרות תיקון חלק מהליקויים שהועלו בדוחות המבקר בנושא בשנים האחרונות, עדיין לא 

  בין מחלקות העירייה. השכילה העירייה לקיים מנגנון דיווח מלא ומסודר 

  

  להלן חלק מהממצאים מדוחות מבקר העירייה משנים קודמות הקשורות לנושא :

  

חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות מביא להוצאות שיכלו להיחסך לעירייה 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה  –במידה והיה קיים שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

תן לעשות בשיפוץ אחד, או אי העברת תשתיות שירותים בבית ספר, אשר היה ני

 מחשוב בפיתוח סביבתי.

  

צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה, דבר שיכול להביא 

מחלקה אחת מתכננת,  –להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

מפקחת ומאשרת את קבלת העבודה (קיים גם במחלקת אחזקה גם במחלקת ביצוע 

 וגם במחלקת גנים ונוף).
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למרות הוראת המנכ"ל לקיום ישיבות משותפות בתחילת כל פרויקט, וידוע כל 

המחלקות הרלוונטיות, זאת בעקבות המלצת הביקורת. ההוראה אינה מתקיימת 

מים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכנים, התוצאה עוד בפועל, וגם בפע

 .התנהלות לא ראויה

 

  רכישת משאית מנוף לעבודות גובה

רכשה העירייה משאית מנוף לשימוש מחלקת האחזקה לעבודות גובה (בעיקר  2013במהלך שנת 

  טיפול בתאורת רחוב).

ביצע מנהל מחלקת הרכב בעירייה,  ים להיאת המכרז לרכישת המשאית והמתקנים הרלוונט

  בשיתוף עם עו"ד חיצוני שניהל את הליך המכרז. 

בפועל נרכשה משאית מנוף שאינה עונה על כל צרכי המחלקה, חשוב לציין כי מנהל המחלקה 

בזמנו לא התבקש לחוות דעתו על ההליך ולא נשאל מה הצרכים של המחלקה שהמשאית אמורה 

  לתת להם מענה.

  

עצות מראש עם יירייה רכשה משאית מנוף למחלקת האחזקה ללא התיממצא : הע -

מנהל המחלקה, כך נרכשה משאית מנוף שלא מסוגלת למלא אחר כל דרישות 

 העבודה של המחלקה. 

 

המלצה : מומלץ לקיים מערך שיתוף ידע ופעולה ברכישת רכבי עבודה, עם מנהל  -

להם רכב עשוי לתרום המחלקה הישיר והן עם מנהלי מחלקות אחרות בעירייה 

 בתחומים שונים. 

  
  
  
  
  

  

 

 עבודות בשטח פרטי 5.1.5

 

חלקה נדרשת לבצע עבודות לקת האחזקה מתקיימים מקרים בהם המבמהלך הפעילות של מח

  בשטחים שאינם ציבוריים, מסיבות שונות. חלק מהסיבות הן : 

טיפול במבנה מסוכן, כאשר בעלי המבנה לא פועלים בהתאם להוראות ולוחות הזמנים  .1

 שהוגדרו על ידי העירייה. 

מפגע תברואתי הפולש לתחום הציבורי, שוב כאשר האחראים על המפגע לא פועלים בהתאם  .2

 להוראות העירייה.

ושא מחלקת תקלות ביוב בהתאם להסדר גינון של בתים משותפים (ראה פרוט בדוח זה בנ .3

 גינון ונוף).
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 2006הועבר נוהל "טיפול במפגעי רחוב" למנכ"ל העירייה דאז לאישור, בנובמבר  2002כבר במאי 

הוציא מבקר העירייה דאז, תזכורת כי הנוהל לא מיושם וכי המטרה העיקרית של הנוהל , יצירת 

שב תופיע רק עירייה תיאום בין המחלקות בטיפול באירועים המתרחשים בעיר, באופן שמול התו

  אחת ולא מפלצת רבת ראשים.

  

הנוהל לא מיושם כיום, ואין כל הגדרה מסודרת לנושא, כך שאין בפועל דרך עבודה מסודרת 

המיושמת בכל מקרה, דבר היוצר אי בהירות ומשאיר מקום להתערבות והשפעה לא ראויה של 

  ציבורי בעבור שטח פרטי.  גורמים שונים על מנהל מחלקת האחזקה לביצוע עבודה במימון

  

  

ממצא : לא הוגדר אופן עבודה מסודר לביצוע פעולות תיקון ואחזקה על ידי מחלקת  -

 האחזקה בשטחים שאינם ציבוריים. 

 

ממצא : נוהל טיפול במפגעי רחוב שאושר בעירייה על ידי הגורמים המקצועיים עוד  -

תח לאישור עבודות , לא אומץ על ידי הנהלת העירייה ובכך נפתח פ2002בשנת 

 במימון העירייה בשטחים פרטיים, זאת בניגוד למינהל תקין.

 

המלצה : מומלץ לאמץ דרך מוגדרת וברורה לאישור עבודות של מחלקת האחזקה  -

 בשטחים פרטיים, תוך עירוב הדרג המקצועי לאישור המקרה (יועמ"ש וגזברית). 

  

נכסים רבים מושכרים לתקופות תמהיל התושבים בערד השתנה במהלך השנים כך שכיום 

כן התושבים בשכונות הבנייה הרוויה הותיקות ברובם הם אנשים ברמת הכנסה לא , כמו ארוכות

גבוהה. השילוב של תשתיות ישנות, אי השקעה באחזקת מנע, גידול בכמות שוכרי הדירות לעומת 

לות בשטחים בעלי הדירות והחלשות כלכלית של האוכלוסייה, מביאים בהכרח לריבוי תק

  הזמן אף תגדל התופעה.  יחלוףפרטיים שלא מטופלות. סביר כי ככל ש

  מכאן שלא ניתן להתעלם מהבעיה שרק תלך ותחריף. 

כמשנה לא כתובה, על מנת שלא "לעודד" את המקרים בהם העירייה מבצעת את התיקונים 

יותר מזה שהיו במקום התושבים, נהוג לחייב התושבים בעבור ביצוע העבודה בסכום גבוה 

  משלמים ישירות לבעל המקצוע, ללא התערבות העירייה. 

  נמצא כי לא קיימים כללים ברורים לחיוב היתר על ידי העירייה. 

  

ממצא : נמצא כי העירייה מחייבת את בעלי השטח הפרטי בעלות תיקון גבוהה מזו  -

קריטריונים ברורים  לם ישירות לבעל מקצוע. זאת ללא כלשיכל בעל השטח לש

 לחיוב. 

 

המלצה: מומלץ לעגן את אופן החיוב של עבודות בשטח פרטי בקריטריונים ברורים  -

  ומאושרים על ידי הדרג המקצועי בעירייה (יועמ"ש וגזבר לכל הפחות).
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נמצא כי בפרויקט שיפוץ המרכז המסחרי של העיר, החברה הכלכלית תכננה תאורת מעברים 

  כלל הסוחרים.מקורים אחידה ל

גופי התאורה ועבודות החשמל בוצעו על ידי הקבלן ששיפץ את המרכז המסחרי, וכיום נדרשת 

  העירייה לטפל בגופים אלה שהם בבעלות פרטית לאחר שהתגלו בהם תקלות שונות. 

  

צה תאורת ופממצא : נמצא כי במהלך השיפוץ של המרכז המסחרי בעיר, ש -

פרטי של הסוחרים, כיום כאשר התגלו בעיות  המעברים בין החנויות. זאת בשטח

עם התאורה, נדרשת מחלקת האחזקה לבצע עבודות בשטח פרטי, ללא כל חיוב של 

 הסוחרים.

 

המלצה : יש לקבוע קריטריונים לנושא הטיפול בתאורת המעברים ולקבל אישור  -

 היועמ"ש והגזברות לנושא. יש להימנע בעתיד מלשפץ מערכות פרטיות.
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 – 2ביקורת מספר מטרת  5.2

  בחינת נושא אחזקת תאורת הרחוב ברחבי העיר.

  

 אחריות העירייה בנושא תאורת רחוב –כללי  5.2.1

  

  תאורת הרחוב מחולקת לארבעה חלקים עיקריים שכולם באחריות מחלקת האחזקה בעירייה :

 מרכזיות תאורת רחוב (אלה שלא באחריות חברת החשמל). .1

 באחריות חברת החשמל).תשתיות חוטי חשמל (אלה שלא  .2

 עמודי תאורה. .3

 פנסי תאורה.  .4

  

  

כאמור אחד מתפקידי מחלקת האחזקה הוא לתפעל ולתחזק את עמודי התאורה ברחובות וכבישי 

  העירייה, לרווחת הנהגים והולכי הרגל.

לאור תת תקצוב במשך שנים רבות בנושא תאורת הרחוב, הזהיר מנהל מחלקת האחזקה עוד 

רת הרחוב שבעיר אינה שמישה ואינה עונה לדרישות בטיחות ותקנות של כי תאו 2013בשנת 

  משרד התחבורה. 

  

תאורה לא מספיקה עלולה לגרום לתאונות דרכים ופגיעות בנפש, הבעיה חמורה יותר בערד לאור 

הייחודיות של תכנון הכבישים ברחבי העיר אשר נסללו רחבים יותר מבערים אחרות, ומאפשרים 

  לעיתים מסוכנת. נהיגה מהירה ו

  

 

 תקציב נדרש מול תקצוב בפועל 5.2.2

  

  תאורת רחובמרכזיות 

מרכזיות התאורה הקיימות ברחבי העירייה, מיושנות ברובן ולא מתוחזקות כראוי מחוסר תקציב 

  (חלקן בפני קריסה לפי דיווח מנהל האחזקה היוצא). 

הפעלת התאורה מתבצעת על ידי שעון, ללא חיישן אור, כך שהתאורה נדלקת בעונות מסוימות 

לפני ירידת החשיכה ונכבות לפני שמסתיימת החשיכה. דבר זה מביא לבזבוז מיותר של צריכת 

  חשמל בגין תאורת רחוב לא נדרשת. 

  

, אלא על ממצא : נמצא כי מרכזיות תאורת הרחוב לא נשלטות באמצעות חיישן אור -

ידי שעון טיימר המכוון מראש. מכאן בחודשים רבים בשנה תאורת הרחוב מתחילה 

 גורמתזו בדרך לפעול כאשר עדיין יש אור יום וכבה לפני תום החשיכה. פעולה 

 תשלומי חשמל שניתן היה לחסוך. ללצריכת חשמל מיותרת ו
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ישן אור, לחלופין המלצה : מומלץ לשקול הפעלת מרכזיות תאורת הרחוב על ידי חי -

לדאוג לעדכון שעות הדלקת וכיבוי התאורה בתכיפות יתרה, על מנת להיות 

 מסונכרנים עם עונות השנה. 

   

  תשתיות חוטי חשמל לעמודי תאורת רחוב

עקב פעילות גנבי נחושת, נתלשו חוטי החשמל לעמודי תאורה במספר מקומות בתחום השיפוט של 

בים לתקן את הנזקים שנגרמו, מכאן קיימים כבישים ללא העירייה. לעירייה אין את התקצי

  תאורה כלל (במתחם הפארק הצפוני ובכביש הגישה למנחת לדוגמא).

  

ממצא : העירייה לא תקצבה חיווט עמודי תאורה, לאחר שאלה נתלשו על ידי גנבי  -

 נחושת. מכאן יש מספר מתחמים בעירייה ללא תאורת רחוב פועלת. 

 

ת בחשבון עלויות שחזור חיווט עמודי החשמל בתוכניות המלצה : מומלץ לקח -

  הפיתוח של האזורים השונים (אזור הפארק הצפוני לכל הפחות).

  

  עמודי תאורה

נושא בדיקת עמודי תאורה האם פועלים , מתי פועלים והאם הם בטיחותיים אינו מוסדר 

, או שמתגלות 106בעירייה. רוב התקלות לגבי העמודים מתקבלות מתלונות תושבים למוקד 

  במסגרת עבודות שיפוץ שונות (כגון שיפוץ מדרכות בהן יש עמודי תאורה). 

  

ממצא : העירייה לא עורכת סקר מסודר של מצב תאורת הרחוב בתחומי העירייה,  -

 מידע על עמודי תאורה לא פעילים מגיע מתלונות תושבים בעיקר.

 

את ממצא : במסגרת עבודות שיפוץ נמצא כי קיימים עמודי תאורה מסוכנים אשר  -

ם במתקני משחקים). יה של סלים ושעריבסיסם איכלה חלודה (בדומה לבע

צעה סקר מסודר לזיהוי עמודים מסוכנים ברחבי העירייה ולאנשי העירייה לא בי

  האחזקה אין דרך לדעת מה היקף הבעיה וחומרתה. 

: בחודשים האחרונים נוצר קשר עם קונסטרוקטור במטרה לנסות  הערת המבוקר

ולאפיין בדיקות וקריטריונים לטיפול בעמודים, כן נערכו ברורים מה נהוג לעשות 

ברשויות אחרות. מחוסר תקציב, לא ניתן להתקדם בשלב זה ולהחליף עמודים אלא 

  עם קריסתם, או אם במקרה והעמוד זוהה כבעייתי.

 

מצב עמודי התאורה  סקירתמסודרת וכוללת למלץ לבנות תוכנית מלצה : מוה  -

 ברחבי העירייה. 

  

מעודכנת לעניין מיקום עמודי התאורה, כולל  GISהמלצה : מומלץ להכין שכבת  -

 תאריכי תפוגה של המנורות ואחריות היצרן על העמוד. 
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  פנסי תאורה 

להחלפת נורות בלבד (נדרש להחליף על פי חישובי מחלקת האחזקה נדרש תקציב מינימום שנתי 

בשנה. בפועל הכספים שהוקצו לצורך החלפת מנורות ₪  320,000מנורה בכל שלוש שנים), של 

בשנים האחרונות היו נמוכים בהרבה מהנדרש, דבר המביא בהכרח לפגיעה באיכות התאורה, 

  ולסכנת חיים בכבישים בשעות החשיכה.

סכום נדרש   שנה

  לאחזקת

תאורת רחוב 

  (החלפת מנורות)

סכום שהוצא   סכום מתוקצב

  בפועל

הפרש בין הסכום 

הנדרש לסכום 

  שהוצא בפועל

2012  320,000  83,702  83,702  236,298  

2013  320,000  49,995  49,995  270,005  

2014  320,000  55,000  50,854  269,146  

  

אחזקת המנורות (סעיף  רק לנושא₪  775,500  -מכאן בגין שלוש השנים בטבלא, חוסר נצבר של כ

 המוצג כאן כולל גם קניית נתיכים, גופי תאורה, נורות וכד'). 1743000720תקציבי 

  

השקיעה העירייה סכומים בתחזוקת פנסי התאורה  2012-2014ממצא : בשנים  -

איכות  ום שהיה צריך להשקיע על מנת לשמור עלמהסכ₪  775,000 -הנמוכים בכ

 תאורת רחוב וכביש ראויה. 

 

ממצא : אי החלפת מנורות הרחוב על פי הדין בכל שלוש שנים גורמת לאיכות  -

 , נזקי רכושתאורת רחוב וכביש לא מיטביים, דבר העלול לגרום לתאונות דרכים

 ואובדן חיי אדם.

  

המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים להחלפת נורות התאורה על מנת שלא לסכן חיי  -

 . , ופגיעות ברכושאדם

  

ומלץ לבצע סקרים לגבי עוצמת התאורה הקיימת לעומת זו הנדרשת המלצה : מ -

 מתאורת הרחוב, על מנת לזהות מקומות בעייתיים. 

  

 התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ  5.2.3

   

  בחודשים האחרונים עוסקים בעירייה בבחינת תהליך להתייעלות אנרגטית בתאורת חוץ. 

  

ח בנושא התייעלות אנרגטית בתאורת חוץ דו 2012מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פרסם בשנת 

מצריכת  15%ברשויות מקומיות. על פי הדוח צריכת החשמל במגזר הרשויות המקומיות עמד על 

  מצריכת החשמל במשק. 5% -האנרגיה בסקטור הציבורי מסחרי וכ
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על פי נתוני משרד האנרגיה והמים והמרכז לשלטון מקומי, פוטנציאל ההתייעלות ברשויות 

כתוצאה מהחלפת  10% -כתוצאה משינוי התנהגותי וכ 20%-10%יות בישראל עומד על מקומ

  הציוד החשמלי והמכני לציוד יעיל יותר מבחינה אנרגטית.

  

מהחשמל הנצרך ברשויות המקומיות משמשים להפעלת מערכות תאורה (תאורת  45%לפי הדוח 

  מזורים)).  רחובות, הארת שלטים ציבוריים ורמזורים (בערד אין תאורת ר

  התייעלות. 25%להחלפת מערכת התאורה פוטנציאל של 

  

  חלק מהאמצעים להתייעלות אנרגטית בתאורת חוץ הם : 

 ).LEDשדרוג מערכות תאורה (לדוגמא למנורות  .1

טיפול במרכזיות תאורה (התקנת מערכות שעון אסטרונומיות, השולטות בהדלקת וכיבוי  .2

 מערכות לעמעום תאורה).של תאורת הרחוב בדיוק רב, התקנת 

הפחתת עוצמת האור ברחובות, על פי גורמים שונים, רשויות מקומיות בישראל דורשות  .3

לעיתים מהמתכננים לתכנן תאורת יתר, כדי ליצור תחושת יוקרה ברחוב, או בשל שימוש 

בתאורה דקורטיבית שאינה חיונית המאירה בין השאר לתוך בניינים ולא רק לתוך 

  י.המרחב הציבור

  

  : 2014מכאן על פי נתוני תקציב שנת 

  ₪. 1,500,000 -) הגיעה לכ1743000770סך עלות חשמל לתאורת חוץ (חשמל לפעולות סעיף 

 375,000 -ובכסף כ 25%חיסכון פוטנציאלי לשנה לפי דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת בסך 

  בשנה.₪ 

  

בשנה ₪  320,000 -המחלקה היוצא עוד כבנוסף יחסך הצורך בהחלפת נורות , להערכת מנהל 

(ובנוסף זמן עבודה של לפחות שני עובדי המחלקה ושל משאית המנוף של העירייה, עשרות רבות 

  של ימי עבודה).

  

לאחרונה פועלת מחלקת הגזברות בנושא, לשם הוצאת מכרז ליזם שיהיה מוכן לממן את החלפת 

סכון החשמל במשך מספר שנים, מבדיקת גופי התאורה על חשבונו ובתמורה לקבל חלק מחי

  הביקורת עולה כי מחלקת האחזקה מכותבת על ידי הגזברות ומתבקשת להציג את עמדותיה.

  

  

על פי הדוח בנייר עמדה של מרכז השלטון המקומי בנושא תוכנית לאומית להתייעלות בתאורת 

אנרגיה, עריכת סקר תושבים תחויב בהעסקת ממונה  20,000חוץ מוצע כי "רשות מקומית מעל 

  תקופתי ומיפוי כלל פוטנציאל ההתייעלות, בניית תוכנית עבודה, מעקב ובקרה".

  

בעיריית ערד לא קיים היום עובד המוגדר כממונה כאמור בהצעה, מן הראוי כי ימונה ממונה 

  כאמור אשר יעסוק בנושא ההתייעלות האנרגטית בכללותו. 
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קה הקודם, לא מונה ממונה אנרגיה ממצא : לאחר פרישת מנהל מחלקת האחז -

 בעירייה. 

 

המלצה : מומלץ למנות ממונה אנרגיה, שיהיה איש המקצוע המוביל בנושא  -

  . בכללותו התייעלות אנרגטית
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 תמצית מנהלים .6

 

תפקוד מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות בעירייה (להלן "מחלקת אחזקה") משפיע רבות על 

  התלמידים במוסדות החינוך של העירייה ושל עובדי העירייה.איכות החיים של התושבים, של 

  המחלקה אחראית על נכסים בשווי מאות מיליוני שקלים, ורוב עבודתה נסתרת מעיני הציבור. 

  

לאור גיל התשתיות בעיר (עיריית ערד חגגה יובל לפני שנה), עולה כמות התקלות והדרישות 

 דול מספר התושבים ואכלוס מבנים ושכונות חדשים. עולות בהתאם, וכן לאור גי מעובדי המחלקה

  

למרות האמור לעיל מדוח הביקורת עולה כי המחלקה נאלצת לפעול עם מספר עובדים ותקציב 

שאינם מתאימים להיקף העבודה הנדרש בעירייה (היקף שרק גדל בכל שנה). כתוצאה מכך 

לא מטופלים נושאים העלולים  תקלות רבות לא מתוקנות בזמנים סבירים, ובמקרים קיצוניים 

  להוות סיכון לחיי אדם (תאורת רחוב לדוגמא).

  

נמצא כי לא קיים ממשק עבודה ראוי בין המחלקות השונות בעירייה, כך שמחלקת האחזקה 

נאלצת לקבל לאחריותה נכסים שונים במצב לא ראוי, דבר המביא להוצאות רבות לעירייה 

  , פרויקט שיקום נחל טביה לדוגמא).  5ה נורית ולעומס נוסף על עובדי המחלקה (מבנ

  

לסיכום, מן הראוי יהיה כי הנהלת העירייה תקבל החלטות ותקבע קריטריונים ברורים 

להתנהלות המחלקה בכל היבטי הפעילות וכוח האדם בכלל , ובנושאי עבודות בשטחים פרטיים 

  ופעולות אחזקה שאי ביצוען עלול להוות סכנה לחיי אדם בפרט.

  

  : ן פרוט המלצות הביקורת העיקריות בהתאם לממצאים בדוח הביקורתלהל

  

  בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה  – 1מטרת ביקורת מספר 

 

המלצה : מומלץ לתקצב ולקיים תוכנית אחזקת מנע לכל הפחות בנושאים 

 דוגמא).הקשורים בבטיחות וביטחון התושבים ועובדי העירייה (תאורת רחוב ל

 

מומלץ כי המחלקה תתוקצב בהתאם לניסיון הנצבר וכי העירייה תגדיר : המלצה 

מערך מובנה ומתאים לטיפול, תקצוב  ואישור ביצוע עבודות אחזקת שבר בזמנים 

 סבירים.   מומלץ כי תבנה מערכת סדרי עדיפות ברורה לניצול התקציב הקיים.

  
 לפעילות המחלקה.המלצה : מומלץ לקבוע מדדי הערכה ויעדים 

  
המלצה : יש להתאים את כמות כוח האדם למשימות המחלקה, לכל הפחות על מנת 

 למנוע אי טיפול בתקלות או בתחזוקה של נושאים שהזנחתם מהווה סכנת חיים.
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המלצה : יש להגדיר וליעל את נושא הפסקת האוכל באמצע יום העבודה. מאחר 

תן להוציא את העובדים להפסקה בהתאם ואין שימוש בחדר האוכל של המחלקה, ני

לצרכי העבודה ולא בשעה קבועה, במקרה של יציאת העובד ממתחם המחסנים יש 

 למצוא שיטת דיווח מתאימה והגדרה של מותר ואסור במהלך ההפסקה.

  
המלצה : מומלץ כאמור בדוחות שנים קודמות, לקיים מערכת של שיתוף מידע בין  

  מחלקות העירייה. 

  

המלצה : מומלץ לאמץ דרך מוגדרת וברורה לאישור עבודות של מחלקת האחזקה 

 בשטחים פרטיים, תוך עירוב הדרג המקצועי לאישור המקרה (יועמ"ש וגזברית). 

  

  

  בחינת נושא אחזקת תאורת הרחוב ברחבי העיר. - 2מטרת ביקורת מספר 

  

יישן אור, לחלופין המלצה : מומלץ לשקול הפעלת מרכזיות תאורת הרחוב על ידי ח

לדאוג לעדכון שעות הדלקת וכיבוי התאורה בתכיפות יתרה, על מנת להיות מסונכרנים 

 עם עונות השנה.

   

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית סקרים מסודרת וכוללת לעניין מצב עמודי התאורה 

 ברחבי העירייה. 

  
מעודכנת לעניין מיקום עמודי התאורה, כולל  GISהמלצה : מומלץ להכין שכבת 

 תאריכי תפיגה של המנורות ואחריות היצרן על העמוד.

  
המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים להחלפת נורות התאורה על מנת שלא לסכן חיי 

  אדם. 

 

המלצה : מומלץ למנות ממונה אנרגיה, שיהיה איש המקצוע המוביל בנושא התייעלות 

  אנרגטית.
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 רקע –כללי  .1

  

נושא טיפוח פני העיר בכלל והגינון ברחבי העיר בפרט היה אחד הנושאים  לאורך השנים

החשובים לקברניטי העירייה. גם בשנים האחרונות בהן מתנהלת העירייה עם תקציב בעייתי, 

  עדיין נושא הגינון נמצא במקום של חשיבות והתוצאות נראות לעין לכל המסתובב ברחבי העיר. 

ה בפרסים שונים על נראות העיר הן מבחינת הגינון והן מבחינת בשנים האחרונות זוכה העיריי

  הניקיון. 

  

תאפשר תמורת כחלק מתפיסה ניהולית של נבחרי הציבור בעבר ובהווה, הוחלט כי העירייה 

בכך הבטיחו כי גם בשכונות בהן תשלום מהדיירים, אספקת שירותי גינון לבתים משותפים. 

 תטופח צמחייה לאורך הרחובותבתים צמודי קרקע),  שכונות בהןשונה מבתים משותפים (ב

  (להלן "הסדר גינון"). ובגינות האחוריות של הבתים

  העירייה אינה משדרגת את הגינות אלא רק שומרת על הקיים, על ידי השקיה, גיזום וניקוי.

  

  העיר ערד ידועה כמקום אידיאלי לחולי אסתמה הנובעת מאלרגיה לאבקנים שונים. 

י ההצטרכות לצריכת התרופות המצויות כיום לחולי אסתמה, יש יתרון בחיים בערד ולאגם עם 

על ידי מחלקת גנים ונוף  1994על מנת לשמור על איכות האוויר הוגדרה בשנת  תרופות מוגברת.

רשימה של צמחים אלגרניים שאין לגדלם בערד או שאפשר לשתול  ,של המועצה המקומית ערד

  לכל דונם. 1רק 

  

שטחים ציבוריים שטחי גינון הכוללים בין השאר, דונם של  מאותקת גנים ונוף אחראית על מחל

, מוסדות חינוך, וכן אחראית על שטחי גינון בבתים וגני משחקים), שבילים, מדרכות (גינות

משותפים החתומים על הסדר גינון מול העירייה, מתקני המשחקים ברחבי העיר, הצבת 

ה בהקמת תשתיות לאירועים ברחבי העיר וכן בביצוע פרויקטים שונים ותחזוקת תמרורים, עזר

  .  של תשתיות (החלפת מדרכות וכד')

  

בשונה מכלל מחלקות העירייה (ורוב השירות הציבורי), השכילה המחלקה לבנות ולהפעיל 

מערכת של דיווח וכימות הספקי תוצרי העבודה לכל עובד ברמה היומית, בכל שנה מסוכמים 

חים ונבחרים צוות מצטיין ועובד מצטיין, אלה נהנים מבונוס נאה על מאמציהם במהלך הדיוו

השנה. הפעלת המנגנון יוצרת גאוות יחידה ומוטיבציה גבוהה לעבודה איכותית, אשר כאמור 

  נראית לכל המסתובב ברחבי העיר. 

  

ת המשפיעות בחרתי לבחון את המנהלות המחלקה מאחר ומחלקת גינון ונוף הינה אחת המחלקו

  ביותר בעירייה על איכות החיים של התושבים במובנים של חזות פני העיר ואיכות האוויר בה.
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה.  .1

 בחינת נושא הסדר גינון של העירייה מול בתים משותפים.  .2

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  בין השאר :הביקורת כללה 

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 של העירייה. 106בחינת דוחות מוקד  -

 בחינת מערכת מדדי ביצוע. -

 ביקור במחסני המחלקה וליווי עובדי המחלקה בעבודה השוטפת.  -

  ראיונות עם :  -

 מנכ"ל העירייה.  -מר רמי נבון  .א

 מנהלת מחלקת גנים ונוף. –מר מוסא אלכשריאת    .ב

 . גנים ונוףמהנדס מחלקת  –מר יבגני גמזוב   .ג

 מזכירת מחלקת גנים ונוף. –גברת דינה יעקב   .ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  כביש הכניסה לעיר משכונת גביםבצילום גינון 
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  צילום אחת מכיכרות העיר 
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 עיקרי הממצאים .4

  

  בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : למרות גידול מהותי בשטחי הגינון בעיר בשנים האחרונות, לא היה כל גידול  2.1

 בכוח האדם במחלקת גנים ונוף, דבר שהביא לפגיעה ברמת הגינון בעיר.  

 

י ממצא : מערכת מדדי הביצועים אינה משמשת את הנהלת העירייה לבחינת נתונ 2.2

העבודה לצרכי ניהול (לדוגמא צריכת זמן של פעילות הסדר גינון או אירועים מכלל 

פעילות המחלקה), בכך מפסידה העירייה כלי ניהולי חשוב להבנת עלויות הפעילות 

 של המחלקה.

  
ממצא : כשליש ממערכות ההשקיה בשטחים הציבוריים לא מחוברות למרכז    2.3

 ה או דליפה לא מזוהות בזמן אמת. השליטה  הממוחשב במחלקה, כך שנזיל

  

ממצא : לא קיימת מדיניות פיקוח ואכיפה של העירייה על שתילת צמחים אלרגנים  2.4

ברחבי העיר (מחלקת הגינון מקפידה שלא לשתול צמחים אלה בשטחים ציבוריים), 

בכך עלולה להיווצר פגיעה באיכות האוויר לחולי אסתמה המגיעים לעיר כתושבים או 

 . כמטופלים

  

ממצא : לא קיימת מדיניות של פרסום צמחים שאין לשתול בתחום השיפוט של  2.5

 העירייה, או של חינוך בבתי הספר בעירייה.

  

ממצא : הרכבים בשימוש מחלקת הגינון ברובם בני כעשרים שנה, דבר הבא לביטוי  2.6

בתקלות תכופות, השבתת רכבים לתקופות שונות (דבר הפוגע בהכרח בעמידה בתוכנית 

בכל שנה ₪  100,000 -העבודה השנתית). עלות התיקונים בלבד לתשעה כלי רכב כ

 לכל רכב בשנה).₪  10,000(ממוצע של מעל 

 

 

  בחינת נושא הסדר גינון של העירייה מול בתים משותפים. – 2מטרת ביקורת מספר 

  

לגבי ממצא : למרות קיום דיווח יומי על פעילות עובדי מחלקת הגינון, לא נערך ניתוח  2.7

 חלוקת זמן העובדים בין הפרויקטים השונים בכלל ובגין הסדר הגינון בפרט. 

 

ממשאבי העובדים מופנים לטובת טיפול  50% -ממצא : על פי הערכת מחלקת הגינון כ  2.8

 -בבתים בהסדר גינון, במקרה זה הסדר הגינון עולה לקופת העירייה בממוצע כ

 ים בעבור השירות.בשנה מעבר לסכום שנגבה מהתושב₪  800,000

  



 

32 

 

ממצא : אין ברשות העירייה חוזים חתומים על ידי נציגי חלק מהבניינים הנמצאים  2.9

 בהסדר גינון.

 

ממצא : אין מנגנון בעירייה המאפשר הענקת הנחות לדיירים קשי יום המחויבים   2.10

 בתשלום הסדר גינון.

 

מסודר מול ממצא : דיירים רבים מחויבים בתשלום הסדר גינון זאת ללא חוזה  2.11

 העירייה, וללא כל תיעוד להסכמת נציגות הבניין ההיסטורית בנושא הסדר גינון.

 

ממצא : דיירים רבים דורשים ממחלקת הגינון לבצע עבודות שאינן בהיקף הסדר הגינון  2.12

 (לדוגמא תיקון צנרת ביוב).
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה  בחינת התנהלות

  

 כללי 5.1.1

  

שטחים ציבוריים שטחי גינון הכוללים בין השאר, דונם של  800 -מחלקת גנים ונוף אחראית על כ

, מוסדות חינוך, וכן אחראית על שטחי גינון בבתים וגני משחקים), שבילים, מדרכות (גינות

המשחקים ברחבי העיר, הצבת  משותפים החתומים על הסדר גינון מול העירייה, מתקני

ותחזוקת תמרורים, עזרה בהקמת תשתיות לאירועים ברחבי העיר וכן בביצוע פרויקטים שונים 

  .  של תשתיות (החלפת מדרכות וכד')

  

  יעדי המחלקה :

 להביא את שטחי הגינון של העירייה למצב אופטימלי, ובכך לתרום לתדמית העיר ויופייה. .1

המתקנים בגנים ברחבי העיר יהיו מטופחים, מוצללים ובהתאם לדאוג כי גני המשחקים ו .2

 לתקן.

 

  

  התפקידים העיקריים של המחלקה :

 טיפול בצומח ברחבי העיר בשטחים ציבוריים (גנים, איי תנועה, מדרכות, כיכרות וכד'). .1

טיפול בצומח בשטחים פרטיים של בניינים משותפים אשר חתמו על חוזה הסדר גינון מול  .2

 העירייה.

 .אחראים על מתקני המשחקים ברחבי העיר .3

 ביצוע עבודות תשתית באירועים שונים של הרשות המקומית. .4

 אחראים על העמדת תמרורים בהתאם להוראות רישוי תמרור עירונית.  .5

 ביצוע פרויקטים בתחום התשתיות. .6

  

עובדים זמניים בהתאם לצורך ועונות השנה,  8-10קבועים ועוד  עובדים 30 -מונה כהמחלקה 

  העובדים מורכבים מגננים, עובדים טכניים להפעלת ציוד כבד, מתכננים ומחסנאי.

  

המחלקה מבצעת את תפקידיה גם באמצעות עובדי המחלקה וגם באמצעות קבלנים חיצוניים 

  (בפיקוח המחלקה).
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בכניסה לעיר הוסיף  31גינון גדולים (לדוגמא שיפוץ כביש  בשנים האחרונות התווספו לעיר שטחי

  מאות מטרים של שטחי גינון), זאת ללא כל תוספת בכוח אדם למחלקה. 

  

בעתיד הקרוב בעקבות הגידול בהיקף הבניה בעיר ושיווק שכונות חדשות, אף יגדלו שטחי הגינון 

מועד ולהחליט את אופן תגבור  במאות מטרים נוספים, מכאן על העירייה להיערך לנושא מבעוד

  המחלקה או לחלופין, הקטנת שטחי הגינון בעיר. 

  

  

האחרונות, לא היה כל  יםממצא : למרות גידול מהותי בשטחי הגינון בעיר בשנ -

 גידול בכוח האדם במחלקת גנים ונוף, דבר שהביא לפגיעה ברמת הגינון בעיר.  

 

והתוכניות לשיווק מגרשים לבנייה המלצה : לאור תנופת הבניה ברחבי העיר  -

צמודת קרקע ושכונות חדשות, בתקופה הקרובה, מומלץ כי העירייה תתקצב 

בהתאם לשינויים  וקביעת תפקדי ויעדי קביעת כוח האדם הנדרשותקיים תוכנית ל

 הצפויים.

  
  

  

  

 מבנה ארגוני 5.1.2

  

  

  

   
 מנהל המחלקה

 מזכירה

 צוות משק

 2ראש צוות 

 צוות טכני

 צוות השקיה 1ראש צוות  3ראש צוות  מהנדס

 צוות לבאות צוות אבישור צוות חלמיש
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 התנהלות בפועל  5.1.3

 

מתחם ולכל צוות ניתן  שכונותהעבודה במחלקת הגינון מותאמת לעונות השנה, העיר חולקה ל

שלו על כל פעולות הגינון בשטחי הציבור וכן על  אזוראחר לטיפול. הצוות אחראי ב שכונות

הנמצאים בהסדר גינון מול העירייה (ראה הרחבה במטרת ביקורת השטחים בבניינים משותפים 

  בהמשך הדוח). 2מספר 

  

בניגוד לרוב מחלקות העירייה, מחלקת הגינון מקיימת מערך של מדדים וציונים ברמה יומית 

ס במעמד ראש העירייה ף כל שנה הציונים משוקללים ובטקסו. בשכונהלכל עובד ולכל צוות 

  מוכרזים הצוות המצטיין והעובדת המצטיין. 

  כמו כן הציונים קובעים את החלוקה של הבונוס השנתי בין העובדים והצוותים. 

של הערכות שומרת המחלקה על מוטיבציה גבוהה של הצוותים והבאמצעות מערך הציונים ו

  הישגים וברמת הגינון בעיר. עובדים ועל גאווה בה

  

  תקציב ההוצאות הכללי במחלקה בשנים האחרונות : 

  

  סך תקציב הוצאות בפועל   שנה

2010  7,353,374  

2011  6,227,558  

2012  6,428,734  

2013  7,009,196  

2014  6,991,039  

  

  

  להלן סעיפים עיקריים מתקציב מחלקת הגינון : 

  

גינון עבודות   גינון חומרים  גינון מים  שכר גינון  שנה

  קבלן

  סה"כ

2010  3,355,718  2,598,335  351,932  323,113  6,629,098  

2011  3,464,776  1,954,959  180,156  97,309  5,697,200  

2012  3,752,737  1,903,632  190,397  101,696  5,948,462  

2013  4,114,171  2,099,976  150,765  160,383  6,525,295  

2014  4,055,328  2,126,365  165,606  159,080  6,506,379  

  

בשונה ממחלקת האחזקה, העובדים מקיימים את הפסקות האוכל והתפילה שלהם בשטח ולא 

העבודה (למרות  בדה המייעלת את ניצול הזמן והספקמוחזרים למחסני המחלקה לשם כך, עו

שבעיני חלק התושבים הדבר נראה כאילו עובדי המחלקה מבטלים את זמנם בשתיית קפה 

  והפסקות אוכל).  
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ממצא : מערכת מדדי הביצועים אינה משמשת את הנהלת העירייה לבחינת נתוני  -

מכלל  ,העבודה לצרכי ניהול (לדוגמא צריכת זמן של פעילות הסדר גינון או אירועים

עילות המחלקה), בכך מפסידה העירייה כלי ניהולי חשוב להבנת עלויות הפעילות פ

 של המחלקה.  

 

המלצה : מומלץ לבנות דוחות דיווח הן ברמה הרב שנתית (לבחינת תפוקת הצוותים  -

לאורך שנים) והן ברמה השנתית (להבין את חלוקת משאב הזמן של המחלקה 

וזיהוי עלות פעילויות כגון הסדר גינון והעובדים), זאת לשיפור ניהול המחלקה 

  ועבודות לטובת אירועים בעירייה.  

  

) וקיים ניהול באמצעות תוכנה 70%-מערך ההשקיה של מירב השטחים בעירייה הוא ממוחשב (כ

  ממשרדי המחלקה, כל חריגה מהממוצע השנתי נבדקת בזמן אמת לזיהוי נזילות ודליפות בצנרת. 

ל מערכת שעוני המים, במקרה של תקלה יש להמתין לזיהוי של עובד בשטחים בהם אין מחשוב ש

המחלקה או תושב, על מנת להבין שקיימת בעיה (על פי ניסיון המחלקה תקלה כזו בממוצע בכל 

  חצי שנה).

  

ממערכות ההשקיה בשטחים הציבוריים לא מחוברות למרכז  שלישממצא : כ -

 לא מזוהות בזמן אמת.  השליטה  הממוחשב במחלקה, כך שנזילה או דליפה

 

המלצה : מומלץ לבחון כדאיות מחשוב כלל מערכות ההשקיה, לעומת  עלויות המים  -

 החריגות עקב תקלות בשטחים בהם לא קיימת מערכת כאמור. 

  

שנים, דבר  10-ממצא : מערכת ההשקיה הממוחשבת בחלקה כבר בת למעלה מ -

על תקינות ואמינות המצריך החלפת ראשי מערכת מסוימים, על מנת לשמור 

 המערכת. 

  

המלצה : מומלץ לבחון כדאיות חידוש ראשי מערכת השקיה ממוחשבת בני למעלה  -

  שנים.  10 -מ

  

  

  

  

  

  

 שתילת צמחים אלרגניים ברחבי העירייה 5.1.4

 

  העיר ערד ידועה כמקום אידיאלי לחולי אסתמה הנובעת מאלרגיה לאבקנים שונים. 
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ההצטרכות לצריכת גם עם התרופות המצויות כיום לחולי אסתמה, יש יתרון בחיים בערד ולאי 

ם של נכי צה"ל מאשר שהייה וטיפולים בערד לנכי צה"ל וקתרופות מוגברת (בין השאר אגף השי

  . )חולי אסתמה

על ידי מחלקת גנים ונוף של המועצה  1994על מנת לשמור על איכות האוויר הוגדרה בשנת 

לכל  1המקומית ערד רשימה של צמחים אלגרניים שאין לגדלם בערד או שאפשר לשתול רק 

  דונם.

  

  להלן הרשימה של הצמחים שאין לשתול כלל בערד :

 בופלו, גלבוע, כל זני ברמודה.  –דשא  .1

 אגוז. .2

 אילנתה. .3

 זית-בר .4

 ברוש .5

 זית .6

 ליגוסטרום יפני .7

 פיקן .8

 ערבה .9

 קוכית המכבד .10

  

  תול מהם עץ זכר :להלן רשימת העצים שאסור לש

 ערער  (ניתן לשתול רק עצי נקבה) .1

 תמר (ניתן לשתול רק עצי נקבה) .2

 אלה (ניתן לשתול רק עצי נקבה) .3

  חרוב (ניתן לשתול רק עצי נקבה) .4

  

  

  לכל דונם :  1רק  הלן הרשימה של הצמחים שמותר לשתולל

 קזוארינה .1

 אלון .2

 ינבוט .3

  צפצפה .4

  

ה מחלקת הגינון על אי שתילת צמחים המפורטים ברשימה, אך אין כל פידבפועל, גם כיום מק

נשתלו בכיכר הכניסה לדוגמא לאחרונה מדיניות עירונית בנושא לגבי תושבים ועסקים. כך 

שתילת עצי הגורף על למתחם הקניות "צים סנטר" בכניסה לעיר מספר עצי זית, בניגוד לאיסור 

  זית ברחבי העיר. 
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מדיניות פיקוח ואכיפה של העירייה על שתילת צמחים אלרגנים ממצא : לא קיימת  -

ברחבי העיר (מחלקת הגינון מקפידה שלא לשתול צמחים אלה בשטחים ציבוריים), 

בכך עלולה להיווצר פגיעה באיכות האוויר לחולי אסתמה המגיעים לעיר כתושבים 

 או כמטופלים. 

 

ה לגבי שתילת צמחים אלרגנים המלצה : מומלץ לבחון קביעת מדיניות פיקוח ואכיפ -

 בתחום השיפוט של העיר על מנת להבטיח את איכות האוויר לחולי אסתמה. 

  

ממצא : לא קיימת מדיניות של פרסום צמחים שאין לשתול בתחום השיפוט של  -

 העירייה, או של חינוך בבתי הספר בעירייה.

  

הפוגעת באיכות המלצה : מומלץ לבנות תוכנית פרסום וחינוך בנושא צמחיה  -

האוויר, שאין לשתול ברחבי העירייה (ניתן אולי לשלב במסגרת פרויקט החינוך של 

  היחידה לאיכות הסביבה).

  

  

  

  

  

 המחלקה בשימוש כלי הרכב 5.1.5

  

  במחלקת הגינון משמשים כלי הרכב הבאים : 

 .2006, 2004, 1997שלושה טנדרים שנות ייצור  .1

 שני טרקטורים בני כעשרים שנה כל אחד. .2

 שלוש מכסחות דשא בנות כעשרים שנה (אחת הושבתה השנה מחוסר חלקי חילוף). .3

 טרקטורון. .4

 נגררים שונים לנשיאת ציוד עבודה וגזם.  .5

  

   

  עלויות תיקון רכבים בשנים האחרונות: 

  

  סעיף גינון רכב תיקונים  שנה

2010  107,691  

2011  157,741  

2012  120,243  

2013  99,041  
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2014  96,931  

  

  

מכאן רוב רכבי המחלקה בני עשרים שנה, דבר המתבטא בעלויות תיקונים והשבתה של הרכבים 

לתקופות שונות. (השבתת טרקטור או מכסחת דשא, משמעותם אי ביצוע עבודות שוטפות על פי 

  . )תוכנית העבודה השנתית

  

זקה לשם גיזום עצים גבוהים על המחלקה להשתמש במשאית מנוף אשר שייכת למחלקת האח

מסודר תלות במחלקת האחזקה מביא לקשיי תפקוד ללא תכנון שימוש במשאית מנוף בבעירייה, 

  מוגדר מראש.ו

  

קת הגינון ברובם בני כעשרים שנה, דבר הבא לביטוי לממצא : הרכבים בשימוש מח -

בתקלות תכופות, השבתת רכבים לתקופות שונות (דבר הפוגע בהכרח בעמידה 

₪  100,000 -השנתית). עלות התיקונים בלבד לתשעה כלי רכב כבתוכנית העבודה 

 לכל רכב בשנה).₪  10,000בכל שנה (ממוצע של מעל 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית רלוונטית בהתאם לצרכי המחלקה העכשוויים, לשם  -

ון כחיסלהגדרת צי הרכב הנדרש למחלקה ולשם הצערת רכבי המחלקה, דבר שיביא 

 ם ובאובדן התפוקה עקב רכבים מושבתים. בעלויות התיקוני

 

ממצא : מחלקת הגינון משתמשת במשאית המנוף של מחלקת האחזקה לשם גיזום  -

עצים. הנהלת העירייה לא השכילה לבנות תוכנית ניצול לשימוש משאית המנוף 

לכלל המחלקות בעירייה, מכאן מחלקת הגינון תלויה ברצון הטוב של מחלקת 

 ית המנוף.האחזקה לשימוש במשא
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 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

  בחינת נושא הסדר גינון של העירייה מול בתים משותפים.

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

 

שוכנת בנגב המזרחי הינה עיר מדברית, טיפוח פני העיר דורש השקיה ועבודת גינון, העיר ערד 

  צמחייה ברחבי העיר. כמעט אחרת לא תגדל 

  

תאפשר תמורת כחלק מתפיסה ניהולית של נבחרי הציבור בעבר ובהווה, הוחלט כי העירייה 

בכך הבטיחו כי גם בשכונות בהן תשלום מהדיירים, אספקת שירותי גינון לבתים משותפים. 

צמחייה לאורך רחובות  טופחשכונות בהן בתים צמודי קרקע), תשונה מבתים משותפים (ב

  (להלן "הסדר גינון"). ת של הבתיםהעירייה ובגינות האחוריו

  

  העירייה אינה משדרגת את הגינות אלא רק שומרת על הקיים, על ידי השקיה, גיזום וניקוי.

  

ועובדי המחלקה מספקים את שירותי  הסדר הגינון נושאמחלקת הגינון בעירייה מרכזת את 

מוקדשים לפעילות זו הגינון לשטחי הבניינים המשותפים, כמות המשאבים של עובדי העירייה ה

י של עבודת כל עובד), על פי הערכת אנשי (למרות שקיים דיווח יומ בשנים האחרונותלא נבדקה 

  וממשאבי המחלקה האחרים. מזמן העובדים 50% -הפעילות בהסדר גינון גוזלת כ המחלקה

  

  

ממצא : למרות קיום דיווח יומי על פעילות עובדי מחלקת הגינון, לא נערך ניתוח  -

 בי חלוקת זמן העובדים בין הפרויקטים השונים בכלל ובגין הסדר הגינון בפרט.  לג

 

הנתונים הקיימים במחלקה לגבי פעילות העובדים המלצה : מומלץ לערוך ניתוח  -

ניהול יעיל יותר בחינת ולהבין כמה זמן עבודה מושקע בכל סוג פעילות, זאת לשם 

 של זמן העובדים ותקציבי המחלקה. 

  

  

  

  

מהוצאות העירייה על מחלקת  50%להלן טבלת השוואת הכנסות העירייה מהסדר הגינון מול 

הגינון, למעט הוצאות השקיית גינות ציבוריות (העירייה לא משלמת על המים המשמשים 

  בהשקיה בהסדרי גינון, החשבון הוא חלק מהצריכה המשותפת של הבניין): 

  

  

עודף/(גרעון) מוערך הוצאות  מסך 50%הכנסות לשנה   שנה
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  מהסדר הגינון  מחלקת הגינון  מהסדר גינון

2010  1,432,098  2,377,520  )945,422(  

2011  1,431,238  2,136,300  )705,062(  

2012  1,498,275  2,262,551  )764,276(  

2013  1,567,772  2,454,610  )886,838(  

2014  1,519,701  2,432,337  )912,636(  

  

  

ממשאבי העובדים מופנים לטובת  50% -מחלקת הגינון כממצא : על פי הערכת  -

טיפול בבתים בהסדר גינון, במקרה זה הסדר הגינון עולה לקופת העירייה בממוצע 

 מהתושבים בעבור השירות.  סכום שנגבהבשנה מעבר ל₪  800,000 -כ

 

המלצה : מומלץ לבצע בדיקה מקיפה לגבי מידת המשאבים שהעירייה משקיעה  -

  . , מול ערך שיפור ונראות פני העירן ולבחון את כדאיות המשך ההסדרבהסדר הגינו

  

  

כל ועד בית המעוניין להתקשר עם העירייה בחוזה מתן שירותי גינון, נדרש לחתום על הסכם גינון 

אשר מגדיר את היקף השירות שניתן על ידי העירייה, לחלופין יש להשיג חתימות דיירים בשיעור 

  בבית המשותף.  מכלל הדיירים 50%של 

  

לאורך השנים פנו תושבים שונים למוסדות העירייה ואף למבקר המדינה, בטענה כי החיוב עבור 

הסדר הגינון אינו חוקי ואינו מסמכות העירייה, טענת העירייה מאז ומתמיד היא שהשירות אינו 

שירות המחויב בדין, אלא הסכם שירותים הנחתם מול ועד הבניין, או מול רוב הדיירים בבניין 

  ן לבטלו בכל זמן. ונית

  

רחובות ברחבי העירייה (מכניסה אחת  25 -נמצאו בהסדר גינון בתים משותפים בכ 2014בשנת 

  כניסות ברחוב בן יאיר) 25בבית משותף ברחוב גלעד ועד 
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 מול נציגות הבניין"הסדר גינון" חוזה  5.2.2

 

  כאמור הסדר הגינון ניתן בהתאם לחוזה הנחתם מול נציגות הבניין או רוב הדיירים בו. 

  

לאור תלונות תושבים שונים בנושא הסדר הגינון ואף במקרה אחד פניה למבקר המדינה בנושא, 

ועדי ודיירי הבתים המשותפים להסדיר את הנושא ולהחתים את  2007בשנת נעשה ניסיון 

מעוניינים על חוזה הסדר גינון אחיד. העירייה יצאה בפרסום בנושא וההמעוניינים בשירות 

תוך הנחיית היועצת המשפטית דאז כי מי שלא יחתום על ההסכם חדש. נדרשו לחתום על החוזה 

  החדש, יש להודיע לו על סיום ההתקשרות. 

  

  

  תמונה של חצרות בתים עם גינות מטופחות (מטרת שירות הסדר הגינון) :
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, בניגוד להוראת היועמ"ש של העירייה דאז, לא הוחתמו כל הבתים על חוזים חדשים ועד בפועל 

היום נשארו מספר בתים המקבלים את השירות ומחויבים עליו, ללא חוזה חתום כלל (דבר 

  המנוגד אף לדעתו של היועמ"ש הנוכחי של העירייה).

  

ק מהבניינים הנמצאים ממצא : אין ברשות העירייה חוזים חתומים על ידי נציגי חל -

 בהסדר גינון. 

 

  המלצה : מומלץ להסדיר את נושא החוזים מול הבניינים ללא קיום חוזה.  -

  

ממצא : בניגוד לטיפול בכלל חוזי העירייה המבוצע במחלקת הגזברות, חוזי הסדר  -

 הגינון ככל שקיימים מנוהלים במחלקת הגינון. 

 

המלצה : מומלץ כי נושא החוזים של הסדרי הגינון, יוסדר בעירייה ככלל החוזים  -

 האחרים באמצעות מחלקת הגזברות. 

  

התקיימו ישיבות בהנהלת העירייה בנושא הסדר הגינון, מה בדיוק באפשרות במהלך השנים 

ים בלבד, העירייה להתחייב לקיים בו. מעבר לנושא הגינון שכאמור הטיפול הוא שמירה על הקי

  השקיה וניקיון, נכלל בהסדר הגינון גם טיפול בסתימות מערכת הביוב. 

  

, הועלתה הטענה על ידי אנשי המקצוע כי נושא הביוב הוא בעייתי, מצב 2007כבר בשנת 

המערכות אינו מטבי ונדרש להרחיב את הטיפול במערכות הביוב בתוך הסדר הגינון ככל שנדרש 

  אם נדרש. אפילו עד לשיפוץ המערכות

בעיות הביוב אף החריפו ונוצר מצב של תקלות כרוניות החוזרות על עצמן בכל  2014בשנת 

תקופה עקב אי טיפול בשורש הבעיה, כאשר במקרה זה מחלקת האחזקה נדרשת לתת פתרונות 

  לתושבים.

  

נושא טיפול מחלקות העירייה ברכוש פרטי תואר בדוח הביקורת בנושא מחלקת האחזקה הכלול 

. ככלל, על פי חוות דעת היועמ"ש ההסדר מקנה זכות לטיפול של 2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

  עזרה ראשונה בלבד, ככל שנדרש טיפול נוסף יש לחייב את הדיירים בטיפול.

  

  

  

 



 

44 

 

 בעיות בהתנהלות מול דיירים  5.2.3

  

 תמהיל התושבים בעיר ערד השתנה לאורך השנים, כיום הדיירים לפחות בחלק מהבתים

  המשותפים הם אנשים קשי יום, עם בעיות כלכליות לא פשוטות. 

ברבים מהבתים הדיירים הינם שוכרים ולא בעלי הדירה בניגוד לעבר, כך שהאינטרס להיכלל 

  בהסדר גינון פוחת.

  

  עלות שנתית לדייר בהסדר גינון לאורך השנים : 

  

  עלות שנתית לדייר בהסדר גינון  שנה

2010  525.44  ₪  

2011  532.80  ₪  

2012  546.90  ₪  

2013  556.88  ₪  

2014  567.05  ₪  

  

  

  

לא קיים כיום מנגנון להענקת הנחות לדיירי הבניינים בהסדר גינון , כך שבעצם העירייה לפחות 

בחלק מהמקרים מחייבת דיירים בתשלומים עבור הסדר גינון ללא חוזה חתום או חוזה החתום 

  על ידי דיירים שגרו בעבר בבניין. 

  

יום המחויבים  ממצא : אין מנגנון בעירייה המאפשר הענקת הנחות לדיירים קשי -

 בתשלום הסדר גינון.

 

ממצא : דיירים רבים מחויבים בתשלום הסדר גינון זאת ללא חוזה מסודר מול  -

 העירייה, וללא כל תיעוד להסכמת נציגות הבניין ההיסטורית בנושא הסדר גינון.

 

 המלצה : מומלץ לבחון חוקיות הטלת חיוב תשלום הסדר גינון על דיירים חדשים. -

 

נוהל המאפשר הענקת הנחה לדיירים קשי יום,  שקול קיוםמומלץ להמלצה :  -

  בדומה להנחות בתחום הארנונה המוגדרות בחוק.

  

מעבר לתשלום עבור שירות העירייה, הדיירים מחויבים גם בחשבון המים המשותף לבניין 

של החשבון המשותף הנמדד על ידי שעון (מערכות ההשקיה מחוברות לברז הבניין ומקבלות מים 

  הבניין), לאור עליית מחירי המים בשנים האחרונות, עלה התשלום של הדיירים גם מהיבט זה. 
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העלויות הגבוהות מחלקת הגינון מקבלת דרישות סותרות מדיירים שונים, הדיירים  בגלל

להשקות ברמת המינימום האפשרית, הדיירים להם חשובה  דורשיםהמבקשים לחסוך בעלויות 

  השקות יותר. ל דורשיםהנראות 

  

מחלקת הגינון, כאשר באופן תדיר  עובדיהדרישות המנוגדות מהדיירים יוצרות עומס על 

מתקשרים דיירים להתלונן על השקיה מרובה מדי או מועטה מדי, הדבר גם מביא לוונדליזים 

עוניינים בשירות. המחלקה למערכות ההשקיה (מחשבים וצינורות), על ידי דיירים שאינם מ

  . יות ההרס ולא מחייבת את הדיירים של הבניין בנזקעלו אתסופגת 

  

כולל גם תיקוני צנרת ביוב, במיוחד כאשר שורשי הצמחים הוא מניחים כי  דיירים בהסדר גינון

בגינה המשותפת גרמו לנזק. שוב אי בהירות אשר מעמידה את אנשי מחלקת הגינון מול 

  לתת הרגשה כי העירייה מעניקה שירות ראוי.  ובלתי אפשרילנצח  ניתןהתושבים במערכה בה לא 

  

ממצא : במקרים רבים מחלקת הגינון נאלצת לעמוד מול דרישות מנוגדות מטעם  -

הדיירים לרמת הגינון בבית המשותף.  מחד הרוצים לחסוך בעלויות המים ומאידך 

 אלו הרוצים צמחייה רבה יותר. בכל מקרה מישהו אינו מרוצה מפעולות המחלקה.

 

המלצה : מומלץ לקבוע כללים לנושא הסדר הגינון אשר יסדירו את המקרים בהם  -

 קיימת אי הסכמה בין דיירים לעניין היקף ההשקיה של הצמחייה בבנין.

 

ממצא : דיירים רבים דורשים ממחלקת הגינון לבצע עבודות שאינן בהיקף הסדר  -

 הגינון (לדוגמא תיקון צנרת ביוב).

 

רייה תסדיר את נושא אחריותה בהסדר גינון על ידי החתמת המלצה : מומלץ כי העי -

נציגי הבניין על חוזה אחיד ומפורט בנושא (במבחן התוצאה החוזה הקיים ניתן 

  לפרשנות ואינו ברור דיו).
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 תמצית מנהלים .6

 

מחלקת הגינון בעירייה הינה אחת המחלקות המנוהלות בצורה המיטבית ביותר, מנגנון ייחודי 

מדדי ביצוע של כל עובד ברמה היומית ומענקים שונים לצוותים ועובדים מצטיינים, של דיווח 

רואים ברחבי  ים, אשר את תוצאותיהםקיום מחלקה עם מורל ומוסר עבודה גבוה מאפשרים

  העיר. 

  

נושא המשאבים הניתנים למחלקה לביצוע העבודות וכלי הרכב בשימושה, לוקה בחסר וסביר כי 

הגינון תרד ככל שלא יספקו למחלקה את המשאבים המתאימים לביצוע רמת השירות בנושא 

העבודות בתחומי העירייה, כאשר השטחים הנדרשים לטיפול גדלים בכל שנה בהתאם לגידול 

  בבניה ברחבי העיר.

  

לדעת הביקורת על הנהלת העירייה לקבל החלטות אסטרטגיות הן בנושא המשך הסדרי הגינון 

בנושא אכיפת אי שתילת צמחים אלרגניים ברחבי העירייה, אלה אשר מול בתים משותפים והן 

  מפריעים לחולי אסתמה.

  

  להלן עיקר המלצות הביקורת העולות מדוח הביקורת : 

  בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המחלקה  – 1מטרת ביקורת מספר 

 

מגרשים לבנייה המלצה : לאור תנופת הבניה ברחבי העיר והתוכניות לשיווק  -

צמודת קרקע ושכונות חדשות, בתקופה הקרובה, מומלץ כי העירייה תתקצב 

ותקיים תוכנית לקביעת כוח האדם הנדרש וקביעת תפקדי ויעדי בהתאם לשינויים 

 הצפויים.

 

המלצה : מומלץ לבנות דוחות דיווח הן ברמה הרב שנתית (לבחינת תפוקת הצוותים  -

ת (להבין את חלוקת משאב הזמן של המחלקה לאורך שנים) והן ברמה השנתי

והעובדים), זאת לשיפור ניהול המחלקה וזיהוי עלות פעילויות כגון הסדר גינון 

 ועבודות לטובת אירועים בעירייה.  

  

המלצה : מומלץ לבחון כדאיות מחשוב כלל מערכות ההשקיה, לעומת  עלויות המים  -

 מערכת כאמור.החריגות עקב תקלות בשטחים בהם לא קיימת 

  

המלצה : מומלץ לבחון קביעת מדיניות פיקוח ואכיפה לגבי שתילת צמחים אלרגנים  -

 בתחום השיפוט של העיר על מנת להבטיח את איכות האוויר לחולי אסתמה.

  

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית פרסום וחינוך בנושא צמחיה הפוגעת באיכות  -

אולי לשלב במסגרת פרויקט החינוך של האוויר, שאין לשתול ברחבי העירייה (ניתן 

 היחידה לאיכות הסביבה).
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המלצה : מומלץ לבנות תוכנית רלוונטית בהתאם לצרכי המחלקה העכשוויים, לשם  -

הגדרת צי הרכב הנדרש למחלקה ולשם הצערת רכבי המחלקה, דבר שיביא לחיסכון 

 בעלויות התיקונים ובאובדן התפוקה עקב רכבים מושבתים.

  
  

 בחינת נושא הסדר גינון של העירייה מול בתים משותפים. – 2יקורת מספר מטרת ב

  

המלצה : מומלץ לבצע בדיקה מקיפה לגבי מידת המשאבים שהעירייה משקיעה  -

 בהסדר הגינון ולבחון את כדאיות המשך ההסדר, מול ערך שיפור ונראות פני העיר.

 

 ללא קיום חוזה.המלצה : מומלץ להסדיר את נושא החוזים מול הבניינים  -

  

  

 המלצה : מומלץ לבחון חוקיות הטלת חיוב תשלום הסדר גינון על דיירים חדשים. -

 

המלצה : מומלץ לשקול קיום נוהל המאפשר הענקת הנחה לדיירים קשי יום,  -

 בדומה להנחות בתחום הארנונה המוגדרות בחוק.

  
  

גינון על ידי החתמת המלצה : מומלץ כי העירייה תסדיר את נושא אחריותה בהסדר  -

נציגי הבניין על חוזה אחיד ומפורט בנושא (במבחן התוצאה החוזה הקיים ניתן 

  לפרשנות ואינו ברור דיו).
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 רקע –כללי  .1

  

-שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח חוק ירייה כרשות מקומית חלות הוראות על הע

החיים, באחריות העירייה לדאוג   למימוש זכויות ושירותים  ותקנותיו בתחומים שונים של 1998

  לאנשים עם מוגבלויות באופנים הבאים: 

 תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו. .1

  , תוך ביצוע התאמות נדרשות. במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור .2

  

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית,  –אדם עם מוגבלות בחוק מוגדר : 

קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתום אחד או יותר מתחומי החיים 

  קריים.יהע

  

ברשויות המקומיות, מדריך תקציר מתוך מצגת "עיר נגישה" , נגישות לאנשים עם מוגבלות 

  למנהלים (נכתב על ידי נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים) :

בישראל דינים המסדירים את האחריות והסמכות של השלטון המקומי כלפי התושבים כוללים 

תשכ"ה הוראות בנוגע לנגישות הסביבה והשירות לאנשים עם מוגבלות. בניהם חוק תכנון ובניה 

 1988, חוק הרשויות המקומיות (סידורים לנכים) התשמ"ח 1968, חוק רישוי עסקים תשכ"ח 1965

ועוד. לעירייה חובה ישירה להנגשת כל המקומות שבאחריותה, וכל השירותים שמספקת, בתוך 

פרק זמן קצוב. הנגישות הנדרשת היא לכל סוגי המוגבלות. חובות אלה באות לאפשר לאדם עם 

  ת לממש זכויותיו. אין מדובר בחקיקת רווחה אלא בחקיקה שמקורה בזכויות אדם.מוגבלו

  

  הנגשת הרשות המקומית היא תהליך מורכב, הנוגע למרבית תפקדיה ותחומי הפעילות שלה : 

הרשות המקומית מחויבת להנגיש את כל מבני הציבור,  –הרשות כבעלים וכיזם  .1

 ומה.הרחובות, השטחים הפתוחים והתשתיות שבתח

הרשות המקומית מחויבת להנגיש את השירותים שהיא  –הרשות כספק שירותים  .2

 מספקת, לכלל הציבור ואת המקומות בהם הם ניתנים.

כגוף האוכף את חוק תכנון ובניה ואת חוקי רישוי עסקים,  –הרשות כגוף רישוי ואכיפה  .3

לת בקרת ניתנת לרשות המקומית הסמכות לאכוף את החקיקה הנוגעת לנגישות הפע

 נגישות בתהליכי תכנון ורישוי היא כלי רב כוח לשינוי.

  

הטמעת נושא ההנגשה במערכת עירונית דורשת עבודת מטה, בניית תוכנית אסטרטגית רב 

שלבית להנגשת הישוב ויישומה לאורך שנים בהתאם לדרישות החוק ותקנותיו, לפיכך הנהלת 

  ולהעמיד בראשו בעל תפקיד ביצועי בדרג גבוה.הרשות היא זו שצרכה להוביל את התהליך 

  

  בביקורת זו בחרתי לעסוק בשלוש מטלות ביקורת :

התנהלות העירייה בנושא שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לאור הדרישות בשנים  .1

הקרובות להנגשת כל מתקני העירייה הקיימים ומוסדות החינוך, פרויקט מסובך, ועתיר 



 

50 

 

וכנן מראש וימומש בביצוע מסודר, רב שנתי סביר כי העירייה לא עלויות אשר אם לא ית

 תעמוד בדרישות החוק.

 

בחרתי לקיים ביקורת בנושא לאור שתי תלונות של הורים בנושא  -הנגשת כיתות לימוד  .2

לא סביר בביצוע הנגשת כיתת ), שעיקרן עיכוב 2014והשנייה משנת  2012(אחת משנת 

, במקרה השני עדיין לא בוצעה הנגשה למעלה משנתיים (במקרה אחד ילדיהםהלימוד של 

) לאחר הבטחה שהנושא יוסדר עד תחילת שנת 3/2015לסיום תאריך הביקורת (

 .))9/2014הלימודים הנוכחית (

  
 

נערכה ביקורת בנושא בהתאם לדרישת ראשת העירייה, לאור  –הנגשת תחנות אוטובוס  .3

עבודות ריצוף מדרכות (כולל הנמכת הפסקת עבודתו של קבלן שזכה במכרז מסגרת ל

  מדרכות כחלק מהנגשת הגישה לתחנות האוטובוס). 
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת התנהלות העירייה בנושא הנגשת מבנים ותשתיות בכללותו. .1

 . בבתי הספר לתלמידים עם לקות שמיעההנגשת כיתות העירייה בבחינת התנהלות  .2

 תחנות תחבורה ציבורית.בחינת התנהלות העירייה בהנגשת  .3

 

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

נציבות, ה ה בכללותו (פרסומים, התנהלות מולהטיפול בנושא הנגישות בעירייבחינת  -

 .הכשרות עובדים, תוכנית הדרכה וכד')

 .והנמכת מדרכות בחינת מסמכי הצעות מחיר וביצוע פרויקטים של הנגשת כיתות -

בחינת האסמכתאות להתנהלות מול משרד החינוך בנושא הנגשות במחלקת החינוך  -

 ובמחלקת הביצוע.

 סיור בכיתות מונגשות עם מומחה לאקוסטיקה. -

סיור ברחבי העירייה במקומות בהם בוצעו הנגשות תחנות אוטובוס והנמכת  -

 מדרכות.

 

  ראיונות עם : -

 מנכ"ל העירייה. –מר רמי נבון  .4

 מנהלת מחלקת החינוך.  – גברת אורנה אלישע .5

 מנהלנית מחלקת החינוך. –גברת איילה רובינשטיין  .6

 מזכירת מחלקת ביצוע. –גברת רחל זוהר  .7

 . ורכז הנגישות בעירייה מנהל מחלקת הביצוע –מר מוטי קורוב  .8

 הממונה על הבטיחות בעירייה. –מר ליאור הירש  .9
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 עיקרי הממצאים .4

  

 ת העירייה בנושא הנגשה בכללותו.בחינת התנהלו-  1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : לא קיימים ברשות העירייה נתונים מסודרים בדבר העסקת עובדים עם  3.1

 מוגבלות, מכאן אין ביכולת העירייה לוודא כי קיים ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות.

  

ממצא : לא קיים בעירייה תכנון מסודר ומקיף להנגשת מבני ציבורי בהתאם לזמנים  3.2

שהוגדרו בחוק למבנים שונים, ובהתאם למבני הציבור הקיימים בתחום השיפוט של 

 העירייה.

 

ממצא : למרות שקיים עובד עירייה מוסמך כמורשה לנגישות השירות, שכרה העירייה  3.3

 יועץ חיצוני לביצוע סקר נגישות השירות במשרדי העירייה.

  

מונה נגישות השירות, ממצא : למרות שקיים בעירייה עובד שעבר הכשרה של מ 3.4

העירייה אינה מנצלת את הכשרתו לבניית תוכניות הנגשה ואישור שירותים שמעניקה 

 לציבור (לדוגמא פסטיבל ערד). 

 

ב,ג) מחלקת רישוי העסקים בעירייה לא 8ממצא : בניגוד לחוק רישוי עסקים (סעיפים  3.5

 או שירות ציבורי.  מקבלת חו"ד מורשי נגישות בהליכי רישוי עסק שהוא במקום ציבורי

 

ממצא : העירייה לא הבחינה בין תפקיד רכז נגישות המוגדר בחוק (תפקיד כמעט ללא כל  3.6

דרישות), לעומת תפקיד הממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלות ברשות המקומית 

שהוגדר על ידי מרכז השלטון המקומי (דרישה לעובד בכיר כולל הכשרה). מאחר וקיים 

נגישות, לא בוצעו בעירייה כל הפעולות שהוגדרו בתפקיד ממונה על  בעירייה רק רכז

 שוויון לאנשים עם מוגבלות.

    

  
בחינת התנהלות שוטפת של מחלקות העירייה לצורך הנגשת  – 2מטרת ביקורת מספר 

 כיתות/גנים לתלמידים לקויי שמיעה.

  

ממצא : הליך העבודה בין המחלקות הינו מגושם והביא לא אחת לעיכובים בהנגשת  3.7

הכיתות (במקרה אחד עד לאיום בתביעה של אחד ההורים לאחר שבמשך שנתיים לא 

 בוצעה ההנגשה). 

 

ממצא : נמצא כי לא קיים תאום בין מחלקת הביצוע (האחראית על הנגשת הכיתות),  3.8

על שיפוצי קיץ בבתי הספר והגנים), חוסר התאום לבין מחלקת האחזקה (האחראית 
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יכול להביא להוצאות מיותרות (לדוגמא כאשר מתוכננת החלפת מזגן על ידי מחלקת 

 האחזקה ובמסגרת ההנגשה מוחלף מזגן). 

 

ממצא : באופן התנהלות העירייה בהנגשת הכיתות, נאלצת העירייה להוסיף על הסכום  3.9

₪  30,000שקלים רבים לכל כיתה (במקרה אחד כמעט המועבר ממשרד החינוך עוד אלפי 

 נוספים). 

 

  

 בחינת התנהלות העירייה בהנגשת תחנות תחבורה ציבורית.– 3מטרת ביקורת מספר 

  

 

ממצא : בפועל כל נושא הנגשת תחנות האוטובוס נוהל בצורה לא מיטבית במחלקת  3.10

   יה: הביצוע, כל שכן כאשר מנהל המחלקה הוא רכז הנגישות של העירי

 דווחו כלא מונגשות. 2014כמונגשות ואילו בשנת  2013תחנות בשנת  4כך, דווחו לפחות   .א

 -כך, כחודשיים לפני התאריך המוגדר בחוק, פתאום נטען כי חסרים לסיום הפרויקט כ  .ב

100,000 .₪ 

של מיקומי הנמכות המדרכה  כך, לא נמצאו ברשות המחלקה רשימות זמינות וברורות  .ג

 לסיום הפרויקט. הדרושות

כך, לא בוצעו עבודות בפרויקט מספר חודשים, לאחר שהקבלן המבצע נטש את העבודות   .ד

לאור סכסוך עם מחלקת הביצוע, הנושא לא דווח להנהלת העירייה אלא הועבר לטיפול 

 היועץ המשפטי של העירייה. 

רשות בחוק כך, מנהל הפרויקט ורכז הנגישות לא ידע להסביר לביקורת איזה פעולות נד  .ה

 לשם הנגשת תחנת אוטובוס.

כך, רק בביקורת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התגלה כי העירייה לא   .ו

 סימנה כלל רחבת היערכות כנדרש בחוק. 
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 פרוט הממצאים .5

 

 בחינת התנהלות העירייה בנושא הנגשה בכללותו. 5.1

  

 כללי 5.1.1

 

  קובע בין השאר:  (להלן "החוק") 1998-חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 

  : עקרון יסוד 1סעיף מספר 

זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ומחויבותה של החברה בישראל לזכויות אלה, מושתתות על 

  ות.ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון כבוד הברי

  

  : מטרה 2סעיף 

גן את זכותו להשתתפות ו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעחוק זה מטרתו להגן על כבוד

שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן 

  שיאפשר לו לחיות את חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלא יכולתו. 

  

  הגדרות : 5עיף ס

אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגנטיבית,  –אדם עם מוגבלות  -

קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתום אחד או יותר 

  קריים.ימתחומי החיים הע

  

  לרבות רשות מקומית –גוף ציבורי  -

  

מכאן על העירייה כרשות מקומית חלות הוראות החוק בתחומים החיים השונים, באחריות 

  ) : 6העירייה לדאוג   למימוש זכויות ושירותים לאנשים עם מוגבלויות באופנים הבאים (סעיף 

 תוך הקפדה על כבוד האדם וחירותו והגנה על פרטיותו. .1

 , תוך ביצוע התאמות נדרשות.במסגרת השירותים הניתנים והמיועדים לכלל הציבור  .2
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 העסקת אנשים עם מוגבלות 5.1.2

  

  ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות  -לחוק  9סעיף 

  קובע כי על העירייה לבדוק אם בקרב עובדיה קיים ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות.

מכלל העובדים), על העירייה לפעול  5%-במידה ונמצא כי אין ייצוג הולם (הוגדר לאחרונה כ

  קדום הייצוג. ל

  

ממצא : לא קיימים ברשות העירייה נתונים מסודרים בדבר העסקת עובדים עם  -

מוגבלות, מכאן אין ביכולת העירייה לוודא כי קיים ייצוג הולם לעובדים עם 

 מוגבלות. 

נושא העסקת מוגבלים ויכולת העירייה תגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : 

 שוני מול ראש העיר והנהלת העירייה.ל"בדוק" נושא זה הועלה לדיון רא

יש לזכור כי עם קבלת עובד לעבודה אנו מקבלים אישור בדבר כושרו לבצע את 

  התפקיד אליו נבחר ולא מעבר לכך.

כ"כ מדובר בנושא רגיש וקיימת סודיות לעובד, פניה לעובדים למסירת מידע בנושא 

  זה עלולה ליצור רושם לא נכון.

 ראשונית של הנושא מהמידע הידוע לי ומצאתי כי בעירייהערכתי בדיקה   עם זאת

  .רפואיות  אחוז עובדים שיש להם מגבלות  5-מועסקים למעלה מ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא, כפי 

   שהומלץ יש למצוא שיטה מכובדת וראויה לניהול הנושא.

 

הייצוג ההולם לכלל העובדים ולבנות המלצה : מומלץ לפרסם את נושא בחינת  -

 רשימה מסודרת לגבי קיומם של עובדים עם מוגבלות בעירייה.

  

  

 

 שירותי תחבורה ציבורית 5.1.3

  

  .3ראה בהמשך הדוח מטרת ביקורת מספר 

  

  

 

 נגישות -מקום ציבורי  5.1.4

  

  עקרון יסוד –הזכות לנגישות  –ב לחוק 19סעיף 

  ולשירות ציבורי. אדם עם מוגבלות זכאי לנגישות למקום ציבורי

  

  נגישות מקום ציבורי –ח  19סעיף 
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מקום ציבורי יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות, בהתאם להוראות לפי סימן זה או להוראות   .א

 הנגישות לפי חוק תכנון ובניה לפי העניין.

מי שאחראי למקום ציבורי יבצע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות לפי סימן זה או לפי   .ב

ישות לפי חוק תכנון ובניה, לפי העניין, וידאג לאחזקתן התקינה של התאמות הוראות הנג

 אלה.

  

מכאן על העירייה האחריות לבצע הנגשה ולתחזקה בכלל המבנים הציבוריים שבבעלותה, וכן 

  כוללים בין השאר את :אלה לפקח על מקומות ציבוריים שלא בבעלותה, 

 משרדי העירייה. .1

 מוסדות חינוך. .2

 דרכים. .3

 מתחמי אירועים. .4

 מקומות ציבוריים (מרכזי קניות, תחנה מרכזית וכד'). .5

  

  במקרה של מבנים חדשים/בבניה, חובה לקיים הנגשה מסודרת בתהליך הבניה.

  הדרגתית שעל העירייה לעמוד בה. סדרהבמקרה של מבנים קיימים, הוגדרו בתקנות לחוק ה

  

, קיימים תקציבים ייעודיים במשרדי לאור העלויות הגבוהות לביצוע התאמות למבני ציבור

הממשלה השונים לביצוע ההנגשות, כמו כן מרכז השלטון המקומי פועל מול משרדי הממשלה 

השונים על מנת להשיג את התקציבים הנדרשים לפחות לחלק מההגדרות על פי התקנות. למרות 

בגין חוסר תקציב  האמור האחריות על ביצוע התקנות היא של העירייה, כאשר אי קיום התקנות

  מטה).  5.1.6אינו מהווה תרוץ המקובל בחוק (ראה סעיף 

  

  בעיריית ערד נערך סקר חלקי בנושא ההנגשה שכלל :

רחובות, הערכת עלות ביצוע ההתאמות  40שטחים ציבוריים פתוחים,  20מבנים ,  15בדיקת 

  לבדיקה חלקית זו עמדה על כחמישה מיליון שקלים.

  

להנגשת מבני ציבורי בהתאם ומקיף עירייה תכנון מסודר ממצא : לא קיים ב -

לזמנים שהוגדרו בחוק למבנים שונים, ובהתאם למבני הציבור הקיימים בתחום 

 .השיפוט של העירייה

יוקם צוות לעדכון ( במידת הצורך ) של אופי וסוגי הפעילות תגובת מנכ"ל העירייה : 

תיקבע    בעירייה. עם סיום שלב זהבכל מבני הציבור בהתאם לנתונים הקיימים 

  רשימה המבנים לביצוע בהתאם לסדרי העדיפות והמועדים שנקבעו בחוק.

בצוות יהיו חברים: מנכ"ל, מנהלת נכסים, מנהל מחלקת ביצוע, מנהלת מחלקת 

  רווחה, מנהלת מחלקת חינוך, קב"ט.

ומי חיים קיימתי פגישה עם יו"ר מרכז שלטון מק 25.2.15אבקש לעדכן כי בתאריך 

ביבס בה העליתי בפניו את הדרישות והמשמעויות התקציביות לעיריית ערד בנושא 

הנגשת מבני ציבור, כולל עלויות התכנון. בנוסף העליתי את נושא התאמת מבנים 
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לבטיחות אש. הדגשתי את המצב הבלתי אפשרי בו אנו מצויים לאור הדרישות 

האישית והפלילית המוטלת על ראשי  והעלויות העצומות, לוחות הזמנים והאחריות

הערים והמנכ"לים והבעתי את בטחוני כי גם הרשויות האחרות בפריפריה מצויות 

  במצב זהה לערד.

יו"ר מרכז השלטון המקומי הביע את הזדהות המלאה עם דברי ומסר לי כי לפני 

  .מספר חודשים ערך פגישה אצל שר האוצר בה העלה נושאים אלה בדיוק

השיחה נאמר לי כי במידה ויופעלו נגד עיריית ערד או נגד רשויות אחרות בסיום 

צעדים משפטיים, יש להודיע על כך מידית למרכז השלטון המקומי אשר יעניק הגנה 

  משפטית.

   

 

המלצה : מומלץ לבנות מערכת סדורה של נושאים שיש לטפל בהם מבחינת תקנות  -

   הנגישות, תוך הגדרת לוחות זמנים לביצוע.

  

  לדוגמא חלק מהנושאים שיש לתכנן את הטיפול בהם : 

 .2021 שנת על הרשות להכין תוכנית הנגשה , לביצוע בפועל עד –נגישות בניין ציבור קיים  .1

 .2018 שנת להגיש למשרד החינוך תוכניות הנגשה, לביצוע עד –הנגשת בתי ספר קיימים  .2

 .2018 שנת לביצוע עד –דרכים  .3

  

  

  

  

  

  

 נגישות –שירות ציבורי  5.1.5

  

  מהו –שירותי ציבורי  –יא לחוק 19סעיף 

  אחד מאלה : –שירות ציבורי 

 שירות הניתן לציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו בידי גוף ציבורי או במקום ציבורי. .1

 שירות מהשירותים המפורטים להלן המיועד לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו : .2

 שירות בריאות.  .א

 שרות בידור.  .ב

 ינוך, השכלה או פנאי.שרות ח  .ג

 שרות רווחה.  .ד

 שרות ספורט.  .ה

 שרות תיירות.  .ו

 שרות הסעות (אוטובוסים, רכבות, תובלה אווירית וכד').  .ז
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 שרות תרבות.  .ח

 שרות מסחר.  .ט

 שרות דת.  .י

 שרות אנרגיה.  .יא

 שרות בזק.  .יב

 שרות בנקאות, אשראי, ביטוח, פנסיה או כל שירות פיננסי.  .יג

  

מכאן על העירייה בתחומי אחריותה לקיים שירות נגיש לתושבים (ממצאי ביקורת נציבות 

 –בנושא נגישות השרות במתחם ההיסעים העירוני  -מציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות 

  ראה בהמשך). 

  

נערך סקר נגישות השירות במשרדי העירייה, הערכת עלות ההתאמות הנדרשות  2014במהלך שנת 

  אלש"ח.  625 -עמדה על כ

  

למרות שקיים עובד עירייה מוסמך כמורשה לנגישות השירות, שכרה ממצא :  -

 . העירייה יועץ חיצוני לביצוע סקר נגישות השירות במשרדי העירייה

שרותי היועץ החיצוני לנגישות נשכרו בהתאם להמלצת רכז תגובת מנכ"ל העירייה : 

המקצועית בנושא. לטענתו הכשרתו אינה מספיקה הנגישות בעירייה שהוא הסמכות 

 לביצוע המשימה המדוברת.

  תכונס ישיבה עם הגורמים המקצועיים להבנת הנושא. -בנושא האירועים

 

 

להשתמש בידע הקיים בעירייה על מנת לחסוך הוצאות יועצים המלצה : מומלץ  -

  חיצוניים. 

  

  

  

 סייגים לחובת הנגישות 5.1.6

  

  סוים מביצוע התאמת נגישות פטור מ –יג לחוק 19סעיף 

 ההתאמה אינה ניתנת לביצוע מטעמים הנדסיים. .1

 התאמת הנגישות מטילה נטל כבד מדי, בהתחשב בכל אחד מאלה : .2

 סוג השרות או המקום. -

 היקף הפעילות לרבות היקף האוכלוסייה הנדרשת לשירות או למקום. -

 טיב התאמת הנגישות ועלות התאמת הנגישות. -

 מימון חיצוניים וממלכתיים לביצוע התאמת הנגישות.קיומם של מקורות  -
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קיומן של חלופות לאותו שירות או מקום, הניתנות בידי אותו גורם, בקרבת מקום  -

 ושהן נגישות על פי החוק.

היקף מחזור ההכנסות או שיעור הרווח של מי  שאחראי לביצוע התאמות הנגישות  -

 על פי החוק.

 באופיו המיוחד של המקום. התאמת הנגישות פוגעת באופן מהותי .3

 התאמת הנגישות מחייבת שינוי יסודי במהותו של מקום ציבורי קיים או שירות ציבורי. .4

  

  לחוק). 1יג19לעיל לא חל על העירייה (סעיף  2סעיף 

  

  מכאן חובת העירייה לבצע נגישות ללא קשר לשיקולי תקציב/חוסר תקציב !!!

  

  

 

 מורשי נגישות  5.1.7

  

  מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה (מתו"ס). -תפקיד מא מגדיר  19סעיף 

  יכול להיות אדריכל או מהנדס או הנדסאי , הקשורים לתחום המבנים והתשתיות.

  חייב בהכשרה של משרד התמ"ת.

חוות דעתו תהיה תקפה רק לעניין אותו סוג של מבנה שהוא מוסמך לגביו לפי חוק מהנדסים 

  ואדריכלים.

  

  מושרה לנגישות השירות –יר תפקידמגד 1מא 19סעיף 

אדריכל מהנדס או הנדסאי לפי סעיף קודם, או בעל מקצוע אקדמאי או טכנולוגי אשר השר הכיר 

  בו כמקצוע מתאים לנגישות לרבות רופא, אחות, מרפה בעיסוק, פסיכולוג, עובד סוציאלי וכד'.

  בעל תואר אקדמי בנגישות לאנשים עם מוגבלות.

  ית מאושרת על ידי משרד התמ"ת.בוגר הכשרה מקצוע

  

מנהל מחלקת הביצוע בעירייה שהוא מהנדס בהשכלתו נשלח על ידי העירייה לקורס הכשרה 

, והוא בעל הסמכה ורישוי לעסוק בנושא נגישות 2008למורשה נגישות השירות עוד בשנת 

  השירות. 

  

  

  בעה תהליכים : החוק מחייב את הרשות המקומית לבקש חוות דעת של מורשה נגישות באר

 חוות דעת מתו"ס לאחר התייעצות עם מורשה נגישות השירות.  –כתנאי להיתר בניה  .1

הרשות מחויבת לקבל חו"ד מורשה מורשה מתו"ס ומורשה נגישות השירות כתנאי למתן  .2

 רישיון עסק וחידוש רישיון עסק.
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אירועי ספורט  חוות דעת על תכניות הנגשה לדוגמא אירועים רבי משתתפים (פסטיבל ערד), .3

 וכן חוות דעת על תוכנית לנגישות השירות. 

 קביעת פטורים פרטניים בשל אי התכנות הנדסית. .4

 

ממצא : למרות שקיים בעירייה עובד שעבר הכשרה של ממונה נגישות השירות,  -

ואישור שירותים תוכניות הנגשה העירייה אינה מנצלת את הכשרתו לבניית 

  פסטיבל ערד).שמעניקה לציבור (לדוגמא 

תכונס ישיבה עם הגורמים המקצועיים  - בנושא האירועיםתגובת מנכ"ל העירייה : 

  להבנת הנושא.

 

המלצה : מומלץ לשם חיסכון כספי (ביטול הצורך בשכירת ממונה נגישות שירות  -

חיצוני לעירייה), ולשם התנהלות מסודרת על פי חוק לדוגמא באירועי פסטיבל ערד, 

של מנהל מחלקת הביצוע שנשלח לקורס ממונה נגישות  הסמכתולהשתמש ב

ומופיע היום ברשימות משרד התמ"ת כבעל במימון העירייה שירות כמוגדר בחוק, 

 רישוי לעסוק בנושא. 

  

ב,ג) מחלקת רישוי העסקים בעירייה 8ממצא : בניגוד לחוק רישוי עסקים (סעיפים  -

וא במקום ציבורי או שירות לא מקבלת חו"ד מורשי נגישות בהליכי רישוי עסק שה

 ציבורי. 

בעת הגשת בקשה או חידושה אלו מהעסקים תגובת מנהל מחלקת הרישוי : 

על פי   המחויבים בהנגשה מוחתמים על טופס מחייב בהסדרת הנגישות לבית עיסוקם 

השלמת ביצוע ההנגשה מחויבת  החוק ניתן לתת ארכה של שנה להשלמת הנגישות

  .לבדבאישור מהנדס נגישות ב

  לעניין רישוי מקום ציבורי או שירות ציבורי אפנה לרכז הנגישות בעירייה.

  
  

המלצה : יש לוודא קבלת חו"ד מורשי נגישות כמוגדר בחוק רישוי עסקים כחלק  -

  מהליך הוצאת הרישיון.

  

  

  

 

 רכז נגישות 5.1.8

  

  )2004רכז נגישות (תיקון משנת  –מב לחוק  19סעיף 

הבקיא, ככל הניתן, בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות עירייה תמנה מקרב עובדיה אדם   .א

 וככל האפשר הוא יהיה אדם עם מוגבלות.

 רכז נגישות   .ב
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ימסור מידע לציבור על אודות נגישותו של השירות הציבורי או המקום שבו הוא  -

 ניתן.

 ייתן יעוץ והדרכה בדבר חובותיו של השירות הציבורי על פי הדין. -

  

  

ל מחלקת הביצוע כרכז הנגישות, כאמור עבר הכשרה של מורשה בעיריית ערד משמש מנה

  לנגישות השירות.

  

מאוקטובר  426בעבר הוגדר תפקידו כממונה שוויון לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוזר מנכ"ל 

  .שהוצא בעקבות החלטת ממשלה בנושא של מרכז השלטון המקומי (להלן "החוזר") 2004

  

  פן הבא : בחוזר הוגדר תפקיד הממונה באו

אחראי לקידום עקרונות השוויון והשילוב הנוגעים למפגש בין אנשים עם מוגבלות  -

לבין המערכת המוניציפאלית ויפעל להפיכת הרשות בה הוא פועל, למסגרת נגישה 

 וללקוחות עם מוגבלות. , לעובדיםומשלבת

לותם יפעל לבעור נגע ההפליה בתעסוקה, יחתור לייצוג הולם של אנשים מחמת מוגב -

 כמוגדר בפרק ד בחוק, וישמש כתובת לכל בעיה בנושא.

ישמש כאומבודסמן וכמגשר בהקשר לעובדים וללקוחות עם מוגבלות, בנושאים  -

הנוגעים לקשיי שילוב בעמודה ובקבלת שירות, עקב המוגבלות, ובדרכים להסירם 

 ויתאם עבודתו עם הגורמים הרלוונטיים לכך ברשות.

תאמות הנדרשות לעובדים עם מוגבלות, לצורך שילובם יפעל לקידום הטיפול בה -

 הראוי בעבודה. 

יפעל להנגשת השירותים הניתנים לתושבי הרשות המקומית מבחינת מבנים, שטחים,  -

 בנייני ציבור, תחבורה ציבורית וכדומה.

ישמש כתובת למידע על זכויות להתאמות למועמדים ועובדי עם מוגבלות ולהעדפה  -

 מתקנת של אנשים עם מוגבלות חמורה כמו גם על חובותיהם בשירות המדינה. 

ייזום פעולות להגברת המודעות לנושא השוויון והשילוב של אנשים עם מוגבלות  -

הרלוונטיים ברשות  והטמעה בקרב הממונים והעובדים תוך שיתוף עם הגורמים

 (כגון: שרותי רווחה, שרותי חינוך, שרותי בריאות, הנדסה, דוברות וכדומה).

יעמוד בקשר עם נציבות השוויון לשם התעדכנות והתייעצות שוטפת לשם דיווח שנתי  -

 על פעילות הרשות המקומית בתחומה. 

נושאים ישתתף בפורום ממוני שוויון של הרשויות ויעדכן את הגורמים ברשות ב -

 הקשורים לאנשים עם מוגבלות.

  

  דרישות התפקיד על פי החוזר :

התפקיד יוטל על ממלא תפקיד בכיר, שדרגתו מקבילה לראש אגף/מנהל יחידה  -

 ומעלה.
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 עדיפות לאנשים עם מוגבלות. -

 עדיפות לאנשים עם מחויבות מוכחת בנושא השוויון והצדק החברתי. -

 מעבר הכשרה בנציבות השוויון. -

  

  : כפיפות

הממונה יהי כפוף ישירות למנכ"ל הרשות ויפעל בתאום עם נציבות השוויון ומרכז השלטון 

  המקומי. 

  

   

מכאן בהשוואת הגדרת התפקידים בין החוק לבין החוזר, ברור כי החוזר דורש מינוי עובד בכיר 

כמוגדר בחוק ועובד אחר  כרכז נגישותיותר, כולל הכשרה בנושא, עיריות אחרות מינו עובד אחד 

  כממונה שוויון לאנשים עם מוגבלות (להלן "ממונה נגישות").

  

כמו כן בהשוואת פעילות עיריית ערד בנושא לעיריות אחרות, עולה כי הפעילות בנושא ההנגשה 

  לוקה בחסר ולא ממלאת אחר הייעוד בחוק.

   לדוגמא הגדרת תפקיד ממונה הנגישות העירוני בעיריית רחובות :

מגבש מדיניות, קובע סטנדרטים, דואג להכנת תוכנית אב רב שנתית, שומר על קשר  -

 עם ציבור הלקוחות והגורמים המקצועיים ושותפים לנושא.

יוצר תנאים לתמיכת הרשות על כל גורמיה, לשת"פ עם ראשי האגפים והמחלקות  -

 הרלוונטיים ובונה את תקציב הנגישות.

ומי עיסוק עירוניים בתוך המערכת, מסייע ביצירת מגדיר סמכויות, כפיפויות , תח -

 מערכת הנחיות.

בודק את צרכי האנשים עם מוגבלות בתחום הישוב, דואג לפתרונות נגישות ביחד עם  -

 צוות הנגישות העירוני. 

  

ממצא : העירייה לא הבחינה בין תפקיד רכז נגישות המוגדר בחוק (תפקיד כמעט  -

הממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלות ברשות ללא כל דרישות), לעומת תפקיד 

המקומית שהוגדר על ידי מרכז השלטון המקומי (דרישה לעובד בכיר כולל 

הכשרה). מאחר וקיים בעירייה רק רכז נגישות, לא בוצעו בעירייה כל הפעולות 

 שהוגדרו בתפקיד ממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלות.

    

  

לתפקיד רכז הנגישות גם ממונה על שוויון לאנשים המלצה : מומלץ למנות בנוסף  -

עם מוגבלות, בהתאם לחוזר מרכז השלטון המקומי ולוודא כי כל המטלות המוגדרות 

  לממונה, אכן מתקיימות בעירייה. 
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 נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 5.1.9

  

  הקמת הנציבות אחריותה וסמכותה, נקבעו בחוק.

  

  : 26/7/2012ות של הנציבות, מתוך מענה של הנציבות לשר הפנים מיום פרוט התפקידים והפעול

  

הנציבות הוקמה מתוקף החוק ותפקידיה הם בין היתר, קידום עקרונות היסוד של החוק ואכיפת 

  הסדרי הנגישות בו.

  

רות כדי לבדוק ביצוע התאמת הנגישות בהתאם לתוכנית וקימפקחי הנציבות יוצאים לב

ליקויים, נשלח לחייב בביצוע התאמות הנגישות מכתב התראה, במסגרתו  ההנגשה. אם נמצאים

  מובהרת לו חובתו לעמוד בדרישות החוק וניתנת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו.

  

אם התשובה שהתקבלה מהרשות המקומית אינה מספקת או שהרשות לא טיפלה בתיקון 

  ה, מוציאים המפקחים צו נגישות.הליקויים או לא ענתה למכתב ההתראה ולא השמיעה טענותי

  

אי קיום הוראות צו הנגישות מהווה עבירה פלילית, ובסמכות הנציבות על פי דין לבצע חקירה 

  ולהגיש כתבי אישום.

  

הנציבות פועלת יחד עם מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים מול משרד האוצר להקצאת 

כך גם אם לא יתקבלו תקציבים  תקציבים לצורך ביצוע ההנגשה בתחומים שונים. יחד עם

  מספיקים לנושא הנגישות, הרשויות המקומיות תהיינה חייבות לעמוד בכל דרישות התקנות.  

  

  להלן תאור מספר מקרים של פעולות הנציבות בערד בשנים האחרונות :

  

 .ביקורת הועדה לתכנון ובניה .1

 3ובניה בערד, נמצאו  הועברו סיכומי ממצאי הפיקוח בוועדה לתכנון 7/11/2010בתאריך 

  תיקים שהוגשה להם בקשה להיתר אך לא נדרשו חו"ד מורשי נגישות כמחויב בחוק.

נשלחה התראה לפני צו נגישות, נמצא כי ניתן היתר בניה לאחד  23/5/2011בתאריך 

מהתיקים שעלו בביקורת הקודמת, ללא חו"ד מורשי נגישות. ניתנה ארכה לעירייה לספק 

  נגישות.את חו"ד מורשי ה

 4נשלחה התראה לפני צו נגישות באותו התיק, הפעם בגין מתן טופס  30/7/2013בתאריך 

  ללא חו"ד מורשי נגישות.

כמו כן בביקורת המתחם בנושא התאמות נגישות , נמצאו מספר ליקויים בשטח שאינם 

  עומדים בתנאי החוק. 
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בניגוד  4יה על הוצאת טופס הוצא צו נגישות ליו"ר הועדה לתכנון ובנ 3/10/2013בתאריך  

  לדין.

 

  .ביקורת מרכז היסעים .2

גם במקרה זה למרות התראות שונות לא תיקנה העירייה את הדרוש תיקון ולפיכך בתאריך 

מנכל העירייה, מאחר והעירייה לא לראשת העירייה, ולהוצא צו נגישות לעירייה,  2/10/2013

  ענתה על מכתב ממצאי הפיקוח של הנציבות. 

  

: למרות הערות פיקוח הנציבות בשני המקרים המתוארים, לא ענתה  ממצא -

עדה לתכנון והעירייה לנציבות על ממצאי הפיקוח. מאחר וכך הוצא צו נגישות לו

  ובניה ולעירייה, על אי תיקון ליקויים.

היו אישורי נגישות שהוצגו למפקח על , ככל הידוע לנותגובת מחלקת ההנדסה : 

שנית במייל/פקס, למרות זאת חזרו לטעון מספר פעמים כי לא  הנגישות ואף הועברו

 קיבלו ואף הוציאו צווים.

 

 

המלצה : מומלץ לפעול בהתאם להוראות הנציבות על מנת שלא להגיע למצב של  -

 מתן צווי נגישות ותביעות פליליות של האחראים בעירייה.
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בחינת התנהלות שוטפת של  – 2מטרת ביקורת מספר    5.2

מחלקות העירייה לצורך הנגשת כיתות/גנים לתלמידים 

 לקויי שמיעה.

  

 כללי 5.2.1

  

הנגשת הסביבה הלימודית לתלמידים עם לקות שמיעה הוסדרה על ידי האגף לחינוך מיוחד 

שהופנה למנהלי מחלקות החינוך והאחראים  2009במשרד החינוך, בחוזר האגף מחודש ספטמבר 

  על ההנגשה ברשויות המקומיות הוגדר כי : 

בשמיעה, להנגשה לאנשים עם מוגבלויות, זכאי תלמיד עם לקות שוויון על פי חוק  -

 . (תקרה אקוסטית, חלונות מבודדים, ציפוי קירות, מזגן שקט וכד') אקוסטית של כיתתו

 חובת הביצוע היא על הרשות המקומית. -

   לכל כיתה/גן.₪  30,000מאשר השתתפות תקציבית בגובה של  משרד החינוך -

 ₪). 1,500מיועד ליועץ אקוסטי ( 5%מתוך תקציב משרד החינוך  -

מלווה את ההליך קלינאי תקשורת/מומחים ללקויות שמעה שהם עובדי משרד כמו כן  -

 החינוך , ללא עלות לרשות המקומית.

מומחי התוכן מגדירים את הנחוץ בהתאם לתלמיד, הרשות המקומית מבצעת תמחור  -

בוחרת קבלן ומבצעת את העבודה במימון ביניים (לאחר השלמת העבודות מוגשת דרישה 

 זר העלות, בהתאם לאישור ביצוע של אנשי המקצוע).למשרד החינוך להח

  

כיתות/גנים, הפעילות  10הונגשו בהתאם נוהל משרד החינוך  2012-2014בעיריית ערד בשנים 

הינה משותפת למחלקת החינוך (אחראית על הקשר עם משרד החינוך והדיווחים השונים 

ישות בעירייה (אחראית על בהתאם לחוזר), ומחלקת הביצוע בעירייה שמנהלה הוא רכז הנג

עבודות הבינוי והקשר עם הקבלנים ועם המומחים המגדירים את אופן ההנגשה הרצוי בהתאם 

  לתלמיד בכל כיתה).  

  

  

  

  קבע בין השאר כי:  1998"-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות 

  .מוסדות חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידיהם יהיו נגישים -

ים של מוסדות חינוך יגישו מדי שנה לשר החינוך, דיווח בדבר הנגשת מוסדות בעל -

חינוך ושירותי החינוך הניתנים על ידיהם שבוצעה במהלך השנה החולפת 

 במוסדותיהם, בתקופת הביניים, כמתחייב על פי הוראות חלק זה. 

   נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה  -

מקום שהוא מוסד חינוך או גן ילדים, לפי (א) תלמיד עם מוגבלות זכאי לנגישות ל 

גן ילדים  -ן, ולשירות חינוך הניתן על ידי אותו מוסד; בסעיף זה, "גן ילדים" יהעני
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שהוא מוסד חינוך רשמי, גן ילדים בבעלות רשות חינוך מקומית או גן ילדים שחל 

  עליו חוק החינוך המיוחד. 

ות הנדרשות, בין בדרך כלל ובין (ב) שר החינוך יקבע הוראות בדבר התאמות הנגיש

לסוגי מוסדות, כדי לאפשר נגישות באופן סביר לתלמיד עם מוגבלות כאמור בסעיף 

קטן (א); תקנות לפי סעיף זה יכללו הוראות בדבר ביצוע התאמות נגישות בקשר לכל 

  אחד מאלה: 

  ן גן ילדים; י) התקנת מעלית נגישה בבנין מרכזי אחד, למעט לעני1(

) בניית תא שירותים נגיש אחד לנשים ואחד לגברים בקומת הכניסה בבנין 2(

  המרכזי; 

ין י) הנגשת הכניסה למוסד החינוך ודרכי הגישה מהכניסה לבנין המרכזי, בין הבנ3(

המרכזי למבנים הסמוכים ודרכי הגישה לחצר ולאולם הספורט ולרבות כבשים 

  בדרכי הגישה; 

ם מוגבלות בראייה ובשמיעה, לרבות התקנת אמצעי עזר ) אמצעי נגישות לאנשים ע4(

  ושירותי עזר; 

) התאמות נוספות הנדרשות כדי לאפשר לתלמיד נגישות באופן סביר במוסד 5(

  החינוך או בגן הילדים בו הוא לומד. 

(ג) הורה של תלמיד, שהוא אדם עם מוגבלות, זכאי לנגישות במוסד החינוך או בגן 

ומד, והוראות סעיף קטן (ב) יחולו, בשינויים המחויבים; הילדים שבו התלמיד ל

  לרבות אפוטרופוס.  -בפסקה זו, "הורה" 

(ד) מוסד חינוך וגן ילדים יבצעו את התאמות הנגישות בעבור תלמיד הלומד במוסד 

החינוך, בעבור ילד הרשום במוסד החינוך והעתיד ללמוד בו ובעבור הורה כאמור 

המועד שבו נודע לראשונה למוסד החינוך, או לגן הילדים,  מיד לאחרבסעיף קטן (ג), 

   .ין, על רישומו של התלמיד במקוםילפי הענ
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 אופן התנהלות פרויקט ההנגשה בעיריית ערד 5.2.2

  

  כאמור בהליך הנגשת הכיתות עוסקות שתי מחלקות בעירייה : 

 החינוך. מתנהלת מול משרד –מחלקת החינוך 

 מתנהל מול אנשי המקצוע, הקבלן ומפקחת על הביצוע בפועל. –מחלקת ביצוע 

  

  ההליך מתרחש באופן הבא : 

  האבחון ממשרד החינוך מועבר ממחלקת החינוך למחלקת הביצוע.  .1

מחלקת הביצוע מתקשרת עם קלינאית תקשורת ועם מומחה לאקוסטיקה לקבלת  .2

  העבודות שיש לבצע לצורך ההנגשה, בהתאם לצרכים של התלמיד.

חלקת הביצוע בונה כתב כמויות בהתאם לדרישות ואומדן תקציבי, באישור קלינאית מ .3

  התקשורת ומומחה האקוסטיקה.

 כתב הכמויות והאומדן התקציבי מועבר למחלקת החינוך לאישור תקציבי. .4

טופס בקשה לתקצוב נגישות אקוסטית עם ציון סעיפי העבודה מחלקת החינוך מעבירה  .5

למשרד החינוך (משרד החינוך מקיים ישיבות אישור  תחייבותהנדרשים, לצורך קבלת הה

  רק אחת לשנה).

לאחר אישור משרד החינוך ואישור תקציבי, מועבר למחלקת הביצוע שמתקשרת עם  .6

  קבלן לביצוע העבודה, וכמו כן מפקחת על העבודה.

לאחר סיום העבודה מחלקת הביצוע מזמינה את מומחה האקוסטיקה לבדוק אם  .7

  שתה אכן עומדת בקריטריונים שנקבעו, במידה וכן מאשר את קיום העבודה.העבודה שנע

מחלקת החינוך מעבירה את המסמכים למשרד החינוך לקבלת השתתפותם בעלות  .8

 ההנגשה. 

  

ממצא : הליך העבודה בין המחלקות הינו מגושם והביא לא אחת לעיכובים בהנגשת  -

ים לאחר שבמשך שנתיים הכיתות (במקרה אחד עד לאיום בתביעה של אחד ההור

  לא בוצעה ההנגשה).

 

המלצה : מומלץ לקבוע אחראי אחד על ההליך, תוך בניית לוחות זמנים לביצוע כל  -

 . , בהתאם לאילוצים של משרד החינוך ושל שאר הגורמים המעורביםמטלה

  

ממצא : נמצא כי לא קיים תאום בין מחלקת הביצוע (האחראית על הנגשת  -

הכיתות), לבין מחלקת האחזקה (האחראית על שיפוצי קיץ בבתי הספר והגנים), 

חוסר התאום יכול להביא להוצאות מיותרות (לדוגמא כאשר מתוכננת החלפת מזגן 

 על ידי מחלקת האחזקה ובמסגרת ההנגשה מוחלף מזגן). 

תגובת מנהל מחלקת ביצוע : קיים תאום בנושא עבודות החשמל, המתוכננות עיקר 

על ידי עובד מחלקת האחזקה. אין שום קשר בין הפרויקטים (שיפוצי קיץ והנגשת 

  .כיתות)
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  המבוקר לא סותרת את הממצא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: תגובת

  

מחלקת האחזקה, לה יש את  המלצה : מומלץ כי נושא הנגשת הכיתות ינוהל על ידי -

 הראיה הכללית של מכלול השיפוצים בבתי הספר ובגנים.

  
  

  עבודות ההנגשה נקבעות בהתאם לצרכי התלמיד, אך ברובן כוללות את הנושאים הבאים : 

 החלפת מזגן למזגן שקט יותר. .1

 החלפת דלת לדלת המבודדת רעשים. .2

 התקנת תקרה אקוסטית. .3

 הרכבת מערכת שמע. .4

  

שמעביר משרד ₪  30,000 -צת העירייה להשלים מתקציבה אלפי שקלים רבים מעבר לבפועל נאל

  ₪). 30,000החינוך להנגשה (בכיתות מסוימות כמעט עוד 

  

ממצא : באופן התנהלות העירייה בהנגשת הכיתות, נאלצת העירייה להוסיף על  -

הסכום המועבר ממשרד החינוך עוד אלפי שקלים רבים לכל כיתה (במקרה אחד 

  נוספים).₪  30,000כמעט 

ן מול מנהלי מחלקות הביצוע חתגובת מנכ"ל העירייה : נושא המחירים ייב

 והאחזקה.

 

  המלצה : מומלץ למצוא דרכים להוזלת העלויות בהנגשת הכיתות.   -

  

למעט מערכת השמע הנרכשת מספק מתמחה, מחלקת הביצוע שוכרת קבלן אחד לביצוע כל שאר 

הביקורת עולה כי ניתן לחסוך עלויות בגובה עשרות אחוזים באם יחלקו את העבודות. מבדיקת 

  העבודה לקבלנים מתמחים.

  

כך ניתן לרכוש מזגן ולהתקינו מחברה המתמחה במיזוג ,בתמחור עבודות המיזוג באופן זה נמצא 

חסכון ₪  4,000מהמחיר ששולם על המזגן בכיתה מסוימת (מעל  39%כי יכלה העירייה לחסוך 

פי). כך ניתן להקטין את עלויות רכישת והתקנת הדלת , מאחר ולקבלן אין כל יתרון יחסי על כס

  העירייה בהזמנת דלת והתקנתה (ניתן לביצוע באמצעות אב הבית במוסד החינוך).

  

 ממצא : נמצא כי ברוב המקרים עבודת ההנגשה מורכבת משלושה חלקים עיקריים -

החלפת דלת לדלת מונעת רעשים. מחלקת  החלפת מזגן, התקנת תקרה אקוסטית, -

הביצוע נוהגת לשכור שרותי קבלן אחד לביצוע כל העבודות, בכך  בפועל משלמת 

העירייה עמלת קבלן ראשי שניתן לחסוך, אם יוזמנו העבודות בנפרד מקבלנים 

 (כגון קבלן מיזוג).   מתמחים
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ואינה משקפת  תגובת מנהל מחלקת הביצוע : רשימת העבודות הינה חלקית בלבד

  את כל האפשריות. פיצול העבודות אסור על פי חוק.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: תגובת המבוקר אינה רלוונטית, צוין בממצא 

כי ההתייחסות היא רק לחלק מהעבודות, לעניין החוק הפרשנות של המבוקר לא 

יה. פיצול נתמכה בשום חוק (מאחר ולא קיים כזה), או פרשנות יועמ"ש העירי

מכרזים יכול להיות בעייתי כאשר העבודה מהווה מכלול אחד, במקרה זה כמו 

שמזמינים מערכת שמע מספק אחד ועבודות מספק אחר, ניתן לרכוש מזגן בנפרד, 

 וכן דלתות על מנת לחסוך לעירייה עלויות. 

 

המלצה : מומלץ לפצל את עבודות ההנגשה לספקים מתמחים (מיזוג) ולבצע את  -

  הניתן לביצוע באמצעות כוח האדם הקיים בעירייה (התקנת דלת).
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 – 3מטרת ביקורת מספר  5.3

 בחינת התנהלות העירייה בהנגשת תחנות תחבורה ציבורית.

  

 תאור הנושא –כללי  5.3.1

  

סעיף פרק ה': שירותי תחבורה ציבורית ,  1998-לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חחוק שוויון זכויות 

  מגדיר : –שירותי תחבורה ציבורית   19

(א) אדם עם מוגבלות זכאי לשירותי תחבורה ציבורית נגישים ומתאימים לשימושו, בתדירות  

  סבירה, לרבות אפשרות גישה לתחנות ולנמלים שבמסגרתם פועלים שירותי תחבורה ציבורית; 

רכבות, תובלה אווירית אוטובוסים בקווים עירוניים,  -בסעיף זה, "שירותי תחבורה ציבורית" 

  ואניות, המיועדים לציבור. 

(ב) מפעיל שירות תחבורה ציבורית ורשות מקומית יסדירו נגישות כאמור בסעיף קטן (א), כל 

  אחד בתחום אחריותו. 

(ג) שר התחבורה ושר האוצר, בהתייעצות עם השרים הנוגעים בדבר, עם הנציבות, עם נציגויות 

ועם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם  של מפעילי תחבורה ציבורית

מוגבלות, בהתאם לעקרונות היסוד של חוק זה, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של 

ין שירותי תחבורה ציבורית, לרבות הדרכים יהכנסת, יתקינו תקנות להסדרת נגישות לענ

רית יוגשו לאישור ועדת העבודה ין שירותי תחבורה ציבויוהמועדים להסדרתה; תקנות לענ

  הרווחה והבריאות של הכנסת תוך שנה מיום פרסומו של חוק זה. 

  

ואכן עיריית ערד ביצעה הנגשת תחנות אוטובוס לשיעורין במהלך השנים, תוך דיווח שוטף 

  למשרד התחבורה ולנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים בנושא. 

  

  .31/12/2014היה על העירייה לסיים את נושא הנגשת תחנות האוטובוס עד לתאריך על פי הדין 
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 התנהלות העירייה בפרויקט הנגשת תחנות אוטובוס 5.3.2

  

  תקציב 

  

שלח ראש תחום תכנון תחבורה ציבורית במשרד התחבורה מכתב לעירייה,  2014בפברואר 

  אר את הנקודות הבאות : בנושא תקציב הנגשת תחנות אוטובוס ערד, המציין בין הש

 האחריות להנגשה היא של העירייה. .1

 ₪. 242,530קיימת יתרת כספים במשרד לנושא בסך  .2

 .31/12/2014מאחר והחוק מחייב השלמת העבודות עד  1/1/15היתרה תבוטל ביום  .3

 במידה והתחנות לא יונגשו עד לתאריך האמור תהיה העירייה צפויה לתביעות. .4

  

  בנושא סטטוס הנגשת תחנות אוטובוס, צוין כי : 9/3/2014העירייה מיום במכתב התשובה של 

תחנות עדיין לא  29תחנות לא אותרו בשטח,  14תחנות,  101תחנות הונגשו  144מתוך  .1

 הונגשו.

העירייה תשלים את ההנגשה של התחבורה הציבורית במידה וימצא תקציב מתאים,  .2

 ₪. 500,000אשר מוערך בסך 

  

מודיע מנהל מחלקת הביצוע ורכז הנגישות בעירייה האחראי על הפרויקט  5/11/2014במייל מיום 

לסיום פרויקט הנגשת התחנות ₪  100,000הנגשת תחנות האוטובוס למנכ"ל העירייה כי חסרים 

(זאת לאחר שבמהלך חודש ספטמבר בישיבה אצל מנכ"ל העירייה הוצגו הנתונים לסיום הפרויקט 

  .ללא כל בעיה תקציבית)

  

ממצא :  בניגוד למינהל תקין כחודשיים לפני המועד האחרון לביצוע הנגשת  -

נוספים לסיום ₪  100,000תחבורה ציבורית, הודיע רכז הנגישות כי חסרים לו 

 הפרויקט. 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : לא ברור כיצד הוערכה התקופה שלפני "מועד 

למנכ"ל העירייה מיד עם בקשת המידע  אחרון" במנהל תקין. הודעות בכתב הועברו

  חודשים לפני תום שנה קלנדרית. 3.5 -וזאת כ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : המועד האחרון הוגדר בתקנות הנגישות 

. החומר שהועבר למנכ"ל העירייה לטענת 31/12/2014לתחבורה ציבורית והוא 

ענה על שאלת הביקורת מנהל המחלקה אינו רלוונטי לממצא, מנהל המחלקה לא 

   שחקרה מה בדיוק יש לבצע בסכום שנטען כי היה חסר ראה גם  ממצא הבא.

 

ממצא : בניגוד להודעת רכז הנגישות על חוסר בכספים, לא ידע הרכז להסביר לשם  -

מה מיועד הסכום הנוסף להשלמת הפרויקט. בבדיקת הביקורת נמצאו טעויות 

תחנות שהוגדרו כמונגשות, דווחו לאחר  4ת בטבלאות שהוגשו לרשויות, כך שלפחו

  מספר חודשים כלא מונגשות.
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טעויות אשר תוקנו באופן  4עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : לטענת המבקר נפלו 

  מיידי.  הסבר על יעוד הסכומים אינו מתפקידו של רכז הנגישות.

הממצא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את  -

למען הדיוק, הביקורת מצאה כי תחנות שדווחו כנגישות בשנה אחת, דווחו כלא 

מונגשות בשנה הבאה, מנהל מחלקת הביצוע טען כי מדובר בטעות בדיווח.  בעיריית 

ערד רכז הנגישות הוא גם מנהל מחלקת הביצוע שהוא גם מנהל פרויקט הנגשת 

 התחנות, מכאן הערת המבוקר אינה רלוונטית. 

 

המלצה : מומלץ כי בפרויקט המבוצע לאורך מספר שנים, ואשר קיימת חובה  -

חוקית לסיים אותו במועד מסוים, ינוהלו טבלאות והערכות מחיר מסודרות וכן 

  בטווח ביטחון סביר לפני המועד המוגדר בחוק.  ני דרך לסיומויוגדרו אב

  

  

  ביקורת לבקשת ראשת העירייה – הנמכת מדרכות 

  

לצורך הנמכת מדרכות, במעברי  2014עיקר הכספים בפרויקט הנגשת תחנות אוטובוס נוצל בשנת 

  חצייה ואיי תנועה באזור תחנות האוטובוס. 

  

  רקע

  

, מכרז שנתי להחלפת ריצוף 13/2012יצאה העירייה במכרז פומבי מספר  2012באוקטובר  .1

  רחובות.

ע"מ כהצעה הזוכה (זו גם ההצעה ועדת המכרזים הכריזה על חברת אלעוקה מהנדסים ב .2

  הזולה).

נקבע כי האחריות על פיקוח הביצוע של המכרז היא של מחלקת הביצוע בעירייה, בפועל  .3

עבודות שונות עליהן קיבל אישור ותשלום  80 –במסגרת מכרז זה  ביצע הקבלן מעל ל 

  מהעירייה.

מנת לקבל הנחייה  פנה מנהל מחלקת הביצוע ליועץ המשפטי לעירייה על 2013בנובמבר  .4

  להמשך פעולה, מאחר והקבלן נעלם מהשטח ואינו עונה לפניות המחלקה. 

בהתאם לתיאור מנהל מחלקת הביצוע ובהתאם ליומני העבודה של עובדת מחלקת  .5

לא הגיע הקבלן  2013הביצוע ששימשה כמפקחת על הפרויקט בשטח, עולה כי ממאי 

עמו לעבודה, הצוות הגיע ללא הציוד לשטח באופן סדיר ואילו כאשר הגיע צוות מט

  הנדרש לעבודה. 

נטש צוות הקבלן את העבודה טרם סיומה (תוך סיכון  2013בסופו של דבר באוגוסט  .6

הולכי רגל לדעת מחלקת הביצוע), ואילו פניות המחלקה לקבלן הזוכה באמצעות פקס לא 

  נענו. 
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כלפי התנהלות מחלקת בברור עם הקבלן, העלה הקבלן תמונה שונה תוך הצגת טענות  .7

  הביצוע, ומתן הסברים לסיבות לאופן התנהלותו.

  

לאור השוני בין הגרסאות , התבקשתי על ידי ראשת העירייה לערוך בדיקה בנושא ולהציג 

  מסקנותיי. 

  

  הבדיקה כללה בין השאר :  

סקירת מסמכי המכרז השנתי להחלפת ריצוף רחובות, כולל כתב הכמויות והחוזה   .א

 הזוכה.שנחתם מול 

סקירת יומני העבודה של המפקחת על הפרויקט, מסמכים שהועברו ליועץ המשפטי על   .ב

 ידי מחלקת הביצוע ומיילים שונים כולל התכתבות עם מנכ"ל העירייה.

מפרט הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה  –בדיקת ההגדרות והדרישות בספר הכחול   .ג

 לפרויקט. של מסמכי החוזה לבנייה ולמחשובם, הרלוונטיים

 נתונים שהועברו בהתאם לדרישת הביקורת ממחלקת הביצוע בנושא המכרז.  .ד

  קיום ישיבות וראיונות עם :  .ה

 סגן ראש העירייה מר דודי אוחנונה. -

  מנכ"ל העירייה מר רמי נבון. -

 מנהל מחלקת הביצוע מר מוטי קורוב. -

 מנהל מחלקת האחזקה מר מיכאל קוגן. -

 גמזוב.מהנדס מחלקת הגינון מר יבגני  -

  נציג החברה הזוכה במכרז -

  

  בהתאם לבדיקה, מסקנות הביקורת הן :   

הקבלן לא נהג כשורה כאשר נטש את השטח ולא ענה לפניות המחלקה, גם אם לדעתו   .א

 התנהלות ודרישות המפקחת של מחלקת הביצוע היו לא ראויות, או סבירות.

ות במיוחד, ללא כל לפחות חלק מדרישות מפקחת מחלקת הביצוע מהקבלן היו מחמיר  .ב

 תועלת משמעותית לפרויקט, חלק אחר מהבעיות ניתן לפתור במעט רצון טוב.

הערת מנהל מחלקת הביצוע : האם דרישה מקבלן לעמוד בדרישות ההתקשרות, חקיקה 

  ותקנים הן " מחמירות במיוחד" ?

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : הערת הביקורת לא התייחסה לחוק ותקנים 

א להנחיות עבודה כלליות המהוות המלצה בלבד, ואכיפתן בפרויקט זה כלשונן ללא אל

 כל תועלת משמעותית לפרויקט.

אין עוררין כי הקבלן יכול להמשיך לבצע את הפרויקט, זאת מאחר והקבלן ביצע בעירייה   .ג

עשרות עבודות דומות  בפיקוח מחלקות שונות (כולל בפיקוח מחלקת הביצוע), עבודות 

 עו לשביעות רצון מפקחי המחלקות ועליהן קיבל תשלום.שבוצ
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סביר כי החלפת הקבלן תגרום לעירייה נזק כספי מאחר וכל הצעה אחרת תהיה גבוהה   .ד

יותר מהקיימת, זאת לאור הצעת המחיר הנוספת במכרז זה שהייתה יקרה בעשרות 

 אחוזים מזו של הקבלן הזוכה.

  הערת מנהל מחלקת הביצוע : ממש לא סביר.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : בדיעבד לאחר ביצוע העבודה על ידי קבלן אחר, 

כבר אין סבירות אלא וודאות, העבודה אכן עלתה לעירייה יותר כסף, מכאן נגרם 

 לעירייה נזק כספי מיותר !

 

  

מומלץ לנסות ולמצוא את הדרך להמשך עבודה עם הקבלן תחת מחלקת הביצוע  -

(בתיווך סגן ראשת העירייה שלקח על עצמו לארגן ישיבה מול הקבלן ולהגיע לדרך 

מוסכמת להמשך עבודה), כך, תקבל העירייה תמורה גדולה יותר לסכום הכסף 

  הקיים לפרויקט. 

  

ע אינם ניתנים לגישור, מומלץ לשקול במידה והפערים בין הקבלן למחלקת הביצו -

  העברת הפיקוח למחלקה אחרת בעירייה.

  

באם ואיכות העבודה לא תספק גם את מפקחי המחלקות האחרות לא יהיה מנוס  -

  מהפסקת ההתקשרות עם הקבלן (הסבירות להתרחשות כזו נמוכה לדעת הביקורת).   

  

  

לסיכום, נוקשות היתר של מחלקת הביצוע הוצגה כבר בדוחות המבקר לשנים הקודמות, 

התנהלות זו עולה לעירייה במחיר כבד הבא לידי ביטוי במיעוט של קבלנים הניגשים למכרזים 

השונים בתחומי הבינוי והתשתיות ועקב כך לתשלום גבוה ממחירי השוק על עבודות אלה. על 

י הם שגרירים של העירייה בנושא זה וכי ניתן לדרוש לקבל עבודה מחלקת הביצוע להבין כ

  באיכות טובה גם בצורת התנהלות ראויה יותר. 

  

יש לקבל החלטה מהירה בנושא מאחר ולהבנת הביקורת  במידה ולא ינוצלו כספי  התב"ר עד 

  סוף השנה, הכספים יוחזרו למשרד המממן.

החלטת המנכ"ל ביצענו את כל הנדרש הערת מנהל מחלקת הביצוע : מרגע שהתקבלה 

  במהירות המרבית, שילמנו את כל הנדרש וניצלנו את התקציב.

  

  

  

  סופו של דבר   

כל העבודות שהתחיל לבצע הקבלן הזוכה המקורי, הושלמו לשביעות רצון העירייה אך  .1

 בפיקוח מחלקה אחרת בעירייה.
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לן אחר, העבודות נוהלו יתרת ההנמכות שנותרו הוצאו להליך הצעות מחיר בו זכה קב .2

  באמצעות מחלקת הביצוע. 

  

ממצא : מנהל מחלקת הביצוע לא דיווח לממונים עליו על נטישת הקבלן את העבודה  -

והעביר את הטיפול ליועץ המשפטי של העירייה, בכך נעצרה עבודת ההנגשה 

למספר חודשים (זאת כאשר חובה על העירייה להשלים את הפרויקט עד סוף שנת 

2014.( 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : הדיווח ליועמ"ש העירייה נעשה לאחר ניסיונות 

רבים ליצור קשר עם הקבלן לשם מציאת פתרונות לבעיות, ובהתאם לנוהג בעירייה 

  שנים רבות. כל החומר הועבר בעבר גם למנכ"ל.

צא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממ

נמצא כי בניגוד לתגובת המבוקר, החומר הרלוונטי  העירייה מנכ"לבברור מול 

  הועבר למנכ"ל רק בדיעבד.

 

המלצה : מומלץ לקבוע הליך מסודר של התנהלות מול קבלנים בעייתיים ובוודאי  -

שלא להשאיר את הטיפול רק מול מנהל מחלקה בלבד, כמו כן חובה לקיים תוכנית 

ותאריכי ביצוע, כולל דיווחים בפרויקטים רב שנתיים כדוגמת  סדורה עם אבני דרך

 פרויקט הנגשה.

 

בוצעה בפיקוח מנהל מחלקת הביצוע  2013ממצא : עבודת הנמכת המדרכות עד שנת  -

ורכז הנגישות, ובאישורו שולם לקבלן תשלומים בהתאם להגדרות בחוזה המסגרת 

ח ו, זאת ללא כל ניטור וניתשל העירייה בנושא מכרז שנתי להחלפת ריצוף רחובות

מנהל המחלקת הביצוע המחירים ששולמו לקבלן. כשנשאל על ידי הביקורת לא ידע 

   . שניתן לתמחרן את התשלום לפעולות בודדות וטלפר

ו רלוונטי כלל. המחירים עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : אזכור רכז הנגישות אינ

ה צורך בפרוט סעיפי החוזה לפעולות ים על חוזה, אין במקרים אלששולמו מבוסס

  בודדות.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

 

ממצא : בניגוד להוראת מנכ"ל העירייה, ביציאה להצעות מחיר לנושא הנמכת  -

על ידי מנהל מחלקת הביצוע, לא הורכבה הצעת המחיר על פי  2014המדרכות בשנת 

טנדרטי, בדומה למכרז המקורי בנושא הוגדרה הנמכת מדרכה כפעולה מחירון ס

לגורמים לשאלת  וטשמנהל מחלקת הביצוע לא ידע לפר הגדרהאחת, אותה 

  . (ראה ליקוי קודם) הביקורת

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : לשם קידום העבודה במהירות נלקחו סעיפים 

בדומה לסעיפי המכרז השנתי. הסעיפים תומחרו בהתאם להרכב העבודות המתואר 

  בהם. 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.
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, לא ידע להסביר לביקורת מה ממצא : מנהל מחלקת הביצוע ורכז הנגישות בעירייה -

בדיוק נדרש בחוק בנושא הנגשת תחנות אוטובוס, והאם הנמכת מדרכות כלולות 

 . 31/12/2014בהגדרות החוק שיש לסיים עד 

זכור רכז הנגישות אינו רלוונטי כלל. הסברים יעיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : א

  נגישות המתמחים בתחום. מסוג זה הינם מקצועיים וניתן לקבל אותם אצל יועצי

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא 

אלא רק מעצימה אותו, מנהל מחלקת הביצוע דיווח זה מספר שנים למשרדי 

הממשלה על ביצוע הנגשת תחנות אוטובוס, שלפי תגובתו אין לו מושג האם הן אכן 

 שם כך חוות דעת של יועץ נגישות מומחה.מונגשות מאחר ולפי תגובתו צריך ל

  

התראה לפני צו נגישות בנושא נגישות לתחנות אוטובוס ומדרכות בערד , מנציבות שוויון זכויות 

  קובע :  6/4/2011לאנשים עם מוגבלות לעיריית ערד מיום 

 (בכולן לא קיים 31/12/2010תחנות עד ליום  66בפיקוח נמצא כי העירייה לא עמדה בהנגשת  .1

 סימון מסגרת לרחבת היערכות).

כמו כן נמצאו תחנות ללא הנמכות מדרכות בסמוך להן. הנמכת המדרכות בהתאם לחוק  .2

. 30/9/1993היו צריכות להסתיים עד  1988הרשויות המקומיות (סידורים לנכים), התשמ"ו 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשרותי תחבורה ציבורית, 

ח חוק ו) מתבססות על ההנחה כי אפשרות הנגישות אל התחנות מתקיימת מכ2003תשס"ג 

  הרשויות המקומיות. 

 

במחלקת  מיטביתממצא : בפועל כל נושא הנגשת תחנות האוטובוס נוהל בצורה לא  -

   :, כל שכן כאשר מנהל המחלקה הוא רכז הנגישות של העירייההביצוע

דווחו כלא  2014כמונגשות ואילו בשנת  2013תחנות בשנת  4כך, דווחו לפחות   .א

 מונגשות.

כך, כחודשיים לפני התאריך המוגדר בחוק, פתאום נטען כי חסרים לסיום   .ב

 ₪. 100,000 -הפרויקט כ

כך, לא נמצאו ברשות המחלקה רשימות זמינות וברורות של מיקומי הנמכות   .ג

 המדרכה הדרושים לסיום הפרויקט.

מספר חודשים, לאחר שהקבלן המבצע נטש את  כך, לא בוצעו עבודות בפרויקט  .ד

העבודות לאור סכסוך עם מחלקת הביצוע, הנושא לא דווח להנהלת העירייה 

 אלא הועבר לטיפול היועץ המשפטי של העירייה. 

כך, מנהל הפרויקט ורכז הנגישות לא ידע להסביר לביקורת איזה פעולות   .ה

 נדרשות בחוק לשם הנגשת תחנת אוטובוס.

יקורת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התגלה כי העירייה כך, רק בב  .ו

 לא סימנה כלל רחבת היערכות כנדרש בחוק. 
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המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט הנגשות רב שנתי  -

(בשנים הקרובות יש להנגיש מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נוהל 

ה שקוף להנהלת העירייה למניעת התנהלות דומה לזו המתוארת במקרה דיווח והצג

 הנגשת תחנות אוטובוס. של 
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 תמצית מנהלים .6

 

נושא הנגשת מבנים ושירותים לאנשים עם מוגבלויות מחייב את העירייה לתכנון רב שנתי, ומטיל 

  אחריות פלילית על אי ביצוע ההנגשות במסגרת הזמנים המוגדרים בחוק.

נמצא כי העירייה לא נערכה לנושא בתוכנית סדורה ולא קיים אדם בכיר המוביל את הנושא 

  בכללותו. 

  גם בבחינת פרויקטים ספציפיים של הנגשה נמצא התנהלות לא מסודרת, מגושמת ולא מיטבית.

  להלן עיקר ההמלצות לאור ממצאי הדוח : 

 

 הנגשה בכללותו.בחינת התנהלות העירייה בנושא -  1מטרת ביקורת מספר 

 

המלצה : מומלץ לפרסם את נושא בחינת הייצוג ההולם לכלל העובדים ולבנות רשימה  3.1

 מסודרת לגבי קיומם של עובדים עם מוגבלות בעירייה.

 

המלצה : מומלץ לבנות מערכת סדורה של נושאים שיש לטפל בהם מבחינת תקנות  3.2

 הנגישות, תוך הגדרת לוחות זמנים לביצוע. 

 

ומלץ להשתמש בידע הקיים בעירייה על מנת לחסוך הוצאות יועצים המלצה : מ 3.3

 חיצוניים. 

 

המלצה : מומלץ לשם חיסכון כספי (ביטול הצורך בשכירת ממונה נגישות שירות חיצוני   3.4

לעירייה), ולשם התנהלות מסודרת על פי חוק לדוגמא באירועי פסטיבל ערד, להשתמש 

בהסמכתו של מנהל מחלקת הביצוע שנשלח לקורס ממונה נגישות שירות כמוגדר בחוק, 

 ות משרד התמ"ת כבעל רישוי לעסוק בנושא. במימון העירייה ומופיע היום ברשימ

 

המלצה : יש לוודא קבלת חו"ד מורשי נגישות כמוגדר בחוק רישוי עסקים כחלק מהליך  3.5

 הוצאת הרישיון.

 

המלצה : מומלץ למנות בנוסף לתפקיד רכז הנגישות גם ממונה על שוויון לאנשים עם  3.6

ל המטלות המוגדרות מוגבלות, בהתאם לחוזר מרכז השלטון המקומי ולוודא כי כ

 לממונה, אכן מתקיימות בעירייה. 

  

 

  

בחינת התנהלות שוטפת של מחלקות העירייה לצורך הנגשת  – 2מטרת ביקורת מספר 

 כיתות/גנים לתלמידים לקויי שמיעה.



 

79 

 

 

המלצה : מומלץ לקבוע אחראי אחד על ההליך, תוך בניית לוחות זמנים לביצוע כל  3.7

 מטלה, בהתאם לאילוצים של משרד החינוך ושל שאר הגורמים המעורבים. 

 

המלצה : מומלץ כי נושא הנגשת הכיתות ינוהל על ידי מחלקת האחזקה, לה יש את  3.8

 הראיה הכללית של מכלול השיפוצים בבתי הספר ובגנים.

 

 המלצה : מומלץ למצוא דרכים להוזלת העלויות בהנגשת הכיתות.   3.9

  

  

  

 

 בחינת התנהלות העירייה בהנגשת תחנות תחבורה ציבורית.– 3מטרת ביקורת מספר 

  

מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט הנגשות רב שנתי (בשנים המלצה :  3.10

הקרובות יש להנגיש מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נוהל דיווח והצגה 

שקוף להנהלת העירייה למניעת התנהלות דומה לזו המתוארת במקרה של הנגשת 

 תחנות אוטובוס. 
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 ביקורת בנושא.  4
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 רקע –כללי  .1

  

מחלקת המחשוב בעירייה אחראית על תפעול מערכות המחשוב בעירייה ועל התקשרות עם 

גורמים פנימיים וחיצוניים לעירייה. במחשבי העירייה מצוי מידע רגיש רב, והעירייה מחויבת 

  לשמור על המידע מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים. 

  

עסקית, למזער כדי להבטיח רציפות  אבטחת מידע מגינה על מידע מפני מגוון רחב של איומים,

ויהיו האמצעים להפצתו או לאחסונו, תמיד יש  תהיה צורת המידע אשר תהיה,נזקים לעסק. 

  להגן עליו כראוי.

  ע הם שמירה על:מאפייני אבטחת המיד

  : וידוא שהמידע נגיש רק למי שיקבל  הרשאות גישה.חיסיון  א.

  מות של המידע ושל שיטות העיבוד.): שמירת הדיוק והשלintegrity( כלילות  ב.

  : וידוא שלמשתמשים מורשים יש גישה למידע ולנכסים הקשורים בו , לפי הצורך.זמינות  ג.

  מניעת התכחשות של משתמשים לביצוע פעולות במערכת.  ד. 

  

תוכנית אבטחה נדרשת לכלול כלים לזיהוי התקפות ומניעתן. בין השאר עליה לכלול מרכיבים 

גורמים  3 -ומענה לפעולות של תוקפים. כן נדרש כי תוכנית האבטחה תתייחס ל בתחום תגובות

  מרכזיים:

אנשים ומשאבי אנוש : מחויבות ההנהלה לנושא, מדיניות ונהלים, מינוי בעלי תפקידים  .1

 יזית, טיפול בסיכוני גורמי אנוש.בתחום ניהול האבטחה, אבטחה פ

, סטנדרטים וקריטריונים, הגדרות טכנולוגיה:  גיבוש תוכנית טכנולוגית לאבטחה .2

קונפיגורציה למערכות טכנולוגיות, יישום מערכות הגנה בשכבות הגנה תוך אבטחה 

 במערכים הטכנולוגיים השונים לרבות:

o רשתות תקשורת. 

o (שרתים ותחנות עבודה) מערכות מידע. 

המידע, תהליכי עבודה: מיפוי התהליכים המשרתים את יעדי הארגון בתחום טכנולוגיות  .3

בחינת הסיכונים בהם והגברת אבטחתם לרבות: ביצוע שינויים במערכות באופן 

מאובטח, ווידוא עדכניות מערכות האבטחה לרבות עדכוני אבטחה במערכות תשתית, 

  .עדכון מערכות הגנה כגון מערכות אנטי וירוס, טיפול נאות במפתחות הצפנה

  

סייבר, בחרתי לערוך ביקורת בנושא זה  לאור חשיבות נושא אבטחת המידע והגנה מאיומי

באמצעות חברה המתמחה בנושא. דוח זה מתייחס לנושאי הטכנולוגיה בלבד, שני הנושאים 

 האחרים אינם כלולים בהיקף הסקירה של דוח זה.

  

  

  

 מטרות הביקורת .2
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 . סקירה בנושא אבטחת מידע ואיומי סייבר

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת ברובה נערכה על ידי גוף חיצוני המתמחה בביקורת אבטחת מידע ואיומי סייבר. 

  הביקורת כללה קיום ראיונות עם עובדי המחלקה ומעבר על מסמכים שונים. 

  

עקב הסכנה שפרסום ממצאים מפורטים מדי יובלו להתקפות על מערכות המחשב של העירייה, 

  ופן כזה שלא יסכן את פעילות העירייה עם פרסומו. שונה בדוח זה נוסח הדוח המקורי בא

  

החלטה על אופן הטיפול הדוח המקורי יועבר רק להנהלת העירייה ולצוות תיקון הליקויים, לשם 

  ליקויים המפורטים שעלו בו.  ב
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 עיקרי הממצאים .4

 

ממצא : תקציב שדרוג מערכות המחשוב (חומרה ותוכנה) בעיריית ערד עמד על  4.1

-לשנה לכל מחשב (כ₪  70 -לשנה בשנתיים האחרונות. משמע כ₪  50,000-כ

  מחשבים בעירייה), סכום שאינו מספיק לשמירת מערכות מעודכנות.  750

  

לספק,  בפועל לא הועברו דרישות אבטחת מידע ,ספקממצא : בניגוד להסכם עם  4.2

  מכאן  אין וודאות כי הגדרות האבטחה המופעלות על ידי הספק נאותות.

בעקבות ממצא הביקורת נחסמה כל גישה לספק לרשת תגובת המבוקר : 

  . העירייה, לא קיימים אצל הספק נתונים של העירייה

  

נמצא כי העירייה לא דרשה מהספק מידע על  ,ספקממצא : בניגוד להסכם עם  4.3

 .תקופתיים על השירות שסופק, כפי שהתחייב לבצע בחוזה ביצוע מבדקים

  

ממצא : שימוש בתוכנות הפעלה לא עדכניות חושף את מערכות המחשב של  4.4

העירייה לסיכון של הדבקות בקוד זדוני (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו') אשר 

עלולים לגרום לגורם עוין להוציא מידע שלא כדין, לחבל ולהשבית את המערכות. 

כן, קיים חשש שהמערכות ישמשו על ידי גורמים פליליים לצורך ביצוע מתקפות 

 .על צדדים שלישיים מבלי שהעירייה מודעת לכך

 

ממצא : אי שימוש במנגנון אוטומטי להפצת עדכוני תוכנה בקרב השרתים  4.5

ותחנות העבודה (מבוצע בעירייה בצורה ידנית) חושף את העירייה למצב של 

  כותיה במועד וכתוצאה מכך חשיפה  לסיכון הכרוך בקוד זדוני.העדר עדכון  מער

הפעלת מנגנון אוטומטי דורש תשומות כוח אדם לבדיקה יום תגובת המבוקר : 

  יומית של העדכונים.

  

  

בעירייה לא יושמה בקרה לחסימת חשבון משתמש לאחר מספר ממצא :  4.6

  .ניסיונות להתחבר לרשת בסיסמאות שגויות

בעקבות ממצא הביקורת יושמה בקרה החוסמת את החשבון תגובת המבוקר : 

  לאחר מספר ניסיונות גישה עם סיסמאות שגויות.

  

  

נמצא כי צורת העבודה עם תחנות שאינן נשלטות על ידי שרתי העירייה, ממצא :  4.7

מעמידה את העירייה בסיכון לחדירת קוד זדוני אשר ישמש תוקפים לפריצה 

  לרשת העירייה.

  הממצא מקובל, יימצא פתרון לתחנות בהם מתקיימת הבעיה. תגובת המבוקר :



 

84 

 

  

  

נמצא כי ליקויים בנושא יישום בקרות באופן הגישה למערכת, שהועלו ממצא :  4.8

. כתוצאה מהאמור קיימת , טרם תוקנו על ידי העירייה2007בביקורת משנת 

חשיפה לגישה בלתי מורשה למערכת. יצוין כי במערכת קיים מידע חיוני וחלקו 

 .מוגן בחוק הגנת הפרטיות המחייב שימוש בבקרות אבטחת מידע מקובלת

 

ממצא : נמצא כי קיימות הרשאות רחבות מאוד לכל משתמש בתחנת העבודה  4.9

  שלו, דבר היכול לגרום לחשיפות אבטחה במערכת העירייה .

תגובת המבוקר : מגוון מערכות המידע במערכת העירייה דורשות בחלקן 

הרשאות גבוהות, לשם מתן אפשרות לעבודה במערכות אלה לא ניתן לצמצם את 

בנוסף הורדת הרשאות יקשה מאוד על מתן שרות ההרשאות כהמלצת הביקורת. 

 ותמיכה טכנית מרחוק.
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

   סקר אבטחת מידע ואיומי סייבר

  

 אבטחת מידע ואיומי סייבר -כללי  5.1.1

  

  אבטחת מידע

  

מידע  הוא נכס אשר כמו נכסים עסקיים חשובים אחרים הוא בעל ערך לארגון, ולכן ראוי להגנה 

  הולמת. 

הוא יכול להיות כתוב על נייר, מאוחסן על מצעים  ,מידע יכול להתקיים בצורות רבות

אלקטרוניים, מועבר בדואר או באמצעים אלקטרוניים, להיות מוצג בסרט או להיות מועבר 

  בשיחה.

  

אבטחת מידע מגינה על מידע מפני מגוון רחב של איומים, כדי להבטיח רציפות עסקית, למזער 

מנויות העסקיות ואת הרווחים על ההשקעות. נזקים לעסק. ולהגדיל, עד כמה שניתן, את ההזד

  תהיה צורת המידע אשר תהיה,ויהיו האמצעים להפצתו או לאחסונו, תמיד יש להגן עליו כראוי.

  

  מאפייני אבטחת המידע הם שמירה על:

  

  : וידוא שהמידע נגיש רק למי שיקבל  הרשאות גישה.חיסיון  א.

  של המידע ושל שיטות העיבוד.): שמירת הדיוק והשלמות integrity( כלילות  ב.

  : וידוא שלמשתמשים מורשים יש גישה למידע ולנכסים הקשורים בו , לפי הצורך.זמינות  ג.

  מניעת התכחשות של משתמשים לביצוע פעולות במערכת.  ד. 

  

אבטחת המידע מושגת באמצעות יישום שורה של אמצעי בקרה, שיכולים להיות  מדיניות, 

רגוניים ופונקציות תוכנה. כדי להבטיח את השגת מטרות האבטחה כללים, נהלים, מבנים א

  הספציפיות של הארגון, יש לקבוע אמצעי בקרה אלה.

כדי להשיג אבטחה אפקטיבית יש לאזן בין צרכי ההגנה, יכולות ההגנה לבין עלויות, השפעה על 

  יכולות תפעוליות וביצועי המערכות.

  

אפקטיבית הינה זיהוי מכלול האיומים הרלוונטיים  אחד מאבני היסוד לבניית תוכנית אבטחה

לארגון החל מגורמים גלובליים כגון מצב מדיני, מוטיבציה של ארגונים טרוריסטיים, גורמים 

פליליים. כן יש לבחון את סוגי המידע הנכללים במערכות והצורך בהגנה עליהם לרבות נכסים 
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שים, מידע פיננסי, ניהול תשתיות ושירותים הכוללים קניין רוחני, מידע אודות פרטיותם של אנ

  פרטיים או ציבוריים.

  

  איומי סייבר

  

התקפת באמצעות  -הפרת פעילות והשבתה (לדוגמא  -יש לבחון יעדים פוטנציאלים של תוקפים 

). גרימת נזק לשם הוכחת יכולת, השגת תועלות פיננסיות denial of service - מניעת שירות

ה וגניבה, השבתת תפקודו של הארגון המותקף,  השגת יעדים פוליטיים כחלק מעבירות של מרמ

  או כחלק ממלחמת סייבר.

  

תוכנית אבטחה נדרשת לכלול כלים לזיהוי התקפות ומניעתן. בין השאר עליה לכלול מרכיבים 

גורמים  3 -בתחום תגובות ומענה לפעולות של תוקפים. כן נדרש כי תוכנית האבטחה תתייחס ל

  מרכזיים:

אנשים ומשאבי אנוש : מחויבות ההנהלה לנושא, מדיניות ונהלים, מינוי בעלי  .1

 יזית, טיפול בסיכוני גורמי אנוש.תפקידים בתחום ניהול האבטחה, אבטחה פ

 

טכנולוגיה:  גיבוש תוכנית טכנולוגית לאבטחה, סטנדרטים וקריטריונים, הגדרות  .2

הגנה בשכבות הגנה תוך אבטחה קונפיגורציה למערכות טכנולוגיות, יישום מערכות 

 במערכים הטכנולוגיים השונים לרבות:

o רשתות תקשורת. 

o (שרתים ותחנות עבודה) מערכות מידע. 

 

תהליכי עבודה: מיפוי התהליכים המשרתים את יעדי הארגון בתחום טכנולוגיות  .3

המידע, בחינת הסיכונים בהם והגברת אבטחתם לרבות: ביצוע שינויים במערכות 

ובטח, ווידוא עדכניות מערכות האבטחה לרבות עדכוני אבטחה במערכות באופן מא

  .תשתית, עדכון מערכות הגנה כגון מערכות אנטי וירוס, טיפול נאות במפתחות הצפנה

  

, שני הנושאים האחרים אינם כלולים בהיקף דוח זה מתייחס לנושאי הטכנולוגיה בלבד

 .הסקירה של דוח זה
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 ערדמחלקת המחשוב בעיריית  5.1.2

  

עיריית ערד מפעילה מערכות מחשב התומכות בפעילות התפעולית. התשתית העיקרית של 

העירייה מבוססת על טכנולוגיה של חברת מיקרוסופט (שרתים, תחנות עבודה סביבות 

  פיתוח ועוד).

המערכת העיקרית התומכת בפעילות היא מערכת אשר נכתבה בעבור העירייה ובהתאם 

  ה".מערכת "קונטר –לצרכיה

  

 תעוסק. בין היתר חשוב, תקשוב, תקשורת וטלפוניהמחלקת המחשוב אחראית על מ

מענה לבקשות בתקלות ולקריאות בנושא , במענה במערכות בביצוע הדרכות בנושא שימוש

  בנושא מערכת הקונטרה.

  

 11שרתים ברשת התפעולית הראשית  וכן  14 -כ המחלקה מפעילה מספר רשתות תקשורת, 

  ים ברשתות האחרות.שרתים נוספ

  

מחשבים ניידים (ברובם  150-תחנות מחשב נייחות ועוד כ 600 -המחלקה אחראית על כ

  ברשות מורי בתי הספר). 

  

  מחלקת המחשוב תקציב

  

  גידול/(קיטון)  2013  2014  שנה/סעיף תקציבי

  )9,298(  580,218  570,920  שכר 

  8,316  370,132  378,448  תקשורת (דואר,טלפון)

  18,022  157,719  175,741  מיכון

  7,474  4,161  11,635  הוצאות אחרות

  2,403  48,199  50,602  ציוד יסוד

  11,060  1,176,286  1,187,346  סה"כ 

  

אל פסק, מקלדות, כבלים, מסכים מערכות , לרבות תחנות עבודהרכישות ציוד יסוד סעיף 

  העירייה.בשנה לכלל ₪  50,000 - כ אופיס מוקצב סכום שלמערכת ו

  

ממצא : תקציב שדרוג מערכות המחשוב (חומרה ותוכנה) בעיריית ערד עמד  -

לשנה לכל מחשב ₪  70 -לשנה בשנתיים האחרונות. משמע כ₪  50,000-על כ

 מחשבים בעירייה), סכום שאינו מספיק לשמירת מערכות מעודכנות.  750-(כ

 

רכות מחשב המלצה : מומלץ לבנות תוכנית תקציבית המאפשרת שדרוג מע -

 בכל תקופה סבירה (שלוש עד חמש שנים). 
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 מבנה ארגוני 5.1.3

  

  משרות 3.8המחלקה מונה 

  

  

   
 מנהלת המחלקה

 מנהל רשת וטכנאי לרשת העירייה מנהל רשת וטכנאי מוסדות חיצוניים

 משרה) 80%תומכת מחשוב (
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  רשתות תקשורת 5.1.4

 

"הספק"), הספק (להלן  מספק חיצונירשתות התקשורת בעירייה מבוססות על שירות המתקבל 

  .2013משנת מכרז זכה באספקת השירות  ב

במסגרת המכרז נרכשו שירותי גישה לרשת האינטרנט וכן שירותי קישור בין האתרים השונים 

  אותן מחזיקה העירייה.

  

ם שונים של ארגון באמצעות רשתות ציבוריות או יצוין כי הנוהג המיטבי המיושם בקישור אתרי

באמצעות רשתות של גורם חיצוני הינו הגנה על התעבורה באמצעות הצפנת הנתונים המועברים. 

מנגנון זה מאפשר הקמת רשת תקשורת פרטית וירטואלית המבוססת על מנגנון ההצפנה של 

  הנתונים.

  

האתרים אינה כוללת מרכיב הצפנה. וכי  מעיון בחומר שהוגש לביקורת עולה כי התקשורת בין

  מרכיבי כאמור לא נכלל בדרישות המכרז.

  

בתקשורת בין  הנובעת מהעדר שימוש במנגנון הצפנהקיימת חשיפה ממצא :  -

סיכון לכניסת גורם עוין לרשת המחשב של העירייה  המשמעות היא האתרים, 

 .שיבוש נתונים וחשיפת מידע רגישמכך וכתוצאה 

הינה  העוברת בין אתרי הספקרוב התקשורת שיש לציין תגובת המבוקר : 

מערכת השכר מול ו ידע רגיש מול משרד הרווחה, מול ביטוח לאומימזערית. מ

  . מועבר בטכנולוגיות וקווי תקשורת ייעודיים ומאובטחים

  

: מומלץ להטמיע מנגנוני הצפנה בין אתרי העירייה השונים כדי המלצה  -

  רמת האבטחה.להגביר את 

  

  

  

 הגדרות אבטחת מידע 5.1.5

 

רייה בכל הקשור להסדרת אבטחת מידע ונוהלי יבהתאם להסכם על הספק לעמוד בהנחיות הע

  הגישה למידע.

אין וודאות כי מכך הוסבר לביקורת כי בפועל לא הועברו דרישות אבטחת מידע לספק. כתוצאה 

  הגדרות האבטחה המופעלות על ידי הספק נאותות.

  

בפועל לא הועברו דרישות אבטחת מידע  ,בניגוד להסכם עם הספק ממצא : -

  לספק, מכאן  אין וודאות כי הגדרות האבטחה המופעלות על ידי הספק נאותות.

בעקבות ממצא הביקורת נחסמה כל גישה לספק לרשת תגובת המבוקר : 

  . העירייה, לא קיימים אצל הספק נתונים של העירייה
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לספק את דרישות האבטחה הנדרשות ממנו בהתאם : מומלץ להגדיר המלצה  -

  למוגדר בחוזה.

  

  

  

 עריכת מבדקים 5.1.6

  

  לבצע בדיקות ומבדקים ובאחריותו. , על הספקבהתאם לחוזה בתחום התקשורת עם הספק

כי בעירייה לא התקבל מידע מטעם הספק על ביצוע מבדקים כאמור ולתוצאותיהם.  נמצא

כתוצאה מכך, אין וודאות כי אמנם מבוצעים מבדקים תקופתיים וכי אמנם קיימת תכונית 

  אפקטיבית לטיפול בממצאים ככל שקיימים.

  

נמצא כי העירייה לא דרשה מהספק מידע  ,ממצא : בניגוד להסכם עם הספק -

  .וע מבדקים תקופתיים על השירות שסופק, כפי שהתחייב לבצע בחוזהעל ביצ

  . המלצת הביקורת מקובלתתגובת המבוקר : 

  

תוצאות המבדקים המבוצעים על ידי להקפיד לקבל את : מומלץ המלצה  -

ן את תדירות ביצוע המבדקים, את תוצאותיהם ואת מתכונת ובחלהספק ו

  .ממבדקים אלוהטיפול בליקויים והמלצות שעולים 

  

  

  

  

  

 

 שימוש במערכות הפעלה ישנות 5.1.7

 

מתחנות העבודה הנמצאות בשימוש בעירייה מותקנת מערכת  70% -כי בכ מהסקירה נמצא 

  זה מכבר.הופסקה בה על ידי ספק התוכנה תמיכה הפעלה מיושנת שה

אבטחה שנועדו להגן על פריצות עדכוני אבטחה לרבות עדכוני תוכנה מפורסמים לא על כן, 

  המתגלות מעת לעת.

  

כתוצאה מכך העירייה חשופה לסיכון של הדבקות בקוד זדוני (וירוסים, סוסים טרויאנים 

וכו') אשר עלולים לגרום לגורם עוין להוציא מידע שלא כדין, לחבל ולהשבית את המערכות. 

דדים כן, קיים חשש שהמערכות ישמשו על ידי גורמים פליליים לצורך ביצוע מתקפות על צ

  שלישיים מבלי שהעירייה מודעת לכך.
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לגולשים באינטרנט שלא קיימות להם הגנות לאיומים  סיכוןזוהה סיכון נוסף, היצוין  עוד כי 

  מהעדר שימוש בגרסה עדכנית. שונים, דבר הנובע

  

שימוש בתוכנות הפעלה לא עדכניות חושף את מערכות המחשב של ממצא :  -

בקוד זדוני (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו') אשר לסיכון של הדבקות העירייה 

עלולים לגרום לגורם עוין להוציא מידע שלא כדין, לחבל ולהשבית את 

המערכות. כן, קיים חשש שהמערכות ישמשו על ידי גורמים פליליים לצורך 

  .ביצוע מתקפות על צדדים שלישיים מבלי שהעירייה מודעת לכך

  מקובלת. המלצת הביקורתתגובת המבוקר : 

  

מומלץ להיערך לשדרוג המערכות בהקדם למערכת מודרנית : המלצה  -

  הנתמכת על ידי הספק.

  

  

  

  

 עדכוני תוכנה 5.1.8

 

הוסבר לביקורת כי בעבר נעשה שימוש במנגנון אוטומטי להפצת עדכוני תוכנה בקרב 

מנגנון מקובל המבטיח הפצה נאותה של עדכוני  באמצעות , זאתהשרתים ותחנות העבודה

תוכנה בקרב המערכות באופן המקטין את הסיכון לחשיפה הנובעת משימוש במערכת בלתי 

  מעודכנת. 

  

כי בשל קשיים טכניים הופסק השימוש במערכת. העדר השימוש במערכת ושימוש  נמצא

בתהליך עדכון ידני מעמיד את העירייה בחשיפה להעדר עדכון מערכותיה במועד וכתוצאה 

  מכך חשיפה  לסיכון הכרוך בקוד זדוני.

  

אי שימוש במנגנון אוטומטי להפצת עדכוני תוכנה בקרב השרתים ממצא :  -

חושף את העירייה למצב של  דה (מבוצע בעירייה בצורה ידנית)ותחנות העבו

העדר עדכון  מערכותיה במועד וכתוצאה מכך חשיפה  לסיכון הכרוך בקוד 

  זדוני.

הפעלת מנגנון אוטומטי דורש תשומות כוח אדם לבדיקה יום תגובת המבוקר : 

  יומית של העדכונים.

  

בהפעלת מנגנון עדכון אוטומטי מומלץ  לבחון את הקשיים הטכניים : המלצה  -

  ולבחון החזרתו לשימוש בהקדם.
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 גישת גורמי חוץ למחשב 5.1.9

  

בעירייה מופעלת אפשרות להתחבר לרשת הפנימית באמצעות חיבור וירטואלי ברשת מוצפנת, 

המנגנון מאפשר לגורמים שונים כגון מנהלים, ספקים ועובדים המורשים לכך לגשת לרשת 

  .טשת חיצונית באמצעות רשת האינטרנהמחשב של העירייה מר

  

. FireWall -הבקרה על תצורת התחברות זו מבוססת על מנגנון המוטמע בשערי הרשת; בשרת 

משתמש המעוניין לגשת נדרש להזדהות בפני המערכת בשם משתמש וסיסמה בטרם מקבל גישה 

  לרשת הפנימית.

  

בשל סיכון הכרוך בגישת מורשים בלתי מורשים מרשת האינטרנט, נהוג ליישם תהליך ל"הזדהות 

חזקה" של המשתמש המבקש להתחבר. הזדהות חזקה הנפוצה בשימוש הינה שילוב של שם 

למכשיר הסלולארי של המשתמש   SMS - משתמש וסיסמה יחד עם הזנת קוד ייחודי הנשלח ב

זו נועדה לחסום גורם בלתי מורשה אשר השיג סיסמה של  במהלך בקשת ההתחברות. בקרה

  משתמש לגיטימי.

  

 -מהסקירה שערכנו נוכחנו כי בעירייה לא יושם מנגנון להזדהות חזקה אע"פ שמערכת ה

Firewall .המותקנת בחברה כוללת את המערכת למשלוח הודעות לצורך אימות המשתמש 

בלתי מורשים אשר ישיגו סיסמת משתמש כתוצאה מהאמור העירייה חשופה לגישת גורמים 

  לגיטימי.

  

בעירייה לא יושם מנגנון להזדהות חזקה למרות שמבחינה טכנולוגית ממצא :  -

לצורך אימות משתמש לגיטימי),  SMSקיימת תמיכה לכך (משלוח הודעות 

חשופה לגישת גורמים בלתי מורשים אשר ישיגו סיסמת מכאן העירייה 

  משתמש לגיטימי.

לרוב המוחלט של המשתמשים ההמלצה אינה רלוונטית, רק בוקר : תגובת המ

משתמשים בודדים שהם כולם ספקי שירות רלוונטיים להמלצת הביקורת, 

ההנחה כי יישום ההמלצה מול משתמשים אלה יקשה מאוד על העבודה וידרוש 

  משאבי תמיכה נוספים.

  

להפעיל מנגנון להזדהות חזקה, אשר יחייב כל משתמש מומלץ  : המלצה  -

הניגש לרשת הפנימית להזדהות באמצעות סיסמא וכן באמצעות מספר הנשלח 

  .SMSאליו באמצעות הודעת 
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 הזדהות ברשת המחשב 5.1.10

  

  מתבצעות באמצעות דרישה לסיסמא בגודל וצרוף מסוים.בקרות הגישה ברשת המחשב 

בקרה החוסמת את חשבון המשתמש ברשת המחשב לאחר מספר מהסקירה עולה כי לא מיושמת 

  ה.) תוך שימוש בסיסמה שגויLoginניסיונות להיכנס (

  

) brute force attackכתוצאה מכך, קיימת חשיפה לסיכון בו גורם עוין יפעיל מערכת אוטומטית (

 לאחזור סיסמאות באמצעות ניסיונות חוזרים בסיסמאות שונות וזאת באמצעות שימוש

  שונות של סיסמאות.  תבמערכת אוטומטית המנסה קומבינציו

ניסיון חדירה כאמור לא יחסם וכתוצאה מכך קיימת חשיפה מהותית לחדירת גורמים בלתי 

  מורשים.

  

בעירייה לא יושמה בקרה לחסימת חשבון משתמש לאחר מספר ממצא :  -

  .ניסיונות להתחבר לרשת בסיסמאות שגויות

ממצא הביקורת יושמה בקרה החוסמת את החשבון  בעקבותתגובת המבוקר : 

  לאחר מספר ניסיונות גישה עם סיסמאות שגויות.

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 שימוש בתחנות עבודה באתרים מרוחקים 5.1.11

  

(תחנות  Stand-aloneמהסקירה עולה כי קיימים אתרים בהם מותקנות תחנות עבודה בתצורת 

  שאינן נשלטות על ידי שרתי הרשת) וכתוצאה אין וודאות לגבי רמת האבטחה בתחנות אלו. 

 Domainתצורה זו מיושמת בשל העדר רשת זמינה לחיבור המחשבים לרשת המחשב בתצורת 

  כפי שמחוברות התחנות במתחם העירייה.

  

קוד זדוני אשר ישמש שימוש בתחנה בתצורה האמורה מעמידה את העירייה בסיכון לחדירת 

 .תוקפים לפריצה לרשת העירייה
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נמצא כי צורת העבודה עם תחנות שאינן נשלטות על ידי שרתי ממצא :  -

העירייה, מעמידה את העירייה בסיכון לחדירת קוד זדוני אשר ישמש תוקפים 

  לפריצה לרשת העירייה.

  הבעיה.הממצא מקובל, יימצא פתרון לתחנות בהם מתקיימת תגובת המבוקר : 

  

להתקין תחנת עבודה מוקשחת במקרים בהם לא ניתן מומלץ  : המלצה  -

  להתקין תחנה שנשלטת על ידי שרתי העירייה.

  

  

 

 מערכות אנטי וירוס 5.1.12

  

לא תוכנת אנטי וירוס בשל העדר למותקנות תחנות  בהםאתרים קיימים מהסקירה עולה כי 

בקבצי "חתימות" עדכניים (קבצים גישה לרשת האינטרנט לצורך עדכון תוכנת האנטי וירוס 

  הכוללים הגדרות לוירוסים חדשים המתעדכנים מעת לעת).

  קיום תחנות עבודה ללא הגנה כנגד קוד זדוני מהווה חשיפה לפגיעה בכלל הרשת.

  

כלל או שמותקנת  וירוסנמצא כי קיימות תחנות בהן לא מותקן אנטי ממצא :  -

כנגד כלל או קוד הגנה עדכני, , קיום תחנות עבודה ללא הגנה גרסא לא עדכנית

  קוד זדוני מהווה חשיפה לפגיעה בכלל הרשת.

אכן בתחנות שלא מחוברות לאינטרנט לא מותקנת תוכנת תגובת המבוקר : 

  אנטי וירוס, בתחנות בהן קיימת תוכנת אנטי וירוס קיים מערך עדכונים שוטף.

  

ת אנטי וירוס בכל תחנה הנמצאת בשימוש להתקין מערכמומלץ  : המלצה  -

  העירייה, ולוודא כי בכל תחנות העבודה נמצא אנטי וירוס מעודכן.

  

  

  

 מערכת הקונטרה 5.1.13

  

  מערכת המידע המרכזית הנמצאת בשימוש הינה מערכת "קונטרה". 

ומנהלת את כל תקציב העירייה, מערך  מערכת אשר פותחה במיוחד בהתאם לדרישות העירייה

  .הרכש, המלאי, הנהלת החשבונות וכד'

  אינה מיטבית. הזדהות בכניסה למערכת

  , טרם טופלו ותוקנו על ידי העירייה.2007ממצאים אשר הועלו כבר בדוח ביקורת בנושא משנת 
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קיימת כתוצאה מהאמור שמות בקרות מקובלות בהליך הכניסה למערכת, כן נמצא כי לא מיו

ין כי במערכת קיים מידע חיוני וחלקו מוגן בחוק הגנת פה לגישה בלתי מורשה למערכת. יצוחשי

  הפרטיות המחייב שימוש בבקרות אבטחת מידע מקובלת.

  נושא ניהול מאגרי המידע המוגנים בחוק, על ידי העירייה לא כלול בהיקף ביקורת זו. 

  

באופן הגישה למערכת, שהועלו  נמצא כי ליקויים בנושא יישום בקרותממצא :  -

. כתוצאה מהאמור קיימת , טרם תוקנו על ידי העירייה2007בביקורת משנת 

חשיפה לגישה בלתי מורשה למערכת. יצוין כי במערכת קיים מידע חיוני 

וחלקו מוגן בחוק הגנת הפרטיות המחייב שימוש בבקרות אבטחת מידע 

 .מקובלת

 

בנושא בקרות הליך הכניסה למערכת, כך מומלץ לתקן את הליקויים המלצה :  -

  .שהבקרות יספקו הגנה ברמה המקובלת כיום

  

  

 

 אדמינדסטוטר מקומי 5.1.14

  

תמשים הרשאות מנהל מערכת מקומיות כי בכל תחנות העבודה הוקצו למש נמצא

)Adminstrator:במצב זה קיימת חשיפות כדלקמן .(  

להתקין תוכנות, משתמש עלול לבצע שינויים בלתי מורשים בתחנת העבודה,  )1

להסיר בקרות מותקנות ובכך ליצור חשיפות אבטחה (לדוגמא: ביטול שומר מסך 

  המטריד אותו).

קוד זדוני אשר יחדור למערכת יפעל תחת חשבון משתמש מנהל, יקבל הרשאות  )2

 ניהול תחנה ובכך תתאפשר פגיעה מקסימאלית  אף ללא ידיעת המשתמש.

  

נמצא כי קיימות הרשאות רחבות מאוד לכל משתמש בתחנת העבודה שלו, דבר ממצא :  -

  .היכול לגרום לחשיפות אבטחה במערכת העירייה 

תגובת המבוקר : מגוון מערכות המידע במערכת העירייה דורשות בחלקן הרשאות 

גבוהות, לשם מתן אפשרות לעבודה במערכות אלה לא ניתן לצמצם את ההרשאות 

בנוסף הורדת הרשאות יקשה מאוד על מתן שרות ותמיכה טכנית רת. כהמלצת הביקו

 מרחוק.

  

  

לצמצם את הרשאות המשתמשים בתחנות העבודה למינימום הנדרש מומלץ  : המלצה  -

  .ולהסיר הרשאות מנהל מקומי
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  firewallהגדרות  5.1.15

  

נמצאה הגדרה המאפשרת חיבור לרשת שאינה בשימוש.  Firewall -בסקירת הגדרות שרת ה 

  לאור הערת הביקורת ההגדרה הוסרה.
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 תמצית מנהלים 6

 

פעילות העירייה מנוהלים באמצעות מערכות המחשב השונות בעירייה, מחלקים מהותיים 

במערכות אלה מצוי מידע רגיש רב על תושבי העיר, מערך הרווחה והחינוך של העירייה וכיוצא 

   בזה.

תפעול יעיל ובטוח של מערכות המחשב בעירייה מחויבות על פי חוק ועל פי עקרונות מנהל תקין, 

בביקורת זו נערך סקר על מידת הכשירות של מערכות המידע להגן על המידע המנוהל בהן, 

  בהתאם למקובל כיום. 

  

ורשים הסקר מעלה מספר נושאים בהם נמצא כי החשיפה של העירייה לחדירת גורמים לא מ

למערכת הינה מעל המקובל, לדעת הביקורת על הנהלת העירייה לקיים דיון מעמיק בנושאים 

מהסיכונים מצדיקים השקעת שהועלו בביקורת ולקבל תוכנית לניהול סיכונים אשר תגדיר איזה 

  הקטנתם. משאבים ל

  

  להלן פרוט עיקר המלצות הביקורת לאור הממצאים :

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית תקציבית המאפשרת שדרוג מערכות מחשב בכל  -

 תקופה סבירה (שלוש עד חמש שנים). 

 

המלצה : מומלץ להגדיר לספק את דרישות האבטחה הנדרשות ממנו בהתאם  -

 למוגדר בחוזה.

 

המלצה : מומלץ להקפיד לקבל את תוצאות המבדקים המבוצעים על ידי הספק  -

ת ביצוע המבדקים, את תוצאותיהם ואת מתכונת הטיפול בליקויים ולבחון את תדירו

 והמלצות שעולים ממבדקים אלו.

  

המלצה : מומלץ להיערך לשדרוג המערכות בהקדם למערכת מודרנית הנתמכת על  -

 ידי הספק.

 

המלצה : מומלץ  לבחון את הקשיים הטכניים בהפעלת מנגנון עדכון אוטומטי  -

 ם.ולבחון החזרתו לשימוש בהקד

  

המלצה : מומלץ  להתקין תחנת עבודה מוקשחת במקרים בהם לא ניתן להתקין  -

 תחנה שנשלטת על ידי שרתי העירייה.
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המלצה : מומלץ לתקן את הליקויים בנושא בקרות הליך הכניסה למערכת, כך  -

 שהבקרות יספקו הגנה ברמה המקובלת כיום.

 

העבודה למינימום המלצה : מומלץ  לצמצם את הרשאות המשתמשים בתחנות  -

 הנדרש ולהסיר הרשאות מנהל מקומי.
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 בנושא ביקורת .5

 

 התנהלות לשכת ראשת העירייה

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –. כללי  1

  

100  

  . מטרות הביקורת2

  

101  

  .תאור כללי של מהלך הביקורת3

  

101  

  . עיקרי הממצאים4

  

102-103  

  . פרוט הממצאים5

  

104-110  

  111  . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .1

  

בנושא הרשויות המקומיות (להלן "דוח מבקר המדינה") עסק בין  2010דוח מבקר המדינה משנת 

השאר בביקורת על לשכות ראשי ערים (עיריית ערד לא בין הלשכות שבוקרו על ידי מבקר 

  המדינה). 

  על פי מבקר המדינה : 

  על לשכת ראש העיר לקיים עקרונות מנהל תקין : חוקיות, שקיפות ויעילות. 

  

חובת הזהירות מחייבת את ְמָשֵרת הציבור לנקוט, בנסיבות העניין, את כל האמצעים הנדרשים 

למניעת נזקים, הוצאות יתרות או הוצאות שלא על פי דין. חובת האמון עניינה מחויבות לפעול אך 

  התפקיד, ולא לקידום עניינים פרטיים או אחרים הזרים לתפקיד.ורק לקידום מטרות 

  

לשכת ראש הרשות היא נקודת מפגש הלכה למעשה בין ראש הרשות ובין אזרחים ואורחים. ככזו 

היא משמשת סמל שלטוני וייצוגי, ולכן עליה לעמוד בנורמות של אסתטיקה ונוחות עבודה, לשדר 

   ו, אם כי ללא ראוותנות מנקרת עיניים.ייצוגיות ההולמת את המקום ואת מעמד

  

דוח מבקר המדינה העלה מספר ליקויים אשר אחד מהעיקריים שבהם היה, חוסר הגדרת 

  קריטריונים לפעילות, תקציב, וכוח אדם הנדרשים בלשכת ראש עירייה על ידי משרד הפנים. 

  

, מכאן פעילות לשכת עד לסיום כתיבת דוח ביקורת זה, משרד הפנים טרם גיבש מדיניות בנושא

ות זאת לדעת , למרלכללים שנקבעו על ידי הרגולטור ראשת העירייה, לא יכולה להבחן בהתאם

המשווה את הקריטריונים הראויים להתנהלות על פי מבקר המדינה  דיקהניתן לקיים ב הביקורת

  . שנכללו בדוח מבקר המדינה להתנהלות בפועל בעירייה וכן בהשוואה לערים אחרות

  

ללשכת ראש העירייה תפקיד חשוב בהתנהלות העירייה ובקביעת אסטרטגיה ותדמית העירייה, 

  על אחת כמה וכמה בעיריית ערד בה לא מונתה ועדת הנהלה. 

  

מעבר לפן הייצוגי של לשכת ראשת העירייה מול תושבי העיר ומול גורמי חוץ שונים (יזמים, 

הביצועי המתבטא בקבלת החלטות ניהוליות,  פוליטיקאים, פילנתרופים, ואחרים), קיים הפן

  ריכוז פעילות מועצת העירייה ואחריות על מימוש החלטות המועצה.

  

בחרתי לקיים ביקורת בנושא התנהלות לשכת ראשת העירייה, לאור חשיבות התנהלות הלשכה 

  בעיקר בנוגע לניטור אחר מעקב משימות, תדמית העירייה והתנהלות מול גורמים חיצוניים.
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 מטרת הביקורת .2

 

בחינת התנהלות שוטפת של לשכת ראשת העירייה בהשוואה להמלצות מבקר 

 . 2010המדינה בדוח ביקורת מבקר המדינה בנושא לשכות ראשי ערים לשנת 

 

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 החשבונות הממוחשבת של העירייה. בחינת מערכת -

 בחינת מערכת השכר של העירייה ותשלומי השכר לעובדי לשכת ראשת העירייה. -

 בחינת מסמכי דיווח על חופשות ונסיעות לחו"ל. -

  ראיונות עם : -

 ראשת העירייה.  –גברת טלי פלוסקוב  .4

 מנהלת לשכת ראשת העירייה. –גברת ענת אמר  .5
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 עיקרי הממצאים .4

  

בניגוד לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, לשכת ראשת העירייה אינה ממצא :  5.1

 מונגשת (הגישה במדרגות בלבד).

תגובת המבוקר : בפועל במידה ותואמו פגישות עם אנשים בעלי מוגבלויות שאינם יכולים 

  להשתמש במדרגות, הועבר מיקום הפגישה למקום נגיש.

 

על העירייה לשלם לנבחרים בתום כל קדנציה  ממצא : בהתאם להוראות משרד הפנים 5.2

יתרת ימי חופשה שלא נוצלו. נמצא כי בניגוד לדין התשלום הוגדר בתלוש השכר כפטור 

 מביטוח לאומי.

  בהתאם לדין. לאור ממצא הביקורת תגובת המבוקר : הגדרת רכיב השכר תוקנה

 

א מתייחס לכל , ל 2014ממצא : נוהל שימוש ברכבי ליסינג שגובש בעירייה בשנת  5.3

הנקודות שהעלה מבקר המדינה בנושא (המלצה על פרסום הנחיות לזכאות לרכב צמוד, 

 סוגי הוצאות שזכאי העובד בגין הרכב, לרבות נזקים הנגרמים לרכב).

ביקור וכיבוד, המגדיר טפסים למילוי לכל אירוע.  –ממצא : בעיריית ערד נוהל עבודה  5.4

תאריכי לא קיימים טפסי דיווח בדבר , בפועל לא התנהלה הלשכה בהתאם לנוהל

 ותקציב הכיבוד לכל אירוע. זהותם ,הישיבות, מספר המשתתפים

  תגובת המבוקר : טופס שכזה גובש לאחרונה.

   

ראשת העירייה מבקשת חוות דעת ממצא : בניגוד להמלצות מבקר המדינה, אין לשכת  5.5

  מקדימות מהגורמים המקצועיים לפני קיום פגישות עם גורמי חוץ שונים.

תגובת המבוקר : בדרך כלל לפני פגישות מהותיות עם גורמי חוץ מתקיימת ישיבת הכנה 

פנימית עם בעלי התפקידים הרלוונטיים לפגישה מהמערכת ומתואם מתווה מוסכם לגבי 

 מול גורמי החוץ.המשך ההתנהלות 

 

 ממצא : לא קיימים נהלי תיעוד ולא נהלים להפצת התיעוד של ישיבות עם גורמי חוץ. 5.6

תגובת המבוקר : לא קיים נוהל אך התיעוד הוא שיטתי הן ביומן והן במערכת הקונטרה. 

  פרוטוקולי הישיבות עם גורמי חוץ מופצים למשתתפים.

  

  

 

 תתפים בישיבות עם גורמי חוץ.ממצא : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המש 5.7
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 . תגובת המבוקר : אכן לא קיים נוהל , משתתפי הפגישה מוזמנים בהתאם למהות הפגישה

   

 הנהלה.להפצת התיעוד של ישיבות ממצא : לא קיימים נהלי תיעוד ולא נהלים  5.8

 

 ממצא : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המשתתפים בישיבות הנהלה.  5.9

  

לניטור ופיקוח על מעקב החלטות של מועצת העירייה, ישיבות ממצא : לא קיים מערך  5.10

 הנהלת העירייה, פגישות עם גורמי חוץ וועדות העירייה.
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  בחינת התנהלות שוטפת של לשכת ראשת העירייה.

  

 כללי 5.1.1

  

ללשכת ראש העירייה תפקיד חשוב בהתנהלות העירייה , בניטור אחר מעקב משימות ויישום 

  החלטות ותדמית העירייה, על אחת כמה וכמה בעיריית ערד בה לא מונתה ועדת הנהלה. 

  

מעבר לפן הייצוגי של לשכת ראשת העירייה מול תושבי העיר ומול גורמי חוץ שונים (יזמים, 

פילנתרופים, ואחרים), קיים הפן הביצועי המתבטא בקבלת החלטות ניהוליות, פוליטיקאים, 

  ריכוז פעילות מועצת העירייה ואחריות על מימוש החלטות המועצה והוועדות השונות.

  

  פן ייצוגי

  אירוח.  -

  נאומים טקסים. -

  מכתבי מענה למוסדות ולפרטיים בנושאים שונים. -

  מענה לתלונות תושבים.  -

  והכנת סדר יום מועצת העירייה.מענה לשאילות  -

  

  

  פן ביצועי

 ניהול תקציב הוצאות לשכת ראשת העירייה. -

  קביעת היקף פרויקטים וסדרי עדיפויות. -

  ייזום פרויקטים חדשים. -

  מעקב אחר ביצוע פרויקטים -

  ניהול ועדות היגוי. -

  אישור חופשות והשתלמויות. -

  

  

  

  

  

  2010ביקורת מבקר המדינה בנושא לשכות ראשי ערים בשנת  5.1.2
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בדוח ביקורת מבקר המדינה נמצאו ליקויים שונים בהתנהלות לשכות ראשי הערים שנבדקו על 

לשכות המבוקרות) , להלן המלצות מבקר נכללה בין העיריית ערד לא לשכת ראשת ידי המבקר (

  המדינה למשרד הפנים בהתאם לממצאי דוח הביקורת :

  

להמליץ על המבנה הפיזי הרצוי של הלשכות, לרבות שטחן, המפרט הטכני שלהן ופרטי הריהוט . 1

שיכילו, תוך מרווח סביר בהתחשב בשיקול דעתה של הרשות ובמאפייניה השונים כגון שטחה, מספר 

  תושביה, והיקף פעילותה. 

בנה הארגוני של כל להגדיר את תקן כוח האדם בכל לשכה של ראש רשות מקומית, לבחון את המ  .2

חודיים. כמו כן, לקבוע את התנאים ירשות ורשות ולקבוע אם הוא עולה בקנה אחד עם מאפייניה הי

  הנלווים לשכרם של עובדי הלשכות בתפקידיהם השונים.

להסדיר את נושא שעות הכוננות של העובדים ברשויות המקומיות בכלל ואת אלה של עובדי לשכת   .3

  בוע את אמות המידה ואת התנאים הנדרשים מעובדים לקבלת התוספת.ראש הרשות בפרט ולק

לפרסם הנחיות בנוגע לזכאות של ראש לשכת ראש רשות מקומית לרכב צמוד ובנוגע לסוגי ההוצאות   .4

שהוא זכאי להחזר עבורן, לרבות נושא הנזקים הנגרמים לכלי רכב הצמוד לראש הרשות (או לבעלי 

  ות).תפקידים בכירים אחרים ברש

להנחות את הרשויות המקומיות כי על פי החוק אסור שתשלום קנס בגין עברות תנועה וחניה שביצע   .5

  ראש הרשות (או בעלי תפקידים בכירים אחרים ברשות) ימומן מקופת הרשות המקומית.

לקבוע הנחיות בנושאים שונים כגון: הנחיות בדבר תשלום עבור נסיעות של ראש הרשות ועובדי   .6

פעמיות לראשי רשויות -כתו בכבישי אגרה מקופת הרשות ובדבר מתן הלוואות ומקדמות חדלש

  מקופתן.

לקבוע בהנחיות או בנהלים אמות מידה ראויות וצנועות לסוגו ולכמותו של הכיבוד שיונהג בישיבות   .7

  ובאירועים אחרים המתקיימים דרך קבע בלשכות ראשי הרשויות ולכמותו.

כתוב את נושא הנסיעות לחו"ל של ראשי הרשויות, של נבחרי הציבור ושל בעלי להסדיר בנוהל   .8

  תפקידים בלשכות ראשי הרשויות.

  לעקוב אחרי החזרים של כספים שהוצאו שלא כדין על ידי מקבליהם לקופות הרשויות המקומיות.  . 9

  

יל, בהתאם נכון לסיום מועד ביקורת זו, טרם הגדיר משרד הפנים את הנקודות המפורטות לע

  לקביעת מבקר המדינה. 

בכל מקרה בחרתי לקיים את הביקורת על לשכת ראשת העירייה בין השאר בהתאם לנקודות 

  .2010שהעלה מבקר המדינה בדוח הביקורת לשנת 

  

  

  

 

 בחינת התנהלות לשכת ראשת העירייה בהתאם לחלק מהקריטריונים 5.1.3

 על ידי משרד הפנים.שמבקר המדינה העלה בדוח הביקורת כראויים להגדרה 
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להמליץ על המבנה הפיזי הרצוי של הלשכות, לרבות שטחן, המפרט הטכני שלהן ופרטי  .1

הריהוט שיכילו, תוך מרווח סביר בהתחשב בשיקול דעתה של הרשות ובמאפייניה 

  השונים כגון שטחה, מספר תושביה, והיקף פעילותה. 

 מבנה. -לשכת ראש העירייה   .א

לשכת ראשת העירייה בקומה השנייה, באחד ממבני המשרדים בעיריית ערד ממוקמת 

המרכיבים את מתחם העירייה. הלשכה כוללת מבואה להמתנה, שתי עמדות מזכירות ואת 

חדר ראשת העירייה, בהשוואה לערים אחרות, מתחם לשכת ראשת העירייה אינו חריג, לא 

  בגודלו ולא בעיצובו ומתאים לצרכים הקיימים.

  באמצעות מדרגות בלבד, לא בוצעו סידורי הנגשה לאנשים עם מוגבלות.העלייה ללשכה 

  

ממצא : בניגוד לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, לשכת ראשת העירייה  -

 אינה מונגשת (הגישה במדרגות בלבד).

תגובת המבוקר : בפועל במידה ותואמו פגישות עם אנשים בעלי מוגבלויות שאינם 

 דרגות, הועבר מיקום הפגישה למקום נגיש.יכולים להשתמש במ

 

 המלצה : מומלץ לקדם פתרון הנגשה ללשכת ראשת העירייה. -

  

 ריהוט. –לשכת ראשת העירייה   .ב

ולא בעיצובו  אשת העירייה אינו חריג, לא בעלותובהשוואה לערים אחרות, ריהוט לשכת ר

  ומתאים לצרכים הקיימים.

  

  

  

ראש רשות מקומית, לבחון את המבנה הארגוני  להגדיר את תקן כוח האדם בכל לשכה של .2

חודיים. כמו כן, ישל כל רשות ורשות ולקבוע אם הוא עולה בקנה אחד עם מאפייניה הי

  לקבוע את התנאים הנלווים לשכרם של עובדי הלשכות בתפקידיהם השונים.

 מבנה ארגוני.  .א

  לשכת ראשת העירייה מונה בערד ארבע בעלות תפקידים :

 ראשת העירייה. -

 מנהלת לשכת ראשת העירייה. -

 ).2014עוזרת ראשת העירייה (החלה לעבוד בנובמבר שנת  -
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 מזכירת ראשת העירייה.  -

  

לשכת ראשת בהשוואה לערים אחרות ובהתחשב בעומס העבודה בפועל, כוח האדם של 

  .העירייה אינו חריג

  

 תנאים נלווים לשכר.  .ב

חריגים מהותיים, נמצאה טעות בהגדרת  /תשלומיםבסקירת תלושי השכר לא נמצאו תנאים

  רכיב שכר "פדיון ימי חושפה" בתלוש ראשת העירייה.

  

ממצא : בהתאם להוראות משרד הפנים על העירייה לשלם לנבחרים בתום כל  -

התשלום הוגדר בתלוש כי בניגוד לדין קדנציה יתרת ימי חופשה שלא נוצלו. נמצא 

 השכר כפטור מביטוח לאומי.

 : הגדרת רכיב השכר תוקנה בהתאם לדין. תגובת המבוקר

 

  

להסדיר את נושא שעות הכוננות של העובדים ברשויות המקומיות בכלל ואת אלה של  .3

עובדי לשכת ראש הרשות בפרט ולקבוע את אמות המידה ואת התנאים הנדרשים 

  מעובדים לקבלת התוספת.

ות כוננות לעובדי בסקירת תלושי השכר לא נמצאו תשלומים מהותיים/חריגים בגין שע

  הלשכה.

  

  

לפרסם הנחיות בנוגע לזכאות של ראש לשכת ראש רשות מקומית לרכב צמוד ובנוגע  .4

לסוגי ההוצאות שהוא זכאי להחזר עבורן, לרבות נושא הנזקים הנגרמים לכלי רכב הצמוד 

 לראש הרשות (או לבעלי תפקידים בכירים אחרים ברשות).

בנושא רכבי ליסינג לבכירים,  2013העירייה לשנת בעקבות דוח מבקר  2014במהלך שנת 

הוגדר נוהל שימוש ברכבי ליסינג בעירייה, אשר הסדיר חלק מהנושאים שהועלו על ידי 

  מבקר המדינה. 

, לא מתייחס לכל  2014ממצא : נוהל שימוש ברכבי ליסינג שגובש בעירייה בשנת  -

חיות לזכאות לרכב הנקודות שהעלה מבקר המדינה בנושא (המלצה על פרסום הנ

 צמוד, סוגי הוצאות שזכאי העובד בגין הרכב, לרבות נזקים הנגרמים לרכב).
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המלצה : מומלץ לעדכן את נוהל שימוש ברכבי ליסינג בעירייה בהתאם לנקודות  -

 שהעל המבקר המדינה בביקורת בנושא.

  

  

  

הכיבוד שיונהג  לקבוע בהנחיות או בנהלים אמות מידה ראויות וצנועות לסוגו ולכמותו של .5

  בישיבות ובאירועים אחרים המתקיימים דרך קבע בלשכות ראשי הרשויות ולכמותו.

לחודש לרכישת ₪  1,000רשאית להוציא דרישה בגובה של עד בערד לשכת ראשת העיר 

כיבוד. הכיבוד כולל כיבוד קל לטובת ישיבות בלשכת ראשת העירייה, לשכת מנכ"ל 

עירייה, וישיבות בחדרי הישיבות של העירייה (ישיבות העירייה, לשכות סגני ראשת ה

  מועצת עיר, ישיבות רבות משתתפים, ועדות שונות וכד').

  

 ממצא : בניגוד לתקנות הרכש לא נערכה תוכנית צריכה רבעונית לצרכי כיבוד. -

₪ )  1000תגובת המבוקר : בפועל אנו מקפידים שלא לחרוג מההקצאה החודשית ( 

מגיעים לקצובה זו.  לא ניתן לאמוד ולצפות מראש הוצאות כיבוד  וקורה אף שאנו לא

  מאחר וביקורי אחמ"ים דינאמיים ואינם צפויים תמיד מראש.

  

המגדיר טפסים למילוי לכל  ,ביקור וכיבוד –נוהל עבודה בעיריית ערד ממצא :  -

לא קיימים טפסי דיווח בדבר , . בפועל לא התנהלה הלשכה בהתאם לנוהלאירוע

 ותקציב הכיבוד לכל אירוע. זהותם ,י הישיבות, מספר המשתתפיםתאריכ

  תגובת המבוקר : טופס שכזה גובש לאחרונה.

   

נהלים קריטריונים לנושאים שלא הוגדרו וליישם את ההמלצה : מומלץ לקבוע  -

 הקיימים בדבר כיבוד ואירוח.

  

  

נבחרי הציבור ושל להסדיר בנוהל כתוב את נושא הנסיעות לחו"ל של ראשי הרשויות, של  .6

  בעלי תפקידים בלשכות ראשי הרשויות.

לאור חוסר הגדרת קריטריונים על ידי משרד הפנים, העירייה נוהגת על פי כללי נסיעות 

לחו"ל של עובדי מדינה. סוג התשלומים ותקרתם, מחושבים על פי התקשי"ר (למרות שלא 

  חל על הרשויות המקומיות). 

  מועצת העיר. ישיבת מראש, בר כמו כן הטיסות מקבלות אישו
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  שתי טיסות לחו"ל , לא נמצאו חריגים מהותיים באישור הטיסות ועלותן.  2014בשנת 

  

  

  בחינת התנהלות לשכת ראשת העירייה בערד:מול  נושאים נוספים שהועלו בדוח מבקר המדינה

  

  פגישות בין ראשי רשויות לגורמי חוץ 

קבע נהלים בנושא קיום פגישות בין ראשי רשויות  לפי דוח מבקר המדינה : משרד הפנים לא

לגורמי חוץ (בלשכה ומחוצה לה). נהלים כאלה צרכים לכלול כללים לרישום ולתיעוד של הפגישות 

  וכן כללים לכתיבת סיכומי פגישות ונהלים להפצתם.

  נושאים שיש להסדיר : 

 נהלי תיעוד. .1

גבי נושאי הפגישה הגדרת קבלת חו"ד מקדימות מהגורמים המקצועיים בעירייה, ל .2

 מותר/אסור.

נהלי הרכב המשתתפים בכל סוג של ישיבה כאמור (יזמים, פילנתרופים, אנשי השלטון  .3

 המרכזי וכד').

  נהלי פרסום תיעוד הפגישה, לגורמים הרלוונטיים ברשות.  .4

   

  

ממצא : בניגוד להמלצות מבקר המדינה, אין לשכת ראשת העירייה מבקשת חוות  -

 מהגורמים המקצועיים לפני קיום פגישות עם גורמי חוץ שונים. דעת מקדימות

תגובת המבוקר : בדרך כלל לפני פגישות מהותיות עם גורמי חוץ מתקיימת ישיבת 

הכנה פנימית עם בעלי התפקידים הרלוונטיים לפגישה מהמערכת ומתואם מתווה 

 מוסכם לגבי המשך ההתנהלות מול גורמי החוץ.

 

הלי תיעוד ולא נהלים להפצת התיעוד של ישיבות עם גורמי ממצא : לא קיימים נ -

 חוץ.

תגובת המבוקר : לא קיים נוהל אך התיעוד הוא שיטתי הן ביומן והן במערכת 

 הקונטרה. פרוטוקולי הישיבות עם גורמי חוץ מופצים למשתתפים.

 

 ממצא : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המשתתפים בישיבות עם גורמי חוץ. -

וקר : אכן לא קיים נוהל , משתתפי הפגישה מוזמנים בהתאם למהות תגובת המב

 . הפגישה

  

 

המלצה : מומלץ להסדיר נושא פגישות עם גורמי חוץ בהתאם להמלצות מבקר  -

 המדינה. 
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  ישיבות הנהלה / ועדת הנהלה

  בעיריית ערד לא מונתה ועדת הנהלה שהיא ועדת רשות המוגדרת בפקודת העיריות כך : 

  :ועדת הנהלה  ועדת הנהלה  לפקודת העיריות [נוסח חדש] "    147"סעיף 

יה בכל הנוגע לביצוע י(א) המועצה רשאית לבחור מבין חבריה ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לייעץ לראש העיר
  תפקידיו, ושתשמש ועדה לכל ענין שאינו בתחום סמכותה של ועדה אחרת, קבועה או ארעית. 

  יהיו ראש העיריה, סגניו וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע את מספרם ותבחר אותם.(ב) חברי ועדת ההנהלה 

  

ה, מנכ"ל העירייה, בפועל מתקיימות ישיבות הנהלה בנוכחות ראשת העירייה, סגני ראשת העיריי

  מנהלי מחלקות רלוונטיים לנושא הדיון. יועמ"ש, גזבר ו

כך שאין כל מעקב אחר מילוי ההחלטות  אין כל תיעוד להחלטות המתקבלות בישיבות ההנהלה,

  שהתקבלו הישיבות אלה. 

  

 הנהלה. להפצת התיעוד של ישיבות ממצא : לא קיימים נהלי תיעוד ולא נהלים -

 

 ממצא : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המשתתפים בישיבות הנהלה.  -

 

המלצה : מומלץ להסדיר נושא ישיבות הנהלה לכל הפחות בעניין התיעוד והרכב  -

 משתתפים בישיבות.ה

  

ממצא : לא קיים מערך לניטור ופיקוח על מעקב החלטות של מועצת העירייה,  -

 ישיבות הנהלת העירייה, פגישות עם גורמי חוץ וועדות העירייה.

  
  

  

  

 

  תמצית מנהלים. 6

  

נושא התנהלות לשכות ראשי הרשויות המקומיות טרם הוסדר על ידי משרד הפנים, למרות זאת 

העירייה לקבוע דרך התנהלות על פי הקווים המנחים שהעלה מבקר המדינה בדוח באפשרות 

  הביקורת שלו בנושא התנהלות לשכות ראשי ערים.

  

מחד נמצא כי בעיריית ערד לא נקבעו נהלי עבודה מסודרים ברוב הנושאים אשר נבחנו ואשר 

פות), אך מאידך לא צוינו בדוח מבקר המדינה כתורמים למינהל תקין (חוקיות, יעילות, שקי

  .2014נמצאו חריגים מהותיים בפעולות לשכת ראשת העירייה בערד בשנת 



 

111 

 

  

  להלן עיקר ההמלצות שעלו ממצאי הדוח : 

 

 המלצה : מומלץ לקדם פתרון הנגשה ללשכת ראשת העירייה. 5.1

  

המלצה : מומלץ לעדכן את נוהל שימוש ברכבי ליסינג בעירייה בהתאם לנקודות שהעל  5.2

 נה בביקורת בנושא.המבקר המדי

  
המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים לנושאים שלא הוגדרו וליישם את הנהלים  5.3

  הקיימים בדבר כיבוד ואירוח.

 המלצה : מומלץ להסדיר נושא פגישות עם גורמי חוץ בהתאם להמלצות מבקר המדינה.  5.4

 

 המלצה : מומלץ להסדיר נושא ישיבות הנהלה לכל הפחות בעניין התיעוד והרכב 5.5

 המשתתפים בישיבות.
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 בנושא ביקורת 6

  
  )106מוקד עירוני (

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –. כללי  1

  

113  

  . מטרות הביקורת2

  

114  

  .תאור כללי של מהלך הביקורת3

  

114  

  . עיקרי הממצאים4

  

115-117  

    . פרוט הממצאים5

  118-135  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  136-138  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  139-140  . תמצית מנהלים6
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 רקע –כללי  .1

  

רשות מקומית אחראית על מרבית הנושאים הקובעים את איכות החיים של תושביה, בין השאר 

  אכיפה.פיקוח ונראות פני העיר, על מערכת החינוך, רווחה, רישוי העסקים,  אחראית הרשות

  

ביותר באינטראקציה של התושב והמרכזיים המוקד העירוני הוא אחד מהכלים המשמעותיים 

מול הרשות המקומית, החל מברור מספר טלפון של מחלקה בעירייה או שעות קבלה וכלה בדיווח 

  ., שהתושב מצפה כי העירייה תסדיר במהירות וביעילותשוניםומטרדים על מפגעים 

  

שב מתגבשת בקשר הישיר מול המוקד ובצפייה לפתרון הבעיות תדמית העירייה מבחינת התו

  שהוא מעלה בצורה מקצועית ומהירה. 

  

ים למענה, תשובות מסודרות), על מנת לשם כך יש לוודא כי למוקד ניתנו הכלים (סמכויות , נהל

  .למלא את תפקידיו ביעילות ושירותיות

  

מתאימים, סמכויות  כלים סופקום לבחון את תפקוד המוקד וכן להבין הא בדוח זה ביקשתי

לעובדי המוקד על מנת לתת שירות מקצועי אמין וחווית שירות חיובית  ונהלים מסודרים

  לתושבים.  

  

כמו כן נבדק נושא תפעול מצלמות במרחב הציבורי ("מוקד רואה") שהחלו לפעול בעירייה בשלהי 

מצלמות ברחבי  9יקורת פעלו במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות (בתאריך סיום הב 2013שנת 

  העיר). 

  

הפעלת מצלמות במרחב הציבורי הינה נושא רגיש ויש לוודא כי בעקבות הצילומים והשימוש בהם 

לא נפגעת צנעת הפרט של תושבי העיר, הביקורת בדקה את צורת העבודה בעירייה לעומת 

  ההנחיות בנושא של רשם מאגרי המידע ודינים שונים.

  

ת ערד למוקד העירוני אחריות נוספת של שליחת וקבלת כל דברי הדואר של כמו כן, בעיריי

  מחלקות העירייה, הביקורת בחנה את נושא תפעול מערך הדואר מבחינת יעילות וחסכון כספי.  
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 מטרות הביקורת .2

 

 ). 106בחינת אופן התנהלות שוטפת של המוקד העירוני ( .1

 הדואר העירוניים.בחינת יעילות והתנהלות המוקד בטיפול דברי  .2

 

  

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

 .סטטוס פניות בחיתוכים שונים ובשנים שונותדוחות  סקירת -

 של העירייה.המוקד  ניהול פניותבחינת מערכת  -

 .2014מעקב אחר טיפול בתלונות שונות שהגיעו למוקד בשנת  -

 מצלמות בשטחים ציבוריים.סקירת חקיקה וזכויות הפרט בנושא  -

 סקירת תקציבי דברי דואר בשנים האחרונות בעירייה.  -

  ראיונות עם : -

 מנכ"ל העירייה.  -מר רמי נבון .4

 מנהלת מוקד עירוני  ומנהלת מכלול מידע לציבור. – גברת מעיין ויצמן שיטרית  .5

 עובדות המוקד העירוני. .6

 מנהלת מחלקת מערכות המידע בעירייה. –גברת אירית כהן  .7
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 עיקרי הממצאים 4

  

  )106בחינת אופן התנהלות שוטפת של המוקד העירוני (  – 1מטרת ביקורת מספר 

 

ממצא : בניגוד לרשויות רבות בעיריית ערד לא הוגדרה אמנת שירות לתושב. אמנה  6.1

 שמטרתה להגדיר אופן טיפול בפניה  וזמן תקן לכל פניה של תושב. 

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה 

 פנייה למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. 

 

בנושא טיפול כל מדד להשגת יעדים /או ית ערד לא הונהג כל תקן ויבעירממצא  :  6.2

  התושבים , כך שאין לדעת אם השירות הניתן הינו ראוי מקצועי ובזמן סביר.  בתלונות

 

 בעירייה חלקותחלק ממנהלי המלא הגדירו סמכויות למוקד, כך ש דממצא : בעיריית ער 6.3

מספקים תשובות לא ראויות חלקם לא מרגישים מחויבים לענות כלל לפניות המוקד, 

תשובות לאחר זמן רב, דבר הגורם בהכרח לאי שבעות רצון בקרב  וחלק אחר מספק

 התושבים המתלוננים.

  
  

ממצא  : הנהלת העירייה לא דורשת דוחות ביצוע תקופתיים לגבי מספר התלונות  6.4

במוקד ואופן ומועד הטיפול בהן, מכאן מפסידה כלי ניהולי חשוב. באמצעות נתוני 

תקציבים נדרשת וכן לזהות חסמים אחרים הבקרה ניתן להסיק מסקנות לגבי חלוקת 

 . בפעילות העירייה

   

ממצא : עיריית ערד לא השכילה ליצור מערך אחד ברור למענה לתלונות התושב. כשל  6.5

זה מביא לבזבוז משאבים עירוניים כאשר מספר גופים עוסקים באותה תלונה, אשר 

  התושב הפנה למספר גורמים בעירייה. 

ההערה מקובלת, אולם הועלתה בעיית צנעת עירייה) : תגובת המבוקר  (מנכ"ל ה

 הפרט בחלק מהתלונות והנושא יועבר לחוות דעת היועץ המשפטי.

 

ממצא : לא קיימת כל חובה על המוקד העירוני ליידע את התושב בגורל פנייתו, עובדה  6.6

 מת לאובדן האמון של התושב במערכת.אשר תור

  

  . 2010פתוחות עוד משנת  ממצא : במערכת התלונות נמצאות תלונות 6.7

  

  

 מוקד רואה –בשטחים ציבוריים  מערך המצלמות
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נרשם על ידי מנהלת המוקד ולא קיבל אישור נוהל  הרואה ממצא : נוהל הפעלת המוקד 6.8

 עבודה של העירייה כמקובל. 

  

מחלקת  ליווי שוטף שלעל ידי זכיין חיצוני, ללא  מצלמות ותיעודו בוצעה ממצא : מערך 6.9

המחשוב של העירייה, דבר היוצר תלות מוחלטת בזכיין בנושאי גיבוי ומערכות 

 התקשורת. 

 

למות המוקד הרואה לא נרשמו הקלטות מצבניגוד להנחית רשם מאגרי המידע  ממצא : 6.10

 כמאגר מידע על פי חוק.

  
  

ות ממצא : בניגוד להנחיה לא קיימת מערכת ניטור שתאפשר תיעוד ובקרה של כל ניסיונ 6.11

 הגישה למערכת, מי נחשף למידע , לאיזה סוג של מידע ומתי.

  

ממצא : בניגוד להנחיה לא הוגדר נוהל מסירת מידע לגורמי חוץ, נוהל מסודר באישור  6.12

הגורמים המקצועיים בעירייה (יועמ"ש ומנהל מערכות המידע לכל הפחות) והנהלת 

 העירייה.

  

חייבות לשמירה על סודיות, ללא בדיקת ממצא : עובדות המוקד חויבו לחתום על כתב הת 6.13

 היועץ המשפטי של העירייה את המסמך. 

  

, כמו כן אם עירייה לדרוש הקלטותממצא : בניגוד לאמור בנוהל לא הוגדרו המורשים ב 6.14

התכלית היא בטחון התושבים בלבד (כאמור על השלטים שהוצבו באתרים המצולמים), 

הקלטות במקרים של וונדליזים, או כל לדעת הביקורת אין לכאורה סמכות להוציא 

 מקרה אחר למעט בטחון התושבים (הגדרה שגם היא לא נקבעה באופן מדויק). 

תגובת המבוקר לנושא מערך המצלמות : פרויקט המצלמות (מוקד רואה) עדיין בביצוע 

. הערות הביקורת הועלו בפני מנהל 2015והוא צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת 

  ת במשרד לביטחון פנים לקבלת הבהרות. התוכני

  

  

  

 בחינת התנהלות המוקד בטיפול דברי הדואר העירוניים – 2מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : אין כל רישום המאפשר לזהות איזה מחלקות שלחו דואר ובאילו עלויות, דבר  6.15

העלול להביא לאי תמריץ לחסוך בהוצאות הדואר, מאחר ואלו לא מחושבות בתקציב 

 המחלקתי. 

יבחן מול הגזברות להחלטה האם נושא מהותי מספיק לשינוי בדרך תגובת המבוקר : 

 המתבצעת .
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ית ערד , משתמשת בשירותי הדואר, כולל תשלום על בולי הדואר ממצא : החברה הכלכל 6.16

 מתקציב העירייה באמצעות המוקד ללא כל חיוב כספי.

  

ממצא : בעקבות אימוץ נוהל דואר רשום בעירייה כחלק מהערות הביקורת ועל פי  6.17

המלצת מנהלת המוקד העירוני, ירדו הוצאות העירייה בגין דואר באלפי שקלים במהלך 

 .2014שנת 
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  )106של המוקד העירוני (בחינת אופן התנהלות שוטפת 

  

 כללי 5.1.1

  

רשות מקומית אחראית על מרבית הנושאים הקובעים את איכות החיים של תושביה, בין השאר 

  , רישוי העסקים, פיקוח ואכיפה.על מערכת החינוך, רווחה אחראית הרשות

  

ביותר באינטראקציה של התושב והמרכזיים המוקד העירוני הוא אחד מהכלים המשמעותיים 

מול הרשות המקומית, החל מברור מספר טלפון של מחלקה בעירייה או שעות קבלה וכלה 

  . , שהתושב מצפה כי העירייה תסדיר במהירות וביעילותשוניםומטרדים בדיווח על מפגעים 

  

רפורמה בשירות המדינה, באופן עקבי לאורך שנים, מידת האמון של על פי פרסום מטה יישום ה

  הציבור בישראל במנגנון הממשלתי בכלל ובשירות הציבורי בפרט אינו ברמה גבוהה.

ההתמודדות עם צפיותיהם וביסוס האמון במערכת  ,המענה לצורכי האזרחים ,בשנים האחרונות 

  השלטונית הולך ונעשה קשה יותר. 

והמענה לצרכי הציבור הוא התנאי הראשון בביסוס  הציבוריתהיכולת התפקודית אין ספק, כי 

נמצא כי גם הנקודות הבאות ור , אך אין הוא התנאי היחיד בנוסף על פי מחקרים אמון הציב

  משפיעות על אמון הציבור במערכת הציבורית : 

 .ימומשו)פער בין, הבטחות שניתנו לבין עשייה בפועל (הגדרת והבטחת יעדים שלא   .א

תפיסת יכולת ירודה בהתייחס לביצוע גופים דומים קרובים (בחלק מתחומי אחריות   .ב

 השלטון).

חוסר יושרה ומינהל תקין בשירות הציבורי (גילוי שחיתות או מקרים החורגים מכללי   .ג

 האתיקה המצופה ממשרתי הציבור).

  

ב והתנהלות מקצועית שגרירים החשובים ביותר של הרשות מול התושאנשי המוקד הינם בין ה

ויעילה של המוקד העירוני הינה תנאי בסיסי לשביעות רצון התושב מהרשות ולאמון התושבים 

  בה.  

  

רשויות רבות כבר הפנימו את חשיבות פעילות המוקד ויזמו הכנת ואכיפת אמנת שירות, אשר 

בנושא זה), מגדירה את המטרות והיעדים בשירות לתושב (המוקד העירוני הינו בורג מרכזי 

  לדוגמא עירית חיפה (מתוך אתר עיריית חיפה) :

  

  עיריית חיפה –אמנת שירות 
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  אמנת השירות זו מהווה כתב התחייבות ותיאום ציפיות של עיריית חיפה לתושביה. 

התפיסה לפיה נבנתה אמנת השירות העירונית , ממקמת את הלקוח במרכז העשייה. תפיסה זו נגזרת 

  מחזון השירות העירוני המכיר בכך שהמערכות התהליכים והעובדים נועדו לשרת את התושב. 

  מטרתנו: העלאת שביעות רצון התושבים.

פעילות ארגונית רחבה אשר נועדה  של אמנת השירות של עיריית חיפה גובשה תוך ביצוע תהליך ממושך 

לבסס תפיסת שירות ותרבות ארגונית ממוקדת בתושב. מתוך ההבנה כי תפקידינו הינו מתן מענה על 

ציפיות וצרכים של התושבים, על בסיס ניתוח סקרים,משובים, פניות תושבים ועוד הוגדרו ערכי השירות על 

וות את ההתנהגות הארגונית והאישית של כל עובד כדי ידי נציגות עובדי ומנהלי השירות. תפקידם להת

  להעניק:

   

  

  על בסיס ערכי שירות אלו אנו מתחייבים :

 צרו קשרלעשות כל שביכולתנו כדי לתת מענה אדיב יעיל ומהיר ולעמוד בציפיותיכם. במקרה הצורך אנא  
  עם מוקדי ומחלקות השירות.

  ימים בשבוע. 7שעות  24במשך  106לפעילות מוקד מידע ודיווח מפגעים  

   ות לגבי זמן הטיפול תוך יום עבודה אחד. לתאם ציפי 106לעדכן על סיום טיפול/סטאטוס מפגע במוקד  
  עד השלמת הטיפול בפנייה.  המוערך בפניות מורכבות ולבצע מעקב פנימי

ובעת )  רישוי ופקוח, חנייה, מרכזייה, תשלומים, 106( למענה טלפוני מיידי של נציגים במוקדים העירוניים  
  חי.הנוכ עומסים חזרה לתושב במהלך יום העבודה

  ימים בשבוע.  7שעות  24לספק גישה למערכת תשלומים טלפונית ממוחשבת  

. להיות קשובים,להבין את צרכי מרכז השירות לתושבלספק מגוון שירותי קבלת קהל תחת קורת גג אחת ב 
  הפניות בזמן אמת.  ולהעניק פיתרון הולם לכל התושבים

  להעמיד לרשות התושבים מגוון שירותי עזר להתמצאות והתנהלות באתר האינטרנט ובמייל. 

  ימי עבודה. 4תוך  ורלמחלקת פניות ציבלהשיב בכתב לכל פנייה כתובה  

  .FACEBOOKלמענה מיידי לפניית ציבור טלפונית /באמצעות צ'אט מדף ה  

  . למכתב קבלת מידע/לממונה לתלונות הציבורלעמוד בהגדרת החוק למענה לתלונה  

  באמצעות אתר הבית. מידע הנדסיולרכוש  בקשת היתרלאפשר צפייה בתיקי בניין, סטאטוס  

  בגין שלבי הטיפול בבקשת היתר למעוניינים בכך. SMSלספק עדכונים באמצעות  

  / שילוט ועוד.SMSלעדכן את התושבים בדבר עבודות תשתית באזור המגורים באמצעות  



 

120 

 

  ולקדם מצוינות בחינוך. 21הנדרשות במאה ה  להמשיך להתאים את מערכות החינוך למיומנויות 

    לפתח את תרבות הפנאי בעיר ולעדכן את תושבי העיר באמצעי המדיה השונים על אירועי תרבות. 

  לשקוד ולהקפיד על פיתוח ועדכון מערכות המחשוב העומדות לרשות תושבי העיר. 

  רות מיידי בכל אשר יידרש.לנציגי שירות לציבור מקצועיים מעודכנים ומיומנים לספק שי 

  לבקר לנתח וללמוד את איכות השירות במגמת שיפור מתמיד ומתוך מכוונות לקוח. 

   

תהליך הבניה היישום והתחזוקה של אמנת השירות מתאפיין בשותפות של הנהלת הארגון ועובדיה. מדי 
נבחנים ברמה היחידנית על שנה נקבעים דגשים עירוניים לתוכניות העבודה בתחום השירות והביצועים 

  בסיס ניתוח הנתונים הפקת לקחים ומשוב, זאת במטרה לאפשר שיפור מתמיד והתייעלות במתן השירות.

  נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת.

  

ממצא : בניגוד לרשויות רבות בעירית ערד לא הוגדרה אמנת שירות לתושב. אמנה  -

 פניה של תושב.  שמטרתה להגדיר אופן טיפול בפניה  וזמן תקן לכל

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה 

 פנייה למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. 

 

בנושא טיפול כל מדד להשגת יעדים יית ערד לא הונהג כל תקן ו/או בעירממצא  :  -

השירות הניתן הינו ראוי מקצועי ובזמן  התושבים , כך שאין לדעת אם בתלונות

  סביר. 

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה 

 פנייה למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. 

 

 חלקותחלק ממנהלי המלא הגדירו סמכויות למוקד, כך ש דממצא : בעיריית ער -

מספקים תשובות חלקם מרגישים מחויבים לענות כלל לפניות המוקד,  לא בעירייה

תשובות לאחר זמן רב, דבר הגורם בהכרח לאי שבעות  וחלק אחר מספקלא ראויות 

 רצון בקרב התושבים המתלוננים.

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה 

 פנייה למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. 

  

המלצה : מומלץ להטמיע את נושא השירות לתושב במחלקות העירייה ולא  -

להסתמך על הבנת מנהל המחלקה בנושא השירות שמספקת מחלקתו, חלק 

מההטמעה דורש סנקציות משמעותיות על מנהלי מחלקות אשר לא יעמדו בתקנים 

 שיקבעו. 
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עיריית ערד לא הנהיגה כלי משוב אשר יאפשר למדוד את ביצועי המוקד ממצא  :  -

 מבחינת שביעות רצון התושב. 

  

המלצה : מומלץ לקיים סקר שביעות רצון תושבים באופן רציף ושוטף, או לכל  -

 תקופה.הפחות בכל 

  

ממצא  : הנהלת העירייה לא דורשת דוחות ביצוע תקופתיים לגבי מספר התלונות  -

במוקד ואופן ומועד הטיפול בהן, מכאן מפסידה כלי ניהולי חשוב. באמצעות נתוני 

הבקרה ניתן להסיק מסקנות לגבי חלוקת תקציבים נדרשת וכן לזהות חסמים 

 .אחרים בפעילות העירייה

  לונות מוצגות בישיבות תאום ביצוע וישירות מול המנכ"ל.תגובת המבוקר : הת

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. 

ישיבות תאום ביצוע לא מתקיימות באופן סדיר וכך גם הישיבות מול מנכ"ל 

  העירייה. 

וגמאות הנושאים הנדונים הם בעיקר פניות דחופות שלא מטופלות, ועדיין קיימות ד

  רבות לאי מענה למוקד, הנתונים לא משמשים כלי ניהולי כאמור בממצא. 

  

, לדוגמא ללקויי עיריית ערד לא ביצעה פעולות להנגשת המוקד העירוניממצא :  -

 . שמיעה

  

המלצה : מומלץ כי העירייה תאמץ אמנת שירות או לכל הפחות תגדיר נוהל עבודה  -

 עירייה האחרות בנושא המענה לתושב.מסודר של המוקד העירוני, ומחלקות ה

  
  

  

בנושא טיפול הרשויות המקומיות  2010דוחות המבקר בשלטון המקומי  –בדוח מבקר המדינה 

בתלונות ובפניות הציבור, עסק המבקר בהתנהלות המוקדים העירוניים. עיריית ערד לא הייתה 

חלק מהרשויות שביקר מבקר המדינה בדוח זה, אך ישנם ממצאים הרלוונטיים גם לעיריית ערד, 

  פן הפעולה הראוי בנושא תפעול המוקד העירוני.וכן ממצאים מהם ניתן להבין את או

  

  של מבקר המדינה הן : מתוך הדוח ההמלצות המשמעותיות והרלוונטיות ביותר לעיריית ערד 

טיפול יעיל בפניות מחייב נוהלי עבודה המפרטים את הטיפול בפנייה מרגע קבלתה ברשות  .1

 המקומית.

ל הרשות המקומית לשמירה על אמנה לאיכות השירות מגדירה את המחויבות כוללת ש .2

רמת שירות גבוהה בהתאם לצרכי התושבים, לרבות פרק הזמן הנדרש לטפל בפניות עם 

 ובמפגעים על פי סוג הפנייה ודחיפותה (להלן "זמני תיקון").

מערכות מידע ותכנות הן כלי עבודה עיקרי במוקד ומשמשות לפעולות האלה : רישום,  .3

רם הרלוונטי, מעקב ובקרה על הטיפול, הפקת דוחות בחתכים תיעוד שלבי טיפול, ניתוב לגו

 שונים.
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תושבים נוהגים לפנות לכמה גורמים ברשות המקומית, על כן חשוב שיהיה תיאום בין  .4

 יחידות הרשות המקומית.

המידע האגור בפניות הוא אמצעי חשוב לקבלת משוב מהציבור על השירות שניתן לו והוא  .5

  כלי בסיסי לבקרה על איכותו. 

 

המציאות בה תושבים נוהגים לפנות למספר גורמים ברשות עם תלונה זהה, מתקיים גם בעיריית 

  ים באותו הנושא. ערד. אופן פעולה זה גורם לבזבוז משאבים עירוניים, כאשר מספר גופים עוסק

  

, עלה הנושא כאחת הבעיות 2014במסגרת סדנה שערכה העירייה למנהלי המחלקות בשנת 

בהתנהלות העירונית. הגורמים מהנהלת העירייה הקשורים בנושא העלו מספר המלצות 

  להתנהלות עתידית, בשלב זה לא יושמו כל ההמלצות. 

  

ברור למענה לתלונות התושב. ממצא : עיריית ערד לא השכילה ליצור מערך אחד  -

כשל זה מביא לבזבוז משאבים עירוניים כאשר מספר גופים עוסקים באותה תלונה, 

 אשר התושב הפנה למספר גורמים בעירייה. 

תגובת המבוקר : ההערה מקובלת, אולם הועלתה בעיית צנעת הפרט בחלק 

 מהתלונות והנושא יועבר לחוות דעת היועץ המשפטי.

 

ץ ליישם את הפתרונות שהועלו בסדנת החדשנות שערכה העירייה המלצה : מומל -

בנושא טיפול בתלונות התושבים, לשם כך על הנהלת העירייה להגדיר  2014בשנת 

 להפעיל ולאכוף את הנושאים הבאים : 

 מומלץ להגדיר כי כל פניות התושבים יופנו וינוהלו באמצעות המוקד העירוני.  .א

 

ונות הכולל הגדרת זמני תגובה של המחלקות מומלץ לקיים נוהל טיפול בתל  .ב

 הקשורות בתלונה.

 

מומלץ לאכוף את נושא המענה בזמנים המוגדרים, כך שאי מענה בזמן הקבוע   .ג

 ובצורה ראויה על ידי המחלקות לא יעבור ללא כל סנקציה. 

 

מומלץ לקבוע נוסחים קבועים לחזרה לתושב, במקרים בהם מתארך זמן   .ד

 הטיפול וכן במקרים בהם נמצא כי התלונה אינה מוצדקת. 

 

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית בנושא צנעת הפרט, בטיפול בתלונה של תושב   .ה

 ובהתאם לכך לקבוע את ההרשאות לצפייה בטיפול בתלונה.
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נתונים סטטיסטיים בכל תקופה בדבר מומלץ שהנהלת העירייה תדרוש   .ו

 התמודדות המוקד עם טיפול בתלונות, ותתערב כאשר מתגלה כשל בטיפול.

 

מומלץ לקיים משובים של תושבים בדבר טיפול בתלונותיהם, ולנתח את   .ז

  הממצאים על מנת להגדיר את איכות הטיפול הנדרשת מהמוקד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

124 

 

 מבנה ארגוני מוקד עירוני  5.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  באחריות המוקד העירוני ארבעה תחומים : 

 העברת מידע בשגרה מהרשות לתושב ולהפך. .1

העברת מידע בזמן חירום מהרשות ותושב ולהפך (מתחם המוקד הינו מקלט המשמש בין  .2

 עירייה נפגעים).השאר את הנהלת העירייה בזמן חירום, או כאשר מבני ה

 טיפול בדברי הדואר של כלל העירייה. .3

טיפול בנושא שיחות ומכשירי סלולר, מול הזכיין בתחום בהתאם למכרז בנושא שהעירייה  .4

 מפרסמת כל מספר שנים. 

  

  לדוח זה. 1לעיל, נסקר במטרת ביקורת מספר  1סעיף מספר 

  לדוח זה.  2לעיל, נסקר במטרת ביקורת מספר  3סעיף מספר 

  אינם בהיקף הביקורת של דוח זה.  2,4סעיפים  מספר 

  

  

  שעות פעילות ואיוש המוקד

  מנהלת מכלול מידע לציבור (להלן "מנהלת המוקד") , עובדת במשרה מלאה. 

  משרות (עובדות בחלקיות משרה). 1.32שתי המוקדניות משלימות עוד 

  

  מוקד העירייה פתוח שישה ימים בשבוע :

  . 7:30-19:00ות  ה' בין השע-בימים א'

  . 7:30-13:00ביום שישי בין השעות 

  השבוע אין המוקד פעיל ואין אפשרות להעברת תלונה טלפונית. תבשאר שעו

  הערת המבוקר : 

  . 100בסיום שעות פעילות המוקד התושבים רגילים לפנות למשטרה למוקד 

ד שהיא כוננית גם בהתאם לדחיפות הפניה המשל"ט או התחנה בערד מיידעים את מנהלת המוק

  בסופי שבוע וגם בחגים. 

    מנהלת המוקד מספקת מענה לכל בעיה של התושבים.

 העירייהמנכ"ל 

 מנהלת המוקד העירוני 

 עובדות המוקד
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שעות  24ימים בשבוע   7ממצא : בניגוד לעיריות המפעילות שירותי מוקד עירוני  -

ביום, עיריית ערד מספקת פתרון חלקי בלבד. המשמעות שלתושבי העיר אין כתובת 

בערב ובסופי השבוע מיום  19:00 -לדיווח על מפגעים הדורשים טיפול מידי החל מ

 שישי בצהריים ועד בוקר יום ראשון. 

 

ול : יש לבחון נחיצות תפעול המוקד באופן רציף כברשויות אחרות, למהמלצה  -

העלות התקציבית הכרוכה בנושא, לחלופין יש לפרסם כי כאשר המוקד סגור ניתן 

 .100לפנות למוקד 

  

נמצא כי מתקיים מצב בו המוקד העירוני אינו מאויש כלל במהלך שעות ממצא :   -

ברוב שעות היום המוקד קות ומעלה), פעילותו (לתקופות זמן שונות, ממספר ד

משרות , אך שעות  2.3 -העירוני מאויש על ידי תורן אחד בלבד (אומנם יש כ

חשב בחופשות, מחלה משרות ויש להת 1.7 -הפעילות של המוקד שוות ערך לכ

מהות העבודה מחייבת והשתלמויות של עובדים במוקד) ויש לקחת בחשבון שחלק מ

  .דברי דואריציאה לדוגמא בטיפול ב

תגובת המבוקר : לאורך היום יכול להיות מצב בו המוקד לא מאויש בשני מקרים 

(לא יותר מעשר דקות) בזמן איסוף וחלוקת דואר כל עוד אין לנו את המערכת "קול 

 סנטר" (שיש כמעט בכל הרשויות) אין אנו יכולים למדוד שיחות ננטשות.

 

מוקדניות, כך יכולות להיות תקלות ממצא : אין כל נוהל החלפת משמרת בין ה -

 דחופות שרצף הטיפול בהן נפגם בהחלפת המשמרת.

תגובת המבוקר : יש לציין כי במוקד אין תחלופה של כוח אדם בנות המוקד עובדות 

ותיקות, כל אחת אשר מגיעה למשמרת מחויבת לעבור על הפניות שתקבלו באותו יום 

 דיווחים חריגים. האחת מעבירה לשניי ועל התשובות שניתנו. בזמן החלפת משמרת

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, 

לדעת הביקורת חשוב להסדיר פעולות רוטיניות בנוהל מוגדר ולא לסמוך על ניסיון 

  העובדים (מה יקרה כאשר בעתיד יהיה עובד חדש?).

 

לקבוע נוהל מסודר להעברת משמרת, כולל הגדרת זמן חפיפה בין  המלצה : מומלץ  -

 המוקדנים. 

  

  
  
  
  
  

 פעילות שוטפת של המוקד העירוני 5.1.3
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  אופן הטיפול של המוקד העירוני בפניה של תושב : 

קבלת הפניה (בד"כ טלפונית) כולל פרטי הפונה ודרך חזרה אליו (טלפון, מייל, כתובת לדואר   .א

 וכד').

בדיקה על ידי המוקדניות האם קיימת כבר פנייה בנושא במערכת (ניתן לחפש לפי שם   .ב

 המתלונן, כתובת ומהות הבעיה). 

במידה והפניה חדשה, העברת הפנייה למחלקות הרלוונטיות באמצעות המערכת   .ג

 הממוחשבת.

 המחלקות המטפלות מעדכנות את ססטוס הטיפול בפניה, בהתאם לקצב הטיפול שלהן.  .ד

עוקב האם הפניה טופלה או שלא, במידה והטיפול מתעכב פניה למנהל המחלקה  המוקד  .ה

 לברור הפרטים.

 במידה והטיפול הסתיים מיידעים לעיתים את התושב על סגירת פנייתו.  .ו

  

ממצא : לא קיימת כל חובה על המוקד העירוני ליידע את התושב בגורל פנייתו,  -

 לעיל). 5.1.1רכת (ראה פרק עובדה אשר תורמת לאובדן האמון של התושב במע

תגובת המבוקר : בשל מחסור בכוח אדם למספר מחלקות שפעילות המוקד מולן 

משמעותי ביותר, קיים קושי עדכון המערכת בזמן סביר. הגדרת זמני עבודה/תגובה 

  תוכל להיעשות במקביל לפתרון במצוקת כוח האדם.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. כמו כן 

 הממצא מתייחס למחלקות רבות שלא בכולן קיימת בעיית כוח האדם. 

 

לקבוע זמני תגובה לכל תרחיש ובכל מקרה לוודא כי התושב מיודע  המלצה : מומלץ -

 בזמנים קבועים לגבי סטטוס הטיפול בפנייתו. 

  

נוהל או נוהג מסודר בדבר ניטור תלונות שלא טופלו על ידי  ממצא : אין כל -

 המוקדניות (תלוי בזמן הפנוי שיש להן במהלך המשמרת). 

  

המלצה : מומלץ ליצור מערכת התראות ממוחשבת בדבר אי טיפול בפניה לאחר  -

הזמן שמוגדר, כך שלאנשי המוקד יהיה קל לעקוב אחר העיכובים ולידע את התושב 

 בהתאם. 

  

המלצה : מומלץ להתקדם טכנולוגית, כיום קיימות בשוק  תוכנות ייעודיות  לניהול  -

 מוקד עירוני, המאפשרות צורת עבודה יעילה ונכונה יותר. 

  

ממצא : נמצא כי אין כל חובה ליידע את המוקד העירוני בעבודות תשתית  -

בודות שהעירייה מבצעת, כך שמתקיים חוסר יעילות כאשר מגיעות פניות בנושא ע

 שהמוקד אינו מודע להן ומכאן צריך להשקיע משאבים בברור הנושא. 

  
המלצה : מומלץ לכתב את המוקד העירוני בכל היתר התחלת עבודה ברחבי 

  של עובדי העירייה במרחב הציבורי.בעבודות  העירייה. וכן
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  מספר פניות למוקד בשנים האחרונות : 

  מספר פניות  שנה

2014  14,704  

2013  15,422  

2012  14,193  

  

  

  

  

  

  

  אלה מספר התלונות הפתוחות בחלוקה לפי מחלקות עיקריות :  31/12/2014נכון ליום 

  

  

סה"כ הפניות 

  /מחלקה 

  

בשנת פניות סה"כ 

2014  

פניות אחוז ה

מכלל הפניות 

   2014בשנת 

פניות סה"כ 

שנשארו 

פתוחות ליום 

31/12/2014  

פניות אחוז 

שלא טופלו 

מכלל הפניות 

  למחלקה

  2.12%  84  26.89%  3,954  מחלקת תברואה

  6.80%  267  26.68%  3,924  מחלקת אחזקה

  15.76%  334  14.41%  2,119  שיטור עירוני

  1.81%  35  13.08%  1,924  מחלקת גינון

  12.9%  40  2.10%  309  מחלקת הנדסה

  6.21%  760  83.16%  12,230  סה"כ

  

  

ממצא : הנהלת העירייה לא דורשת דוחות ביצוע מהמוקד העירוני, לכן לא נמצאים  -

ברשות המוקד הסברים לגבי מגמות ויעילות טיפול הפניות ברמה העירונית וברמת 

 המחלקות. 

 

המלצה : מומלץ להנפיק דוחות בקרה להנהלת העירייה כולל הסברים לגבי מגמות  -

וסטיות מהממוצע וכן מדדי יעלות סגירת הפניות על ידי המחלקות. (לדוגמא 

מהטבלא הנ"ל נראה כי מחלקת התברואה לה נשארו כשני אחוז תלונות פתוחות  

בעה אחוז  תלונות יעילה יותר בסגירת התלונות ממחלקת האחזקה לה נשארו כש

 ). 267מול  84פתוחות (במספרים 
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ממצא : אין ברשות העירייה דוחות בקרה לגבי אורך תקופת הטיפול בפניה בחלוקה  -

 לפני מחלקות העירייה. 

  

המלצה : מומלץ להפיק דוח למדידת יעילות הטיפול בפניות הציבור ברמת מחלקה,  -

מבחינת זמן התגובה לסגירת הפניה. כאשר תוגדר אמנת שירות יהיה ניתן לראות 

 מי מהמחלקות עומדות בקריטריונים שהוגדרו ואיזה לא. 

  

 ממצא : אין כל נוהל מענה לתושב כאשר מסתבר כי התקלה היא לא באחריות -

העירייה, מכאן מבחינת העירייה התלונה נסגרה אך מבחינת התושב הבעיה עדיין 

 קיימת. 

  

המלצה : מומלץ להגדיר פורמט מענה קבוע למקרים בהם נמצא כי המטרד/תקלה  -

 אינם בתחום סמכות העירייה (לדוגמא בעיות ביוב בשטח פרטי של בניין משותף).

  

דיור בפניות שאינן בתחום הטיפול המלצה : מומלץ לשתף את האגודה לתרבות ה -

 של העירייה, אלא של ועדי הבתים המשותפים.

  

ממצא : נמצא כי תושבים פונים למספר גופים בעירייה לגבי אותה התלונה, מכאן  -

, תלונות 106מתקיים בזבוז משאבים כאשר כל גוף (המחלקה הרלוונטית, מוקד 

 .הציבור, לשכת ראשת העירייה, פניות הציבור וכד')

  

המלצה : מומלץ ליישם את מבנה הטיפול בתלונות התושבים כפי שגובש על ידי  -

 .2014צוות החשיבה בסדנת החדשנות, בה השתתפו מנהלי מחלקות העירייה בשנת 

  

המלצה : במידה וייושמו המלצות צוות החשיבה כך שכל התלונות בעירייה ינוהלו  -

ט והגישה לנתונים במערכת , יש להסדיר את נושא צנעת הפר106באמצעות מוקד 

 התלונות שתתאפשר רק לאנשים מורשים. 

  

 . 2010ממצא : במערכת התלונות נמצאות תלונות פתוחות עוד משנת  -

תגובת המבוקר : הסיבה המרכזית חוסר תקציב לביצוע, ניתנת קדימות לנושא 

 בטיחות.

  

בר לזמן המלצה : מומלץ להגדיר זמן מקסימלי לקיום תלונה פתוחה במערכת, מע -

שהוגדר יש לקבוע בנוהל כי הנושא יועלה לדיון להנהלת העירייה ולהחלטה האם 

  הפניה ניתנת לטיפול או שיש לסגור אותה.  
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 בשטחים ציבוריים מערך המצלמות 5.1.4

  

במסגרת תוכנית עיר ללא אלימות ולטובת תגבור מאמצי האכיפה והמניעה ברשויות המקומיות 

פנים על הקמת מערך מצלמות בנקודות ואזורים שעל פי הניסיון מהווים הוחלט במשרד לביטחון 

  מוקדי אלימות פוטנציאליים או קיימים. עיריית ערד היא אחת מהרשויות שהצטרפו לתוכנית.

  

המערך הטכנולוגי נועד לשרת את בטחון התושבים ולהפחית את האלימות במישורי ההרתעה, 

ת עיר ללא אלימות, תורת ההפעלה של המוקד הרואה, המניעה, הטיפול והתחקיר (מתוך חובר

  של המשרד לביטחון פנים). 

  

מאפשר לרשות לעשות  –נוהל הפעלת מוקד רואה בעיריית ערד מגדיר בין השאר  : מוקד רואה 

שימוש מושכל באמצעים טכנולוגיים בכדי להבטיח ביעילות מרבית את שלומם של התושבים 

ים, כמו כן גם את שלמותה של הסביבה הפיסית החשופה הפוקדים את המרחבים הציבורי

  לאיומי וונדליזים.

  

ממצא : נוהל הפעלת המוקד נרשם על ידי מנהלת המוקד ולא קיבל אישור נוהל  -

 עבודה של העירייה כמקובל. 

 

להסדיר רישומו הנוהל לממונה על הנושא בעירייה והמלצה : מומלץ להעביר את  -

  כנהוג.  

  

                   

  

  

, את מערכת המצלמות התקין גוף מצלמות המקושרות למוקד העירוני 9ברחבי העיר פרוסות 

חיצוני בהנחיית ומימון המשרד לביטחון פנים, מערך ההקלטה והגיבוי נבנה על מערכת מחשב 

  .שאינה קשורה לשרתי העירייה
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ליווי שוטף של ותיעודו בוצעה על ידי זכיין חיצוני, ללא  מצלמותה ממצא : מערך -

מחלקת המחשוב של העירייה, דבר היוצר תלות מוחלטת בזכיין בנושאי גיבוי 

 ומערכות התקשורת. 

 

המלצה : מומלץ לחייב את הזכיין להדריך את אנשי מחלקת המחשוב בנתוני  -

ויכולות המערכת, זאת לשם הבנה כיצד המערכת קשורה למערכי העירייה וכיצד 

  יהיה לתפעלה לאחר תום החוזה מול הזכיין. 

  

           

  

חיית הוסדר בהנ –נושא השימוש במצלמות אבטחה ומעקב ובמאגרי התמונות הנקלטות בהן 

  (להלן "ההנחיה"). 4/2012רשם מאגרי המידע מס' 

  

הגדרת מידע ומאגר מידע בחוק חל גם על מקרים של שמירת נתונים  -להנחיה  2.7על פי סעיף 

אודות אדם, כאשר המידע אודותיו מזוהה או ניתן לזיהוי. חלק ניכר מן ההקלטות ממצלמות 

ייחס למידע מזוהה, או ניתן לזיהוי אודות המעקב הקיימות כיום נכנס לגדר "מאגר מידע" המת

אדם, בין השאר מתייחס למערכות המכילות יכולות ניתוח ושליפת מידע ויזואלי ברמה גבוהה, 

כגון האפשרות לזהות אובייקטים בתמונה ושליפת אובייקט זהה בתמונות נוספות וכד' המקלות 

  מאוד על תהליך זיהוי אנשים.

  

י עצם הידיעה על הימצאותו של אדם במקום נתון בזמן נתון או עצם מגדיר כ - להנחיה  2.8סעיף 

חזותו עשויים לכלול נתונים על צנעת אישיותו, מצב בריאותו, על אמונתו הדתית וכיוצא בזה. קל 

וחומר שהנתונים הנאגרים בהקלטות המעקב נכנסים לגדר מידע ואף מידע רגיש במערכות בעלות 

אדם לאורך מסלול תנועתו, או להסיק מידע רפואי מניתוח יכולת טכנולוגית לעקוב אחרי 

  תמונתו החזותית או מצילום טרמי שלו. 

  

קובע כי צילום באמצעות מצלמות מעקב במרחב הציבורי גם יוצר חשש  –להנחיה  2.9סעיף 

  לפגיעה בעצם הזכות לפרטיות על פי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. 

  

רי המידע  לא נרשמו הקלטות מצלמות המוקד ממצא : בניגוד להנחית רשם מאג -

 .מידע על פי חוקמאגר כ

 

 המלצה : מומלץ לבצע רישום מאגר ההקלטות כמאגר מידע על פי חוק.  -

 

ממצא : בניגוד להנחיה לא נערכו שימועים ציבוריים לגבי מיקום הצבת מצלמות  -

(על פי הגדרות המשרד לביטחון פנים הנושא בסמכות הבלעדית של מפקד  המוקד

 .תחנת המשטרה המקומית בהתייעצות עם גורמי הרשות המקומית)
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ממצא : בניגוד להנחיה לא התקיימה בדיקה לגבי צמצום פעילות המצלמות רק  -

(על פי הגדרות המשרד לביטחון פנים הנושא  לזמנים בהם הצילום הוא רלוונטי

סמכות הבלעדית של מפקד תחנת המשטרה המקומית בהתייעצות עם גורמי ב

 .הרשות המקומית)

 

בנפרד לפי מבחני  מצלמהל לא נקבע משך צילומים לכממצא : בניגוד להנחיה   -

המידתיות, בהתאם למטרה הספציפית של התקנת המצלמה ולרגישות המידע 

 הנקלט בעדשתה. 

  

רכת ניטור שתאפשר תיעוד ובקרה של כל בניגוד להנחיה לא קיימת מעממצא :  -

 ניסיונות הגישה למערכת, מי נחשף למידע , לאיזה סוג של מידע ומתי.

  

בניגוד להנחיה לא הוגדר נוהל מסירת מידע לגורמי חוץ, נוהל מסודר ממצא :  -

מידע לכל הפחות) באישור הגורמים המקצועיים בעירייה (יועמ"ש ומנהל מערכות ה

 והנהלת העירייה.

  

המלצה : מומלץ למלא אחר כל דרישות ההנחיה כלשונן, זאת למניעת חשיפה  -

 לתביעות כולל אחריות פלילית בעתיד. 

  
  

המוקד כאשר נמצאת  במצלמות, מנהלתבניגוד לערים אחרות לא קיימת תוכנית מובנית לצפייה 

בחדרה צופה במצלמות במהלך יום העבודה הרגיל, אין כל תצפית יזומה ומסודרת במתחמים 

  מסוימים ושעות מסוימות (נניח מוסדות חינוך בשעות ההגעה וסיום הלימודים וכד'). 

הערת המבוקר : בערד אין מוקד רואה בניגוד לערים אחרות, מכאן אין תוכנית לצפייה 

  במצלמות.

  

ממצא : לא קיים כל נוהל או תכונית עבודה מובנית, להסדרת אופן הצפייה בצילומי  -

 מצלמות האבטחה של העירייה. 

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל ו/או תוכנית צפייה מסודרת, המתחשבים בשעות  -

 פעילות האתרים המצולמים ובנפח הפעילות באתרים.

  

המוקד יש גישה לארכיון הצילומים, לשאר  על פי נוהל הפעלת המוקד בעירייה רק למנהלת

  ה בצילומי המוקד רק בזמן אמת. יעובדות המוקד יש הרשאה לצפי

כנס או לגעת בכל הקשור יגורם אחר בעירייה הרשאה לה עדרות מנהלת המוקד אין לאףבזמן הי

  למערך המצלמות. 
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מסתבר ממצא : למרות המוגדר בנוהל כי למנהלת המוקד בלבד יש גישה למערכת,  -

כי לפחות עובדת נוספת אחת יכולה על פי דרישה להיכנס לחדר המנהלת ולחפש 

 אירועים מצולמים שהתרחשו בעבר.

 

יומן אירועים ( ממצא : לא ניתן לדעת האם נגשו למערכת אנשים אחרים ולצורך מה -

התוכנה), מאחר ואין כל צורך בזיהוי וסיסמא לחיפוש אירועים שצולמו בעבר, כמו 

 כל מניעה טכנולוגית להעתקת הנתונים. כן אין

 

, כמו לעדכן את הנוהל בדבר הרשאות הכניסה לחדר מנהל המוקדהמלצה : מומלץ  -

  כן מומלץ כי תנוהל בקרה מסודרת על הגישה למערכת בכל תקופה. 

  

כל עובדות המוקד חתמו על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, בפורמט שסיפק המשרד 

  לביטחון פנים.

ת המבוקר : במשרת המוקדניות אין הגדרה לעבודתן במוקד רואה המחייבת אותם לצפות הער

במצלמות , במידה והנהלת העירייה תחליט להוסיף תפקיד למוקדניות יש לעשות זאת באופן 

רשמי ומסודר אשר יסביר ויגדיר להן מה עליהן לעשות מה המחויבות שבדבר ומה הזכויות 

   שלהן.

  

וקד חויבו לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, ללא ממצא : עובדות המ -

 בדיקת היועץ המשפטי של העירייה את המסמך.

 

המלצה : מומלץ כי בכל מקרה בו מחתימים עובדי עירייה על תצהירים  -

והתחייבויות שונים, יעורב היועץ המשפטי של העירייה אשר חלק מתפקידו הוא 

 לתת חוות דעת לעובדי העירייה. 

  

ממצא : למרות האמור בכתב ההתחייבות, לא צורף אליו נספח א', הכולל את  -

הנחיית רשם מאגרי המידע. עובדה המעלה חשש כי העובדים כלל לא נחשפו 

 8למסמך ולא הוסברה להם משמעותו, בהקשר לעבודתם עם המצלמות (בסעיף 

גם את חוק לכתב ההתחייבות מצהיר העובד כי הוא קרא את הנספח והבין אותו כמו 

 הגנת הפרטיות).

  

לכתב ההתחייבות מצהיר העובד כי הוא מתחייב לפצות את  9ממצא : סעיף  -

העירייה, מייד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק שייגרם מאי קיום התנאים או 

הפרתם כפי שמפורטים בכתב ההתחייבות. ניסוח זה אינו סביר לדעת הביקורת 

 ה מסודרת בנושא. מאחר ולעובדים לא הועברה הכשר
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את אישור היועץ המשפטי של העירייה,  קבלהמלצה : מומלץ כי כתב ההתחייבות י -

תוך שמירת זכויותיהם של עובדי המוקד, וכן כי יוודא את סבירות הדרישות 

 בהתאם להכשרה שעברו העובדים. 

  

 , 2014ממצא : נמצא כי חלק מעובדי המוקד חתמו על כתב ההתחייבות בחודש יוני  -

, מכאן העובדים החלו לעסוק בנושא 2014בעוד חלק אחר חתם רק בחודש ספטמבר 

 המצלמות לפני שחתמו על כתב ההתחייבות לשמירה על סודיות. 

  

המלצה : יש להקפיד להחתים את עובדי המוקד על כתב התחייבות לשמירה על  -

בי סודיות, לפני תחילת עבודתם בפועל עם הנתונים המועברים מהמצלמות ברח

 העיר. 

  

באופן שוטף כל אירוע המזוהה על ידי המוקדניות נרשם ביומן אירועים, במידה ולדעתן האירוע 

  . 100מצדיק התערבות משטרה ידווח הנושא למוקד 

  נרשמו שישה אירועים שהועברו לטיפול המשטרה. 2014על פי רישומי יומן האירועים בשנת 

  

מים ישמרו למשך חודשיים ויועברו לגורמים בהתאם לנוהל הפנימי בנושא הקלטות הצילו

  אחרים רק במקרים הבאים : 

 בקשת משטרה (באישור מפקד תחנה). .1

 על פי צו בית משפט וללא פגיעה בצנעת הפרט. .2

 גורמי רשות המורשים לטובת התכלית אותה מבקשים להשיג באמצעות מצלמות המעקב.  .3

  

המאשר כי ההקלטות שהועברו ניגוד למוגדר בנוהל לא נמצא אף מסמך : ב ממצא

  למשטרה, נעשו באישור מפקד התחנה.

תגובת המבוקר : יש מס' אנשים אשר הוגדרו כמורשים להיכנס למוקד יש להגדיר 

 אותם גם כמורשי בקשת הוצאת סרטונים. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לאור תגובת המבוקר חובה לשנות את 

  מפקד התחנה הזכות לבקשת העתקי צילומים.הנוהל הכתוב, המגדיר כי רק ל

 

לדרוש הקלטות כאמור,  עירייהממצא : בניגוד לאמור בנוהל לא הוגדרו המורשים ב -

כמו כן אם התכלית היא בטחון התושבים בלבד (כאמור על השלטים שהוצבו 

באתרים המצולמים), לדעת הביקורת אין לכאורה סמכות להוציא הקלטות במקרים 

, או כל מקרה אחר למעט בטחון התושבים (הגדרה שגם היא לא של וונדליזים

 נקבעה באופן מדויק). 

  
המלצה : מומלץ להגדיר את הזכאות לקבלת העתק צילומים לגורמי חוץ ולגורמי  -

  פנים, בהתאם להנחיות רשם מאגרי המידע. 
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תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) לנושא מערך המצלמות : פרויקט המצלמות 

. 2015רואה) עדיין בביצוע והוא צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת  (מוקד

ההערות הביקורת הועלו בפני מנהל התוכנית במשרד לביטחון פנים לקבלת 

  הבהרות. 
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 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 בחינת התנהלות המוקד בטיפול דברי הדואר העירוניים

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

  

  .106הדואר מתקיימת באמצעות עובדות מוקד  כל התנהלות העירייה מול רשות

בכל בוקר נאספים דברי הדואר על ידי עובד המוקד מהנקודה אליה העבירו כל מחלקות העירייה 

) ומועבר לשליח המגיע לאסוף חשמלית ואר , הדואר מבויל (באמצעות מכונת ביולאת דברי הד

  את הדואר ממשרדי המוקד. 

  

ניתן לבטל את שליח  מקרים/תקופותיה באילו ממצא : לא קיימת הגדרה בעירי -

או כאשר רוב עובדי הדואר, לדוגמא כאשר לא מגיעים למחזור כספי מסוים 

ואז ניתן להזמינו רק לאחר יום או יומיים ובכך לחסוך את העירייה בחופשה מרוכזת 

 עלויות השליח.

בדואר תגובת המבוקר :  אכן אין הגדרה אך אנחנו מקפידות לשים לב לכמות 

אנחנו מבטלות את השליח. ₪  35ובמידה ואין כמות המצדיקה עלות שליחה של 

  בחופשות מרוכזות אנחנו דואגות להודיע לשליח כי אין צורך בשירות שלו.

 התייחסות המבקר לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. 

 

זמן שליח לאיסוף דברי מינימלי אשר רק בהגיע אליו יו כללהמלצה : מומלץ לקבוע  -

 הדואר.

 

ממצא : אין כל רישום המאפשר לזהות איזה מחלקות שלחו דואר ובאילו עלויות,  -

דבר העלול להביא לאי תמריץ לחסוך בהוצאות הדואר, מאחר ואלו לא מחושבות 

 בתקציב המחלקתי. 

תגובת המבוקר : יבחן מול הגזברות האם הנושא מהותי מספיק לשינוי בדרך 

 ת.המתבצע

 

ממצא : החברה הכלכלית ערד , משתמשת בשירותי הדואר, כולל תשלום על בולי  -

 הדואר מתקציב העירייה באמצעות המוקד ללא כל חיוב כספי.

 ייבדק על ידי הגזברית בהתייחס להסכם השירותים עם החכ"ל.תגובת המבוקר : 

  

  מומלץ לבצע רישום ברמת המחלקה לשם בקרה וניטור על דברי הדואר.  -

  
  

  הוצאות העירייה בגין מכונת ביול ושליחי דואר לפי שנות תקציב : 
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  הוצאות בגין דברי דואר (למעט מברקים)  שנת כספים

2012  162,057 ₪  

2013  169,743 ₪  

  הנתונים במערכת בסיום הביקורת)  ₪1-9/2014 ( 124,545  2014

 

 

 

 התנהלות בטיפול בדברי הדואר בעירייה 5.2.2

  

רי הדואר על ידי עובד המוקד מהנקודה אליה העבירו כל מחלקות נאספים דבכאמור בכל בוקר 

) ומועבר לשליח המגיע חשמלית ואר , הדואר מבויל (באמצעות מכונת ביולהעירייה את דברי הד

  לאסוף את הדואר ממשרדי המוקד. 

  

ת בבוקר למוקד העירוני על מנ 9:00כך כל מחלקה נדרשת להעביר את דברי הדואר עד שעה 

  שהדואר יטופל עד לסוף יום העבודה.

  

ממצא : בזמן עריכת הביקורת לא היה קיים כל נוהל לטיפול בדואר בעירייה  -

 הביקורת נקבע נוהל בנושא דואר רשום).מנהלת המוקד ו(בעקבות התערבות 

 

 המלצה : מומלץ לערוך נוהל לכלל פעילות העירייה בנושא דברי דואר.  -

  

הסתבר כי מחלקות העירייה השתמשו בטופס דואר מיוחד  106במהלך הביקורת בנושא מוקד 

  של העירייה לשם משלוח דואר רשום, זאת בעלות טיפול מיוחדת של חברת הדואר. 

בבדיקה פנימית הסתבר כי הטופס ההיסטורי אינו נותן כל יתרון לעירייה בשליחת דואר 

כי יופסק השימוש בטופס הייחודי וכך נחסכו עמלות הטיפול באמצעותו, לכן הוגדר בנוהל רשום 

  בטופס המיוחד, חסכון של אלפי שקלים לעירייה בשנה.

  

ממצא : בעקבות אימוץ נוהל דואר רשום בעירייה, ירדו הוצאות העירייה בגין דואר  -

 .2014באלפי שקלים במהלך שנת 

 

 ר בעירייה. נוהל דואר רשום על כלל דברי הדוא המלצה : מומלץ להכיל -

  

נמצא כי מחלקות העירייה לא מעדכנות את המוקד העירוני מראש, במקרים בהם יוצא דואר 

ערך יחריג מהעירייה (לדוגמא מחלקת החינוך בתחילת שנת הלימודים), מכאן המוקד מקשה לה

  בהתאם. 
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ממצא : מחלקות העירייה לא מיידעות מראש את המוקד בדבר שליחת דואר בכמות  -

 אי העדכון מונע התארגנות מתאימה מראש.חריגה, 

 

המלצה : מומלץ כי יוגדר בנוהל שכל שליחת דואר בכמות חריגה מהרגיל תדווח  -

  למוקד מבעוד מועד.  
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 תמצית מנהלים .6

  

המוקד העירוני הוא אחד מהכלים המשמעותיים והמרכזיים ביותר באינטראקציה של התושב 

טלפון של מחלקה בעירייה או שעות קבלה וכלה מול הרשות המקומית, החל מברור מספר 

  בדיווח על מפגעים ומטרדים שונים, שהתושב מצפה כי העירייה תסדיר במהירות וביעילות.

  

מהביקורת עולה כי עיריית ערד לא הקדישה את המחשבה, האמצעים ואפיון דרך הפעולה, 

ות אחרות נושא המענה לקיום מוקד עירוני מתקדם ויעיל לרווחת התושבים. בהשוואה לרשוי

לתושב אינו מפותח כלל בעירייה וכך הנהלת העירייה מפסידה כלי ניהולי שיכול לעזור לה בניהול 

  טוב יותר של חיי התושבים, זאת בעלות לא גדולה אך בתועלת גבוהה מאוד למערכת.

  

  להלן ההמלצות העיקריות שעלו מדוח הביקורת : 

ירות לתושב במחלקות העירייה ולא המלצה : מומלץ להטמיע את נושא הש  -

להסתמך על הבנת מנהל המחלקה בנושא השירות שמספקת מחלקתו, חלק 

מההטמעה דורש סנקציות משמעותיות על מנהלי מחלקות אשר לא יעמדו בתקנים 

 שיקבעו. 

 

המלצה : מומלץ כי העירייה תאמץ אמנת שירות או לכל הפחות תגדיר נוהל עבודה  -

 רוני, ומחלקות העירייה האחרות בנושא המענה לתושב.מסודר של המוקד העי

  
 

המלצה : מומלץ ליישם את הפתרונות שהועלו בסדנת החדשנות שערכה העירייה  -

בנושא טיפול בתלונות התושבים, לשם כך על הנהלת העירייה להגדיר  2014בשנת 

 להפעיל ולאכוף את הנושאים הבאים : 

פנו וינוהלו באמצעות המוקד מומלץ להגדיר כי כל פניות התושבים יו  .א

 העירוני.

מומלץ לקיים נוהל טיפול בתלונות הכולל הגדרת זמני תגובה של המחלקות   .ב

 הקשורות בתלונה.

מומלץ לאכוף את נושא המענה בזמנים המוגדרים, כך שאי מענה בזמן   .ג

 הקבוע ובצורה ראויה על ידי המחלקות לא יעבור ללא כל סנקציה. 

ועים לחזרה לתושב, במקרים בהם מתאך זמן מומלץ לקבוע נוסחים קב  .ד

 הטיפול וכן במקרים בהם נמצא כי התלונה אינה מוצדקת. 

מומלץ לקבל חוות דעת משפטית בנושא צנעת הפרט, בטיפול בתלונה של   .ה

 תושב ובהתאם לכך לקבוע את ההרשאות לצפייה בטיפול בתלונה.

  

המלצה : מומלץ לקבוע זמני תגובה לכל תרחיש ובכל מקרה לוודא כי התושב מיודע  -

 בזמנים קבועים לגבי סטטוס הטיפול בפנייתו. 
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המלצה : מומלץ להגדיר זמן מקסימלי לקיום תלונה פתוחה במערכת, מעבר לזמן  -

שהוגדר יש לקבוע בנוהל כי הנושא יועלה לדיון להנהלת העירייה ולהחלטה האם 

 הפניה ניתנת לטיפול או שיש לסגור אותה.  

  
 בשטחים ציבוריים מערך המצלמות

  

בעירייה ולהסדיר רישומו המלצה : מומלץ להעביר את הנוהל לממונה על הנושא  -

 כנהוג.  

 

המלצה : מומלץ לחייב את הזכיין להדריך את אנשי מחלקת המחשוב בנתוני  -

ויכולות המערכת, זאת לשם הבנה כיצד המערכת קשורה למערכי העירייה וכיצד 

 יהיה לתפעלה לאחר תום החוזה מול הזכיין.

 

 ל פי חוק.המלצה : מומלץ לבצע רישום מאגר ההקלטות כמאגר מידע ע -

 

המלצה : מומלץ למלא אחר כל דרישות הנחיית רשם מאגרי המידע כלשונן, זאת   -

 למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פלילית בעתיד.

 

המלצה : מומלץ כי בכל מקרה בו מחתימים עובדי עירייה על תצהירים   -

וא והתחייבויות שונים, יעורב היועץ המשפטי של העירייה אשר חלק מתפקידו ה

 לתת חוות דעת לעובדי העירייה.

 

המלצה : מומלץ להגדיר את הזכאות לקבלת העתק צילומים לגורמי חוץ ולגורמי  -

 פנים, בהתאם להנחיות רשם מאגרי המידע. 

  
 בחינת התנהלות המוקד בטיפול דברי הדואר העירוניים – 2מטרת ביקורת מספר 

  

 מומלץ לבצע רישום ברמת המחלקה לשם בקרה וניטור על דברי הדואר.   -

 

  נוהל דואר רשום על כלל דברי הדואר בעירייה.  המלצה : מומלץ להכיל -

 

 

 בנושא ביקורת .7
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 רקע –כללי  .1

  

  עיקריים :נושא הבטיחות בעבודה מוסדר בחקיקה בשני חיקוקים 

 .1970 -פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  .1

 .1995 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו התשנ"ו  .2

  

בהתאם לחוק מחויבת העירייה להעסיק ממונה על הבטיחות בעבודה (אם כי לא נקבע היקף 

יות המשרה או כמות כוח האדם בהתאם לגודל המעסיק, כמו כן לא נאסרה בחוק הענקת סמכו

  ותפקידים נוספים לממונה על הבטיחות).

רק על התאונה אלא גם על מניעתה, לכן המעביד מחויב  אינההמעביד אחריות החוק הגדיר כי  

   לעשות הרבה מאוד על מנת לצאת ידי חובתו.

  

נושא הבטיחות בעבודה הינו ערך עליון הן מבחינת שמירת בריאותו ושלומו של העובד והן מבחינה 

כאשר הניסיון מלמד כי תאונות עבודה גורמות לעלויות גבוהות מאוד למעסיק, הנושא  כלכלית,

מהותי במיוחד מאחר שלעיתים ניתן למנוע את התאונות בעלות זניחה (לעירייה אחריות גם על 

  עובדי קבלנים חיצוניים העובדים בתחומי העירייה, מעבר לעובדי העירייה). 

  

מיליארד שקלים  4ת ביום, המוסד לביטוח לאומי משלם מעל תאונו  3,500 - במדינת ישראל כ

  בשנה קצבאות לנפגעי תאונות עבודה (בעיריית ערד בשנתיים האחרונות תאונות בודדות בשנה).

  

נה על הבטיחות בעירייה גם על נושא הבטיחות ובנוסף כחלק מהגדרת תפקידו אחראי הממ

  במוסדות חינוך, בהתאם לחוזר משרד הפנים בנושא.

  

 2012בחרתי לערוך ביקורת בנושא הבטיחות בעבודה הן לאור חילופי הממונה על הבטיחות בשנת 

  .2014והן בשל כניסת תקנות חדשות של משרד הכלכלה בנושא מאוגוסט 

  

(מסגרות שהיו ברשת חינוך עצמאית ועברו  2014לאור קליטת מסגרות חינוך במהלך שנת 

ולבעיות הבטיחות שעלו בקליטת המסגרת, בחרתי לבחון גם לאחריות העירייה ומחלקת החינוך), 

  חינוך ומתקני משחקים ברחבי העירייה. המוסדות כלל את נושא ניהול הבטיחות ב
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות הממונה על הבטיחות בעבודה.  .1

 . ברחבי העירייהבטיחות במוסדות חינוך ומתקני משחקים בחינת נושא  .2

 

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 בחינת מסמכי הצעות מחיר וביצוע פרויקטים. -

 נאמנן בטיחות. –ת בקורס של המוסד לבטיחות וגהות ותתפשה -

  ראיונות עם : -

 מנכ"ל העירייה והאחראי הישיר על הממונה על הבטיחות בעירייה.  -מר רמי נבון  .א

 הממונה על הבטיחות בעירייה. –מר ליאור הירש   .ב

 אחראית נוכחות בעירייה.  – סרקוסטיגברת דפנה   .ג

 חשבת השכר בעירייה. –גברת מלכה רוזן   .ד
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 עיקרי הממצאים .4

  

בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות הממונה על הבטיחות  – 1מטרת ביקורת מספר 

  בעבודה בעירייה.

מזמן עבודת הממונה על הבטיחות מוקדש  25%-ממצא : נמצא כי רק כ  7.1

לבטיחות בעבודה וכל שאר הזמן מתחלק בצורה משתנה לשאר הנושאים 

ידו עליהם אחראי. מכאן לא נשאר לממונה זמן מספיק לעמוד בכל דרישות תפק

 כממונה בטיחות בעבודה ובכך עולה הסיכון להתרחשות תאונת עבודה. 

 

ורך ביקורת במתחמי העבודה ממצא : נמצא כי עקב חוסר זמן אין הממונה ע 7.2

עובדי העירייה, אלא לעיתים נדירות. דבר הגורם בהכרח לירידה במודעות של 

 העובדים לשימוש נכון בציוד מגן וסביבה בטוחה. 

  
כי לא קיימת תרבות ארגונית של יידוע הממונה על כשלים  ממצא : נמצא 7.3

ותקלות מתחום הבטיחות במתקני העירייה, וכן אין תרבות של דיווח וניתוח 

 מצבים של "כמעט תאונות".

  

ממצא : בניגוד להוראת משרד הכלכלה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות  7.4

 ה אישור מפקח אזוריא קיים בעירייל, 15/12/2013ברשויות המקומיות מיום 

המאשר לממונה לעסוק בתחומים מעבר לתפקידיו. בגדר תחומים אלה פורטו 

בטיחות מוסדות חינוך,  בטיחות אירועים המוניים, בטיחות אולמות ספורט, 

בטיחות מתקני משחקים, כיבוי אש, אשר הממונה אחראי עליהם ללא אישור 

 פת. כי אין הם מפריעים לעבודתו השוטנדרש המגדיר 

  

אין ממונה ובניגוד למדיניות העירייה המוצהרת, ממצא : בניגוד לתקנות,  7.5

הבטיחות בעירייה עובד על פי התוכנית לניהול הבטיחות מאחר ושאר תפקידיו 

  לכך. מספיק אינם מותירים בידיו זמן

 

ממצא : עקב אי תקצוב רכב עבודה לממונה על הבטיחות, אין באפשרות  7.6

שטחי העבודה של עובדי העירייה וקבלני העירייה על הממונה לבצע ביקורת ב

מנת לוודא כי עובדים בהתאם לכללי הבטיחות (מתפרס על כל שטח העיר 

 ומבני העירייה).

  

ממצא : אין כל סנקציה כלפי קבלן אשר נתפס שעובד בניגוד לכללי הבטיחות.  7.7

צריך הממונה במקרים אשר מזהה עובדי קבלן שאינם עובדים באופן בטיחותי, 

לחפש את מנהל המחלקה שהזמינה את העבודה בתקווה שיסדיר הנושא עם 

 הקבלן. התנהלות מגושמת ולא יעילה.
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ממצא : בניגוד לתוכנית ניהול הבטיחות, לא מונתה  ועדת בטיחות בעירייה  7.8

 מחציתה נציגי הנהלת העירייה ומחציתה(ועדת הבטיחות היא ועדה פריטטית 

ברור סיבות  -פעמים בשנה) , תפקידה  8, מתכנסת לפחות העובדים נציגי

 ונסיבות תאונות או כמעט תאונות ומתן המלצות להתנהלות עתידית בהתאם.

 

ממצא : אי קיום ועדת בטיחות, אינה תורמת לתרבות ארגונית של לימדה  7.9

ייה לתיקון עתידי מטעויות ונקיטת אמצעים המקובלים על כלל הצדדים בעיר

עובדים להתקיים, גבוהה הרבה וה המשותפת למעסיק המלצת ועדה(סיכוי של 

 יותר מהחלטת הנהלה).

  

ממצא : לא כל מחלקות העירייה מעדכנות את הממונה על הבטיחות על  7.10

התחלת עבודה של קבלנים, דבר החושף את העירייה לתביעות שונות מאחר 

פיקוח של  ולא מבוצעות הדרכות מתאימות לקבלן מבחינת בטיחות וכן אין כל

 הממונה על העובדה בשטח. 

  

 

בחינת נושא בטיחות מוסדות חינוך, גני ומתקני משחקים במוסדות  – 2מטרת ביקורת מספר 

 חינוך.

הוגשה למפעל הפיס תוכנית לשיפוץ גני ילדים  2014ממצא : בשנת תקציב  7.11

. בהעברת התוכנית לביצוע הסתבר כי התוכנית )2015(לביצוע בשנת  ובתי ספר

לק מהמקרים לפחות לא משקפת את מצב המבנים בפועל וכן כי לא קיים כל בח

 שהוגדר לעומת מצב המבנים בפועל. הגיון בתעדוף תקציבי

 

ממצא : לאור גילוי אי ההתאמה בין התוכניות שהוגשו למפעל הפיס לבין  7.12

המצב בשטח, החלו בעירייה לערוך בדיקות מקיפות ותכנונים מסודרים 

ם, לכן סביר כי נושא שיפוץ מוסדות החינוך שהיה אמור לשיפוצים הנצרכי

 לפועלברובו לא יצא  2015ח ובחופש הגדול של שנת להיערך בחופשת הפס

 . 2015בשנת 

  

ממצא : על פי תקנות חדשות יש לשדרג את מערכת גילוי וכיבוי האש במוסדות  7.13

ציבור. לפי הערכה ראשונית סכום השדרוג במוסדות החינוך של העירייה עלול 

להגיע לסכום הגבוה ממיליון וחצי שקל. במקור התקנות היו אמורות להכנס 

, למרות המוגדר )2017(בסופו של דבר ניתנה אורכה עד  2014לתוקף בסוף שנת 

בתקנות, עיריית ערד לא השכילה בעבר לבנות תוכנית ביצוע לסיום הנדרש 

, שכאמור הייתה 2014בתקנה, כך שלא נעשה דבר בנדון גם במהלך שנת 

 אמורה להיות השנה האחרונה לביצוע. 
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אינו מעורב בבדיקה  בעירייהממצא : נמצא כי מחד הממונה על הבטיחות  7.14

חות במוסדות חינוך שאינם מתופעלים ישירות על ידי ואישור מתקני הבטי

העירייה, למרות שמוסדות אלה פועלים במקרקעין המוקצים להם על ידי 

עברו מספר מוסדות חינוך מרשת חינוך מסוימת  2014בשנת העירייה (

במבנה אחד לא הייתה קיימת מערכת לאחריות העירייה, נמצא כי לפחות 

חר הופעל ברמת אחזקה ירודה ביותר, כתוצאה כיבוי אש פעילה וכי מתקן א

להחזיר את המבנים ₪  100,000 -מכך נדרשה העירייה להוציא יותר מ

לכשירות בסיסית). מאידך האחריות על בטיחות אולמות ספורט הנמצאים 

בבתי הספר שאינם בניהול העירייה כן הוטלה על הממונה על הבטיחות 

 העירוני (רשת אורט לדוגמא). 

  

: ללא קשר למוסדות חינוך, נמצא כי נדרש מהממונה לבצע בדיקות  ממצא 7.15

כיבוי אש במוסדות שלא באחזקת העירייה , דוגמת בית גיל הזהב והמטווח, 

 . הנמצאים במתחמים שהעירייה הקצתה לגופים

  

ממצא : הממונה על הבטיחות אינו מוזמן לסיורים לקבלת מבנים/פרויקטים  7.16

אינם לעיתים מאשרת קבלת מבנים אשר  לרשות העירייה, כך העירייה

עומדים בתקני בטיחות ועל מנת להפעילם נדרשת העירייה להוצאות כספיות 

  מיותרות. 
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות הממונה על הבטיחות 

  בעבודה בעירייה.

  

 כללי 5.1.1

  

  בטיחות וגהות בעבודה 

  מצב או תהליך עבודה ללא תאונות. -בטיחות 

לא מתקיימים תנאים שעלולים לגרום כך שכמעט ו למינימוםמצב בו גורמי סיכון מוקטנים 

  . לסביבה מוות, או פציעה של עובדים, וכן נזק לציוד או , אולתאונות

  

  היגיינה בריאות תעסוקתית  -גהות 

 העלולה לגרוםעבודה  כך שכמעט ולא תתקיים סביבת מוקטנים למינימוםמצב בו גורמי סיכון 

כולל כל נושא ( פיקוח על סביבת העבודה על מנת לשמור על בריאות העובדים מחלות מקצוע.ל

  ).לחשיפה לחומרים מסוכנים

  
 אחראי על תשלום, ביטוח לאומי  מקבלי דמי פגיעה בגין תאונות בעבודה 70,000 -בישראל כ

ליארד ימ בתחום עמד על כארבעה 2013לנכים מעבודה, סך הקצבאות ששולמו בשנת קצבאות 

שקלים. הוצאה זו אינה מביאה בחשבון את עלויות אובדן ימי העבודה (מעל שני מיליון) ואובדן 

  הפריון (מיליארדים רבים נוספים).

  

  : בעבודה מוסדר בחקיקה בשני חיקוקים עיקרייםוהגהות נושא הבטיחות 

 .1970 -פקודת הבטיחות בעבודה נוסח חדש תש"ל  .1

 .1995 -חוק ארגון הפיקוח על העבודה ותקנותיו התשנ"ו  .2

  

  

  

  ממונה על הבטיחות בעבודה

   קובעות בין השאר :  , 1996 –תקנות ארגון הפקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות) התשנ"ו 

  : חובת מינוי ממונה על הבטיחות 4סעיף 

  :(תת הסעיף הרלוונטי לעיריית ערד) למנות ממונה על הבטיחותאלה חייבים 

מחזיק במקום עבודה שחלה עליו פקודת הבטיחות בעבודה כולה או חלקה, ואשר מועסקים בו 

  חמישים עובדים לפחות.

  



 

147 

 

  תפקידיו וסמכויותיו של ממונה על הבטיחות  : 10סעיף 

מתפקידו של ממונה על הבטיחות לייעץ למעביד בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים   .א

בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בנוגע לבטיחות, גהות, הנדסת אנוש 

 ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלה : 

 הודיע להם למעביד.לאתר במפעל מפגעי בטיחות וגהות, ול .1

 לוודא קיום התקני בטיחות נאותים במפעל. .2

לדרוש הנהגת סדרי בטיחות וגהות נאותים במפעל, בתהליכי העבודה, במתקנים,  .3

 במבנים, בציוד ובחומרים וכל שינוי בהם.

לפעול לקיום הוראות תקנות ארגון הפקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים),  .4

 . ולהכנת תוכנית הדרכה לעובדים.1984 –התשמ"ד 

לוודא הכנת תוכנית בטיחות ועדכונה כנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית  .5

 .1984בטיחות), התשמ"ד 

לוודא ביצוע הוראות תוכנית בטיחות שהוכנה במפעל והכללת דרישות בטיחות וגהות  .6

של ציוד, של חומרים ושל בהוראות עדכניות לשימוש הפעלה, תחזוקה אחסון בטוח 

 תהליכי עבודה במפעל.

לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות עבודה ומחלות מקצוע במגמה להפיק לקחים,  .7

לערוך בכתב ממצאים ומסקנות הבירורים ולהציע למעביד צעדים מתאימים למניעת 

הישנות תאונות. לוודא הדרכת עובדים באשר לנסיבות התאונות ומחלות המקצוע 

 הלקחים שהופקו.ו

 לרכז את כל המידע והתיעוד הקשור לתאונות עבודה ומחלות מקצוע שאירעו במפעל. .8

להכין הוראות בטיחות וגהות ותמצית בכתב של מידע על הסיכונים בעבודה, פרסומן  .9

ועדכונן. להשגיח על ביצוע הוראות בטיחות וגהות ולדווח למעביד על כל מקרה של 

 הפרתן.

ים, ציוד ותהליכי עבודה מסוכנים והתקנת שילוט הדרכה לשימוש לוודא סימון חומר .10

 בציוד מגן אישי.

לוודא ביצוע ביקורת ומעקב על המצב התקין של התקני בטיחות וגהות, ציוד מגן אישי,  .11

של כלי עבודה ושל ציוד החייב בדיקות תקופתיות על פי דין, על פי הוראות היצרן ולפי 

 כללי מקצוע מקובלים.

יום שגרת בדיקות רפואיות לעובדים במפעל החשופים לגורמים שלגביהם לוודא ק .12

 כאלה.יימת דרישה לעריכת בדיקות ק

לוודא ביצוע בדיקות סביבתיות תעסוקתיות על ידי מעבדות מוסמכות, אשר קיימת  .13

דרישת בדיקה כאמור בחוק או בתקנות. לתעד את ממצאיהן של בדיקות כאמור בחוק 

מצאיהן של בדיקות כאמור ולהביא לידיעת המעביד והעובדים או בתקנות. לתעד את מ

 את השלכותיהן והאמצעים שיש לנקוט. 

 לקבוע הסדרים שיבטיח תנאי בטיחות וגהות נאותים בהעסקת קבלני חוץ. .14

ולה עם ועדת הבטיחות המפעלית, ולמסור לה את כל המידע הנדרש לפעילותה לשתף פע .15

 השוטפת.
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ו או בריאותו של עובד, ישר נשקפת סכנה מידית לחילהורות על הפסקת העבודה כא .16

 ולדווח על כך מיד למעביד או לנציגו במקום העבודה. 

 לוודא קיום תוכנית ושגרת תרגילים למצבי חירום.  .17

לדווח למפקח עבודה אזורי, על פי דרישתו, על פעולותיו להעלאת רמת הבטיחות והגהות  .18

 ומניעת סיכונים במפעלו.

 י עבודה בביקורי הפיקוח במפעל, אם יידרש לכך.להילוות אל מפקח .19

 

הממונה על הבטיחות מוסמך להיכנס לכל מקום במפעל שבו מועסקים עובדים, לבדוק את   .ב

סידורי הבטיחות והגיהות, ולנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו כאמור 

  בתקנת משנה (א).

  

  בעיריית ערד מועסק מנהל בטיחות על פי חוק. 

(תקנות ארגון והפקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות),  2014בעקבות עדכון חקיקה משנת 

) על מנהל הבטיחות בארגון להכין ולהפעיל תוכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול 2014התשע"ד 

  ש להכין תוכנית לניהול הבטיחות. רהבטיחות במקום העבודה. לשם כך נד

  

  

  

  

  מחלות מקצועאחריות לתאונות עבודה/ 

כאמור האחריות כלפי העובדים וכן כלפי עובדים של קבלני חוץ העובדים עבור העירייה, היא של 

  העירייה. אך קיימות דרישות החלות גם על העובדים בנושא בטיחות.

  

  סימן ד ' ,  חובותיהם של העובדים : 1970פקודת הבטיחות בעבודה , נוסח חדש תש"ל 

  

  העלול לסכן  איסור מעשה – 202סעיף 

  עובד לא יעשה במזיד ובלי סיבה סבירה דבר העלול לסכן את עצמו או את זולתו.

  

  איסור לפגוע בהתקנים  – 203סעיף 

נוחות או דבר אחר שסופקו או  שתמש לרעה במזיד בכל אמצעי, התקןעובד לא יפגע ולא י

  דים.שהותקנו על פי הפקודה להבטחת בריאותם, בטיחותם או רווחתם של העוב

  

  חובה להשתמש בהתקנים  – 204סעיף 

סופק או הותקן לשימוש של עובד, לפי פקודה זו, אמצעי או התקן להבטחת בריאותו או בטיחותו, 

  חובה עליו להשתמש בהם.
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כחלק מעבודתו צריך הממונה על הבטיחות לוודא כי העובדים יודעים להשתמש בציוד המגן 

מבינים את הסיכונים בעבודתם, זאת גם בצורה של הדרכות שוטפות וגם כי הם המסופק להם ו

  בצורה של ביקורת במקום עבודתם. 

  

לסיכום תפקידו של הממונה על הבטיחות בעירייה הוא לדאוג למניעת תאונות עבודה ומחלות 

  מקצוע ככל הניתן. 

רייה בנושאים אלה לשם כך מוקנות לו סמכויות פעולה בשטח ובאחריותו להגדיר את צרכי העי

סוגי משרות, לכל משרה קיימים הסיכונים הייחודיים שלה עליהם צריך  100(בעיריית ערד מעל 

  ממונה הבטיחות לתת את דעתו). 

  

תקציב הבטיחות בעירייה נגזר מצרכי הבטיחות שזוהו, להלן נתוני תקציב הבטיחות בשלוש 

  השנים האחרונות : 

  

  גובה תקציב הבטיחות בש"ח   שנת כספים

2014  243,358  

2013  199,474  

2012  189,336  

    

  

הוצאות התקציב כוללת בדיקות של מערכות כיבוי אש, רכישת ציוד מגן לעובדים, בדיקות מכון 

  התקנים בנושאי גני משחקים, וכיוצא בזה. 

  

ללא עלות מעבר לכך נעזרים בניידות המוסד לבטיחות וגהות לשם הדרכות עובדים (שירות שניתן 

  למעסיקים).
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 תפקידים ומשימות של הממונה על הבטיחות בעירייה 5.1.2

  

  בעיריית ערד ממונה אדם יחיד לטיפול בנושא הבטיחות, זאת בכפיפות למנכ"ל העירייה. 

לאחר  2012בעירייה התחיל עבודתו במהלך שנת  הממונה על הבטיחות המשמש היום בתפקידו

ממונה בטיחות בעבודה (פרסום המכרז עקב יציאת הממונה הקודם  – 42/11זכייתו במכרז מס' 

  . )לגמלאות

  

  במכרז שפורסם לתפקיד ממונה בטיחות בעבודה הוגדר התפקיד כך :

וק ארגון הפקוח , פקודת הבטיחות בעבודה וח18001ניהול הבטיחות בעירייה בהתאם לת"י  .1

 על העבודה, כולל דיווחים על תאונות עבודה למוסד לביטוח לאומי.

 ניהול הבטיחות במוסדות חינוך, בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. .2

 הכנת תוכניות לבטיחות באירועים הנערכים בעיר. .3

 אחריות על מערך כיבוי אש בכל נכסי העירייה ומוסדות החינוך. .4

 עירייה בכל הקשור לנושא זמן חירום.סיוע לקב"ט ה .5

 הובלת תו תקן למתקני משחקים. .6

  טיפול בנושאים נוספים בהתאם להנחיית ראש העיר.  .7

  

  נמצא כי הממונה שנבחר עמד בכל תנאי הסף שהוגדרו במכרז.

  

  בפועל הממונה כפוף למנכ"ל העירייה ואלה התפקידים שהוא ממלא : 

 ממונה בטיחות בעבודה. .1

 מוסדות חינוך. ניהול בטיחות .2

  כולל ציוד כיבוי מיטלטל במוסדות החינוך, ברשות ובנכסיה.אחראי על מערכות כיבוי אש,  .3

אחראי בטיחות באירועים שהעירייה עורכת, או אירועים הנערכים על ידי אחרים בתחומי  .4

 העירייה. 

על בדיקת מעליות במוסדות חינוך, כולל מתקני הרמה, קולטי אוויר ברשות י אחרא .5

  בנכסיה.ו

 אחראי על בדיקות מכון התקנים למתקני ספורט בגנים ומבנים ברחבי העירייה. .6

 אחראי על בדיקות מכון התקנים למתקני משחקים בגנים ברחבי העירייה.  .7

 אחראי על נושא תוכניות פעילות בחירום. .8

 רישוי עסקים מבחינת בטיחות.  .9

 אחראי על רישום וניהול הנהלים בעירייה . .10

  .בדיקות תקופתיות של רופא תעסוקתי לעובדי הגינון והאחזקההפניה ל .11

ממצא : אין הגדרה בדין לגבי היקף המשרה או תקן כח האדם הנדרש לצורך קיום  -

פיקוח נאות על נושא הבטיחות בעבודה, כן אין הגדרה לגבי משימות נוספות שניתן 

 להטיל על הממונה.
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נה על הבטיחות מוקדש לבטיחות מזמן עבודת הממו 25%-ממצא : נמצא כי רק כ  -

בעבודה וכל שאר הזמן מתחלק בצורה משתנה לשאר הנושאים עליהם אחראי. 

מכאן לא נשאר לממונה זמן מספיק לעמוד בכל דרישות תפקידו כממונה בטיחות 

 בעבודה ובכך עולה הסיכון להתרחשות תאונת עבודה. 

 

 של רת במתחמי העבודה ממצא : נמצא כי עקב חוסר זמן אין הממונה עורך ביקו -

עובדי העירייה, אלא לעיתים נדירות. דבר הגורם בהכרח לירידה במודעות העובדים 

 לשימוש נכון בציוד מגן וסביבה בטוחה. 

  

ממצא : נמצא כי לא קיימת תרבות ארגונית של יידוע הממונה על כשלים ותקלות  -

ניתוח מצבים של מתחום הבטיחות במתקני העירייה, וכן אין תרבות של דיווח ו

 "כמעט תאונות".

 

המלצה : מומלץ לאפשר לממונה לבצע תפקידו לפני שמטילים עליו אחריות נוספת,  -

יש לבחון את מכלול התפקידים הקיימים ולקבוע סדרי עדיפויות ברמת הנהלת 

 העירייה. 

  

המלצה : מומלץ ליצור מערך דיווח מסודר על תקלות וכשלים בטיחותיים במתקני  -

 העירייה, ושל מקרי "כמעט תאונות" שחוו עובדי העירייה, לממונה על הבטיחות. 

  
  

הוראה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות  - 15/12/2013חוזר משרד הכלכלה מיום 

ופנה למפעזים ולמינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית כפיפותם ותפקידיהם, המ –המקומיות 

  מגדיר בין השאר : 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), מאפשרות לנמענים להתנגד למינוי של 

ממונה על בטיחות או אף לפסול את מינויו, באם מעמדו וכפיפותו במערך הארגוני של הארגון בו 

ם שמוטלים עליו, לא מאפשרים לו לבצע את תפקידו כממונה כנדרש או שתפקידים אחריפועל, 

  . בתקנות

מאחר והממונים על הבטיחות ברשויות המקומיות נושאים באחריות רבה ומגוונת על פני שטח 

  מוניציפאלי גדול, יש לנהוג בהתאם למפורט להלן : 

 כפיפות הממונה על הבטיחות ברשות המקומית  .1

 בכפיפות ישירה לראש העיר או למנכ"ל. 

 תפקידיו של הממונה על הבטיחות ברשות המקומית .2

תחומי העיסוק שלהלן, אינם כלולים במסגרת תפקידיו של הממונה על הבטיחות כפי 

שהוגדרו בתקנות. לפיכך, עיסוק בתחומי שלהלן מעבר לתפקידיו של הממונה על הבטיחות 

ם אחרים טעון אישור מפקח עבודה אזורי, לאחר שנועץ עם ברשות המקומית, כמו גם עיסוקי

  הממונה על הבטיחות ברשות המקומית : 
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 בטיחות מוסדות חינוך.  .א

 בטיחות באירועים המוניים.  .ב

 בטיחות בתיאטראות והכלי תרבות.  .ג

 בטיחות באולמות ספורט.  .ד

 בטיחות בדרכים ובתעבורה.  .ה

 בטיחות מתקני משחקים.  .ו

  כיבוי אש.  .ז

 

להוראת משרד הכלכלה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות ממצא : בניגוד  -

המאשר  א קיים בעירייה אישור מפקח אזוריל, 15/12/2013המקומיות מיום 

לממונה לעסוק בתחומים מעבר לתפקידיו. בגדר תחומים אלה פורטו בטיחות 

תקני מוסדות חינוך,  בטיחות אירועים המוניים, בטיחות אולמות ספורט, בטיחות מ

כי אין נדרש המגדיר משחקים, כיבוי אש, אשר הממונה אחראי עליהם ללא אישור 

 הם מפריעים לעבודתו השוטפת. 

 

המלצה : מומלץ לפנות למפקח האזורי ולהגדיר את היקף ותחומי האחריות של  -

 טיחות בעירייה, על פי המציאות שבה פועל הממונה.הבהממונה על 

  
 



 

153 

 

 בטיחות בעבודה 5.1.3

 

  קבעו בין השאר :  2013תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות), התשע"ג 

  הגדרות -  1סעיף 

שלבי מובנה ושיטתי לזיהוי, להערכה -תהליך רב -)  Risk Management"ניהול סיכונים" ( 

  ולבקרת סיכונים, במטרה לבטלם או לצמצמם לכדי סיכונים קבילים;

  

מיצוי תרחישי מאורע מסוכן אפשרי, לאחר זיהוי נוכחותם  -)  Risk Analysis” ( "ניתוח סיכונים

של גורמי סיכון; הערכה של הסבירות להתרחשותו עקב קיומם של גורמי הסיכון; הערכה של 

תוצאות המאורע המסוכן, אם יתרחש; וחישוב משוקלל של רמת הסיכון הנגזרת מן ההערכות 

  .הקודמות

  

  : מטרה 2יף סע

מטרת תקנות אלה לקבוע את קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום 

תכנית), כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא  -העבודה (להלן 

  .אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית

  

  על המחזיק במקום העבודה (ראש העירייה)המוטלות אחריות וחובות  – 3סעיף 

  אחריות וחובות המוטלות על המחזיק במקום העבודה 

(א) האחריות למילוי אחר הוראות תקנות אלה תחול על המחזיק במקום העבודה; המחזיק 

במקום העבודה יפעל להבטיח יישומה של התכנית וינקוט אמצעים מתאימים כדי להבטיח שכל 

  ר הוראות אלה. עובד שמינה ימלא אח

  (ב) המחזיק במקום העבודה יקיים מדי שנה את כל אלה: 

) יוודא הכנת התכנית ועדכונה בכל נושא חדש או נושא הדורש עדכון, בהתאם לתקנות 1(  

  אלה; 

) יאפשר למכין התכנית גישה מלאה לכל מידע ולכל מקום הנדרש לצורך הכנתה וכן 2(  

  ידאג לשיתוף פעולה של כל בעלי התפקידים במקום העבודה; 

) ויוודא כי הופקו והוטמעו 4(5) יפקח על תהליך ניהול הסיכונים כאמור בתקנה 3(  

  לקחים מהתהליך במקום העבודה; 

  תו, לאחר שהתייעץ עם ועדת הבטיחות; ) יאשר את התכנית בחתימ4(  

) יחליט לגבי הקצאת המשאבים הדרושים ליישומה של התכנית, ויפרסם את 5(  

    החלטתו; 

) יבקר ויאמוד את מידת יישומה של התכנית ויתעד בכתב את ממצאיו ואת 6(  

    החלטותיו; 

ו, ויאפשר ) יחזיק עותק מהתכנית העדכנית במקום שיש לעובדים גישה חופשית אלי7(  

  לכל עובד במקום העבודה המעוניין בכך, לעיין בתכנית בכל עת.

  כמו כן קובעות התקנות את אופן הכנת התוכנית והפרקים שיש לפרט בה.

  .2014תחילת התקנות במהלך שנת 
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ואכן עיריית ערד שכרה שירותיו של ספק חיצוני המתמחה בתחום לכתיבת תוכנית לניהול 

  התוכנית אישרה ראשת העירייה. הבטיחות בעירייה. את

  

  על פי התוכנית מדיניות הבטיחות והגהות התעסוקתית של עיריית ערד :

 העירייה רואה בבטיחות ובגהות בתעסוקה ערך עליון. .1

העירייה תשקיע את המשאבים הנדרשים כשי לקיים מקום עבודה בטוח ובריא לעובדיה,  .2

 ולסביבה.לאורחיה, לקבלנים ולנותני השירותים מטעמה 

מדיניות העירייה בנושא מבוססת על מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים על  .3

 ידי זיהוי שיטתי של גרומי הסיכון השונים, הערכתם והפחתתם לרמה קבילה.

   

  תכנון סקרי סיכונים תקופתיים

וכנית בין א הבטיחות והגהות התעסוקתית, מונה התשומנת לקיים את מדיניות העירייה בנעל 

  תכנון סקרי סיכונים תקופתיים בתחומים הבאים : השאר 

 גרומי סיכון כללים במבני העירייה.  .א

 גורמי סיכון בתהליכי פינוי אשפה.  .ב

 מערכות גילוי אש.  .ג

 ציוד מטלטל אש.  .ד

 מוס"ח  .ה

 מתקני ספורט.  .ו

 גורמי סיכון בעבודות גינון ושימוש בכלים מוטוריים.  .ז

 סקר בטיחות במשרדים.  .ח

 סקר בטיחות במחסני העירייה.   .ט

  

על ידי הממונה על הבטיחות רוב הסקרים (חלקם כלל לא וחלקם באופן לא מלא) בפועל לא בוצעו 

ן לא מיושמת אלא הונחו מנהלי המחלקות לבצע סקרים בתחומם זאת מחוסר זמן. מככן ו

  מדיניות העירייה בנושא הבטיחות. 

  

אין ממונה הבטיחות יות העירייה המוצהרת, ובניגוד למדינממצא : בניגוד לתקנות,  -

בעירייה עובד על פי התוכנית לניהול הבטיחות מאחר ושאר תפקידיו אינם מותירים 

 לכך.  מספיק בידיו זמן

  
  

חלק עיסוקים בעירייה, תוך התעלמות מ 26ממצא : בתוכנית ניהול הבטיחות זיהו  -

לוכדי כלבים וחתולים לאיכות הסביבה, היחידה ממחלקות העירייה (לדוגמא 

סיכונים ייחודיים שיש לקחת שלא נכללו בתוכנית, עיסוקים הלכל אחד מ )ואחרים

 בחשבון בתוכנית. 
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הערת המבוקר : לכידת כלבים הינו קורס מקצועי שעל העובד לעבור בכדי לעסוק 

בתחום זה, ממונה הבטיחות נדרש לבצע סקר סיכונים ולהנחות בהתאם לממצאים 

 שוטפת.בצורה 

  
ממצא : בתוכנית ניהול הבטיחות בפרוט פריסה גיאוגרפית של מתקנים ופעילויות,  -

לא נכללו המפעלים והמתחמים שבאחריות היחידה לאיכות הסביבה. מכאן לא 

נלקחו בחשבון הצרכים המיוחדים של עובדות היחידה לדוגמא בתחום הטיפול 

 בחומרים מסוכנים.

הסביבה עובדת בשיתוף עם ממונה הבטיחות הערת המבוקר : היחידה לאיכות 

 ת: סקר רעש, סקר ראדון, סקרי קרינה לא מייננלדוגמא בנושאים שונים כגון

עובדות היחידה רכות עבודה בגובה לעובדות היחידה כמו כן, צעו הדוב וכדומה.

עוברות הכשרות מקצועיות בתחומים רבים והן נדרשות לתחזק ולהתרענן בנושאי 

 .ת כפי שנדרש בחוקתקינה ובטיחו

  

המלצה : מומלץ לבחון את מכלול תפקידיו של הממונה על מנת להבטיח את היכולת  -

 לפעול בהתאם לתוכנית הסיכונים ולמדיניות העירייה בתפקיד הליבה שלו. 

  

מומלץ לעדכן את תוכנית ניהול הסיכונים ולוודא כי היא כוללת את כלל עובדי  -

 יה היא מציאותית. העירייה וכי הדרישה לפעול על פ

  
  

  תוכנית לביצוע מבדקי פיקוח

  על פי התוכנית לניהול בטיחות נדרש הממונה לבצע מבדקי פיקוח בנושאים הבאים : 

 שימוש בציוד מגן אישי.  .א

 עבודה בגובה.  .ב

 תסקירי בדיקה של ציוד הרמה.  .ג

 גיליונות בטיחות.  .ד

 ליטר. 240שינוע פחים   .ה

  

  או מבוצעים חלקית בלבד.בפועל לא מבוצעים מבדקי הפיקוח כלל 

  

ממצא : בניגוד לתוכנית לניהול הבטיחות לא מתבצעים מבדקי פיקוח על ידי  -

 הממונה על הבטיחות זאת מחוסר זמן וניידות.

 

ממצא : עקב אי תקצוב רכב עבודה לממונה על הבטיחות, אין באפשרות הממונה  -

ה על מנת לוודא כי לבצע ביקורת בשטחי העבודה של עובדי העירייה וקבלני העיריי

 עובדים בהתאם לכללי הבטיחות (מתפרס על כל שטח העיר ומבני העירייה).
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ממצא : אין כל סנקציה כלפי קבלן אשר נתפס שעובד בניגוד לכללי הבטיחות.  -

הממונה במקרים אשר מזהה עובדי קבלן שאינם עובדים באופן בטיחותי, צריך 

בתקווה שיסדיר הנושא עם  לחפש את מנהל המחלקה שהזמינה את העבודה

 הקבלן. התנהלות מגושמת ולא יעילה.

  

המלצה : מומלץ לשקול תקצוב רכב לממונה על הבטיחות וכן לשקול בניית סנקציות  -

על פי החוק אים אחר הוראות הממונה (זה עם הקבלנים, למקרה בו אינם ממלבחו

 לעירייה אחריות גם כלפי עובדי הקבלן ששכרה).

 

למוגדר בתוכנית לניהול בטיחות העירייה, העירייה טרם נערכה  ממצא : בניגוד -

 . ליישום תסקירי בטיחות על ידי נאמן בטיחות

  

ממצא : בניגוד לתוכנית ניהול הבטיחות, לא מונתה  ועדת בטיחות בעירייה (ועדת  -

 המורכב בחציה מנציגי הנהלת העירייה ובחציה הבטיחות היא ועדה פריטטית 

 -פעמים בשנה) , תפקידה  8מנציגי העובדים שנבחרים על ידם, מתכנסת לפחות 

ברור סיבות ונסיבות תאונות או כמעט תאונות ומתן המלצות להתנהלות עתידית 

 בהתאם.

 

ממצא : אי קיום ועדת בטיחות, אינה תורמת לתרבות ארגונית של לימדה מטעויות  -

ייה לתיקון עתידי (סיכוי של בעירונקיטת אמצעים המקובלים על כלל הצדדים 

עובדים להתקיים, גבוהה הרבה יותר מהחלטת וה המשותפת למעסיק המלצת ועדה

 הנהלה).

 

המלצה : מומלץ להקים ועדת בטיחות בעירייה כמוגדר בחקיקה (אין חובה לעירייה  -

  להקימה אך אין איסור). 

  

ייה בנושא ממצא : ממדגם הביקורת בנושא מודעות העובדים במשרדי העיר -

  התנהלות במקרה של שריפה עולה כי : 

 שמגדירה כיצד יש לנהוג בזמן שריפה.אין מדיניות עירונית הידועה לעובדים   .א

חלק גדול מהעובדים אינו מכיר את מיקום מטפי האש במשרדים בהם הם   .ב

 עובדים.

  כמעט כל העובדים אינם יודעים כיצד להפעיל מטף לכיבוי אש.    .ג

ב חוסר זמן ומשאבים של ממונה הבטיחות עובדי המשרדים תגובת המבוקר : עק

קיבלו ויקבלו אחת לתקופה עלון בטיחות לעובדי המשרד שנכתב עבורם בנושאים 

  הנושאים שפורסמו: שצוינו.

  מכונות צילום והעתקה. – 2014. יוני 1

  פציעה ממאמץ חוזר (עבודה מול מחשב) – RSI - סינדרום ה – 2014. ספטמבר 2
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  .כללי התנהגות בשעת שריפה – 2014. דצמבר 3

  

 

המלצה : מומלץ לקיים הדרכות ולהעביר עדכונים כתובים לעובדים באופן שוטף,  -

בכל הנושאים הקשורים לביטוח במקום העבודה (לעובדים במשרדים לכל הפחות 

מידע ואופן התנהלות במקרה של התחשמלות, שריפה, סכנות שכיחות במשרד 

  עבודה עקב ישיבה לא נכונה או עבודה מול מחשב וכד') ומניעת מחלות

  

  

  

  הדרכות בטיחות

בהתאם למוגדר בתוכנית לניהול הבטיחות נדרש ממונה הבטיחות לקיים הדרכות תקופתיות 

  בנושאים הבאים : 

 .ד חדש)ב(לכל עו בטיחות לעובדים חדשים  .א

 אחריות מנהלים (לכלל המנהלים).  .ב

 כלליים)הדרכת בטיחות כללית (לעובדים   .ג

 בטיחות לעובדי אחזקה.  .ד

 כיבוי אש תיאורטי + מעשי.  .ה

 ארגונומיה לעובדי משרד.  .ו

 הדרכה לסייעות ולעובדי ניקיון.  .ז

 הדרכת בטיחות כללית לעובדי קבלן לפני כל כניסה לעבודה.  .ח

 סיכונים בעבודה המבוצעת לקבלן לפני ביצוע העבודה או מתן היתר לעבודה.  .ט

  

הבטיחות בעירייה לא מבוצעות הדרכות למנהלים ממצא : בניגוד לתוכנית ניהול  -

 (אחריות מנהלים), כיבוי אש מעשי, הדרכות לקבלנים.

  

ת וחיטהמערכת מהממונה שאינן קשורות לב המלצה : מומלץ להקטין את דרישות -

 על מנת שיוכל לקיים הדרכות כנדרש.

 

ת ממצא : לא כל מחלקות העירייה מעדכנות את הממונה על הבטיחות על התחל -

עבודה של קבלנים, דבר החושף את העירייה לתביעות שונות מאחר ולא מבוצעות 

הדרכות מתאימות לקבלן מבחינת בטיחות וכן אין כל פיקוח של הממונה על העובדה 

 בשטח. 

  

המלצה : יש להקים מנגנון דיווח מלא לעניין עבודות קבלנים בתחומי העירייה  -

 העירוני).(ראה ממצא זהה גם בביקורת המוקד 
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 בעבודה גהות 5.1.4

  

  היגיינה בריאות תעסוקתית  -גהות 

 העלולה לגרוםעבודה  כך שכמעט ולא תתקיים סביבת מצב בו גורמי סיכון מוקטנים למינימום

כולל כל נושא ( פיקוח על סביבת העבודה על מנת לשמור על בריאות העובדים מחלות מקצוע.ל

  ).לחשיפה לחומרים מסוכנים

  הבינלאומיים :  הבריאותששת ממדי 

 תעסוקתי.  .א

 פיזי.  .ב

 נפשי.  .ג

 חברתי.  .ד

 רוחני.  .ה

 .אינטלקטואלי  .ו

  

בניגוד לתפיסת העבר בה הוגדרה הבריאות במובן הפיזי בלבד, כיום מסתכלים על האדם 

  .רק מי שבריא בכל הממדים אז הוא נחשב בריאכמכלול, 

הבינלאומיים בנושא, רוב מדינת ישראל ועיריית ערד כחלק ממנה, טרם הפנימו את הסטנדרטים 

  החקיקה והפרקטיקה בארץ מתייחסת לשני הממדים הראשונים בלבד. 

  

ממצא : מחלקות בודדות בעיריית ערד עוסקות בהיבט של הערכת ביצועים והעברת  -

משוב לעובדים. כך שלמעשה לרוב עובדי העירייה אין כל נתון לגבי מידת הערכת 

 המערכת את עבודתם, עקב כך נזנח המימד הנפשי והחברתי של העובדים. 

 

פוגעת העירייה די הבריאות, בהזנחת המימדים הנפשיים בהגדרת מדממצא :  -

יה בפריון והספק רוב עובדי העירייה, נושאים שהיו יכולים להשתפר אם העירי

 השוטף של העירייה. הפעילות דים אלה במהלך הייתה דואגת למימוש מד

  

תוכנית למילוי כל ששת ממדי הבריאות לעובדים, בניית המלצה : מומלץ לשקול  -

יותר מוטיבציה למילוי תפקידו  עובד בריא הינו בהכרח עובד מחויב יותר ובעל

 בעירייה.

  

ממצא : נושא פעילות היחידה לאיכות הסביבה אינו כלול בתוכנית ניהול הבטיחות  -

של העירייה, יש חשיבות לעדכן את התוכנית על מנת לבחון את הסיכונים לבריאות 

 עובדי המחלקה מבחינת חומרים מסוכנים וכד'. 

  

לא משתמשים בחדר האוכל המסודר  ממצא : חלק מעובדי מחלקת האחזקה -

שהקימו במתחם האחזקה, אלא באזורי העבודה שלהם ללא כל הפרדה של חומרים 

 מסוכנים. 
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בוצעה הפרדה של חומרים מסוכנים אך אין דרישה חד משמעית לא תגובת המבוקר : 

  .לאכול במקומות שלא יועדו לכך

  

  
על ידי הממונה מחסן  ממצא : כחלק ממהלך של שדרוג מחסני העירייה, התגלה -

 רעלים שלא נוהל באופן מסודר, במחלקת הגינון. 

   .תגובת המבוקר : החל תהליך של סידור המחסן וניהול החומרים בו

 



 

160 

 

 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

  בחינת נושא בטיחות מוסדות חינוך, 

 .במוסדות חינוךגני ומתקני משחקים 

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

  

בעירייה עוסק גם בניהול הבטיחות במוסדות חינוך, בהתאם  כאמור הממונה על הבטיחות

 להנחיות חוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

  

משרד החינוך הפיק את חוזר המנהלת הכללית , הוראות קבע , סידורי בטיחות במבני מוסדות 

  ), (להלן "החוזר").2013פברואר  –חינוך (שבט התשע"ג 

  

  החוזר מגדיר את תחומי האחריות של העירייה על פי הנקודות הבאות : 

האחריות הישירה לתקינות המתקנים והתשתיות במוסדות החינוך ולעמידתם בדרישות  .1

 החוק והתקנים מוטלת על העירייה.

כל מוסד חינוכי ייבדק פעם בשנה לקראת פתיחת שנת הלימודים, והליקויים והמפגעים  .2

 יתוקנו. 

ת העירייה להעביר את כל אישורי הבטיחות השנתיים של מוסדות החינוך שברשותה באחריו .3

 למחוז של משרד החינוך. 

  

  החוזר עוסק בכלל נושאי הבטיחות ומתייחס למרחבים הבאים : 

 הסביבה החיצונית (מיקום המוסד, דרכי גישה, חניית רכבים).  .א

חצר המוסד (גדרות, שערים, תשתיות, מפלסים, גינון, מתקני משחקים, מעברים ודרכי   .ב

 מילוט וכד').

 המבנה (מסדרונות, מדרגות, ריצוף, חלונות, דלתות, מעקות וכד').  .ג

ציוד ומערכות (כיסאות, שולחנות, בטיחות אש, שליטה בעשן, מערכות למניעת רעשים,  .ד

 והחימום, קרינה מאנטנות סלולריות וכד'). מערכות נפט סולר וגז, מערכת ההסקה

יעודיים (שירותים, אולמות ספורט, מקלט, מעבדות,מחסנים, ספרייה, מטבח, גן יחללים  .ה

 ילדים, מבנים יבילים).

  שיפוצים במוסד חינוכי.  .ו

  

הן לשם השגת ביקורת הממונה על הבטיחות עבר הכשרה בנושא בטיחות במוסדות חינוך, אך 

  מחוסר זמן שוכר שירותיו של קבלן חיצוני לביצוע הבדיקות במוסדות.והן  אובייקטיבית יותר
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 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 5.2.2

  

ייעודו של החוזר הוא לקבוע אמות מידה וסידורי בטיחות לתכנון מוסדות חינוך חדשים. יחד עם 

זאת קיימים מבנים ישנים , וכדי להתאימם לתקנים החדשים יש לנקוט את כל האמצעים 

  ושים ככל האפשר. בשלבים הבאים : הדר

 לימוד ההנחיות והתקנים החדשים מול המבנה הקיים.  .א

 הערכת הסיכון בעזרת יועץ בטיחות כדי להבין את הפערים הקיימים.  .ב

בחינת חלופות אפשריות, כולל עלויות, לטיפול בשיפור המצב הקיים (כגון שינויים באכלוס   .ג

 או במבנה).

 חלופות נבחרות.בניית תוכנית עבודה ליישום   .ד

 קבלת חוות דעת של יועץ בטיחות, הממליץ על הפתרונות.  .ה

  

לפני תחילת שנת לימודים עובר הקבלן שנשכר לשם כך בכל מוסדות החינוך שבניהול העירייה 

  ובודק את התאמת המבנים לתקנות ותקני הבטיחות הרלוונטיים. 

הקיים, במידה והליקוי קריטי לא בהתאם לרשימת הליקויים שמעביר נבנית תוכנית לשדרוג 

  מאשר הבודק את המוסד.

לאחר שהבודק מאשר כי המוסד עומד במוגדר בחוזר, מעבירה העירייה את האישורים למשרד 

  החינוך בהתאם לחוזר.

העירייה אינה מבצעת בדיקות או בקרה על מוסדות החינוך שאינם באחריותה כגון תיכון אורט, 

גם לא על מסודות  2014גור), ועד לשנת הלימוד שנפתחה בשנת מוכר שאינו רשמי (מוסדות 

  החינוך של חב"ד.

  

הוגשה למפעל הפיס תוכנית לשיפוץ גני ילדים ובתי  2014ממצא : בשנת תקציב  -

. בהעברת התוכנית לביצוע הסתבר כי התוכנית בחלק )2015(לביצוע בשנת  ספר

כי לא קיים כל הגיון מהמקרים לפחות לא משקפת את מצב המבנים בפועל וכן 

 בתעדוף תקציבי שהוגדר לעומת מצב המבנים בפועל. 

 

ממצא : לאור גילוי אי ההתאמה בין התוכניות שהוגשו למפעל הפיס לבין המצב  -

בשטח, החלו בעירייה לערוך בדיקות מקיפות ותכנונים מסודרים לשיפוצים 

להיערך בחופשת  הנצרכים, לכן סביר כי נושא שיפוץ מוסדות החינוך שהיה אמור

 . 2015בשנת  לפועלברובו לא יצא  2015ח ובחופש הגדול של שנת הפס

  

ממצא : על פי תקנות חדשות יש לשדרג את מערכת גילוי וכיבוי האש במוסדות  -

ציבור. לפי הערכה ראשונית סכום השדרוג במוסדות החינוך של העירייה עלול 

תקנות היו אמורות להכנס לתוקף להגיע לסכום הגבוה ממיליון וחצי שקל. במקור ה

), למרות המוגדר בתקנות, 2017(בסופו של דבר ניתנה אורכה עד  2014בסוף שנת 

עיריית ערד לא השכילה בעבר לבנות תוכנית ביצוע לסיום הנדרש בתקנה, כך שלא 
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, שכאמור הייתה אמורה להיות השנה 2014נעשה דבר בנדון גם במהלך שנת 

 האחרונה לביצוע. 

 

צה : מומלץ לקיים בדיקות יסודיות של מצב כל מוסדות החינוך בעירייה הן המל -

מבחינת מצב התחזוקה הן מבחינת מצב הבטיחות והן מבחינת מצב הנגישות, 

ובהתאם לתכנן תוכנית ביצוע רב שנתית, על מנת לעמוד בכל התקנות הקיימות ואלו 

 שיכנסו לתוקף בעתיד הקרוב. 

  

רב שנתית יש לקבוע סדרי עדיפויות לפעולות שיש המלצה : בהתאם לתוכנית ה -

לבצע במוסדות החינוך, ולהתריע באופן מסודר במקרים בהם אין מספיק תקציב 

  למימוש הצרכים המחויבים בתקנות. 

  

אינו מעורב בבדיקה ואישור  בעירייהממצא : נמצא כי מחד הממונה על הבטיחות  -

ם ישירות על ידי העירייה, למרות מתקני הבטיחות במוסדות חינוך שאינם מתופעלי

עברו  2014בשנת שמוסדות אלה פועלים במקרקעין המוקצים להם על ידי העירייה (

מספר מוסדות חינוך מרשת חינוך מסוימת לאחריות העירייה, נמצא כי לפחות 

במבנה אחד לא הייתה קיימת מערכת כיבוי אש פעילה וכי מתקן אחר הופעל ברמת 

₪  100,000 -, כתוצאה מכך נדרשה העירייה להוציא יותר מאחזקה ירודה ביותר

להחזיר את המבנים לכשירות בסיסית). מאידך האחריות על בטיחות אולמות 

ספורט הנמצאים בבתי הספר שאינם בניהול העירייה כן הוטלה על הממונה על 

 הבטיחות העירוני (רשת אורט לדוגמא). 

  

ממצא : ללא קשר למוסדות חינוך, נמצא כי נדרש מהממונה לבצע בדיקות כיבוי אש  -

במוסדות שלא באחזקת העירייה , דוגמת בית גיל הזהב והמטווח, הנמצאים 

 במתחמים שהעירייה הקצתה לגופים שונים. 

  

המלצה : מומלץ לקבוע מדינות אחידה המגדירה את מידת מעורבות הממונה  -

הלים על ידי העירייה. לדעת הביקורת יש לרכז את כל האחריות במבנים שאינם מנו

במבני העירייה בידי הממונה ללא קשר למי מחזיק בהם, אך יש לחייב בעלות 

 הבדיקה את המחזיקים בנכסים הנבדקים. 

  

ממצא : הממונה על הבטיחות אינו מוזמן לסיורים לקבלת מבנים/פרויקטים לרשות  -

קבלת מבנים אשר אינם עומדים בתקני בטיחות ועל  העירייה, כך העירייה מאשרת

 מנת להפעילם נדרשת העירייה להוצאות כספיות מיותרות. 

  
  

  

  

 גני משחקים ומתקנים 5.2.3
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  :על פי החוזר אלה הדרישות מגני המשחקים במבני מוסדות חינוך 

על כל היבטיו: ייצור,  1498כל מתקני המשחקים בחצר יעמדו בדרישות התקן בישראלי  .1

 נה, אחזקה ובדיקות.התק

מתקני חצר יותקנו באופן שלא יתאפשר  מעבר לצורך טיפוס על עצים, על חלקי בניין, על  .2

 גדרות ועל מתקנים אחרים.

אם מותקן בחצר ארגז חול למשחק, עליו להיות מקורה בסככה. הסככה תמוקם באופן  .3

 חלפת חול.שתצל על ארגז החול בעיקר כשהשמש בכיוון דרום. מבנה הארגז יאפשר ה

 על ארגז חול לקפיצה לא תתוקן סככה. .4

 דפנות הארגז יהיו עשויות מחומרים שלא יגרמו לפציעה. .5

 השימוש באסבסט אסור. .6

 אין להעמיד מתקני משחקים העשויים מצמיגים. .7

  

כמו כן לאחר האסון שקרה כאשר מתקן סל נפל על נער והרגו, ובהתאם להנחיית משרד החינוך 

בוצעה בדיקה מקיפה של כלל מתקני הסל והשערים ברחבי העירייה בהתאם , 2012מסוף שנת 

לתקן שנקבע לאחר האסון, הוסרו המתקנים הלא בטיחותיים וכיום רוכשת העירייה מתקנים 

  המיוצרים על פי התקן החדש.

  

  בבדיקת הביקורת לא נמצאו ממצאים מהותיים בנושא הטיפול בגנים ובמתקני משחקים.
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 מנהלים תמצית 6

  

בעבודה על פי קביעת העירייה בתוכנית מדיניות הבטיחות והגהות  נושא הבטיחות והגהות

הינו ערך עליון, מדיניות העירייה בנושא מבוססת על  2014התעסוקתית שנבנתה במהלך שנת 

מניעה מראש של תאונות ופגיעה בבריאות העובדים על ידי זיהוי שיטתי של גורמי הסיכון 

רכתם והפחתתם לרמה קבילה.  אך במציאות מצאה הביקורת כי הנושא אינו מתנהל השונים, הע

על פי מדיניות העירייה, מסיבת עומס של תפקידים שהוטל על הממונה על הבטיחות (תפקידים 

  שהוטלו על הממונה, ללא אישור מפקח אזורי כנדרש).

  

מבחינת בטיחות מוסדות חנוך, נמצא כי הממונה אינו מעורב בהחלטות לגבי היקף שיפוצים 

מאחריות הקבלן לאחריות מעמד קבלת עובדות שהסתיימו ואינו מוזמן לוצרכי בטיחות, 

מעמד החזרת נכסים חינוכיים לרשות העירייה. אי ערוב הממונה בנושאים אלו מביא העירייה ול

וצאות שניתן היה למנוע אותן, ולחייב בהן את הקבלן או את הגוף את העירייה להוציא ה

  שמחזיר את הנכס לעירייה. 

  

  להלן עיקר המלצות הביקורת לאור הממצאים : 

  

בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות הממונה על הבטיחות  – 1מטרת ביקורת מספר 

 בעבודה בעירייה.

  
  

ולהגדיר את היקף ותחומי האחריות של המלצה : מומלץ לפנות למפקח האזורי  -

 הממונה על הבטיחות בעירייה, על פי המציאות שבה פועל הממונה.

  

המלצה : מומלץ לבחון את מכלול תפקידיו של הממונה על מנת להבטיח את היכולת  -

 לפעול בהתאם לתוכנית הסיכונים ולמדיניות העירייה בתפקיד הליבה שלו. 

  

ול הסיכונים ולוודא כי היא כוללת את כלל עובדי מומלץ לעדכן את תוכנית ניה -

 העירייה וכי הדרישה לפעול על פיה היא מציאותית. 

  

המלצה : מומלץ לשקול תקצוב רכב לממונה על הבטיחות וכן לשקול בניית סנקציות  -

אים אחר הוראות הממונה (לעירייה זה עם הקבלנים, למקרה בו אינם ממלבחו

 ששכרה על פי חוק). אחריות גם כלפי עודי הקבלן

  

המלצה : מומלץ להקים ועדת בטיחות בעירייה כמוגדר בחקיקה (אין חובה לעירייה  -

 להקימה אך אין איסור).

  
המלצה : יש להקים מנגנון דיווח מלא לעניין עבודות קבלנים בתחומי העירייה  -

 (ראה ממצא זהה גם בביקורת המוקד העירוני).
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המלצה : מומלץ ליצור מערך דיווח מסודר על תקלות וכשלים בטיחותיים במתקני  -

 העירייה, ושל מקרי "כמעט תאונות" שחוו עובדי העירייה, לממונה על הבטיחות. 

 

 

  
בחינת נושא בטיחות מוסדות חינוך, גני ומתקני משחקים במוסדות – 2מטרת ביקורת מספר 

 חינוך.

  

ת יסודיות של מצב כל מוסדות החינוך בעירייה הן המלצה : מומלץ לקיים בדיקו -

מבחינת מצב התחזוקה הן מבחינת מצב הבטיחות והן מבחינת מצב הנגישות, 

ובהתאם לתכנן תוכנית ביצוע רב שנתית, על מנת לעמוד בכל התקנות הקיימות ואלו 

 שיכנסו לתוקף בעתיד הקרוב. 

 

המלצה : בהתאם לתוכנית הרב שנתית יש לקבוע סדרי עדיפויות לפעולות שיש  -

לבצע במוסדות החינוך, ולהתריע באופן מסודר במקרים בהם אין מספיק תקציב 

 למימוש הצרכים המחויבים בתקנות. 

  

המלצה : מומלץ לאפשר לממונה לבצע תפקידו לפני שמטילים עליו אחריות נוספת,  -

התפקידים הקיימים ולקבוע סדרי עדיפויות ברמת הנהלת  יש לבחון את מכלול

 העירייה.

  

המלצה : מומלץ לקבוע מדינות אחידה המגדירה את מידת מעורבות הממונה  -

במבנים שאינם מנוהלים על ידי העירייה. לדעת הביקורת יש לרכז את כל האחריות 

בעלות  במבני העירייה בידי הממונה ללא קשר למי מחזיק בהם, אך יש לחייב

  הבדיקה את המחזיקים בנכסים הנבדקים.

  

  

  

  

 

 

 

  בנושא ביקורת .8
   
  דוברותהסברה ו
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  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –. כללי  1

  

169  

  . מטרות הביקורת2

  

170  

  .תאור כללי של מהלך הביקורת3

  

170  

  . עיקרי הממצאים4

  

171-172  

    . פרוט הממצאים5

  173-182  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  183-190  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  191-192  . תמצית מנהלים6

  
  

 

   



 

167 

 

 רקע –כללי  .1

  

דובר העירייה והממונה על חופש המידע בעירייה, הינו אחד הגורמים החשובים ביותר להשגת 

  עקרון השקיפות כחלק ממנהל תקין.

  

  הרשות המקומית:אלה מטרות העיסוק של דובר 

 הדגשת מרכזיותו של השלטון המקומי בחיי הקהילה והחברה. .1

 הבלטת תרומתה ופעולתה של הרשות המקומית לחיי חברה וקהילה ביישוב. .2

 יצירת דו שיח בין הרשות המקומית, נבחריה ועובדיה לבין התושבים. .3

תרום הגברת מעורבותם של התושבים בעבודת הרשות המקומית ונכונותם להתנדב ול .4

 מזמנם, ממרצם ומכישוריהם לקידום יישובם.

  הידוק הקשר בין התושבים לבין יישובם וטיפוח הקשר והגאווה של התושבים ביישוב.  .5

  

  המטלות העיקריות הן :

 הסבר מדיניות הרשות המקומית.  .א

 דוברות.  .ב

 יחסי ציבור.  .ג

 שיווק ופרסום.  .ד

 הכנת חומר ייצוגי על הרשות המקומית.  .ה

 תקשורת.ייעוץ בנושאי   .ו

 בניית תוכנית עבודה ותקציב שנתי.  .ז

עבודה שוטפת (השתתפות בישיבות הנהלה ומועצה, הצעת שיפורים ושינויים בשיטות   .ח

  העבודה בחלקת הדוברות)

  

השינויים הכבירים בעולם התקשורת בעולם בכלל ובישראל בפרט (החלשות המדיה של העיתונות 

ל סוגיה), מעמידים בפני הדוברות התמודדות הכתובה ועליית כוחה של המדיה האינטרנטית ע

  מסוג חדש.

כאשר כיכר העיר עברה היום להתנהל ברשתות החברתיות, שם כל תושב יכול להביע את דעתו 

ולהגיע לאלפים מתושבי העיר ללא כל עלות, על הדוברות להתנהל בשונה מהעבר הלא רחוק 

  מטרות העיסוק המוגדרות לעיל.ולפעול בזירה החדשה, ביתר שאת על מנת להשיג את רוב 

  

בחרתי לבצע ביקורת בנושא זה לאור חשיבות פעולות הדוברות לתדמית העיר ולשביעות רצון 

  התושבים.  

  

  

 מטרות הביקורת .2
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 בחינת התנהלות שוטפת של דוברות העירייה.  .1

 בחינת התנהלות הממונה על חופש המידע בעירייה. .2

 

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הביקורת כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 בחינת מסמכי הצעות מחיר וביצוע פרסומים. -

 בחינת מכרז כ"א לתפקיד דובר העירייה. -

 סקירת פרק הגדרת תפקיד דובר באוגדן העיסוקים ברשויות המקומיות. -

  ם :ראיונות ע -

 דובר העירייה והממונה על חופש המידע.  –מר יהושע אשכנזי   .א
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 עיקרי הממצאים .4

  

  בחינת התנהלות שוטפת של דוברות העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות  8.1

בעירייה בפרט. למרות יחידת הדוברות וההסברה בכלל ועל הפרסומים השונים 

  שניסיונו בתחום יכול להביא לאפקטיביות מוגברת ולחסכון עלויות לעירייה.

 

ממצא : נמצא כי הדובר אינו קובע את תמהיל הפרסומים בין העיתונות לבין  8.2

האינטרנט, בכך מפסידה העירייה את היכולת לפנות לקהל ספציפי בנגישות מרבית 

 ובחיסכון בעלויות. 

 

ניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים, בכל נושא האחריות, ממצא : ב 8.3

קביעת סדר העדיפויות, תקציב, תיעוד ושמירת חומר לארכיון העירייה, מתן חוות דעת 

 לפני נקיטת פעולות משמעויות לתושבי העיר, לא קיבל הדובר כל סמכות.

  פרסום העירייה.כך לדוגמא הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות מתקציב 

  כך לדוגמא הצעות הדובר לתקציב שנתי אינן מתקבלות בפועל.

  

ממצא : לא קיימים נהלים מסודרים לעדכון דובר העירייה בפעילויות מחלקות  8.4

העירייה השונות ו/או החלטות ביצועיות חשובות, וכן נהלים לשיתופי פעולה במסגרת 

 ר).כנסים (לדוגמא כנס תיירות לקידום התיירות בעי

 

לעובדי  לפיוממצא : לא קיימת תוכנית מסודרת להסברה ורענון הנוהג בעירייה,  8.5

עירייה אסור להתראיין בתקשורת, כמו כן אין כל קריטריונים המגדירים אסור/מותר 

 לעובדים בנושא התבטאות ברשתות חברתיות באינטרנט.

  

ממצא : מדיניות העירייה ו/או הסבר לגבי מותר ואסור בפעילות  8.6

באתרים/עמודים/קבוצות אשר העירייה מפעילה אותם, לא מפורסמת לידיעת הציבור 

 הרחב המצטרף והפעיל במסגרות הדיגיטליות השונות.

 תגובת המבוקר : מה מותר ומה אסור זה עניין ברור לכל משתמשי רשתות חברתיות.

הניסיון מלמד כי לפחות בשני מקרים ייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : הת

תלוננו על סנקציות שננקטו כנגד תושבים לאחר התבטאויות שונות, כך שכנראה ה

  המותר והאסור אינו נהיר לכלל משתמשי המדיה. 

  

ממצא : לא קיימת מדיניות סדורה בנושא אופן ההגבה של דובר העירייה על פרסומים  8.7

ם שונים ברשתות החברתיות, מכאן לא ברורה אחריותו של הדובר על מענה לפרסומי
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שונים ומצד שני אין מדיניות עירונית לאופן פעולה כאשר העירייה או אחד מעובדיה 

 מותקפים באופן חריף על ידי תושבים.

 

ממצא : באין גורם מקצועי ותקציב מתאים לביצוע תוכניות מיתוג עיר ותוכניות  8.8

 עדיין נשארו אותן הבעיות של העיר בשנת 2008אסטרטגיות, הבעיות אשר זוהו בשנת 

(הגירה, תעסוקה, אי מימוש פוטנציאל התיירות, דמורליזציה של האוכלוסייה  2014

 הותיקה בעיר).

 

  

  

  

  בחינת התנהלות הממונה על חופש המידע בעירייה. – 2מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה דין וחשבון שנתי עד  8.9

 הראשון ביולי בכל שנה.

  חולק הדין וחשבון בספטמבר. 2014המבוקר : בשנת תגובת 

 

ממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את כל  8.10

 הנתונים שהוגדר כי יש לפרסם, בחלקם נתונים מהותיים להבנת פעילות העירייה.

  

 ממצא : בניגוד לחוק לא מונה ממונה חופש מידע בחברה הכלכלית בערד. 8.11

 

 ממצא : בניגוד לחוק לא פרסמה החברה הכלכלית לערד דין וחשבון שנתי. 8.12

 

  

  

  

  

  

  

  

 פרוט הממצאים .5
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  – 1מטרת ביקורת מספר  .5.1

  .דוברות העירייהשל בחינת התנהלות שוטפת 

  

 כללי 5.1.1

   

  מקומית:ת העיסוק של דובר הרשות הומטראלה על פי אוגדן התפקידים ברשויות המקומיות, 

 השלטון המקומי בחיי הקהילה והחברה.הדגשת מרכזיותו של  .1

 הבלטת תרומתה ופעולתה של הרשות המקומית לחיי חברה וקהילה ביישוב. .2

 יצירת דו שיח בין הרשות המקומית, נבחריה ועובדיה לבין התושבים. .3

הגברת מעורבותם של התושבים בעבודת הרשות המקומית ונכונותם להתנדב ולתרום  .4

 ום יישובם.מזמנם, ממרצם ומכישוריהם לקיד

  הידוק הקשר בין התושבים לבין יישובם וטיפוח הקשר והגאווה של התושבים ביישוב.  .5

  

  המטלות העיקריות הן :

 הסבר מדיניות הרשות המקומית.  .א

 דוברות.  .ב

 יחסי ציבור.  .ג

 שיווק ופרסום.  .ד

 הכנת חומר ייצוגי על הרשות המקומית.  .ה

 ייעוץ בנושאי תקשורת.  .ו

 שנתי.בניית תוכנית עבודה ותקציב   .ז

עבודה שוטפת (השתתפות בישיבות הנהלה ומועצה, הצעת שיפורים ושינויים בשיטות   .ח

  העבודה בחלקת הדוברות)

  

  : בעירייההדוברות וההסברה בשנתיים האחרונות בפועל של מחלקת תקציב 

  

  בש"ח  דוברות וההסברהגובה תקציב ה  שנת כספים

2014  563,473   

2013  626,485  

  

  

  

 דובר העירייה 5.1.2
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, זאת לאחר הפסקת עבודתו של 2013דובר העירייה הנוכחי החל עבודתו בעירייה בחודש פברואר 

(לפני תקופה  2012ועד חודש ספטמבר  2011מחודש יולי  דובר העירייה הקודם שהועסק בעירייה

  זו לא היה עובד בתפקיד דובר מספר שנים).

וכאמור  2012ורסם בחודש דצמבר למשרת דובר עירייה שפ 55/2012יצוני הדובר זכה במכרז ח

  .2013החל עבודתו בפברואר 

  

הניסיון המקצועי הנדרש על פי האוגדן הוא ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח כאחראי ליחסי ציבור 

  שנים.  3במוסד ציבורי מוכר בגודל דומה במשך 

דובר בתחום התקשורת ו/או הדוברות, הבמכרז העירייה נדרש ניסיון של שלוש שנים לפחות 

הנבחר עמד בתנאי מכרז העירייה אך לא בתנאי אוגדן העיסוקים (יש לציין כי בבדיקה מול 

מכרזים מהשנים האחרונות ברשויות אחרות, הדרישות במכרזים האחרים דומות לדרישות 

  במכרז של עיריית ערד, הן מבחינת התואר והן מבחינת הניסיון התעסוקתי).

  

תפקיד דובר העירייה באוגדן העיסוקים של משרד  ממצא : בניגוד להגדרות דרישות -

הוגדר כי נדרש תואר ראשון במדעי החברה ו/או בתקשורת, במכרז העירייה הפנים, 

 ולא תואר ראשון בתקשורת המונים בלבד כמוגדר באוגדן.

הישן לא תמיד תאם את  האוגדןמאחר ותגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : 

(שנתקבל ממשרד  הדרישות להיום, נעזרנו בקובץ עיסוקים שלא פורסם באופן רשמי,

הפנים או ממרכז השלטון המקומי ספציפית לתפקיד מסוים), ובנוסף נהגתי להתייעץ 

  בעיקר בתפקידים שהעירייה התקשתה לאייש. עם משרד הפנים,

תיאורי התפקיד הקיימים כולל החדש  לדעתי אם נסתכל על התמונה הכוללת את כל

  שדרישות התפקיד היו סבירות ותואמות לנדרש.

 

ממצא : בניגוד להגדרות דרישות תפקיד דובר העירייה באוגדן העיסוקים של משרד  -

כי נדרש ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום במכרז העירייה הפנים, הוגדר 

יחסי ציבור, במוסד כח ומוצלח בולא ניסיון מקצועי מו התקשורת ו/או הדוברות,

 שנים לפחות, כמוגדר באוגדן. 3במשך  בגודל דומה ציבורי מוכר

הישן לא תמיד תאם את  האוגדןמאחר ותגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : 

(שנתקבל ממשרד  הדרישות להיום, נעזרנו בקובץ עיסוקים שלא פורסם באופן רשמי,

ית לתפקיד מסוים), ובנוסף נהגתי להתייעץ הפנים או ממרכז השלטון המקומי ספציפ

  בעיקר בתפקידים שהעירייה התקשתה לאייש. עם משרד הפנים,

לדעתי אם נסתכל על התמונה הכוללת את כל תיאורי התפקיד הקיימים כולל החדש 

  שדרישות התפקיד היו סבירות ותואמות לנדרש.

  

  

 אוגדן הגדרת העיסוקיםהמלצה : באי קיום אישור ספציפי למכרז לחרוג מהוראות  -

  , מומלץ לנהוג ולדרוש תנאי סף כמוגדר באוגדן. התקף רשמית
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  לפי האוגדן :של הדובר גורמי הקשר 

  

  מהות הקשר  שם הגורם

  ייעוץ בנושאי תקשורת (אפשרי)  ראש הרשות המקומית

  תכנון אירועים, קבלת הנחיות, עדכונים ודיווח על ביצוע.  מזכיר הרשות המקומית

יחידות שונות ברשות 

  המקומית

פרסום הודעות וקבלת מידע נדרש לפרסום או מידע לצורך מתן 

  תשובות לפונים לרשות המקומית בעניינים הדורשות מעורבות הדובר.

  אישור תקציבי של פרסומים ומודעות.  גזבר הרשות המקומית

  

  

  אחריות וכפיפות ניהולית על פי האוגדן : 

כפיפות הדובר למנכ"ל העירייה וכן נדרש גם לפעול  בהתאם להנחיות ישירות של ראש הרשות 

  המקומית. 

  

ממצא : שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר כפוף לראשת העירייה ולא  -

 למנכ"ל העירייה. 

 

ממצא : שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו מתכנן אירועים ומדווח על  -

 ביצועם.

 

ממצא : שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו אחראי על פרסום מודעות  -

 ).2014העירייה (נכון לסוף שנת 

 

ממצא : שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות  -

יחידת הדוברות וההסברה בכלל ועל הפרסומים השונים בעירייה בפרט. למרות 

  להביא לאפקטיביות מוגברת ולחסכון עלויות לעירייה.שניסיונו בתחום יכול 

  
ממצא : נמצא כי הדובר אינו קובע את תמהיל הפרסומים בין העיתונות לבין   -

האינטרנט, בכך מפסידה העירייה את היכולת לפנות לקהל ספציפי בנגישות מרבית 

 ובחיסכון בעלויות. 

  
חי בנושאי פרסומים המלצה : מומלץ להשתמש בניסיונו הרב של הדובר הנוכ -

, ולהגדיר כשם שמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים כי בעיתונות ובאינטרנט

 . האחריות והסמכות בנושאי פרסומי העירייה יהיו של דובר העירייה

  

  



 

174 

 

 

 תפקידים ומשימות של דובר העירייה 5.1.3

  

  פרוט המטלות העיקריות של דובר העירייה על פי אוגדן העיסוקים :

 מדיניות הרשות המקומית.הסבר  .1

י לייצוג הרשות המקומית ולהסברת מדיניותה במקרים בהם נדרשת תגובתה אאחר 1.1

  ברמה העקרונית בעקבות תלונות של מוסדות, ארגונים ותושבים.

אחראי למתן תשובות לפונים, בתיאום עם הגורמים מקצועיים שונים ברשות  1.2

ראש  המחייבים זאת, מתאם עמדות עםהמקומית, ובמקרה הצורך, בנושאים ומקרים 

 הרשות המקומית להצגת עמדה ברורה ומוסכמת.

אחראי לארגון סיורים לאנשי ציבור ברשות המקומית ולמשלחות שונות להכנת חומר  1.3

 הסברה ולזימון עיתונאים לאירוע בתאום עם מנכ"ל/ראש הרשות המקומית.

 

 דוברות. .2

הורדה לשטח של הוראות ביצוע אחראי לניסוח מסרים ודרכי פעולה על אופן  2.1

  והחלטות שכבר התקבלו.

אחראי להסבר מדיניות יזומה מראש (החלטות הנהלה), ומדיניות יזומה מהשטח  2.2

 (בעיות שהתעוררו).

 ארגון מסיבות עיתונאים לפי הצורך. 2.3

 

 יחסי ציבור. .3

  אחראי להזרמת חומר ומידע שוטף לאמצעי המדיה השונים. 3.1

ני אירוע, שאמור להתקיים בתחום הרשות המקומית אחראי לארגון יחסי ציבור לפ 3.2

 ואשר מחייב "כיסוי" תקשורתי מתאים.

 

 שיווק ופרסום. .4

אחראי למיון, לקביעת סדר פרסום, לגיבוש מסר של מודעות, הודעות, ופרסומים  4.1

  בנושאים שונים המתנקזים אליו מהיחידות השונות ברשות המקומית.

 ם ואחראי לקיום מבצעי פרסום לאירוע.רועים וכנסים מיוחדיימשתתף בארגון א 4.2

 אחראי לתכנון מוצרי יחסי ציבור ולהפצתם (סמלים, מחזיקי מפתחות וכד'). 4.3

 מפקח על ביצוע עבודות גרפיקה למודעות הפרסום ולהפצתן לעיתונות. 4.4

 

 הכנת חומר ייצוגי על הרשות המקומית. .5

רכיון שליחתם לאסרטי וידאו וצילומים ו אחראי לתיעוד אירועים באמצעות סרטים, 5.1

  הרשות המקומית.
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 אחראי להכנת ידיעונים, חוברות וסרטים לשיפור תדמית הרשות המקומית. 5.2

אחראי לכלול את הרשות המקומית בתערוכות/ירידים, בהם ניתן להציג חומר  5.3

 פרסומי, ייצוגי, המציג את פעולות הרשות המקומית ואת יעדיה.

 

 ייעוץ בנושאי תקשורת. .6

לראש הרשות המקומית, להנהלה, לחברי המועצה בדבר העברת מסרים אי למתן יעוץ אחר

  לציבור, במטרה להנחות, להסביר ולהשפיע על דעת הקהל.

  נותן חוות דעת לפני קבלת החלטות כמו : העלאת מיסים, סנדול וכד'.

 

 תוכנית עבודה ותקציב .7

הציבור  הכנת תוכנית עבודה ותקציב לשנת הפעילות הקרובה ליחידת הדוברות ויחסי

  והגשתה לאישור הגורמים המתאימים.

  תוכנית עבודה כוללת :

המבוססת על הפעילות השוטפת המתכוננת לשנה הקרובה בנושאים  –פעילות שוטפת   .א

 השונים שבטיפול יחידת הדוברות/יחסי ציבור.

מטלות ופרויקטים חדשים המתוכננים לביצוע בשנה הקרובה בנוסף  –פעולות מיוחדות   .ב

 לפעילות השוטפת בנושאים כגון פרסום/יחסי ציבור.

 מתבסס על הערכת תשומות לצורך ביצוע תוכנית העבודה של היחידה. –תקציב   .ג

 

 עבודה שוטפת .8

משתתף בישיבות ובדיונים במסגרות קבועות או משתנות כדון : ישיבות הנהלה,  8.1

  בות מועצה ועוד.ישי

מבצע כל מטלה המנותבת לו על ידי הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם  8.2

 לצרכים השוטפים של היחידה.

מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים, ולנהלים, התקפים  8.3

 בשירות הציבורי בכלל, בשלטון המקומי בפרט וברשות המקומית בפרט שבפרט.

לממונה עליו שינויים ותוספות לקריטריונים, לסטנדרטים ולנהלים תקפים,  מציע 8.4

 המתייחסים לתחומי אחריותו ופעולתו.

מציע לממונה עליו שיפורים ושינויים בשיטות העבודה, בדפוסי הפעולה, בנהלים  8.5

התקפים, בטפסים, בשאלונים ובכל דרך אחרת לשיפור היעילות והאפקטיביות של 

 עובדיו.  

  

  למשרת דובר העירייה : 55/2012תיאור התפקיד כפי שהופיע במכרז העירייה 

אחראי להסבר ולייצוג מדיניות הרשות במקומית כלפי גורמים חיצוניים וכלפי  .1

 אמצעי התקשורת ההמוניים.

 מייעץ להנהלת הרשות ולראשה בדבר העברת מסרים וניסוחם לציבור. .2
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 ים וכדומה.מכין ומעביר לאמצעי התקשורת מידע פרסומ .3

 אחראי לארגון יחסי ציבור של הרשות.  .4

  טיפול בפרויקטים מיוחדים ובנושאים נוספים בהתאם להנחיית ראש העיר. .5

  

ן העיסוקים של משרד הפנים, בכל נושא האחריות, דממצא : בניגוד למוגדר באוג -

קביעת סדר העדיפויות, תקציב, תיעוד ושמירת חומר לארכיון העירייה, מתן חוות 

 לפני נקיטת פעולות משמעויות לתושבי העיר, לא קיבל הדובר כל סמכות. דעת

  כך לדוגמא הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות מתקציב פרסום העירייה.

הערת המבוקר : נושא האחריות על פרסומי העירייה הועבר לאחריות הדובר בשנת 

2015.  

  בפועל.כך לדוגמא הצעות הדובר לתקציב שנתי אינן מתקבלות 

  

תחומי האחריות והסמכות של דובר העירייה, כך המלצה : מומלץ לבחון את  -

שינותבו לו התחומים המוגדרים כחלק מתפקידו, תחומים בהם יש לו את 

הכישורים והניסיון שאין לעובדי עירייה אחרים (לדוגמא פרסום וקידום הודעות 

והתקשורת, אתר  ברשתות חברתיות, עבודה מול יועצים שונים בתחום היח"צ

 האינטרנט של העירייה וכד').

 

ממצא : לא קיימים נהלים מסודרים לעדכון דובר העירייה בפעילויות מחלקות  -

העירייה השונות ו/או החלטות ביצועיות חשובות, וכן נהלים לשיתופי פעולה 

 במסגרת כנסים (לדוגמא כנס תיירות לקידום התיירות בעיר).

 

נהלים מסודרים המבטיחים כי דובר העירייה יהיה המלצה : מומלץ להגדיר  -

מעודכן בכל פעילות עירונית ובכל החלטה ביצועית חשובה, לשם בחינת האפשרות 

 לפרסמה לטובת תדמית העיר והתושבים.

 

ממצא : לא קיימת תוכנית מסודרת להסברה ורענון הנוהג בעירייה, כי לעובדי  -

ין כל קריטריונים המגדירים עירייה אסור להתראיין בתקשורת, כמו כן א

 אסור/מותר לעובדים בנושא התבטאות ברשתות חברתיות באינטרנט. 

  

המלצה : מומלץ להסדיר ולבנות תוכנית רענון ועדכון, בנושאי התבטאות עובדי  -

 עירייה בתקשורת בכלל וברשתות החברתיות באינטרנט בפרט.

  

ר וניירות מכתבים ממצא : לא קיימת מדיניות סדורה להדפסת כרטיסי ביקו -

 רשמיים של מחלקות העירייה.

  
המלצה : מומלץ כי נושא עיצוב הניירות הרשמיים של העירייה ירוכזו לאחריות  -

 .סמכים הרשמיים של העירייהבד על מנת להשיג אחידות בצורת המהדוברות בל
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 תקציב שנתי והתנהלות שוטפת 5.1.4

 

  תקציב

כתחום יחסי ציבור והסברה. התקציב כולל ארבעה תת תקציב הדוברות מוגדר בתקציב העירייה 

  סעיפים :

ית על בין השאר על פניות הציבור, פרסומי אשכר הדובר ועובדת נוספת האחר –שכר  .1

  העירייה ואתר האינטרנט של העירייה.

 כולל עלויות פרסומים בתחומי מדיה שונים. –פרסום  .2

  למבקרים, חוברת דוח לתושב וכד'. יועצים שונים, מתנות ממותגות –הסברה ויחסי ציבור  .3

  

  : 2013-2014להלן סעיפי התקציב בפועל לשנים 

  2013  2014  שנה/סעיף

  355,757  404,425  שכר

  230,580  126,119  פרסום

  40,149  32,929  הסברה ויח"צ

  626,485  563,473  סה"כ

  

  

  לעומת תקציב בפועל :  2014תקציב פעולות שהתבקש על ידי הדובר לשנת 

  הפרש  תקציב נדרש 2014  בפועל 2014  שנה/סעיף

  93,881  220,000  126,119  פרסום

  65,071  98,000  32,929  הסברה ויח"צ

  158,952  318,000  159,048  סה"כ

  

  נושאים שלא בוצעו והתבקשו : 

  מערכת שליחת הודעות בשגרה ובחרום (בשיתוף מחלקת הביטחון). –.אפליקציה עירונית 1

  ).2010רוני (האחרון משנת יע . סרטון תדמית2

  . קידום מקצועי בפייסבוק.3

  

  

₪  140,000 -החלק הארי של הוצאות פעולות המחלקה הוא עבור פרסומים בעיתון המקומי כ

כל סוף שבוע). ב המופץ(העיתון היחיד בתחומי העירייה  2014בשנת ₪  115,000-וכ 2013בשנת 

ידי עיצוב הודעות בגדלים קטנים יותר, ועל ידי  המלצות דובר העירייה לחיסכון בפרסומים על

  .2014רכישת דף אחד לכלל פעולות העירייה, לא התקבל עד סוף שנת 

  

ממצא : הצעות הדובר לייעול וחיסכון בפרסום בעיתון המקומי, לא בוצעו על ידי  -

 מחלקות העירייה. 
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לדובר המלצה : מומלץ לקבוע את סמכות ההחלטה על אופן וגודל הפרסומים  -

סה ונם רבות, והוא הסמכות המקצועית המהעירייה, אשר עסק בנושאים אלה שני

 ביותר בעירייה בנושא. 

 

ממצא : הצעת הדובר לניתוב כספים לקידום פרסומים ברשתות חברתיות לא  -

התקבלה, הפרסום באופן זה הינו זול יותר ומגיע להיקף אנשים גבוה בהרבה 

הדוברות בנושא המסלול המוטורי שעתיד להיות  מהעיתון המקומי (לדוגמא הודעת

  תושבים). 24,000 -הצפיות, לשם השוואה בעיר כ 20,000מוקם בעיר, חצה את רף 

  

המלצה : מומלץ לבחון את הצעת דובר העירייה בדבר ניתוב חלק מכספי הפרסום  -

לרשתות החברתיות, דבר שיביא אם לא לחיסכון כספי אז לחשיפה גבוהה בהרבה 

  .יתון המקומיל העמזו ש

  

  

  באינטרנט רשתות חברתיות

בעידן הנוכחי עובר תחום תקשורת ההמונים מהפך, כאשר עיתונים מודפסים חווים ירידה חדה 

במכירות בעוד שהתקשורת הדיגיטלית פורחת הן מבחינת משתמשים והן מבחינת תקציבי 

  פרסום, קמפיינים פוליטיים וכד'.

גם בקרב תושבי העיר הנוכחיים והתושבים בעבר, קיימת מודעות גבוהה ופעילות רבה בתחום 

  התקשורת הדיגיטלית ברשתות חברתיות שונות. 

מהעבר, וכיום  והעיתונות המקומית השיח הער בפורמטים אלה החליף את כיכר העיר

  ברשתות החברתיות. אפקטיביות ההשפעה על הציבור וידוע הציבור על פעולות העירייה נמצא 

לאחרונה נערך דיון במועצת העירייה בנושא חסימת משתמשים מלהביע את דעתם בעמודים 

  העירייה. שונים בניהול 

מוסדרת  עצם הדיון הבהיר כי הפעילות בעמוד הפייסבוק המנוהל על ידי דובר העירייה, אינה

דיניות הפעולה של הדובר בנוהל מוסכם ובהגדרה ברורה של מותר ואסור בפרסומים, אם כי מ

  אינה שונה מאלה של עיריות אחרות ואינה בעייתית כפי שהוצג הנושא במועצת העיר.

   

הסבר לגבי מותר ואסור בפעילות מדיניות העירייה ו/או ממצא :  -

מפורסמת לידיעת , לא באתרים/עמודים/קבוצות אשר העירייה מפעילה אותם

 יגיטליות השונות.הציבור הרחב המצטרף והפעיל במסגרות הד

 תגובת המבוקר : מה מותר ומה אסור זה עניין ברור לכל משתמשי רשתות חברתיות.

הניסיון מלמד כי לפחות בשני מקרים  תייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :ה

התלוננו על סנקציות שננקטו כנגד תושבים לאחר התבטאויות שונות, כך שכנראה 

   משי המדיה.המותר והאסור אינו נהיר לכלל משת
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לפרסם את מדיניות העירייה בנושא מותר ואסור בפעילות המלצה : מומלץ  -

  .ברשתות החברתיות באתרים המופעלים על ידי העירייה

 

ממצא : לא קיימת מדיניות סדורה בנושא אופן ההגבה של דובר העירייה על  -

פרסומים שונים ברשתות החברתיות, מכאן לא ברורה אחריותו של הדובר על מענה 

לפרסומים שונים ומצד שני אין מדיניות עירונית לאופן פעולה כאשר העירייה או 

 . תושביםאחד מעובדיה מותקפים באופן חריף על ידי 

 

המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים לאופן וצורת המענה של דובר העירייה ברשתות  -

החברתיות, כן מומלץ לקבוע קריטריונים לטיפול בפרסומים פוגעניים בעירייה 

  ועובדיה. 

  

  

  מיתוג ותדמית העיר 

  כאמור חלק ממטרות מתפקיד הדובר מוגדרות באופן הבא :  

 קומית לחיי חברה וקהילה ביישוב.הבלטת תרומתה ופעולתה של הרשות המ .1

 הידוק הקשר בין התושבים לבין יישובם וטיפוח הקשר והגאווה של התושבים ביישוב. .2

 אחריות על נושא יחסי הציבור של היישוב.  .3

  

מכאן לפעולות דובר העירייה חשיבות גדולה בהגדרת והובלת מיתוג העיר ותדמיתה מבית 

יתוג לעיר שזיהתה כי ערד נעדרה מן הזירה התקשורתית נשכרה חברת מ 2008ומבחוץ. עוד בשנת 

שנים רבות, עובדה זו בשילוב בעיות אחרות הביאה לדימוי ארכאי של העיר וחוסר רלוונטיות שלה 

  במגוון תחומים:הגירה, תעסוקה, תיירות, כמו גם לדמורליזציה של האוכלוסייה הקיימת.

  

מיתוג ואסטרטגיה שונות, אך גם כיום הבעיות ועד היום נערכו עוד מספר תוכניות  2008משנת 

  . 2008העיקריות של העיר נשארו באותם תחומים שזוהו עוד בשנת 

  

עלתה ערד לכותרות בגלל סגירת מפעל מגבות ערד ומפעלים נוספים באזור התעשייה  2014בשנת 

לה של העיר, דבר שהביא לפיטורים של מאות עובדים מהעיר ומהסביבה. זאת כאשר מלכתחי

מספר מקומות העבודה והמשרות באזור אינם רבים. מצד שני ניסיונות לעניין את התקשורת 

בנושאים חדשותיים חיוביים הקורים בעיר לא צלחו (למעט פסטיבל ערד שהיה כמעט הפסטיבל 

  היחיד שנערך בקיץ בתקופת מבצע "צוק איתן").

  

ועי שצריך להיות ממונה על ריכוז הגורם המקצהדובר הוא לדעת הביקורת לאור ניסיון העבר, 

הידע של תוכניות אסטרטגיה ומיתוג שנכתבו בעבר, זאת למניעת אובדן ידע ומתן תרומה 

מקצועית לרלוונטיות התוכניות ויישומן בהתאם למציאות הקיימת (לדובר ראיה מערכתית רחבה 

  וניסיון מקצועי בתחום יח"צ ומיתוג).
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מתאים לביצוע תוכניות מיתוג עיר ותוכניות  ממצא : באין גורם מקצועי ותקציב -

עדיין נשארו אותן הבעיות של העיר  2008אסטרטגיות, הבעיות אשר זוהו בשנת 

(הגירה, תעסוקה, אי מימוש פוטנציאל התיירות, דמורליזציה של  2014בשנת 

 האוכלוסייה הותיקה בעיר).

 

הפנים, קיימים המלצה  : בנוסף להגדרות התפקיד בקובץ העיסוקים של משרד  -

תחומים נוספים אותם רצוי להפעיל באמצעות דובר העירייה, באין עובד עירייה 

 אחר האחראי על התחום לדוגמא :

 התנהלות מול תורמים.  .א

ריכוז מגוון תוכניות הפרויקטים השונים בעירייה שטרם נמצא המימון לקיומם   .ב

יקטים שונים בהם (נמצא כי קיימות תוכניות שונות בעירייה "על הנייר", לפרו

הושקע בעבר כסף רב בתכנון וההדמיות, אך אין שום גורם בעירייה המודע לכל 

 פרויקטים אלה ומנהל תיעוד מסודר ומלא). 

ניהול ארכיון בנושא תוכניות מיתוג, אסטרטגיה ותדמית שנעשו בעבר בעירייה,   .ג

ן נמצא על מנת לחסוך מחזור תוכניות ועל מנת ללמוד מכישלונות העבר (גם כא

כי קיימות תוכניות מהעבר אשר העירייה רכשה בכסף מלא, אך לא קיים תיעוד 

 מסודר של תוכניות אלה).וניהול 
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 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 בחינת התנהלות הממונה על חופש המידע בעירייה.

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

 

  להלן ("החוק") מגדיר בין השאר : 1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח

  חופש מידע:  1סעיף  

  לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה.

  הגדרות:  2סעיף 

אר גם רשות מקומית, משמע העירייה וכן חברה עירונית. משמע החברה רשות ציבורית בין הש

  הכלכלית לערד.

  ראש העירייה. –ראש רשות ציבורית 

 לחוק מרשם האוכלוסין. 1יף כהגדרתו בסע –תושב 

  : ממונה 3סעיף 

ראש ראשות ציבורית ימנה, מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על 

  טיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה.

   

  

לחוק, כממונה על  3מונה דובר העירייה על ידי ראשת העירייה, בהתאם לסעיף  2013ביולי 

ת מידע לרשות הציבור, על הטיפול בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק חופש העמד

  המידע (לפניו שימשה בתפקיד מנהלת מחלקת המחשוב בעירייה).

  

מכאן המינוי תואם את הגדרת התפקיד באוגדן העיסוקים, שם הוגדר כי דובר העירייה בין 

  השאר יעסוק בתחומים אלה :

קומית ולהסברת מדיניותה במקרים בהם נדרשת י לייצוג הרשות המאאחר  .א

  תגובתה ברמה העקרונית בעקבות תלונות של מוסדות, ארגונים ותושבים.

אחראי למתן תשובות לפונים, בתיאום עם הגורמים מקצועיים שונים ברשות   .ב

 המקומית, ובמקרה הצורך, בנושאים ומקרים המחייבים זאת, מתאם עמדות עם

   ת עמדה ברורה ומוסכמת.ראש הרשות המקומית להצג

  

(כמו כן תואם גם לעובדה כי העובדת הנוספת המשויכת לתקציב הסברה ודוברות, עוסקת 

  בפניות הציבור).

  

 ממצא : בניגוד לחוק לא מונה ממונה חופש מידע בחברה הכלכלית בערד. -

  

  

 נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן 5.2.2
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  נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן : – 7החוק מגדיר בסעיף 

 לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה , אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו. בקשה  .א

ימים מקבלת הבקשה,  30-הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ הרשות  .ב

על החלטה בבקשתו, ראש הראשות הציבורית, או מי שהסמיכו לכך, רשאי להאריך את 

ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, וינמק את הצורך  30-פה האמורה, בהתקו

 בהארכת התקופה.

 ימים. 30הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת במקרים מיוחדים בעוד  ראש הרשות  .ג

הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטה תוך זמן  החליטה  .ד

ימים, זולת אם קבע הממונה, מטעמים מיוחדים,  15-לא יאוחר מ סביר בנסיבות העניין אך

כי ההחלטה תבוצע במועד מאוחר יותר. הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המידע 

 לרשותו.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת   .ה

מוחשב, הוא יופק עבור המבקש לעבד את המידע לצרכיו של המבקש, היה המידע מ

 באמצעים המשמשים דרך קבע את הרשות. 

החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, תשלח למבקש הודעה   .ו

בכתב שתפרט את נימוקי ההחלטה, ותיידע את המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי 

 .2000הוראות חוק בתי המשפט לעניינים מנהליים התש"ס 

  

  מפרט מקרים בהם ניתן לדחות בקשות לקבלת מידע. –לחוק  8סעיף 

  לחוק מפרט סוגי מידע שאין למסור או שאין חובה למסור. – 9סעיף 

  

  פרוט הטיפול בבקשות למידע על פי החוק בעיריית ערד בשנתיים האחרונות : 

  2013  2014  שנה/בקשות לקבלת מידע

  12  7  המוגדרים בחוק בקשות שנענו בהתאם ללוחות הזמנים

  ---   ---   בקשות שלא נענו בהתאם ללוחות הזמנים המוגדרים בחוק

  ---   1  בקשות שנענו חלקית (באישור בית משפט)

  ---   2  בקשות שלא נענו (אי תשלום אגרה)

  12  10  סה"כ בקשות בשנה
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 דיווחים נדרשים בחוק 5.2.3

  

  לחוק חופש המידע: דוח תקופתי 5סעיף  

 תפרסם דין וחשבון שנתי שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה רשות ציבורית

תפקידיה וסמכויותיה, הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה והסבר על 

  ברשות הציבורית, ואולם ראשי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד.

  

  שבון שנתי.ממצא : בניגוד לחוק לא פרסמה החברה הכלכלית לערד דין וח -

  

  ח החוק וקובעות בין השאר :ו, הותקנו מכ 1999 תקנות חופש המידע, התשנ"ט

  מועד פרסום דין וחשבון שנתי – 5סעיף 

  ביולי בכל שנה.  1-דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יתפרסם לא יאוחר מ

  

שבין  ), הפיקה העירייה דוח מידע לתושב, לתקופה2014בערב ראש השנה תשע"ה (ספטמבר 

  , הדוח חולק בתיבות הדואר של התושבים.2014לספטמבר  2013ספטמבר 

  

ממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה דין וחשבון שנתי עד  -

 הראשון ביולי בכל שנה.

 חולק הדין וחשבון בספטמבר. 2014תגובת המבוקר : בשנת 

 

כמוגדר בתקנות חופש המידע  המלצה : יש לעמוד במועד פרסום דין החשבון השנתי -

 (יולי בכל שנה).

  

  תוכן דין וחשבון שנתי 6סעיף 

  דין וחשבון שנתי של רשות ציבורית יכלול בין השאר :

פרוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה, שמות בעלי תפקידים בכירים,  .1

 העומדים בראש האגפים, יחידות ויחידות סמך הרשות.

  

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 שמות בעלי התפקידים הבכירים בעירייה.

 

בתקנות דין החשבון השנתי כמוגדר בפרסום הציג את התוכן הנדרש להמלצה : יש ל -

 .חופש המידע

 

 תאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית. .2
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את שנתי הדין וחשבון בהמידע, העירייה לא פרסמה  ממצא : בניגוד לתקנות חופש -

 כלל תחומי האחריות של העירייה.

תגובת המבוקר : בכל עמוד של מחלקה בעירייה כתוב במפורש על פעילותה 

  ואחריותה של המחלקה.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

בתקנות דין החשבון השנתי כמוגדר בפרסום הציג את התוכן הנדרש להמלצה : יש ל -

 .חופש המידע

 

 3מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף  .3

 לחוק, ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עימם.

פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים  –לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנות שירות לאזרח  .4

 ודרכי התקשרות עם כל סניפי היחידות.

 

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 פרישתן הגיאוגרפית של כל ביחידות הנותנות שירות לאזרח.

 

תקנות בדין החשבון השנתי כמוגדר בפרסום הציג את התוכן הנדרש להמלצה : יש ל -

 .חופש המידע

 

 סקירת עקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת. .5

 סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית. .6

  

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית.

 

בתקנות דין החשבון השנתי כמוגדר בפרסום הציג את התוכן הנדרש להמלצה : יש ל -

 .חופש המידע

 

 תקציב הרשות הציבורית בשנה החולפת. .7

  

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 תקציב העירייה בשנה החולפת (הוצגו תמצית הדוחות הכספיים בלבד).

פני עשרות עמודים. בלתי ניתן לפרסם תגובת המבוקר : תקציב העירייה מתפרס על 

אותו בדו"ח שנתי. אולי יישקל להוסיף הערה: הדו"ח המלא נמצא באתר האינטרנט 

  של העירייה.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, 

תקציב העירייה מופיע בדוחות הכספיים בעמוד אחד בלבד שגם הוא לא פורסם 

 שבון של העירייה.בדין וח

 

בתקנות דין החשבון השנתי כמוגדר בפרסום הציג את התוכן הנדרש להמלצה : יש ל -

 .חופש המידע

 

 פרוט הוצאותיה של הרשות הציבורית בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב.  .8

  

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

סעיפי התקציב בשנה החולפת (הוצגו תמצית הדוחות הוצאות העירייה לפי 

 הכספיים בלבד).

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.

  

 

 תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית. .9

  

ממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  -

 תקציב הרשות המקומית לשנה הנוכחית.

  תגובת המבוקר : התקציב לא פורסם מאחר ולא היה תקציב מאושר לעירייה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, 

התקנות דורשות פרסום תקציב העירייה והיה קיים תקציב עירייה מאושר על ידי 

שרד הפנים טרם אישר את התקציב ניתן לציין זאת מועצת העירייה, גם אם מ

 בפרסום.

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.

  

 

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת. .10

  

את שנתי הון דין וחשבבממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת.
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המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.

  

 

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות  .11

 לחוק. 6הציבורית כאמור בסעיף 

  

את שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת 

 לחוק. 6הרשות הציבורית כאמור בסעיף 

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.

  

 

תאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות,  .12

 .1981התשמ"א 

  

שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

תאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת 

 .1981הפרטיות, התשמ"א 

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

  חופש המידע.

 

 קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית. .13

  

שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 רשימת הקרנות והמלגות שבמימון הרשות הציבורית.

 

יג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות המלצה : יש להצ -

  חופש המידע.

  

 

תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם  .14

 של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם.
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השנתי ממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון  -

רשימת תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות 

 פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם.

  תגובת המבוקר : קיים פרסום חלקי של שמות הגופים הנתמכים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, 

וח תמיכות של העירייה בדוחות הכספיים שלה, הכולל גופים נוספים קיים ד

  המקבלים תמיכה מהעירייה שלא פורטו בפרסום.

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

  חופש המידע.

 

 המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה. –ברשויות מקומיות  .15

  

שנתי הדין וחשבון בממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה  -

 .רשימת המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה

  תגובת המבוקר פורסם כי ניתן למצוא את חוקי העזר באתר האינטרנט של העירייה.

א, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצ

   התקנות מחייבות שמירת חוקי עזר במשרדי העירייה ולא רק באתר האינטרנט.

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.

  

  

  

  דיווח של הממונה – 7סעיף 

  דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות ציבורית יכלול את כל אלה : 

 למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת.מספר הבקשות  .1

מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן מספר הבקשות שנענו בחיוב ומספר  .2

הבקשות שנענו בשלילה, או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק לאי 

 מסירת מידע.

 שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בחוק. .3

 שהוגשו על החלטות הממונה.מספר העתירות  .4

 תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטת הממונה, ושיש להן חשיבות לציבור. .5

  

מהבקשות נענו בחיוב , בכולן עמד הממונה בזמנים המוגדרים בחוק.  100% 2013כאמור בשנת 

  טרם נדרש במועד סיום דוח הביקורת. 2014דיווח לשנת 
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  תיפרסום דין וחשבון שנ – 8סעיף 

דין וחשבון של רשות ציבורית יהיה פתוח לעיון הציבור במשרד הראשי של הרשות   .א

 הציבורית.

רשות ציבורית שהיא רשות מקומית , או תאגיד בשליטת רשות מקומית, תשלח עותק של   .ב

 הדין וחשבון השנתי לספרייה הציבורית בתחום אותה רשות מקומית.

 השנתי באתר האינטרנט.רשות ציבורית תפרסם עותק של הדין וחשבון   .ג

  

של העירייה מלא לא קיים דין וחשבון שנתי  ,בניגוד לתקנות חופש המידע: ממצא  -

בגין העובדה שהדוח  זאתבמשרד הראשי של העירייה ולא באתר האינטרנט (

 הנדרש בדין).כולל בתוכו את כל המידע שנמסר לתושבים אינו 

 

נמצאו עותקים של הדין לא יקורת בבדיקת הבממצא : בניגוד לתקנות חופש המידע,  -

 ספרייה העירונית.בהעירייה והחברה הכלכלית וחשבון השנתי של 

תגובת המבוקר : במידה ונגמר מלאי החוברות שהועבר לספרייה (שני סבבים), יוספו 

  חוברות מידית. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, 

מעשית לא קיים  לא מקיימת את דרישות הדין כפי שהוצג, לכןהחוברת שהודפסה 

יש לוודא כי נשמר עותק בספרייה שאינו לצרכי  בכל מקרה דין וחשבון כנדרש,

כמו כן החוברת מתייחסת לנתוני העירייה בלבד, אין כל דין חלוקה, אלא רק לעיון. 

 .וחשבון של החברה הכלכלית
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 תמצית מנהלים .6

  

יה והממונה על תלונות הציבור הינו מהותי לקיום עקרון השקיפות המחויב תפקיד דובר העירי

  במנהל תקין.

מחלקת דוברות מקצועית ועדכנית, יכולה להשפיע רבות על הלך הרוח העירוני, על תדמית 

  ומיתוג העיר לפנים ולחוץ, וכן לפעול בחיסכון ויעלות בנושאי פרסום ויחסי ציבור. 

לקת הדוברות בנושאים המקצועיים הקשורים בפרסום והתנהלות מכאן הקניית סמכויות למח

ברשתות החברתיות יכולה להביא לחסכון עלויות בתחום תוך הגדלת האפקטיביות (העברת 

  תקציבים מעיתונות כתובה לאינטרנט).

  להלן עיקר המלצות הביקורת בהתאם לממצאים בגוף הדוח : 

  

  בחינת התנהלות שוטפת של דוברות העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

  
המלצה : מומלץ להשתמש בניסיונו הרב של הדובר הנוכחי בנושאי פרסומים  -

בעיתונות ובאינטרנט, ולהגדיר כשם שמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים כי 

 האחריות והסמכות בנושאי פרסומי העירייה יהיו של דובר העירייה.

  

לבחון את תחומי האחריות והסמכות של דובר העירייה, כך המלצה : מומלץ  -

שינותבו לו התחומים המוגדרים כחלק מתפקידו, תחומים בהם יש לו את 

הכישורים והניסיון שאין לעובדי עירייה אחרים (לדוגמא פרסום וקידום הודעות 

ברשתות חברתיות, עבודה מול יועצים שונים בתחום היח"צ והתקשורת, אתר 

 ט של העירייה וכד').האינטרנ

  
 

המלצה : מומלץ להגדיר נהלים מסודרים המבטיחים כי דובר העירייה יהיה  -

מעודכן בכל פעילות עירונית ובכל החלטה ביצועית חשובה, לשם בחינת האפשרות 

 לפרסמה לטובת תדמית העיר והתושבים.

 

עובדי המלצה : מומלץ להסדיר ולבנות תוכנית רענון ועדכון, בנושאי התבטאות  -

 עירייה בתקשורת בכלל וברשתות החברתיות באינטרנט בפרט.

 

המלצה : מומלץ לפרסם את מדיניות העירייה בנושא מותר ואסור בפעילות  -

 ברשתות החברתיות באתרים המופעלים על ידי העירייה.
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המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים לאופן וצורת המענה של דובר העירייה ברשתות  -

מומלץ לקבוע קריטריונים לטיפול בפרסומים פוגעניים בעירייה  החברתיות, כן

 ועובדיה. 

  

 

המלצה  : בנוסף להגדרות התפקיד בקובץ העיסוקים של משרד הפנים, קיימים  -

תחומים נוספים אותם רצוי להפעיל באמצעות דובר העירייה, באין עובד עירייה 

 אחר האחראי על התחום לדוגמא :

 התנהלות מול תורמים.  .א

יכוז מגוון תוכניות הפרויקטים השונים בעירייה שטרם נמצא המימון לקיומם ר  .ב

(נמצא כי קיימות תוכניות שונות בעירייה "על הנייר", לפרויקטים שונים בהם 

הושקע בעבר כסף רב בתכנון וההדמיות, אך אין שום גורם בעירייה המודע לכל 

 פרויקטים אלה ומנהל תיעוד מסודר ומלא). 

ון בנושא תוכניות מיתוג, אסטרטגיה ותדמית שנעשו בעבר בעירייה, ניהול ארכי  .ג

על מנת לחסוך מחזור תוכניות ועל מנת ללמוד מכישלונות העבר (גם כאן נמצא 

כי קיימות תוכניות מהעבר אשר העירייה רכשה בכסף מלא, אך לא קיים תיעוד 

 וניהול מסודר של תוכניות אלה).

  

 בחינת התנהלות הממונה על חופש המידע בעירייה. – 2מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : יש לעמוד במועד פרסום דין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע  -

 (יולי בכל שנה).

 

המלצה : יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות  -

 חופש המידע.
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  ביקורת בנושא .9
   

  מעקב אחרי תיקון ליקויים 
  ותפקוד הצוות לתיקון ליקויים

  
  
  

  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –. כללי  1

  

195  

  . מטרות הביקורת2

  

196  

  .תאור כללי של מהלך הביקורת3

  

196  

    . פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם.4

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון   4.1     

  ליקויים שעלו בדוח הביקורת.

197-200  

בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת  4.2     

  .הטיפול בתגובת ראשת העירייה לדוח המבקר

201-270  

  271-272  צוות תיקון ליקויים.בחינת התנהלות  4.3     

  
  

  
 

 רקע –כללי  .1
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החובה לתקן , הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת קב אחר תיקון ליקוייםומע המלצותגיבוש 

העירייה, זאת בין השאר בהתאם לתגובת ראשת העירייה לדוח הביקורת ליקויים חלה על הנהלת 

שנדונה בוועדה לענייני ביקורת ואשר אושרה עם סיכומי  2010-2011של מבקר העירייה לשנים 

  . 16/10/2012יקורת במועצת העירייה בתאריך הוועדה לענייני ב

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

ר העירייה, והוא יציין אם ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבק

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

  א נקבע כי על העירייה לקיים צוות תיקון ליקויים שתפקידיו יהיו : 1ג170בפקודת העיריות סעיף 

לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים הנמצאים בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון   .א

 תיד.על ידי המועצה. ובדרכים למניעת הישנותם בע

הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה   .ב

נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה 

 חודשים.

  

בפועל, לעומת  2010-2011בביקורת מעקב זו בחנתי את תיקון ממצאי דוח מבקר העירייה לשנים 

יפול שהוגדר בתגובת ראשת העירייה ובפרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים. כמו כן אופן הט

נבחנה התנהלות צוות תיקון הליקויים בעירייה שתפקידו כאמור להמליץ על תיקון הליקויים 

  ולפקח ולדווח על יישום המלצותיו ותיקון הליקויים. 

  

  

ורת של מבקר המדינה שהם בתחום דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביק

סמכויותיו של מבקר העירייה, מאחר ומבקר המדינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד בשנים 

  האחרונות. 
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 הביקורתמטרות  .2

 

בחינת תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול בתגובת ראשת העירייה  .1

 לדוח המבקר. 

 . במשימות שהוגדרו לו על פי חוקהתנהלות צוות תיקון הליקויים בחינת  .2

  

  

  

 יקורתתאור כללי של מהלך הב .3

 

 כללה בין השאר : דיקההב

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 ביקור במחלקות המבוקרות ובחינת תיקון הליקויים בעבודה השוטפת. -

-2010סקירת פרוטוקולים של צוות תיקון ליקויים בנושאי דוח הביקורת לשנים  -

2011 . 

  ראיונות עם :  -

 מנכ"ל העירייה וחבר צוות לתיקון ליקויים בעירייה.  -מר רמי נבון  .א

 .מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטיים  .ב
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 פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם .4

 

אחר תיקון ליקויים  הליך הביקורת בעירייה ומעקב 4.1

  שעלו בדוח הביקורת

  

 כללי 4.1.1

  

  הליך הביקורת בעירייה :

  

על פי פקודת העיריות דוח הביקורת של מבקר העירייה לשנה מסוימת צריך להיות מוגש  .1

לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אפריל 

 של השנה העוקבת. 

הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה, מפרט את הנושאים בהם נערכה  .2

 ביקורת בעירייה בשנה החולפת, תוך הצבעה על ליקויים/ממצאים, והמלצות לתיקונם. 

נוסח הדוח מוגש לאחר העברתו לתגובה של המבוקרים (בדרך כלל מנהלי המחלקות  .3

ל מנת להגיע לנוסח מוסכם ככל הניתן הן הרלוונטיות, או מושא הביקורת עצמו), זאת ע

מבחינת הנתונים המוצגים בדוח והן מבחינת הליקויים ודרך תיקונם (במקרה של אי 

 הסכמה על הנוסח מובאת דעת הביקורת לצד דעת המבוקר).

 ראש העירייה נדרש על פי הדין להגיש את תגובתו לממצאי דוח הביקורת. .4

הדין לדון בממצאי הדוח והמלצותיו והן בתגובת חברי וועדת הביקורת נדרשים על פי  .5

 ראש העירייה לממצאי דוח המבקר.

בסופו של התהליך מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני  .6

 ביקורת לדיון מועצת העירייה והדוח מפורסם לציבור.

 כמו כן מועבר דוח המבקר למשרד הפנים ולמבקר המדינה.  .7

ון הליקויים בעירייה נדרש על פי הדין לפקח על תיקון הליקויים ולעדכן את צוות תיק .8

 הוועדה לענייני ביקורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות בתיקון הליקויים. 

דוח מבקר העירייה את המעקב אחרי התיקון של לפרט במבקר העירייה נדרש על פי דין  .9

צאי הביקורת של מבקר המדינה ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל ממ

  הליקוי שעליו הצביע תוקן.  ולציין האםשהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, 

  

  

, 2010-2011דוח זה הינו ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים של דוח מבקר העירייה לשנים 

ולכן אין  לעיל (מבקר המדינה לא ערך ביקורות בעיריית ערד בשנים האחרונות 9בהתאם לסעיף 

  ).שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה ממצאי דוח מבקר המדינה

  



 

196 

 

  .הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה (בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני החובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת 

  ביקורת).

  

אושרה תגובת ראשת העירייה לדוח הביקורת של  16/10/2012ה מיום בישיבת מועצת העיריי

שנדונה בוועדה לענייני ביקורת ואשר אושרה עם סיכומי  2010-2011מבקר העירייה לשנים 

  הוועדה במועצת העירייה. 

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

במקום שההמלצות גובשו על ת המקומיות : של איגוד המבקרים ברשויו 18על פי הנחיה מספר 

דעת הנהלת היחידה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומית, יש להקפיד על כך שיקבע 

מי אחראי לתיקון הליקויים, מהו התקציב הנדרש לשם כך, וכן יקבע לוח זמנים לביצוע אותן 

  המלצות ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

  

  

בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים ממצא :  -

 את נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת דיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

המלצה : מומלץ כי נושא תיקון הליקויים יתוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת  -

  קויים ולמבקר העירייה. דיווח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הלי
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 2011-2010דוח מבקר העירייה לשנים  4.1.2

  

  מורכב משמונה נושאי ביקורת בתחומים הבאים :  2010-2011נים דוח מבקר העירייה לש

  

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

  מפורט אופן הטיפול בליקויים

  10-15  רישוי עסקים. –מחלקת התברואה   .1

  16-18  יחידת הווטרינריה. –מחלקת התברואה   .2

  19-21  בית כנסת מרכזי אשכנזי. -הקצאת מבנה עירייה   .3

  22-25  . 10מועדון קהילתי ברחוב חרוב  –הקצאת מבנה עירייה   .4

  26-28  ממשק תהליכי עבודה מחלקות הנדסה, ביצוע, אחזקה.  .5

  29-31  ניהול עצמאי בית ספר "חלמיש". –מחלקת חינוך   6

  32-35  מרכז מבקרים. –חברה כלכלית ערד בע"מ   7

  36-40  . 2009תוכנית הבראה משנת  –מועצה דתית ערד   8

  

  

 79תגובת ראשת העירייה התייחסה לפרק עיקר הממצאים בלבד בדוחות הביקורת סה"כ 

  ליקויים (בפועל בפרק הדוח המפורט ליקויים רבים יותר). 

בה אושרה תגובת ראשת  16/10/2012של מועצת העירייה מיום הדוח נדון בישיבה מיוחדת 

  העירייה לעיקר ממצאי הדוח ואופן הטיפול בהם.

 

  להלן סיכום בדיקת הממצאים המפורטים מטה : 

(נושא המועצה הדתית  ליקויים מדוחות אלה 92, סך של  2010-2011נושאי ביקורת מדוח  7נבדקו 

לא נבדק בדוח מעקב זה, מאחר ולשיטת ראשת העירייה וצוות תיקון הליקויים האחריות על 

  . תיקון הליקויים היא של המועצה הדתית ולעירייה אין סמכויות או אפשרות השפעה בתהליך)

  

  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

ת ראשת העירייה לדוח הביקורת (תגובת ראשת העירייה ליקוי שתוקן בהתאם לתגוב .1

 התייחסה לעיקרי הממצאים בכל דוח, ופרטה את אופן הטיפול והאחראי עליו).

ליקוי שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם לקביעת ראשת העירייה, בהתאם  .2

 לתגובתה לדוח הביקורת.

 ליקוי שלא תוקן.  .3

על תוכנה שהשימוש בה הופסק, או ליקוי  ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי .4

 בהתנהלות מול שוכר נכס שהוצא מהנכס לאחר סיום הביקורת).

    

      סך ליקויים     
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  נושא הביקורת

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

שתוקנו 

חלקית/ תוקנו 

שלא על פי 

קביעת ראשת 

  העירייה

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

סך ליקויים 

לא 

רלוונטיים 

  למעקב

  

סה"כ 

  ליקויים

  10  ---  3  3  4  רישוי עסקים

  25  2  17  ---  6  יחידת הוטרנריה

 –הקצאת מבנה עירייה 

  בית כנסת מרכזי

---  3  4  ---  7  

 –הקצאת מבנה עירייה 

  מועדון קהילתי

---  ---  1  ---  1  

ממשק תהליכי עבודה 

מחלקות הנדסה, ביצוע, 

  אחזקה

---  3  ---  ---  3  

  21  1  11  2  7  ניהול עצמי בית ספר

חברה כלכלית ערד 

  מרכז מבקרים –בע"מ 

6  ---  5  14  25  

  92  17  41  11  23  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 92(

25%  12%  45%  18%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 75הרלוונטיים (

31%  15%  54%  ---  100%  

  

  

  

 

הרלוונטיים מהליקויים  54%ממצא : נמצא כי כשנתיים וחצי לאחר פרסום הדוח  -

 ליום בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו.

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו  -

 בדוח המבקר. 

, 2015תגובת מנכל העירייה וראש צוות תיקון ליקויים : נקבעו ישיבות במהלך שנת 

 .2011-2010בדוח  לקבלת הסברים ממנהלי המחלקות המבוקרות
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בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת  4.2

  הטיפול בתגובת ראשת העירייה לדוח המבקר

  

 רישוי עסקים. –דוח ביקורת בנושא מחלקת התברואה  4.2.1

 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 10סיכום מתוך 

  .)40%( ליקויים בהתאם להחלטת המועצה  4תוקנו 

  .)20%( ליקויים שלא בהתאם להחלטת המועצה 2תוקנו 

  בהתאם להחלטת המועצה. )10%ליקוי אחד (חלקית  תוקן

 .)30%( ליקויים כלל 3 תוקנולא 

 

: לא קיים נוהל מוסדר לדיווחים בנושא רישוי עסקים למ"מ וסגן ראש  הליקוי 1.1

 העירייה הממונה על תיק רישוי העסקים בעירייה. 

: מאחר ואין ועדה מוסדרת מזכירת המחלקה  2011משנת הרישוי תגובת ראש רשות 

א רישוי עסקים, בפועל הממשק בין מזכירת ושואני מקיימים ישיבות פעם בחודש בנ

  לקה לביני הינו על בסיס יומי.חהמ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ כי יקבע הרכב ועדת רישוי הכוללת בין השאר את המשתתפים הבאים :

 תיק הרישוי.מחזיק   .א

 ראש רשות הרישוי ומנהל מחלקת הרישוי.  .ב

 נציג מחלקת הגביה.  .ג

 נציג המחלקה המשפטית.  .ד

 נציג מחלקת ההנדסה.  .ה

 

מומלץ כי יקבע נוהל התכנסות לועדת הרישוי בכל תקופה וכן כי ינוהל פרוטוקול 

  מסודר של התנהלות הועדה.

  

בהליכי רישוי מטופלים באופן מומלץ כי תיבנה תוכנית מעקב שתוודא כי כל העסקים 

שוטף וכי כל העסקים ללא הרישיון מובאים לידיעת ועדת הרישוי/ מחזיק תיק הרישוי 

 בעירייה.

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 
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  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למוע

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

מחזיק תיק 

  רישוי עסקים

התקיימו שתי ישיבות בנושא הרפורמה   1/4/2012

  הכוונה להמשיך לקיים.  5/2014,7/2014

  

  לא תוקן

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  מסיבות שונות. 5/2014עד  הישיבות כאמור לא התקיימו

  התקיימו ישיבות בנושא הרפורמה ברישוי אליהן הוזמנו : 2014במאי ויולי 

  סגן ראשת העירייה ומחזיק תיק התברואה

  מנכ"ל העירייה.

  גזברית העירייה. 

  היועץ המשפטי לעירייה.

  מנהל מחלקת התברואה.

  מנהל מדור רישוי עסקים.

  מנהלת מערכות מידע.

  פיקוח, מחלקת הנדסה.מנהלת רישוי 

  רכזת תעשיה , המחלקה לאיכות הסביבה.

  

כמו כן לאורך החודשים האחרונים מתקיימות ישיבות שוטפות עם מחזיק תיק 

  התברואה, במהלכן נידונים תיקים בהליכי קבלת רישיון עסק חדש/חידוש רישוי. 

  

  

  

  

  

  

  

שים לתשלום ממשק בין מחלקת הגביה שם נרשמים עסקים חד הליקוי : לא קיים 1.2

  .לבין מחלקת הרישוי בעירייה ארנונה

לבין  הגביה לגבי שינוי בעלים של עסקים הטעונים רישוי בין מחלקתממשק  לא קיים 

 .מחלקת הרישוי בעירייה

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ כי יקבעו ממשקים מסודרים בין המחלקות לדיווח על אירועים הקשורים 

רישיון לדוגמא דיווח של עסק חדש למחלקת הגביה יועבר מיידית בעסקים טעוני 

  למחלקת רישוי העסקים, כמו גם שינוי בעלות על עסק כאמור.

  

  בתגובה) :  1.5,1.6(ליקויים מספר  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  נקבע כי תתקיים ישיבה שבועית בנושא, מול מדור שומה. 

  

  ליקויים : דיווח הצוות לתיקון

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

לא מתקיימת ישיבה שבועית לפי ההחלטה   1/4/2012  שמוליק אורן

  במועצת העירייה. 

  

  תוקןלא 

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  לא מתקיימת ישיבה שבועית כהחלטת המועצה. 

  אין כל נוהל או נוהג בנושא, יש קשר שוטף עם מדור השומה ומחלקת הגביה.

  

  

  

  

מחלקת רישוי הנדסה לגבי השתתפות נציג המחלקת  ביןלא קיים ממשק הליקוי :  1.3

לבין מחלקת הרישוי בעירייה (כיום, באופן גורף ללא צורך  עסקים בועדות בניין ערים

מוזמן מנהל מחלקת התברואה והפיקוח לכל הישיבות של הוועדה, כאשר ברובן אינן 

 .נוגעות לנושא רישוי עסקים)

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

חלקות לדיווח על אירועים הקשורים מומלץ כי יקבעו ממשקים מסודרים בין המ

בעסקים טעוני רישיון לדוגמא דיווח של עסק חדש למחלקת הגביה יועבר מיידית 

 למחלקת רישוי העסקים, כמו גם שינוי בעלות על עסק כאמור. 

  

  בתגובה) :  1.7(ליקוי מספר  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ובד המחלקה שימונה כתברואן ומפקח לישיבות סוכם כי מחלקת ההנדסה תזמן את ע

  הועדה.
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  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

בפועל לא השתנה דבר, מנהל מחלקת   1/4/2012  ויקי ברנגל

התברואה ממשיך להיות מוזמן לישיבות ועדה 

לבנין ערים באופן גורף, כאשר ברוב המקרים 

  אין לו כל נגיעה לדיונים.  

  

  

  תוקן לא

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

מתבצעות באופן גורף ללא כל קשר לסדר היום והרלוונטיות הזמנות לישיבות הוועדה 

  שלו לרישוי עסקים.

  בעבודה השוטפת מול מזכירת הועדה מתקיימים עדכונים שוטפים ברמה יום יומית.

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד להפרדת תפקידים ראויה, מנהל מחלקת התברואה והרישוי משמש  1.4

מכאן יוצא כי מנהל המחלקה גם גם כתברואן העירייה וגם כראש רשות הרישוי, 

מאשר את נושא התברואה בעסקים הנדרשים לחידוש רישיון עסק, בכובעו כתברואן 

 ובסופו של התהליך גם חותם על רישיון העסק בכובעו כראש רשות הרישוי.

  

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ינות העסק מומלץ כי תתקיים הפרדת תפקידים בין התברואן הבודק ומאשר את תק

  לבין האדם החותם על רישיון העסק בפועל.

  

  תגובת המחלקה : 

 הממצא בנושא הפרדת תפקידים נכון, ההמלצות יועברו לשיקול מחזיק התיק בעירייה.

  

  בתגובה) :  1.4(ליקוי מספר  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

המחלקה שהוא מפקח ותברואן הליקוי יטופל במסגרת פנימית מחלקתית קרי, עובד 

מוסמך בהשכלתו ישמש כתברואן על רישוי העסקים ומנהל המחלקה יפקח ויבקר, כך 

  תיפתר סוגית הפרדת התפקידים.
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  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

ראש העיר 

מחזיק תיק  

  ומנכ"ל

מונה עובד המחלקה בעל הסמכת התברואן   8/2012

למפקח רישוי עסקים (לא קיים כתב מנוי). 

משרתו בכובע זה לחצי משרה לאחרונה קוזזה 

  בלבד.

  

  תוקן 

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  לא קיים כתב מנוי רשמי למפקח רישוי עסקים.

בניגוד לתקן כח האדם שאמור להיות ברשות הרישוי לעסקים על פי הרפורמה, חסרים 

תפקידים שונים במדור, יתרה מכך לאחרונה אף קוצצה משרתו של מפקח רשות 

  משרה ובחצי המשרה האחרת הינו מפקח כללי ללא קשר לרישוי עסקים.הרישוי לחצי 
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: במחלקת התברואה קיים עובד בוגר קורס תברואנים ובעל הסמכה לביצוע הליקוי  1.5

 שנים), אך עובד זה אינו משמש כתברואן במחלקה. 3.5 -בדיקות תברואה (קורס של כ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ולא ימצא אדם אחר ממנהל מחלקת התברואה שיחתום על רישיון המלצה : במידה 

העסק, מומלץ לבחון ניתוב העובד שסיים את קורס התברואנים לפעילות התברואה 

  בעירייה. 

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למוע

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

ראש העיר 

מחזיק תיק  

  ומנכ"ל

מונה עובד המחלקה בעל הסמכת התברואן   8/2012

למפקח רישוי עסקים (לא קיים כתב מנוי). 

לאחרונה קוזזה משרתו בכובע זה לחצי משרה 

  בלבד.

  

  תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  ראה סעיף קודם.

  

  

  

  

  

מנהל מחלקת התברואה מבצע בדיקה נוספת לגבי האישורים שנדרשו מכל : הליקוי 1.6

לא עסק חדש/חידוש רישיון, מעבר לאישורים שהגדירה התוכנה לניהול הרישיונות. 

ישורים הנחוצים מול הוראות החוק וראיה לאישור קיימת כל אסמכתא לבדיקת הא

  סיווג הנכס על ידי מנהל המחלקה שהוא ראש רשות הרישוי.

  

  בתגובה):  1.8(ליקוי מספר  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  טופל, הוכן טופס חדש לביקורת על כל בקשות הרישוי, כולל סיווג. 
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  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 א זה. לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצ

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  תוקן  קיים טופס בשימוש שוטף  8/2012  שמוליק אורן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

קיים טופס מעקב ניטור ובקרה לנושא, מזכירת המחלקה מעדכנת את הטופס בהתאם 

למסמכים הקיימים, מפקח רישוי עסקים בודק את קיום כל המסמכים, מנהל רישוי 

  עסקים בודק שנית וחותם על הטופס לוודא בדיקתו. 

  

  

  

 

להוות בעיה ממצא : אי קיום קריטריונים אחידים לאכיפת נושא רישוי העסקים יכול  1.7

יבור גם בהתנהלות מול העבריינים שיוכלו להעלות לעירייה מעבר לסכנה מסוימת לצ

  בתגובה) : 1.1טענת איפה ואיפה (סעיף 

לחוק רישוי עסקים, כמו כן אם  4תגובת המחלקה : הקריטריון היחיד הינו סעיף 

  החדש.מכתבים בעלי תכנים שונים לבעל העסק  3עסק החליף בעלים ישנו נוהל של 

  

בניגוד לטענת המחלקה נמצא בביקורת מדגם תיקים כי אין אחידות בטיפול ראה 

  . 2010-2011פרוט בדוח מבקר העירייה לשנים 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים אחידים לטיפול בעבריינים ולאשרם במחלקה 

  המשפטית.

תגרום כי נושא רישוי עסקים, ימצא בתודעת תושבי  מומלץ לבנות תוכנית פרסום אשר

 העיר, זאת מעבר לנתונים הנמצאים באתר העירייה ובמחלקת הרישוי.

  

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  בעקבות הערת הביקורת נקבעו קריטריונים אחידים. 

  

  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :
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 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

לא נקבעו קריטריונים, אך כיום כל מסמך   8/2012  שמוליק אורן

בנושא רישוי עסקים מועבר כעותק ליועץ 

  המשפטי לשיקול דעתו בנושא. 

  

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

, אי עמידה בזמנים, ביקורות בשטח לגבי קיום/אי כגון כל התכתבות בנושא חידוש רישיוןל

, מכותב היועץ המשפטי של העירייה. בכך מושגת שקיפות מלאה בנושא קיום הוראה

  האכיפה והנושאים למעשה מועברים לשיקול היועץ המשפטי לעירייה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

: נמצאו עסקים בבעלות העירייה אשר להם אין רישוי עסקים, למרות  הליקוי 1.8

 שהמקום פעיל.

תגובת המחלקה : לגבי אולם הספורט, כל אולמות הספורט פועלים ללא רישיון עסק, 

ראש רשות הרישוי התריע מספר פעמים לגבי הנושא. התשובה שקיבל היתה שיישום 

הדרישות לפי חוק הרישוי, דורש השקעות כספיות שבשלב זה לא נמצאות ברשות 

  העירייה. 

  

  : עירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת ה

נמצא בסוף הליך הרישוי לאחר שבוצעו בו כל ההתאמות  –שוק עירוני   .א

 ₪. 150,000הנדרשות בהיקף כספי של 

האולמות ברובם נבנו בסטנדרטים שהיו נהוגים בתקופת  –אולמות ספורט   .ב

הקמתם. בשנים האחרונות הוחמרו הדרישות וכדי לעמוד בהן נדרשת השקעה 

ת פנתה ראש העירייה לשרת התרבות והספורט כספית גדולה ביותר. לאור זא

 לבקשת תקציבים מתאימים. 

  

  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

ראשת 

העירייה, 

  מנכ"ל , גזבר

לשוק קיים כיום רישיון עסק. לעניין אולמות   1/9/2012

הספורט הפעילות לה נדרש רישוי עסק אינה 

תחת העירייה, אלא עמותות ספורט מתקיימת 

  שונות שאינן בניהול/בעלות העירייה.

לפי  תוקן, אך לא

  המועצה החלטת

  

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

נה בזמן הקרוב עובד אשר ירכז את ומתברואה בעירייה , יבהתאם להנחיות מחזיק תיק ה

  כל נושא אולמות הספורט עד לסיום הליך הרישוי. 

  

  

  

  

: בניגוד לחוק נמצא כי אפשרו לבעלי עסקים אחדים לפעול תקופה ללא רישיון  הליקוי 1.9

 וללא נקיטת צעדים, למרות שהעסק היה פעיל.

תגובת המחלקה : נגד כל אותם עסקים שפועלים ללא רישיון כחוק הוגשה תביעה 

  משפטית. 

תגובת הביקורת : לפחות במקרה המסעדה הנושא לא הועבר לתביעה משפטית, כך 

  שפעלה מספר חודשים ללא רישיון. 

  לגבי בית המלון, גם הוא פעל מספר שנים ללא רישיון עד להגשת התביעה.

 זו היתה כוונת הביקורת בממצא לגבי חוסר קריטריונים אחידים לאכיפה.

  

  : במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

  בעקבות הערת הביקורת נקבעו קריטריונים אחידים. 

  

  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

 לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים בממצא זה. 

  

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ועצת העירייה במ

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה
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לא נקבעו קריטריונים, אך כיום כל מסמך   7/2012  שמוליק אורן

בנושא רישוי עסקים מועבר כעותק ליועץ 

  המשפטי לשיקול דעתו בנושא. 

לפי  תוקן, אך לא

  אישור המועצה

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

, אי עמידה בזמנים, ביקורות בשטח לגבי קיום/אי כגון רישיוןכל התכתבות בנושא חידוש ל

, מכותב היועץ המשפטי של העירייה. בכך מושגת שקיפות מלאה בנושא קיום הוראה

  האכיפה והנושאים למעשה מועברים לשיקול היועץ המשפטי לעירייה. 

  

  

  

: נמצא כי לחדר הכושר של הקאנטרי קלאב הנמצא בבעלות העירייה,  הליקוי 1.10

  . הונפק רישיון עסק למרות שלא עמד בחלק מהוראות חוק רישוי עסקים

תגובת המחלקה : בניגוד לאמור בחוק, משרד התרבות והספורט עורך את הבדיקות 

  הרלוונטיות. יחד עם האמור, באם יש פגם בהתנהלות זו יתוקן במיידי.

  

  בתגובה):  1.3(סעיף מספר  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

חשוב להדגיש שהנהלים הינם הוראת הפעלה ושימוש של מתקני הכושר שאמורים 

  להיות בשלוש שפות (והיו רק בעברית), הליקוי טופל.

  

  דיווח הצוות לתיקון ליקויים :

  בממצא זה.לא התקיים דיון במסגרת צוות תיקון ליקויים 

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  תוקן  תוקן.   7/2012  שמוליק אורן

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

ית שהיו קיימות על הוראות בעברית וערבית על ההוראות באנגלהנושא טופל , הוספו 

  מכשירי הכושר.

  

 יחידת הווטרינריה. –מחלקת התברואה  4.2.2

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 25סיכום מתוך 

  ).26%ליקויים בהתאם להחלטת המועצה (  6תוקנו 
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  ).74%ליקויים ( 17לא תוקנו 

 מיים שהתרחשו בעבר לא רלוונטיים לבדיקה. ליקויים חד פע 2סך של 

 

הליקויים : בעירייה לא קיים מפקח וטרינרי. העובדת המשמשת בתפקיד הינה  2.1

 חדשה וטרם עברה קורס מקצועי.

ביצוע בדיקות וטרינריות על ידי עובדת שטרם עברה קורס מפקח וטרינרי, חושפת 

  את העירייה לתביעות בנושא.

  

תברואה ורישוי : העובדת תשלח לקורס מפקח וטרינרי תגובת מנהל מחלקת 

  .5/2012המתוכנן להתחיל בחודש 

  

  :  בתגובה) 2.3(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

העובדת נרשמה לקורס, בינתיים הביקורות מתבצעות על ידי מנהל המחלקה 

  . הווטרינרית

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הט

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחזיק תיק 

  רישוי עסקים

  לא תוקן  בפועל לא נשלחה העובדת לקורס.  5/2012

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  משאבי אנוש.לא נשלח העובד לקורס, כיום בטיפול מחלקת 
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הליקויים : בעירייה לא קיים לוכד בעלי חיים מוסמך. העובד בתפקיד הינו  2.2

 ותיק אשר מעולם לא עבר הכשרה מקצועית.

העסקת עובד לא מוסמך בפעילות כמו לכידת כלבים, חושפת את העירייה 

לתביעות באם יפגע העובד במסגרת פעולה של לכידת כלבים, החשיפה גדולה 

אם הביטוח של העובדת בגין אובדן כושר עבודה, מוגבל לתפקיד לו אף יותר 

  הוסמך בלבד.

  

 להשתלמות הקרובה בנושא.שלח העובד י תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי :

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  . 12/6/12העובד נשלח לקורס לכידה בתאריך 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחזיק תיק 

  רישוי עסקים

הוצגו תעודות של שני עובדי עירייה שהוסמכו   6/2012

לוכדי  -בקורס הכשרה למפקחי בעלי חיים 

   כלבים וחתולים. 

  תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

נשלחו שני עובדים לקורס, קיימת בקשת המחלקה לרכישת ניידת לכידה לסיורים 

  בתחומי העירייה.

  

  

, אינו מספיק על לדעת הביקורת אחוז המשרה הקיים לוטרינרית:  הליקוי 2.3

 ה הוטרינרית בעירייה, ברמה סבירה.מנת לבצע את כל תפקידי היחיד

  

  לתגובה):  2.1(סעיף  העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת 

  הווטרינרית תועבר למשרה מלאה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ראש העירייה 

  גזברית

 - הועלה היקף המשרה ל 2012בחודש אוקטובר   1/12/2012

100%.   

  תוקן
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אי הגדלת אחוז המשרה של הוטרינרית העירונית, עלול לגרום הליקוי :  2.4

לעירייה הוצאות כספיות משמעותיות, בגין אובדן הרישיון לתחנת הסגר 

 .המשנה בעירייהלכלבים וחתולים ובגין תחנת בדיקות 

  

  לתגובה):  2.2(סעיף  העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת 

  הווטרינרית תועבר למשרה מלאה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ראש העירייה 

  גזברית

 - הועלה היקף המשרה ל 2012בחודש אוקטובר   1/12/2012

100%.   

  תוקן

  

  

  

  

 

ר על פי דהוטרינרית התקבלה לעבודה בעירייה, ללא הניסיון המוגהליקוי :  2.5

 .הגדרות משרד הפנים לתפקיד

  

  :  מנהלת מחלקת משאבי אנושתגובת 

קיים תיעוד של , 1/2008המכרז בו נקלטה העובדת היה מכרז חוזר למכרז מחודש 

התייעצות מנהלת משאבי האנוש דאז עם מר משה בושמיץ שהיה מנהל השירותים 

הווטרינריים במשרד החקלאות, הוחלט כי לא יהיה פשוט למצוא מועמד עם ניסיון 

  .שנים ולכן הוחלט לכתוב זאת בעדיפות בלבד ולא כחובה 3של 

  

  לתגובה):  2.5(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לאור הקשיים בקליטת אדם עם ניסיון מתאים, הוחלט בשיתוף עם מנהל השירותים 

  הווטרינריים במשרד החקלאות, להגדיר שנות ניסיון כיתרון ולא כחובה.  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  -ליקוי חד פעמי שהתרחש בעבר 
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ממצא : לא קיים כל אישור בתיק האישי לבדיקת אמיתות הנתונים שהוצגו  2.6

 .למשרת הוטרינרית הבקורות החיים של העובדת שהתקבל

  

  תגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : 

בפני ועדת הבחינה הוצגו מסמכים שנדרשו על פי המכרז ומכתבי המלצה המאמתים 

  את העסקתה לפחות אצל שני מעבידים.

תגובת הביקורת : קיום מכתבי המלצה אינו מהווה אסמכתא לאמיתות המכתבים. 

למכתבים שצורפו, הכולל שיחות אימות  לה יתקיים נוהלמן הראוי שבמשרות כגון א

  מעסיקים קודמים. מול

  

  לתגובה):  2.6(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

נמצאים בתיק שני מכתבי המלצה המאמתים את המפורט בקורות החיים לגבי שני 

  מעסיקים. 

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

ן למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן/

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  -ליקוי חד פעמי שהתרחש בעבר   לא רלוונטי  לא רלוונטי

   

  

  

  

קיים הליקוי בנושא בדיקות משאיות המשנעות בשר מן החי לתחומי העיר :  2.7

את סוגי הבדיקות, אך אין מסמך המאמת את הבדיקות נוהל המגדיר לבודק, 

  שבוצעו, בפועל.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע רשימת תיוג, בה יסומנו כל הבדיקות שבוצעו, כולל חתימת הבודק, 

הל תאריך ושעת הבדיקה. כמו כן יש להקפיד על מילוי הטפסים כולל בקרה של מנ

 המחלקה מדי תקופה.

בשל העובדה שהוספת טופס נוסף עלול לסרבל תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : 

את העבודה, הוזמנה חותמת המפרטת את תאריך הבדיקה , שעת הבדיקה, שם הבודק, 

הטמפרטורה הנמדדת בעת הבדיקה והערות. כל אלה התווספו כחלק מהנוהל והחותמת 

וח ותישמר במסגרת המחלקה כמו כן בתוכנת רמה ווטרינריה תוטבע על כל תעודת משל

  ניתן לקבל בכל עת חתך של כמות הבשר שנבדקה לפי סוגים.

  

  לתגובה):  2.7(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה
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קיים נוהל כתוב, נרכשה חותמת מתאימה שמוטבעת על כל בדיקה, בה מפורט מה על כל 

  בודק לבצע. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

אכן נרכשה חותמת המאפשרת מילוי נתונים   1/7/2012  שמוליק אורן

טכניים (שם הבודק, שעת הבדיקה, 

  הטמפרטורה,הערות וחתימת הבודק).

אין פרוט לגבי הבדיקות שבוצעו ואין הקפדה 

של כל העובדים למלא את מה שכן נדרש 

  בחותמת.

  

  

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  פרטים שונים, לא כל העובדים מקפידים למלא את הנתונים.  קיימת חותמת המפרטת

  

  

  

  

הליקוי בנושא בדיקות משאיות המשנעות בשר מן החי לתחומי העיר: לא  2.8

בדיקה (אחוז מדגם, סוג המוצרים כל בוצע בקיימת אסמכתא לגבי מה 

 שנבדקו, רשימת תיוג של מה נבדק, כולל הערות מיוחדות).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

תקין,  הגדרת מדגמים  מומלץ להוסיף לנוהל הקיים פרטים בדבר טווח טמפרטורות

 גדולים מהרגיל מדי תקופה/ מספר בדיקות.

יוסף לנוהל פרמטר המגדיר את טווחי תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : 

  הטמפרטורה.

  

  לתגובה):  2.8(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  טופל ומתוקן בעקבות הזמנת החותמת. 

  

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת
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אכן נרכשה חותמת המאפשרת מילוי נתונים   1/7/2012  שמוליק אורן

טכניים (שם הבודק, שעת הבדיקה, 

  הבודק).הטמפרטורה,הערות וחתימת 

אין פרוט לגבי הבדיקות שבוצעו ואין הקפדה 

של כל העובדים למלא את מה שכן נדרש 

  בחותמת.

  

  

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  פרטים שונים, לא כל העובדים מקפידים למלא את הנתונים.  קיימת חותמת המפרטת

  

  

  

  

 

בנושא בדיקות עסקים המוכרים מזון מן החי: לא קיימת אסמכתא  הליקוי 2.9

בדיקה (אחוז מדגם, סוג המוצרים שנבדקו, רשימת תיוג של כל בוצע בלגבי מה 

 מה נבדק, כולל הערות מיוחדות).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כלול מומלץ לעדכן את הנוהל של אופן בדיקות עסקים המוכרים מזון מן החי, ככך שי

  את מספר בדיקות רצוי בכל עסק בשנה קלנדרית, לפי סוג ואופי הנכס.

  

יסומנו כל הבדיקות שבוצעו, כולל חתימת  להקפיד על מילוי טופס הבדיקות, בומומלץ 

 הבודק, תאריך ושעת הבדיקה.

כל הבדיקות בבתי עסק נערכים על ידי תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : 

י, או על ידי נציג משרד הבריאות בנוכחותי או על ידי בלבד. הווטרינרית ביחד אית

למרות המוגדר בנוהל אני מעדיף להנפיק מכתבים הכוללים את כל הפרמטרים שנבדקו 

כולל ממצאים ודרישות לתיקון הליקויים. בכל מכתב מן הסתם מופיעים שם הבודק 

קף המשרה של וחתימתו, יחד עם האמור תתבצע תוכנית עבודה שנתית בהתאם להי

  הווטרינרית.

 

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

  /תוקן/לא  תוקןבדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום מועד אחראי 
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  אחרון  לטיפול

  לטיפול

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

לא הוגדרה דרך הטיפול  –הנושא לא טופל   1/10/2012

  בליקוי על ידי צוות תיקון ליקויים.

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  המפורטת מעלה. 2011ללא שינוי מהתגובה לדוח 

  

  

  

יטור ובקרה על בעלי כלבים וחתולים שלא חידשו את הרישיון הליקויים :  נ 2.10

השנתי, כולל חיסון בעלי חיים, לא מבוצע ביחידה עקב תחלופת עובדים גבוהה 

 .בשלוש השנים האחרונות

רישיונות של בעלי כלבים וחתולים מהווה מפגע חוסר ניטור ובקרה על חידוש 

 ן הכנסות לעירייה.דתברואתי וסכנה לשלום הציבור. כמו גם אוב

  

  לתגובה):  2.10(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  טופל, הוגדרה משימה מתאימה לעובדת האחראית.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

הנושא טופל לתקופה על ידי עובדת זמנית ,   1/7/2012  שמוליק אורן

  כיום המצב חזר לקדמותו כמתואר בליקוי. 

  תוקולא 

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

בעבר נקלטה עובדת לתקופה שטיפלה במצב , כיום חזרה למצב המתואר בליקוי, 

  המזכירה הנוכחית לא מצליחה למצוא זמן לטפל בנושא זה.

   

  

לא קיימת סנקציה על בעל כלב/חתול שלא חידש רישיונו מספר הליקוי :  2.11

 .שנים, במידה ובא לחדש את רישיונו

  

לאי חיסון ₪  730משפט על סך  קיימת ברירת תברואה ורישוי :תגובת מנהל מחלקת 

  ורישום כלב או חתול, כמוגדר בדין.
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תגובת הביקורת : ברירת המשפט אינה מבחינה בין בעל חיית מחמד שלא חיסן את 

  חיסונים רק בשנה האחרונה. בין כזה שלא ביצעהחיה במשך מספר שנים ל

  

  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

מומלץ לתקן את חוק העזר העירוני, כך שתחול על בעלים של בעל חיים שלא חידש את 

רישיונו כנדרש בחוק, סנקציה חמורה מספיק שתדרבן את הבעלים לחדש את הרישיון 

  ולהודיע על פטירת בעל החי, במועד.

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק  התגובה לא קיימת

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

צוות תיקון ליקויים לא הגדיר כיצד  –לא טופל   1/10/12

  יש לתקן את הליקוי.

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

ח האדם אין סיבה להגיע למצב כזה, ולא קיימת אפשרות לקנס רטרואקטיבי, בהינתן כ

  ל מספר שנים.כמאחר ודרישות החידוש יצאו בכל שנה ולא ב

  

  

  

  

  

 

היחידה לא יודעת להסביר את הירידה בכמות החיסונים בין השנים הליקוי :  2.12

הנבדקות, הערכה היא כי חוסר הבקרה והמעקב אחר הנושא, גרמה לירידת 

 המודעות והציות לחוק על ידי בעלי הכלבים והחתולים.

 

חיסונים בשנה זה בגדר הסביר.  200- תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : ירידה של כ

  חלה עליה במספר החיסונים. 2011יחד עם זאת בשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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כי נושא הבקרה והניטור על חידוש רישיונות ינוהל באופן שוטף גם כאשר מומלץ 

קיימת תחלופה של בעלי התפקידים, יש לוודא כי קיים גיבוי של עובד מחלקה אחר 

 לנושא.

  

  :  מועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה ב

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

צוות תיקון ליקויים לא הגדיר כיצד  –לא טופל   1/10/2012

  יש לתקן את הליקוי.

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  ראה התייחסות לליקוי קודם. 

  

  

  

  

  

  

  

  

לא קיימת הפרדת תפקידים ראויה בנושא עדכון מלאי השבבים במערכת   2.13

התוכנה, מאחר ולוטרינרית העירונית אשר רוכשת, ומתקינה את השבבים 

  יש גם הרשאה לשנות את כמותם בתוכנה. 

  

נושא ספירות המלאי טופל באופן מיידי. כל תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : 

שבבים תיושם יחיד איתי, יתר על כן כל שבב הנמכר ספירת מלאי או עדכון מלאי 

  לעיריית ערד רשום על ידי הספק במאגר הארצי לרישום כלבים כסופק לעיריית ערד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ כי תבוטל ההרשאה של הווטרינרית לשינוי כמות השבבים בתוכנה וכי מנהל

מחלקת התברואה יהיה נוכח בספירות המלאי של השבבים ושאר החומרים במלאי 

  היחידה הווטרינרית.
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  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

הוכנס עובד נוסף לתהליך לשם הפרדת   1/4/2012  שמוליק אורן

  התפקידים 

  תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  תוקן.

  

  

  

  

  

  

להערכת הווטרינרית, קצב סירוס החתולים לא יפתור את בעיית הליקוי :  2.14

 חתולי הרחוב בתחומי העירייה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי תיבחן אפשרות למבצע סירוס רחב היקף, על מנת לצמצם את ילודת חתולי 

 הרחוב.

רחב יותר של עיקור/סירוס גם כאשר יערך מצבע תגובת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : 

לא יהווה ערובה לצמצום ודילול כל אוכלוסיית החתולים כמוכן הנושא תלוי בגודל 

  התקציב כמו כן ההתייחסות היא רק לחתולי רחוב ולא לכלל החתולים.

מומלץ לאכוף את חוק העזר העירוני האוסר על האכלת חתולי רחוב (נוהג הקיים גם 

 בחלק ממשרדי העירייה).

מפקחי התברואה אוכפים את נושא האכלת בעלי בת מנהל מחלקת תברואה ורישוי : תגו

החיים כל עוד מדובר בשאריות מזון, אולם כאשר האכלה מבוצעת על ידי מזון יבש 

  ובסמוך למכולות ועל ידי אוכלוסיה מבוגרת וללא כל מפגעים הנושא מקובל.

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לדוח  4גובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק הת

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

צוות תיקון ליקויים לא הגדיר כיצד  –לא טופל   1/10/2012

  יש לתקן את הליקוי.

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

לפני מספר חודשים פורסמה הודעה לציבור שבכוונת העירייה לאכוף האכלת חתולים. 

היו תקציבים  2013,2014בשנים מחלקת הפיקוח קיבלה הוראה לבצע אכיפה בהתאם. 

  לנושא סרוס חתולי רחוב.

  

  

  

  

  

, לתחנת ההסגר אין אישור  3הליקוי : בניגוד למוגדר בפקודת הכלבת סעיף  2.15

 ממנהל השירותים הוטרינריים.

 

  בתגובה):  2.11(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

העירייה נכנסה לתהליך על מנת לקבל אישור כאמור לא היה קיים בשנים האחרונות, 

   את האישור המתאים.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

  תברואה

  תוקן  התקבל אישור.   לא הוגדר

  

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  יש לחדש את האישור.  2014בסופו של התהליך הקודם התקבל אישור, בשנת 
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משרד החקלאות סירב לאשר תחנת ההסגר פועלת ללא רישיון עסק, הליקוי :  2.16

 .את הרישיון בין השאר, בגין אי קיום פיקוח יומי של הוטרינרית על התחנה

  

  בתגובה):  2.12(סעיף  במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

  הוטרינרית תועבר למשרה מלאה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

  תברואה

  תוקן  . רישיוןהתקבל   לא הוגדר

  

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

   רישיון. בסופו של התהליך הקודם התקבל
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בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה :  הליקוי 2.17

, תאי ההסגר לכלבים קטנים 2009 –שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

זאת לאור ההכרח לשכן מספר כלבים בכלוב, בגין העומס  מהמינימום הנדרש

 .הקיים

  
  בתגובה):  2.13(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ממתינים לקול קורא של משרדי הממשלה  על מנת לבנות או להוסיף תאים ולהרחיב את 

  הכלבייה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

  לא תוקן  לא נעשה דבר עד היום בנושא   לא נקבע

  

  

  

 

בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה הליקוי :  2.18

לא הותקן בידוד תרמי על ריצפת  ,2009 –שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

 הבטון.

 

  בתגובה):  2.13(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ם ולהרחיב את ממתינים לקול קורא של משרדי הממשלה  על מנת לבנות או להוסיף תאי

  הכלבייה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן/

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

צוות תיקון 

  ליקויים

  לא תוקן  לא נעשה דבר עד היום בנושא   לא נקבע
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בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה הליקוי :  2.19

כלוב החזקת החתול לא עומד  ,2009 –שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

 בתנאים המינימליים הנדרשים.

 

  : בתגובה) 2.15(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ביים ממתינים לקול קורא של משרדי הממשלה על מנת לבנות או להוסיף יאילוצים תקצ

  תאים ולהרחיב את הכלבייה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

תיקון  צוות

  ליקויים

  לא תוקן  לא נעשה דבר עד היום בנושא   לא נקבע

  

  

  
  
  

 

לתקנות בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים)(החזקה  בניגודהליקוי :  2.20

לא מתקיימת פעילות גופנית לפחות ,2009 –שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

 דקות. 30-פעמיים ביום ולפחות ל

 

  בתגובה):  2.16(סעיף  במועצת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה

  ישנה מתנדבת שפועלת לטובת הצורך בפעילות גופנית. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

  תברואה

נכון להיום אין מתנדבת בתחנה, הפעילות לא   מיידי

  מתקיימת. 

  תוקןלא 

  

  

  

  

  

בניגוד לתקנות בתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי הליקוי :   2.21

לא נבנה מקום  ,2009 –חיים)(החזקה שלא לצרכים חקלאיים), תשס"ט 

 לטיפול בבעלי החיים במתקן.
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  לתגובה):  2.17(סעיף  העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  המרפאה נמצאת במתחם העירייה במקרה הצורך מועברות החיות לטיפול במרפאה. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

צוות תיקון 

  ליקויים

מאחר ולא טופל המתקן אין שינוי במצב, עדיין   1/10/2012

  לא עומדים בתקנות.

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  .2011ללא שינוי לתגובה לדוח המבקר לשנת 

  

  

 

 

אי עמידה בתנאים של תפעול תחנת הסגר לכלבים יכולה להביא הליקוי :  2.22

בשנה, בסכום נמוך ₪  120,000 -לסגירתה. סגירת התחנה תביא להוצאה של כ

 מזה ניתן להביא את התחנה לכשירות מלאה.

 

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

עושים כמיטב יכולתנו לקדם את הרישוי נמצאים במגעים מול עורכי הביקורת ויודעים 

  שהנושא בטיפול. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

לא נקבע   ראש העירייה

  מועד

הנחיות  2013, בשנת  2011ללא שינוי מביקורת 

. העירייה 2015חדשות להפעלה, תחילה אמצע 

  אינה ערוכה לשינויים הנדרשים.

  

  לא טופל

  

 

  
הליקוי : אחוז משרת הוטרינרית אינו מאפשר קיום פיקוח יומי בתחנה,  2.23

 כנדרש בחוק הכלבת.

 

  לתגובה):  2.19(סעיף מספר  במועצת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה 
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אישור כאמור לא היה קיים בשנים האחרונות, העירייה נכנסה להליך על מנת לקבל אישור 

  מתאים. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחזיק תיק 

התברואה, 

ראש 

העירייה, 

  מנכ"ל

לא הוגדר 

  מועד

 2013. בשנת 100% - אחוז המשרה הוגדל ל

. 2015הנחיות חדשות להפעלה, תחילה אמצע 

  העירייה אינה ערוכה לשינויים הנדרשים.

  

  לא טופל

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

פרסם משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוהל להפעלת כלביות כמאורות בידוד לפי  2013ביוני 

. 2002 –וכמאורת רשות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג  1934פקודת הכלבת 

  ) לא נעשו כל פעולות התאמה על ידי העירייה. 2014מאז ועד סיום המעקב (סוף 

  

 

  

בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) התשכ"ד בניגוד לאמור הליקויים :  2.24

וכן על פי המוגדר , 2010 – לערד (פיקוח על מכירת בשר ומוצריו), התש"עחוק עזר וב

, למוצרים בדיקות המשנה ,1991-חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"אלחוק  7בסעיף 

ייה מן החי שמגיעים במשאיות לתחומי העירייה מבוצעות גם על ידי עובדי עיר

 . שאינם וטרינרים במקצועם

עצם קיום הבדיקות על ידי עובד שאינו וטרינר מעבר לעובדה שנוגד את חוק, יכול 

לחשוף את העירייה לתביעות שונות, על ידי העסקים או הנפגעים אם יהיו בגין 

  רשלנות בבדיקות וחוסר מקצועיות הבודקים.

חקלאות מסקנת הביקורת התקיימה ביקורת פתע מטעם משרד ה 30/1/12בתאריך 

היא כי אחוז המשרה של הוטרינרית לא מאפשר בדיקות משנה לכל המשאיות 

 המגיעות לתחומי העירייה.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להקפיד כי בדיקות המשנה יבוצעו רק על ידי וטרינר מוסמך.

  

  לתגובה):  2.20(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  העובדת נרשמה לקורס בינתיים הביקורות מתבצעות על ידי מנהל המחלקה הוטרינרית. 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

משאבי אנוש 

מחלקת 

  תברואה

לא הוגדר 

  תאריך 

לא נשלח עובד עירייה לקורס בסופו של דבר 

  הרלוונטי.

  

  לא תוקן

  

 

בשלוש השנים האחרונות נקלטו במחלקה שבע מזכירות, בשתיים מהן הושקע  2.25

ימי עבודה) (השלישית  17ועוד ₪  3,700 -שעות (עלות כ 115קורס בן 

אלה). בשני המקרים עזבה העובדת את תפקידה זמן משתתפת בקורס בימים 

 קצר לאחר סיום הקורס.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים מנגנון, בו אדם אשר יצא לקורס מקצועי על חשבון העירייה, יחויב 

להישאר בתפקידו ולהביא למימוש את הידע שרכש בקורס, אחרת מדובר בבזבוז כספי 

 ציבור.

  

  :  ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת 

לדוח  4התגובה לא קיימת מאחר וממצא זה ולא הוצג כחלק מעיקר הממצאים, בפרק 

  אליו התייחסה ראשת העירייה בתגובתה. 

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  עצת העירייה במו

  /תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

משאבי אנוש 

מחלקת 

  תברואה

לא הוגדר 

  תאריך 

לא נשלח עובד עירייה לקורס בסופו של דבר 

  הרלוונטי.

  

  לא תוקן

  

 בית כנסת מרכזי אשכנזי. -הקצאת מבנה עירייה  4.2.3

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 7סיכום מתוך 

  ) בהתאם להחלטת המועצה.43%ליקויים  ( 3תוקנו חלקית 

 ).57%ליקויים כלל ( 4לא תוקנו 
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 בניגוד לנוהל, בעירייה לא קיים ספר הקצאות.:  הליקוי 3.1

  

  :  בתגובה) 3.5(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  הספר עודכן ופורסם. 2011מינואר 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

אחראית 

  נכסים

קיים ספר הקצאות המפורסם באתר העירייה,   4/2012

אך זה אינו כולל את כל הנתונים הנדרשים 

  .10בנוהל סעיף 

  

  חלקית תוקן

  

  

  

  

  

 

לא היה ברשות העמותה אישור  14/7/2009בתאריך סיום ההקצאה הליקויים :  3.2

ואף לא אישור חלופי של עמותה חדשה  ניהול תקין כנדרש בנוהל מתן הקצאות

 . (שנתיים ראשונות לא מנפיקים אישור ניהול תקין, אלא רק אישור חליפי)

היה ברשות העמותה  לא 8/2/10ם בישיבת ועדת ההקצאות הראשונה מיו

, הנדרש או לכל הפחות אישור חליפי של עמותה חדשה ר ניהול תקיןושאי

 כתנאי בנוהל מתן הקצאות.

  

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  . נושא ההקצאות מנוהל על פי הנוהל 2010מחודש ספטמבר 

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ועדת 

  הקצאות

לא 

  רלוונטי

בבדיקה עולה כי לרוב בתי הכנסת בעיר להם 

ניתנה הקצאה לא קיימים אישורים משנת 

  וכן אין חוזים חתומים מולם.  2010

  

  תוקן חלקית
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   2014תגובת המבוקר שנת 

התרעתי על הנושא, הועבר לטיפול  25/5/2009עוד בישיבת ועדת הקצאות מיום 

  היועמ"ש.

  

  

  

 

הליקויים : בטופס בקשת ההקצאה של העמותה לא נרשם תאריך הבקשה,  3.3

 מכאן לא ניתן לדעת מתי הוגשה. 

על טפסי הבקשה להקצאה לא קיימת חותמת נתקבל של אחראי נכסים/ועדת 

  הקצאות.

  

  

  :  בתגובה) 3.1(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .נוהל על פי הנוהלנושא ההקצאות מ 2010מחודש ספטמבר 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ועדת 

  הקצאות

לא 

  רלוונטי

אחראית הנכסים ניסחה טופס מיוחד לרישום 

המתקבלים, בחלק מהמקרים לא המסמכים 

רשמה את תאריך קבלת המסמכים. דבר שהיה 

נפתר עם הכנת חותמת נתקבל כבהמלצת 

    הביקורת.

  

  לא תוקן.

  

  

  

  

  

 בניגוד לנוהל ההקצאות לא התקיים בעירייה נוהל ההקצאות המוגדר : הליקוי :  3.4

כך לא נבדקה היתכנות ההקצאה מאחר ואין ספר נכסים   .א

 בעירייה.

 פורסם דבר ההקצאה בעיתונות.כך לא   .ב

כך לא בוצע סינון ראשוני בועדת ההקצאות (בישיבת הועדה לא   .ג

היה קיים אישור ניהול תקין כנדרש לעמותה ומכאן היה על ועדת 

 העמותה).הצעת ההקצאות לפסול את 

 כך לא פורסמה הבקשה בעיתונות על מנת לאפשר התנגדויות.  .ד
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  :  בתגובה) 3.1(סעיף  העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .נושא ההקצאות מנוהל על פי הנוהל 2010מחודש ספטמבר 

  הנהלת העירייה הנוכחית הקדישה תשומות רבות לנושא לאור אי הסדר שהיה קיים בעבר.

 נוסחו הסכמי הקצאות חדשים. .1

 מונתה אחראית נכסים אשר פועלת לקיום הנוהל. .2

בוועדת ההקצאות נמצא היועץ המשפטי לעירייה המוודא כי החלטותיה מתקבלות על פי הדין 

  והנוהל. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

דת ווע

  הקצאות

לא נמצאו ליקויים מהותיים, למעט הקצאות   5/2012

  בתי כנסת כאמור.

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

בניגוד לנוהל ההקצאות לא נכללו בהסכם שנחתם עם העמותה הנושאים  3.5

 הבאים :

 לא הוגדרו תנאים ו/או תבחינים על ידי העירייה.  .א

 ם ותבחינים.יהעמותה לא נדרשה בחוזה לעמוד בשום תנא  .ב

 נדרש העברת דוחות כספיים בכל שנה.לא   .ג

 לא נדרשה האפשרות לעיין בספרי החשבונות של העמותה.  .ד

 לא נדרשו פוליסות ביטוח בהתאם לכללים בנוהל.  .ה

  

  :  בתגובה) 3.2(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

קיים הנהלת העירייה הנוכחית הקדישה תשומות רבות לנושא לאור אי הסדר שהיה 

  בעבר.

 נוסחו הסכמי הקצאות חדשים. .1

 מונתה אחראית נכסים אשר פועלת לקיום הנוהל. .2

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

וועדת 

  הקצאות

  לא תוקן  הנושא לא תוקן.  5/2012
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העירייה לא מבצעת פיקוח על פעילות העמותה ואינה בוחנת האם עומדת  3.6

 בתנאים להקצאה.

  

  :  בתגובה) 3.3(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  מונתה אחראי נכסים אשר פועלת על פי הנוהל.

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

אחראית 

  נכסים

לא התקיים כל פיקוח בבית הכנסת המרכזי,   5/2012

  פיקוח בנכסים אחרים. לא קיים תיעוד לגבי 

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

מבצעת ביקור לפחות אחת לשנה כנדרש בנוהל. לא קיימים טפסים על  העירייה לא 3.7

 ביקור כאמור.

  

  :  בתגובה) 3.4(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  מונתה אחראי נכסים אשר פועלת על פי הנוהל.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

אחראית 

  נכסים

  לא תוקן  לא התקיימו ביקורים באף בית כנסת.  5/2012
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 .10מועדון קהילתי ברחוב חרוב  –הקצאת מבנה עירייה  4.2.4

  

  מתוך ליקוי אחד שלו נערך מעקב אחר תיקון ליקויים :סיכום 

הליקוי לא תוקן בהתאם להחלטת המועצה ותגובת ראשת העירייה לדוח הביקורת. בפועל 

התקבלה החלטה אחרת במועצה, אך החלטה זו לא יושמה ואין כל שינוי במתחם. מכאן הליקוי 

  לא תוקן בפועל. 

  

 

גע להקצאת הנכס אינו חוקי וקיים הליקוי : לכאורה החוזה שנחתם עם בנו 4.1

  .חשש לעבירות לכאורה של המעורבים בדבר ניסוח וחתימת החוזה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לקבל חוות דעת משפטית בדבר הדרכים להשבת הנכס לעירייה והמשמעויות הנובעות מומלץ 

  .מה עליומקיום עבירות לכאורה והמשך הטיפול במעורבים ביצירת ההסכם והחתי

  מומלץ שהעירייה תזמין ביקורת חקירתית על ידי משרד המתמחה בכך.

  

  :  בתגובה) 4.1,4.2(סעיפים  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

תוזמן ביקורת חקירתית על ידי העירייה. בהתאם לממצאי הביקורת החקירתית תישקל העברת 

  הנושא למשפטנים.

  .2013בתקציב העירייה תתקצב את הנושא 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ראשת 

  העירייה

בפועל לא נחתם חוזה עם משרד לביקורת   2013שנת 

מאחר והתקבלה החלטה במועצה  חקירתית

להפסקת ההקצאה ופינוי המתחם. בפועל 

  המתחם לא פונה.

  לא תוקן בפועל

  

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

מכאן  הועברה החלטה במועצת העירייה להפסיק את ההקצאה ולפנות את המתחם.

  התייתר הצורך בביקורת חקירתית. 
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 אחזקה. ממשק תהליכי עבודה מחלקות הנדסה, ביצוע, 4.2.5

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 3סיכום מתוך 

  ).100%ליקויים בהתאם להחלטת המועצה ( 3תוקנו חלקית 

  

הליקוי: חוסר שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות מביא להוצאות שיכלו  5.1

לדוגמא  –להיחסך לעירייה במידה והיה קיים שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

טיפול בנפרד במבנה שירותים בבית ספר, אשר היה ניתן לעשות בשיפוץ אחד, 

  או אי העברת תשתיות מחשוב בפיתוח סביבתי.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מנגנון שת"פ, בעיקר בפרויקטים חדשים, תכנון משותף הנדסה ביצוע ואחזקה, יצירת 

. שקיפות במידע ואפשרות לפניה לעובדי כל פיקוח של ביצוע כולל ליווי של אחזקה

 המחלקות.

  

  :  בתגובה) 5.1(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  בוצע רענון של ההנחיות בנושא שיתוף פעולה, ההנחיות נוסחו בעקבות הביקורת.

הפחות בין השאר הוגדר כי כל פרויקט גדול יתנהל באמצעות צוות היגוי אשר יתכנס לכל 

  בשלבים הבאים :

 תכנון כללי.  .א

 תכנון מפורט.  .ב

 כתב כמויות לפני יציאה למכרז.  .ג

 במהלך הפרויקט מספר פעמים.  .ד

 לקראת סיום הפרויקט וקבלתו.  .ה

יועץ ארגוני, ני מקיף הוגשה הצעה למפע"ם דרום א פתרון ארגוובמקביל על מנת למצ

  הבקשה אושרה, הנושא בטיפול מתקדם.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מתקיים מנגנון כמוגדר תמיד לא נמצא כי   מיידי  נקבעלא 

בהחלטת ראשת העירייה וכפי שאושר במועצה. 

  בוצעו במלואן.המלצות דוח היועץ לא 

  

  תוקן חלקית
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ממצא : צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה, :  הליקוי 5.2

 –דבר שיכול להביא להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

מחלקה אחת מתכננת, מפקחת ומאשרת את קבלת העבודה (קיים גם במחלקת 

  אחזקה גם במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף).

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ כי יקבעו אחראים שונים לשלבים שונים של עבודה , מבצע ואחראי כבקרה.

  אחראי/ניטור  מבצע  שלב

  ביצוע  הנדסה  תכנון

  אחזקה והנדסה  ביצוע  מכרז כתב כמויות

  הנדסה  ביצוע  פיקוח ואישור חשבונות

  אחזקה  הנדסה  קבלת עבודה 

  

  

  :  בתגובה) 5.2(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .5.1ראה תגובה לסעיף קודם 

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מתקיים מנגנון כמוגדר תמיד לא נמצא כי   לא נקבע  לא נקבע

בהחלטת ראשת העירייה וכפי שאושר במועצה. 

  במלואןהמלצות דוח היועץ לא בוצעו 

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

  

למרות הוראת המנכ"ל לקיום ישיבות משותפות בתחילת כל פרויקט, וידוע כל  5.3

המחלקות הרלוונטיות, זאת בעקבות המלצת הביקורת. ההוראה אינה 

מתקיימת בפועל, גם בפעמים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכנים, 

  פרויקט הסקייטפרק).התוצאה עוד התנהלות ל א ראויה (לדוגמא 

  

  :  בתגובה) 5.2(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .5.1ראה תגובה לסעיף קודם 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מתקיים מנגנון כמוגדר תמיד לא נמצא כי   לא נקבע  לא נקבע

בהחלטת ראשת העירייה וכפי שאושר במועצה. 

  המלצות דוח היועץ לא בוצעו במלואן

  

  תוקן חלקית
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 ניהול עצמאי בית ספר "חלמיש". –מחלקת חינוך  4.2.6

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 21סיכום מתוך 

  ).35%ליקויים בהתאם להחלטת המועצה (  7תוקנו 

  ).10%ליקויים שלא בהתאם להחלטת המועצה א באופן חלקי בלבד ( 2תוקנו 

 ).55%ליקויים כלל ( 11לא תוקנו 

  .(מתייחס לתוכנה שהוחלפה) רלוונטי למעקבאחד לא ליקוי 

 

הספר מתוכנת הנהלת החשבונות, מאזן הבוחן של בית הנתונים מ: הליקוי 6.1

  .אינם סבירים

  

תגובת בית הספר : בהצגת הנתונים של סעיף הוצאות הניקיון ובדק הבית נצפו פערים 

. נתונים שאינם נראים סבירים. יש חשיבות רבה 2011-ו 2010משמעותיים בין השנים 

  לבדיקת הפער.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי מזכירות בתי הספר יעברו השתלמות מתאימה על מנת לוודא את סבירות 

  הנתונים המופעים בספרי החשבונות כמתואר לעיל.

  

  : העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת 

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  הגיבה ראשת העירייה.

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

מבחינת מחלקת החינוך הנושא באחריות   5/2012

מחלקת הגזברות בעירייה. לדעת הביקורת 

האחריות היא של מחלקת החינוך האחראית 

על מזכירות בתי הספר. מכאן לא נעשה כל 

  תיקון בנושא.

  

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  קיים פיקוח של הגזברות על נושא הניהול העצמי, האחריות לסבירות הנתונים של הגזברות. 
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האלפיים, לא הוקמה הליקוי : בניגוד להגדרות העירייה בתחילת שנות  6.2

  .עמותה עירונית לניהול בתי הספר בניהול עצמי

  

 תגובת בית הספר : לאור חשיבות הנושא, יקוים ידון עם מנהלת מחלקת החינוך בעירייה על מנת

  להגדיר את מהות הגוף שייתן מענה לכל בתי הספר בעירייה.

  

  תגובת מחלקת החינוך : 

בניהול עצמי יש לציין  2002ליישום הנהלים שהוגדרו בשנת בהתייחס לממצאי הדו''ח בכל הנוגע 

  כי:

  

באין עמותה עירונית לניהול בתי הספר, בתי הספר אינם רשאים להעסיק כ''א באופן  .א

  עצמאי.

  בתי הספר אינם מוגדרים כישות משפטית ועל כן באם נדרש כ''א נוסף לביצוע פרויקטים

בעירייה והגופים המתערבים ברמה  חינוכיים הנושא מטופל על ידי מחלקת החינוך

  העירונית ( קרן קרב, קרן רש''י וכדומה ).

    

יחד עם זאת כל הניהול הכספי מתקיים על פי הנחיית מנהל הכספים של העירייה 

  והמעקב הוא באמצעות מערכת הקונטרה.

  

  המלצות:
  

בעירייה לצורך תאום יש לקיים פגישת עבודה עם מנהלת מחלקת המחשוב  •

 שוטפים לניהול תקציב ובקרה. הפקת דוחות 

התמקצעות בתחום ניהול כספים כל מזכירות בתי הספר יעברו קורס מנהלניות ל •

 תקין.

  

  בתי הספר מונחים לקיים את הנוהל שהוגדר בסעיפים המפורטים : .ב

  נוהל אחזקה שוטפת -

  נוהל רכישת טובין -

  פי קריטריונים ( יש לבחון עדכון תקציב בכל שנה )העברות תקציב לבתי הספר על  -

  מתקיים על פי המאושר בכל שנה על ידי וועדת החינוך של  –איגרת חינוך תשלומי הורים  -

  הכנסת ומפורסם בחוזר מנכ''ל  

  .נוהל הנחות מתבצע על פי טבלאות משרד החינוך - 

  

  בתגובה) :  6.1(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  מחלקת החינוך שכרה שרותי יעוץ בנושא ניהול עצמי. נפעל בהתאם למסקנות היועץ.

  

  תוקן /לא תוקן /בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום מועד אחראי 
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  אחרון  לטיפול

  לטיפול

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

לא תוקן לפי 

  צההחלטת המוע

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

ברשות מחלקת החינוך אין כל מסמך של היועץ   לא נקבע

בנושא. בכל מקרה העירייה משתתפת בפיילוט 

משרד החינוך בנושא המתקצב ומלווה את 

  הפרויקט מקצועית.

  

לא תוקן בהתאם 

להחלטת 

  המועצה.

  

  

 

  

תוכנית יעדים רב הליקוי : לא הוגדר כל חזון לפעילות בית הספר, או לחלופין  6.3

 שנתית.

  

תגובת בית הספר : חשוב לציין שכל האמור במסמך הביקורת נוגע אך ורק לתחום 

  התקציבי ולא עוסק בתחום הפדגוגי בכל דרך שהיא.

  לא התבקשנו קודם לכן, לכתוב תוכנית עם יעדים תקציביים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 לבית הספר, זאת באמצעות ועד מנהל שיורכב מומלץ להגדיר חזון , מטרות ויעדים

  .המנציגי בית הספר, ההורים והעיריי

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  .הגיבה ראשת העירייה

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

ברשות מחלקת החינוך אין כל מסמכים בנושא,   לא נקבע

לטענת מנהלת מחלקת החינוך ההגדרות 

  נדרשות כחלק מההשתתפות בפיילוט.  

  

  לא תוקן

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  ה המלווה.  דלוועעצמי חובה להציג את הנושא,  בפיילוט ניהול

  

  

היעדים הליקוי : עקב אי הגדרת יעדים, לא קיימת כל בקרה על השגת  6.4

הרצויים, אין כל קנה מידה להצלחת בית הספר בהשגת מטרותיו, כאמור כל 
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נושא הניהול העצמי בא על מנת לאפשר לבית הספר גמישות בהשגת יעדים 

  ייחודיים.

  

 תגובת מחלקת החינוך : 

  
ציבורי המנוהל על ידי משרד החינוך. אין שום הנחיה ושום חובה להקים ועד  בתי הספר הם גוף

ל בבית הספר. מערך הבקרה על תקן בית הספר, ניהול כספי תקין והישגי יעדים ( מבחני מנה

  מיצב, מיפויים מקוונים ועוד ) נערך על ידי משרד החינוך.

  

לכל בית ספר מוגדר חזון, וקיימת תוכנית עבודה פדגוגית על פי מטרות ויעדים, התוכנית מוגשת 

הוא הגוף המאשר. יחד עם זאת בשנים האחרונות לא ולמשרד החינוך. משרד החינוך  לעירייה

  נדרשו המנהלים להכין תקציב בית ספרי בהלימה לתוכנית הפדגוגית.

 

  :מחלקת החינוך המלצות
  

  לכלול פרק תקציב בהגשת תוכנית שנתית ( או לחילופין רב שנתית ) •
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שואף  היעדים שהוגדרו וקיום המטרות להןגוף בקרה אשר יבדוק השגת  קיםמומלץ לה

מן הראוי שבגוף זה תהיה נציגות לבית הספר , להורי התלמידים  בית הספר להגיע. 

  ולמחלקת החינוך בעירייה.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  .ראשת העירייההגיבה 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

ברשות מחלקת החינוך אין כל מסמכים בנושא,   לא נקבע

לטענת מנהלת מחלקת החינוך ההגדרות 

  נדרשות כחלק מההשתתפות בפיילוט.  

  

  לא תוקן

  

  

הליקוי : חיוב ההורים באגרות חינוך מבוצע בצורה ידנית, ללא כל בקרה  6.5

  ממוחשבת.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 .ביקורת משרד החינוךמומלץ לבנות דוחות חייבים בפורמט 
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  בתגובה) :  6.6(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  המחלקה תפעל מול מחלקת המחשוב ליצירת דוחות בקרה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  קן /לא תוקן /תו

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

ברשות מחלקת החינוך אין כל מסמכים בנושא,   9/2012

לטענת מנהלת מחלקת החינוך ההגדרות 

  נדרשות כחלק מההשתתפות בפיילוט.  

  

  לא תוקן

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  אין כל בקרה של מחלקת החינוך. 

  

  

  

  

  

ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות של בית הליקוי : אין  6.6

  הספר, מכאן בדוחות הכספיים של בית הספר אין הצגה של חייבים.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  .מומלץ לבנות ממשק בין תוכנת הגביה לבין תוכנת הנהלת החשבונות

מעקב חייבים (כולל גיול מומלץ לבנות דוחות בקרה וניטור פשוטים וברורים לצורך 

  חובות, וכן אחוזי חייבים בכמות ובסכום).

  

  : לתגובה) 6.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא ייבדק מול מחלקת המחשוב.

  

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

    מתקיים בפיילוט. –לא רלוונטי   12/2012

  לא רלוונטי
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האגרות גם למזכירת הליקוי : קיימת הרשאה למחיקת חובות/הקטנת סכום  6.7

  בית הספר וגם לאחראית הנהלת החשבונות בעירייה, זאת ללא כל דוח בקרה.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי חיובי ההורים באגרות יהיו באופן אוטומטי וגורף לכל ההורים. במקרה של 

  הנחות או פטורים, יש לבנות מערך בדומה לוועדת הנחות ברשות.

י הרשאה להקטנת החיוב תהיה אך ורק לעובדת הנהלת החשבונות של מומלץ כ

  העירייה. וכי יהיה דוח בקרה שיועבר למנהלת בית הספר.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  ללטיפו

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

ברשות מחלקת החינוך אין כל מסמכים בנושא,   12/2012

לטענת מנהלת מחלקת החינוך ההגדרות 

  נדרשות כחלק מההשתתפות בפיילוט.  

  

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  אין מידע במחלקת החינוך , צריך להיות מבוקר על ידי הגזברות. 

  

  

  

מסך חיובי הליקוי : לא קיימים דוחות המפרטים את החייבים באחוזים  6.8

  ההורים באגרות החינוך.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לבנות מערכת דיווח תקופתית למנהלת בית הספר ולמחלקת החינוך בעירייה

  גביית אגרות חינוך מההורים.בנושא 
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  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

  החינוך אין כל מסמכים בנושא.ברשות מחלקת   12/2012

לטענת מנהל המחלקה לא קשור אל מחלקת 

  החינוך אלא למדיניות ראשת העירייה. 

  

  לא תוקן

  

  

  

 

הועברו בהחלטת ועד ₪ ,  100,000הליקוי : עודפי כספים מאגרות חינוך בסך  6.9

ההורים לביצוע שיפוצים שונים בבית הספר, זאת ללא כל אומדן תקציבי 

 השיפוצים.לעלות 

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  צת העירייה במוע

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    לא נעשה כל דבר בנושא.  לא נקבע

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

הלת מחלקת החינוך תשמח לדעת יש לחשוב על מערכת דיווח של בתי הספר במקרים כאלה, מנ

  רים כגון אלה. על מק
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החלטת ועד ההורים להעביר כספי אגרות למטרות הליקוי : לאחר  6.10

שיפוצים, לא היה כל דיווח או דוח בקרה אשר בדק באם הכסף הועבר 

  ליעדו ובדיוק לשם מה שימש.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  העירייה.הגיבה ראשת 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    לא נעשה כל דבר בנושא.  לא נקבע

  לא תוקן

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

הלת מחלקת החינוך תשמח לדעת יש לחשוב על מערכת דיווח של בתי הספר במקרים כאלה, מנ

  רים כגון אלה. על מק

  

  

  



 

242 

 

הליקוי : בית הספר לא בונה תקציב שנתי כלל, אין כל ניהול כספי בראיה  6.11

  ארוכת טווח.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כולל הגדרת עדיפויות לפרויקטים מומלץ לבנות תקציב שנתי ורב שנתי לבית הספר, 

  בעלויות גבוהות (בניית אולפן הקלטות לדוגמא).

  

  בתגובה) :  6.3(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  יועבר קורס למזכירות בתי הספר להתמקצעות בתחום הכספים.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

עד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למו

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

מזכירות בתי ספר, אחת עברה קורס  5מתוך   9/2012

נשלחו השנה, ובבית הספר האחרון אין  3בעבר, 

  עדיין מזכירה קבועה.

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  

אינו מכין דוחות כספיים שנתיים, מעולם לא נדרש לכך על ידי הליקוי : בית הספר  6.12

 העירייה או על ידי משרד החינוך.

כל דוחות  בפועל אין כל בקרה כספית על בתי הספר, אין דוחות כספיים מבוקרים ואין

  קת החינוך בעירייה.לבקרה וניטור תקופתיים המועברים למח

  

  :  תגובת מחלקת החינוך

מתקיים על פי הנחיית מנהל הכספים של העירייה והמעקב הוא כל הניהול הכספי 

  באמצעות מערכת הקונטרה.

  המלצות:

יש לקיים פגישת עבודה עם מנהלת מחלקת המחשוב בעירייה לצורך תאום הפקת  -

 דוחות     שוטפים לניהול תקציב ובקרה.

 כל מזכירות בתי הספר יעברו קורס מנהלניות להתמקצעות בתחום ניהול כספים -

  .תקין

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ לדרוש דוחות כספיים מכל בית ספר כבקרה על ההתנהלות הכספית והרישומים 

  בהנהלת החשבונות.

מומלץ לקבוע רשימת דוחות בקרה וניטור בכל רבעון לפעילות בית הספר, הדוחות 

  .יועברו למחלקת החינוך של העירייה ויידונו בפורום שיקבע לכך

  

  בתגובה) :  6.2(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  המחלקה תפעל מול מחלקת המחשוב ליצירת דוחות בקרה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

תוקן לפי לא 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

יש דרישה להוצאת דוחות בפיילוט ניהול עצמי,   9/2012

הדוחות מועברים למשרד החינוך, לא למחלקת 

  החינוך.

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

  

הליקוי : בית הספר לא מנהל ספירת מלאי בכל סוף שנה , תוך השוואה  6.13

 שיכול להביא לאובדן ציוד.לרשימת האינוונטר הקיימת בעירייה. דבר 

  

  תגובת בית הספר : יש לחדש את רשימת האינוונטר בבית הספר.

  

  בתגובה) :  6.5(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  יועבר רענון בנושא למנהלי בתי הספר לקיום ספירות כראוי.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

נכון למועד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    לא בוצע.  9/2012

  לא תוקן
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הליקוי : העברות הכספים לתפעול בית הספר בנויים על מפתח שנקבע בעבר  6.14

עומד במבחן המציאות. דבר שיכול הרחוק. אין כל בדיקה בהווה האם המפתח 

 להביא למתן יתרון לא ראוי לבית ספר אחד על משנהו.

מפתח התקצוב לתפעול בית הספר לא עודכן זה שנתיים. לאור עליית מחירי 

החשמל, הסולר, ושכר המינימום יש לעדכן את התקציב מאחר ואינו משקף 

  את המציאות בה נדרש ביתה ספר לפעול.

  

  

  :  לתיקון הליקוי המלצת הביקורת

יש לעדכן את מפתח הזכאות של בית הספר בגין הוצאות תפעול, זאת לאור עליות 

  מחירים במשק בכל התחומים. ה

יש לבחון את הרלוונטיות של מפתח התקצוב להוצאות התפעול של בית הספר. על פי 

מא מאזן הבוחן של בית ספר חלמיש המוצג בתחילת הדוח אין עקביות וסבירות לדוג

 בתקציב הניקיון משנת לימודים אחת לשנייה.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

ורת, לעומת אופן הטיפול שאושר הביק

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    שינוי מדיניות משרד החינוך   לא הוגדר

  תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  שונתה החלוקה חפי מספר תלמידים, בהחלטת משרד החינוך. 2013בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

לא מנוהל כל רישום ומעקב אחר משיכות מוצרים מהמלאי המשרדי שנקנה הליקוי :  6.15

  .בתחילת כל שנת לימודים
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  והל הרכישות המעודכן הקיים בועדת הרכש  בעירייה.מומלץ לאמץ את נ

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  החינוך

    נעשה דבר בנושא.לא   לא נקבע

  לא תוקן

  

  

   2014תגובת המבוקר שנת 

  באחריות הגזברות.

  

  

  

  

הליקוי : לא קיים נתיב מסמכים ממנו ניתן להבין מי הזמין סחורה, ומי קיבל  6.16

 אותה בפועל ברכישות מקופה קטנה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רכישות מספקים  מומלץ להשתמש בידע של מחלקת הרכש בעירייה על מנת לבצע

  זולים.

  

  בתגובה) :  6.12(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  יקבע נוהל מתאים על ידי מזכירת בית הספר.

  

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה
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מנהלת 

מחלקת 

  חינוך 

  לא תוקן  לא בוצע דבר.  9/2012

  

  

  

  

  

  

  

 אין כל הגבלה על סכום קניה חד פעמית מהקופה הקטנה. 6.17

  

תגובת בית הספר : הוגדר כי הסכום המרבי בנו ניתן לרכוש מכספי "קופה קטנה" לא 

  ₪. 500יעלה על 

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

  מומלץ לקבוע הוצאה מכסימלית של קניה חד פעמית מקופה קטנה.

  

  בתגובה) :  6.11(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  בית הספר הגדיר סכום.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  תוקן  תוקן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חוזה התקשרות מול קבלן כח אדם (ניקיון) נערך ללא ליווי משפטי וללא בחינה  6.18

 לסבירות ההצעות.כלכלית 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבל בכל התקשרות עם קבלן חיצוני  ליווי משפטי וכלכלי מסודר.

  

  בתגובה) :  6.7(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .בשנת הלימודים הבאה יערך חוזה באמצעות החברה למשק וכלכלה

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    בוצע.  9/2012

  תוקן 

  

  

  

  

 

ממצא : הקבלן סרב להעביר לביקורת את כל המסמכים שביקשה. הגבלה  6.19

 בביקורת עקב אי העברת מסמכים הינה התנהלות חמורה ולא ראויה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לא להאריך את ההתקשרות עם הקבלן הנוכחי.

  כל המסמכים שיבקש.מומלץ לציין בחוזה כי הקבלן מחויב להעביר לביקורת בית הספר את 

  

  בתגובה) :  6.8(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הקבלן יוחלף

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  המועצההחלטת 

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    הקבלן הוחלף.  30/06/2012

  תוקן 

ממצא : הקבלן שילם לעובדים משמרות של שעתיים בלבד ליום, כאשר  6.20

שעות מינימום ליום עבודה (גם  3ההסכם הקיבוצי בענף מחייב לשלם בעבור 

 אם עבדו פחות מזה).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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משפטית מסודרת בדבר החשיפה לתביעה לתקופת ההתקשרות עד היום יש לקבל חוות דעת 

 ולפעול להקטינה ככל האפשר.

  

  בתגובה) :  6.9(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הקבלן יוחלף

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

פול שאושר הביקורת, לעומת אופן הטי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    הקבלן הוחלף.  30/06/2012

  תוקן 

  

  

  

  

 

ממצא : הרווח של הקבלן על פי הצעתו למחיר שעת עבודה, אינו מהווה רווח  6.21

 סביר במידה ומשלם את כל התשלומים על פי כל דין, מכאן היה על בית הספר

 לפסול את הצעתו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבל חוות דעת משפטית מסודרת בדבר החשיפה לתביעה לתקופת ההתקשרות עד היום 

  ולפעול להקטינה ככל האפשר.

  

  בתגובה) :  6.10(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הקבלן יוחלף

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    הקבלן הוחלף.  30/06/2012

  תוקן 
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 .מרכז מבקרים –ברה כלכלית ערד בע"מ ח 4.2.7

  

  לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים :ליקויים  25סיכום מתוך 

  ).55%ליקויים בהתאם להחלטת המועצה   6תוקנו 

  ).45%ליקויים כלל ( 5לא תוקנו 

 ליקויים הינם חד פעמיים שהתרחשו בעבר ואינם רלוונטיים למעקב.  14

 

ממצא : למרות התחייבות העירייה בהסכם מול רשות העתיקות, :  הליקוי 7.1

המפורטות ברשימה, ביטוח שהרשות תהיה מוטבה לבטח את כל העתיקות 

יחידה בו, לא נרכש ביטוח כלל ולא נדרש מהשוכר לקיים ביטוח כאמור על 

 התצוגה. 

  

תגובת אחראית הביטוחים בעירייה : על פי חוות דעתו של היועץ הביטוחי של העירייה, 

גבוהה מסכום אין צורך בפוליסה נפרדת מאחר ובכל מקרה השתתפות עצמית של העירייה 

  ₪. 50,000של 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקיים את ההסכם מול רשות העתיקות ככתבו, במידה ומעוניינים בהמשך פעילות 

  המוזיאון, כולל רכישת פוליסת ביטוח כמוגדר בהסכם.

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  העירייה

לא התקבלה חוד משפטית לגבי משמעות   לא נקבע

   התחייבות העירייה בחוזה לרכישת ביטוח. 

  

  לא תוקן
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למרות התחייבות העירייה בהסכם מול רשות העתיקות לשמירת  :  הליקוי 7.2

העתיקות על חשבון העירייה מכל פגע ולהצגת העתיקות בתנאי תצוגה 

כנים והתקנים, אין כל גורם אופטימליים מבחינת טמפרטורה, לחות, תאורה, 

  מהעירייה או מהחכ"ל המבצע בדיקות מאמתות לאופן תחזוקת העתיקות.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לחייב את השוכר לקיים בדיקות על חשבונו בכל תקופה (תקופה הקצרה מתקופות 

רשות הבדיקה של רשות העתיקות), זאת על מנת להבטיח קיום התנאים על ידי 

  .תהעתיקות ומניעת תביעות עתידיו

  

  :  בתגובה) 7.2(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ההתקשרות נעשתה מול העירייה. נציג מרשות העתיקות היה מגיע מדי פעם לבדוק את 

  הממצאים. מבדיקה בתיוק נמצא כי לא היו טענות.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הט

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  העירייה.

השוכר פונה מהמתחם, אך אין כל החלטה   לא נקבע

  עירונית בדבר מילוי ההתחייבות על פי החוזה

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

  

למרות המוגדר בהסכם מול רשות העתיקות, העירייה אינה מגישה :  הליקוי 7.3

בקשות להארכת זמן ההשאלה של העתיקות שפג זה מכבר בתאריך 

31/12/2009 . 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקיים את ההסכם מול רשות העתיקות ככתבו, במידה ומעוניינים בהמשך פעילות 

 ביטוח כמוגדר בהסכם.המוזיאון, כולל רכישת פוליסת 

  

  :  בתגובה) 7.3(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  ).2012הנושא יטופל עד סוף השנה (
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  תוקן לא

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  העירייה

  לא תוקן   לא בוצע דבר.  31/12/2012

  

  

  

  

  

  

  

לא קיים כל גורם בעירייה או בחכ"ל אשר אחראי על הפריטים הליקוי :  7.4

הארכיאולוגיים שנמסרו לעירייה בהסכם מול רשות העתיקות. המנכ"ל 

ולמנהלת החתום על החוזה מול רשות העתיקות לא משמש כבר בתפקידו , 

 . האינוונטר בעירייה אין כל ידע לגבי רכוש זה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לעדכן את הפרטים ברשימת רשות העתיקות כחלק מהאינוונטר ולקיים לכל הפחות 

  ספירות שנתיות, לאימות קיום הפרטים.

אפשרות יש לקיים ביקורות פתע במרכז המבקרים לאימות קיום הפרטים ומניעת 

  סחר בפרטים המקוריים והחלפתם בזיופים.ל

  

  :  בתגובה) 7.1(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  הנושא יטופל עד סוף השנה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחזיק תיק 

  רישוי עסקים

    בפועל הליקוי לא טופל.  5/2012

  לא תוקן

  

  

  

  

ברישומי רשם החברות רשומה עדיין מועצה מקומית ערד, כמחזיקה :  הליקוי 7.5

מהחברה הכלכלית לערד בע"מ, למרות שמועצה מקומית ערד אינה  99%של 

 משפטית.קיימת יותר כישות 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לשנות את זהות מחזיק המניות בחברה הכלכלית, ממועצה מקומית ערד לעיריית  מומלץ

  ערד.

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

  לא תוקן  בפועל לא טופל.  לא נקבע

  

  

  

  

  

  

  

  

להוצאת  18/5/2006אף החלטה, שהתקבלה בישיבת ההיגוי מתאריך הליקוי :  7.6

וקיום המכרז בנושא מרכז המבקרים, לא התממשה במציאות, או שהתממשה 

באיחור ניכר וללא כל משמעות מעשית. יתרה מכך, החוזה שנחתם מול השוכר 

מכיל בתוכו סעיפים שהם בניגוד גמור להחלטות המפורשות של ועדת ההיגוי 

 ינויים לטובת השוכר ולרעת החכ"ל והעירייה).(כל הש

 

בניגוד לסיכום הפגישה, אין כל אסמכתאות בחכ"ל בדבר דיונים של הועדה  7.6.1

 לבחירת ההצעות והקריטריונים של המתמודדים במכרז. 

מכתב רשות השימוש שהוציאה העירייה לחכ"ל, הוצא רק לאחר שנה  7.6.2

 ל השוכר.נחתם החוזה מוכבר ש ולאחרמהחלטת הועדה לעיל, 

, לא הושגה בפועל, המטרה של שירות מטיילים בניגוד לסיכום הפגישה 7.6.3

 מבחוץ, כאמור לא קיים מרכז מידע במקום. 

בניגוד לסיכום הפגישה, אין כל אסמכתאות ברשות החכ"ל המוכיחות בדיקת  7.6.4

 היכולת הכספית של השוכר. 

מד בניגוד בניגוד לסיכום הפגישה, הזיכיון ניתן למעשה לתקופה שאורכה עו 7.6.5

 לסמכות העירייה והחכ"ל בחוזים מעין אלה. 
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בניגוד לסיכום הפגישה, על פי חוזה השכירות שנחתם, לשוכר יש אפשרות  7.6.6

 לקבל החזר השקעה. 

בניגוד לתקנות מכרזים בדבר אופן פרסום מכרז פומבי (המחייבות הן את  7.6.7

פורסם  העירייה והן את החכ"ל) המכרז פורסם במקומון העיר ערד בלבד, ולא

 גם בשני עיתונים ארציים.

בניגוד לתקנות מכרזים , הועדה לא פסלה מעטפת הצעה שהוגשה באיחור  7.6.8

 (הצעה של נישה שירותי מזון בע"מ).

בניגוד לתקנות מכרזים, הועדה לא פסלה את הצעת חברת י.ג. ארכיאולוגיה  7.6.9

 חוזית בע"מ, לאור השינויים שביצעה בהסכם שצורף למכרז.

ת מכרזים, תאריכי הגשת המכרז נדחו מספר פעמים ללא כל בניגוד לתקנו 7.6.10

לאחר מועד  7/12/2006 –הודעה או פרסום מתאים. הצעות הזוכה מתוארכת ל 

), אין ברשות החכ"ל כל 27/11/2006ההצעות האחרון שהוגדר בפרסום (

 .מסמך/פרסום המסביר את דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז

י הגשת המכרז נדחו מספר פעמים ללא כל בניגוד לתקנות מכרזים, תאריכ 7.6.11

לאחר מועד  7/12/2006 –הודעה או פרסום מתאים. הצעות הזוכה מתוארכת ל 

), אין ברשות החכ"ל כל 27/11/2006ההצעות האחרון שהוגדר בפרסום (

 מסמך/פרסום המסביר את דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז.

אופן בחירת הזוכה לא נמצא ברשות החכ"ל כל אסמכתא המסבירה, את  7.6.12

במכרז, לא קיימת שקיפות ותיעוד לגבי תנאי הסף המחייבים את המגישים 

 ואין כל פירוט לגבי הקריטריונים שקבעו את ניקוד ההצעות שהוגשו.

הזוכה היא ההצעה הטובה פחות מבחינת שכר הדירה המוצע (הפסד כספי של  7.6.13

פה הנוספת שכלולה לתקו₪  250,000 -בתקופה הראשונה ועוד כ₪  110,000 -כ

בערכים  360,000 -בחוזה שנחתם בפועל ובסה"כ נזק לעירייה של כ

  נומינליים).

  

  

  

  :  יםהמלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לרענן נושא התנהלות ועדת מכרזים ובכל מקרה להעביר את הפרוטוקולים   .א

 לאישור היועץ המשפטי.

מגדירים תבחינים להצעות שקופים בכל מקרה בו יש לקבוע קריטריונים מדדים   .ב

סיון, גודל, ותק, המלצות, מחיר יבמכרזים (לקבוע ניקוד לכל פרמטר רלוונטי כגון : נ

 וכד').

אשר יאפשרו לאחר זמן, לשחזר ולהבין את השיקולים שעמדו יש לנהל פרוטוקולים   .ג

 בפני הועדה בבחירתה בזוכה במכרז.

  

  :  בתגובה) 7.4-7.7יף (סע תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה
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  כיום מצב זה לא אפשרי כי החכ"ל עובדת בשקיפות מלאה כלפי הדירקטוריון.

  

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

לא נמצאו חריגים לפעילות כיום, כל הליקויים 

  נקודתיים למקרה ספציפי בעבר. 

  לא רלוונטי

  

  

  

  

  

בניגוד לדעת המחלקה המשפטית, לא העבירה החכ"ל את ההחלטה על ביטול הליקוי :  7.7

  המכרז ויציאה למו"מ למועצת העירייה.

  

  :  בתגובה) 7.8(סעיף  העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  כעת עובדים באופן שוטף עם היועץ המשפטי ופועלים בהתאם להנחיותיו.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  תוקן  לא נמצאו מקרים דומים בשנה האחרונה. 

  

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד למינהל תקין הדירקטוריון החליט כי ינוהל משא ומתן עם  7.8

יזמים ספציפיים, ללא כל מתן אפשרות למציעים הנוספים או לכלל הציבור 

  להיכנס למו"מ, עם החכ"ל בנושא.

  

  :  בתגובה) 7.9(סעיף  שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה 

  הנושא בטיפול מנכ"ל החכ"ל.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 
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  החלטת המועצה  במועצת העירייה   לטיפול

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

כיום מאושר רק לאחר שלא מתקבלות הצעות 

  בפרסום מכרזים ובאישור הדירקטוריון.

  

  תוקן

  

  

  

  

  

בהחלטת החכ"ל לא נקבעו כל קריטריונים חדשים לניהול מו"מ עם :  הליקוי 7.9

המציעים, וכן לא נקבע בסמכות מי לנהל את המו"מ ומה המנדט שלו לאור 

התוצאה היא שההסכם שנחתם, לא עמד באף אחד  הדרישות במכרז.

מהקריטריונים שהוגדרו במכרז וגם עלות ההשקעה המתוכננת של היזם ירדה 

 .50%-מהערכה בה נקב במכרז,בכ

בידי החכ"ל אין כל תיעוד לגבי משא ומתן שנוהל בנושא הפעלת מרכז 

  המבקרים לאחר ביטול המכרז.

  

  :  בתגובה) 7.10(סעיף  העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  כעת עובדים באופן שוטף עם היועמש ופועלים בהתאם להנחיותיו.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  תוקן  לא נמצאו מקרים דומים בשנה האחרונה. 

  

  

  

  

  

בניגוד למינהל תקין, הורו לרושם הפרוטוקול לבטל בו סעיף, להוסיף :  הליקוי 7.10

(בחלק מהמקרים  אנשים שוניםולגרוע מדברים שנאמרו בישיבה על ידי 

"תחום שאינו  –דברים מהותיים, לדוגמא למחוק הערת מנכ"ל החכ"ל בדבר 

 רווחי עבור החברה").

בניגוד למנהל תקין, על הפרוטוקול לא חתומים המשתתפים ולא ברור כי 

לאחר כשבועיים וחצי מהישיבה, הובאו שהורו על ביצועם השינויים 

  לאישורם/ידיעתם.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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זמן מקסימלי  -השאר קול הכולל בן מומלץ לקבוע נוהל המגדיר הליך אישור פרוטו

מות כל המשתתפים על הנוסח להעברת הפרוטוקול לאישור לאחר הישיבה, חתי

 המתוקן, איסור קבלת תיקון לדברים שנאמרו על ידי אנשים אחרים בישיבות.

  תגובת מנהל החכ"ל : מקובל, פועלים כך כבר היום.  

  

  

  :  בתגובה) 7.11-7.12(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  כעת פועלים על פי חוק.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  תוקן  לא נמצאו מקרים דומים בשנה האחרונה. 

  

  

  

  

  

  

  

  

בחתימת הסכם לשכירות לשתי התקופות (זאת כהקשה מתוך הליקוי :  7.11

ההסכם בו כתוב, כי לאחר התקופה הראשונה רק לשוכר אפשרות להפסיק את 

ההתקשרות), הינה בניגוד לחוזר מנכ"ל בנושא, ומכאן קיימת חריגה לכאורה 

  והעירייה.מסמכות החכ"ל 

  

  :  בתגובה) 7.13(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  כעת פועלים על פי חוק.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  . נכסלא רלוונטי השוכר הוצא מה
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בית קפה באותו מתחם של השוכר אך במיקום פחות מרכזי, שילם הליקוי :  7.12

שכירות גבוהה בהרבה לחודש, מכאן קיים לכאורה אובדן הכנסות לחכ"ל 

 לשתי תקופות השכירות. ₪  1,500,000 -בגובה של כ

מהמחזור  6%פי החוזה דמי השכירות לאחר התקופה הראשונה לא יעלו על על 

לחצי שנה, זה סעיף נוסף הפוגע בצד המשכיר והכנסותיו, גם אחוז מהמחזור 

שהוא מתחת למקובל בעולם העסקי וכן ללא כל התחשבות בעובדה כי ענף 

 המסעדנות הינו עונתי ובחודשי הקיץ מחזור ההכנסות עולה משמעותית.

  

  :  בתגובה) 7.14(סעיף  גובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייהת

  בימים האלה החכ"ל נמצאת במשא ומתן עם השוכר לשיפור החוזה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  . נכסלא רלוונטי השוכר הוצא מה

  

 

 

 

 

התחייבות השוכר לא קיימים מסמכים ברשות החכ"ל המאשרים את :  הליקוי 7.13

. אי קיום בדיקה ופיקוח בנושא שקעה מינימלי בשיפוץ המקוםהבחוזה לגובה 

 לא תקינה של החכ"ל מהסיבות הבאות  :מעיד על התנהלות גובה ההשקעה 

גובה ההשקעה על פי החוזה משפיע על גובה דמי השכירות שמשלם   .א

 השוכר.

גובה ההשקעה היה אחד מהפרמטרים החשובים ביותר ביציאה למרכז,   .ב

 מתוך רצון לשפר את חזות העיר ולקיים בה מרכז מבקרים מכובד.

ם לחכ"ל במקרה בו תרצה עלול לגרום נזקים כספייאי אימות גובה ההשקעה   .ג

 החכ"ל להפסיק את ההתקשרות עם השוכר. 

בסיטואציה מסוימת גובה ההשקעה, אמור להיות מוחזר לשוכר במידה ויצא   .ד

 מכרז חדש לניהול מרכז המבקרים.

  

  

  :  בתגובה) 7.13(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  אין דרך לתקן את ההתנהלות של העבר.כיום מקפידים על יישום ובקרה של החוזים. 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי   השוכר הוצא מהמבנה.

  

  

  

  

 1/8/2010חים לתאריכים ביטוקיום ברשות החכ"ל לא נמצא אישור :  הליקוי 7.14

 .עד היום, דבר המהווה הפרה יסודית של ההסכם

על פי הפוליסות המצויות בידי החכ"ל, אין העירייה או החכ"ל מוטבות 

  בפוליסה גם זאת בניגוד להסכם.

  

  :  תגובה)ב 7.15(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

התקבל אישור קיום ביטוחים חדש הנספח להסכם, שאושר על ידי שאול קירש היועץ 

  הביטוחי של העירייה והחכ"ל. הכיסוי הינו ליזם וחלכ"ל. 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  השוכר הוצא מהמבנה.

  

  

  

  

על פי אישורי קיום ביטוחים שברשות החכ"ל, לא קיים רצף של הליקוי :  7.15

כרונולוגי של קיום ביטוחים, הדבר מהווה הפרה לכאורה של סעיף יסוד 

 בחוזה.

, בעוד 24/11/2009פוליסת הביטוח של השוכר, של חברת כלל החלה בתאריך 

, מכאן השוכר פעל ללא פוליסת 2009שפעילות השוכר החלה כבר בחודש יולי 

 ביטוח כחמישה חודשים, דבר המהווה הפרה יסודית של החוזה. 

  

  :  בתגובה) 7.16(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  קפידים על יישום ובקרה של החוזים. אין דרך לתקן את ההתנהלות של העבר.כיום מ

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת
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מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  השוכר הוצא מהמבנה.

  

  

  

  

  

  

 2011ועד שנת  2009הליקוי : ערך ביטוח אש מורחב בפוליסות הביטוח משנת  7.16

עומד על סכום נמוך , מהסכום המינימלי אותו התחייב הזוכה להשקיע 

 10במתחם מכאן קיימת הפרה יסודית של החוזה או בהשקעה חסרה בסעיף 

 . 19-20או בביטוח חסר על פי סעיפים 

  

  :  בתגובה) 7.17(סעיף  במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

  כיום מקפידים על יישום ובקרה של החוזים. אין דרך לתקן את ההתנהלות של העבר.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי השוכר הוצא מהנכס. 

  

  

  

  

  

לדעת הביקורת אין המיזם שומר על הצביון של מרכז המבקרים הליקוי :  7.17

 :מהסיבות הבאות 

הכניסה למיזם עוברת דרך בר למכירת משקאות אלכוהוליים, ראה   .א

 .99תמונה בעמוד 

אין כל שילוט או מודעה כי מרכז המבקרים נמצא בתוך המסעדה.   .ב

 המרכז והקומה השנייה נמצאו סגורים בביקור במקום. 

כאמור נמצא כי המוזיאון והקומה השנייה משמשים את השוכר כמחסן        .ג

  לשמשיות וכסאות, דבר המהווה סיכון למבקרים ובמיוחד לילדים.

  

  :  בתגובה) 7.18(סעיף  עצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במו

החכ"ל נמצאת במשא ומתן עם השוכר בימים אלה. בין השאר ידון נושא הצביון של 

  המשך הפעילות. 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי השוכר הוצא מהנכס. 

  

  

  

  

  

  

 "ל אין כל מסמך המוכיח בדיקת יישום הבניה על פי ההסכם. הליקוי : החכ 7.18

, כשנתיים לאחר חתימת החוזה וכשלושה חודשים לאחר 2009לאוקטובר  6-ב

הפעלת המרכז, פנה השוכר לחכ"ל בבקשה לטיפול בשיפור האטימה בגג 

המבנה. חדירת המים לטענת השוכר גורמת נזקים למבנה, למערכת החשמל, 

לתבליט במפלס העליון ולתצוגה במפלס התחתון. עצם התלונה לאחר שנתיים 

יפוצים של המתחם, מעידה לדעת הביקורת על חוסר פיקוח של החכ"ל של ש

על נושא השיפוץ והתנהלות השוכר, לא סביר כי נושא לא טופל במסגרת 

 ההסכם. 

 

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו 

  העירייה. הגיבה ראשת

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

לא   מנכ"ל חכ"ל

  רלוונטי

  לא רלוונטי  השוכר הוצא מהמבנה.

  

  

  

  

  

בניגוד למוגדר בהסכם השוכר אינו משלם באופן עקבי הליקוי :  7.19

 ראה התייחסות בפרק נפרד) וחשמל. –תשלומי ארנונה (בתביעה משפטית 

  

  

  :  בתגובה) 7.19(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה
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  עקב אי התשלומים במועדם הטיפול הופנה ליועץ המשפטי.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

לא   מחלקת גביה

  רלוונטי

  תוקן  השוכר הוצא מהמבנה.

  

  

  

  

  

בניגוד להסכם, ברשות החכ"ל לא קיים שטר ביטחון בחתימת הליקוי :  7.20

  ערבים.

  

  :  בתגובה) 7.20(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  הנושא הועבר ליועץ המשפטי וייבחן ביחד עם שאר הסעיפים מול המפעיל.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנכ"ל 

  החכ"ל

  לא רלוונטי  השוכר הוצא מהמבנה.  5/2012

  

  

 

בניגוד לאמור בחוזה, דירקטוריון החכ"ל לא אישר את החוזה, מכאן הליקוי :  7.21

   החוזה אינו תקף.על פי המוגדר בחוזה, 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

נכסי העירייה באמצעות החכ"ל, כך שכל הסכמי מומלץ להסדיר את נושא ניהול 

  השכירות ינוהלו בחכ"ל, תמורת עמלת ניהול.

  

  :  בתגובה) 7.21(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  כים מקפידים על יישום ובקרה שוטפים. אין דרך לתקן את ההתנהלות של העבר.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הטיפ

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

  לא רלוונטי  השוכר הוצא מהמבנה.לא מנכ"ל 
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    רלוונטי  החכ"ל

  

  

  

  

  

  

  

לכאורה קיימת הטעיה בכתב המינוי ואולי אף חריגה מסמכות, כאשר הליקוי :  7.22

העירייה מעבירה את ניהול מרכז המבקרים לידי החכ"ל, זאת מאחר ובניגוד 

 לכתוב בכתב המינוי, מבנה מרכז המבקרים אינו שייך לעירייה, אלא לסוכנות

  היהודית, ככל מתחם המתנ"ס שמרכז המבקרים הוא חלק ממנו. 

העברת ניהול מרכז המבקרים לחכ"ל ללא אישור בעלי הנכס (הסוכנות 

היהודית), והשכרת הנכס ליזם פרטי על ידי החכ"ל ללא אישור בעל הנכס 

חושפים את העירייה לתביעות עתידיות או מצד הבעלים או מצד השוכרים 

  שהבעלים החוקי עלול לפנותם.

  

  

  :  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

צאים בדוח אליו לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממ

  הגיבה ראשת העירייה.

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

  

  

  

  

  

בניגוד לכתב המינוי של החכ"ל להפעלת מרכז המבקרים בו צוין הליקוי :  7.23

במפורש כי אופי ויעוד המרכז ישמרו, בפועל, לתאריך סיום הביקורת כל נושא 

  מרכז המבקרים כמעט ואינו קיים במתחם. 

  

  :  בתגובה) 7.22(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  טי.יטופל עפ"י היועץ המשפ
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנכ"ל 

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי השוכר הוצא מהנכס.

  

  

  

  

הביקורת אין כל בסיס חוקי, למתן פטור מארנונה באמצעות ההחלטה לדעת הליקוי :  7.24

, זאת כאשר חוזה 1/8/07כי העירייה תמשיך לשאת בחיובי הארנונה עד לתאריך 

  .26/4/2007 -השכירות נחתם כבר ב

  

  :  בתגובה) 7.23(סעיף  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  שוטפים. אין דרך לתקן את התנהלות העבר.כיום מקפידים על יישום ובקרה 

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

/ מנכ"ל גביה

  החכ"ל

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי  חד פעמילא רלוונטי ליקוי 

  

  

בניגוד לעיקרון אשר נקבע בחקיקה ובפסיקה שאין לעכב גביית סכום הליקוי :  7.25

רותם אימפרט נגב  11764/97ארנונה שבמחלוקת (ראה בין היתר : המ' ב"ש 

), העירייה בחרה 1596) עמוד 2(98בע"מ נ' מועצה אזורית תמר, תקדין מחוזי 

 שלא להעביר את החוב שבמחלוקת לטיפול עורך הדין. 

באופן קבוע לא עומד בסיכומים עימו לסגירת חובו לעירייה למרות שהשוכר 

ולמרות היסטוריה של החלפת המחאות והמחאות חוזרות, זאת כבר משנת 

, הועבר רק חלק מהחוב של השוכר לטיפול עורך דין רק בתחילת שנת 2009

2011.  

השיהוי בהפניית חוב השוכר לטיפול עורך דין, אינו סביר לאור התנהלות 

בנוסף גובה החוב הקיים היום מטיל ספק על אפשרות קיום העסק החייב. 

  לאחר תשלומו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע קריטריונים לגבי היקף חוב (או בסכום או בחודשי חוב), שכאשר חייב מגיע 

  לקריטריון שנקבע יופעל הליך הפניה לעורך דין באופן אוטומטי.
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  :  בתגובה) 7.24-7.26(סעיף  שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה 

  יועבר לאכיפה.

  

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  / תוקן/לא  תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

  הגביה 

7/2012    

  הוצא מהמבנה החובות בהליך משפטי.השוכר 

  

  תוקן
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 – 3מטרת ביקורת מספר  4.3

  בחינת התנהלות צוות תיקון הליקויים בעירייה

  

 הגדרת תפקיד צוות תיקון ליקויים  -כללי  4.3.1

  

  צוות לתיקון ליקויים מוגדר :    א1ג170סעיף  ,פקודת העיריות [נוסח חדש]ב

י העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראות עובד -(א) בסעיף זה, "הצוות" 

חוק מבקר  -[נוסח משולב] (בסעיף זה  1958- א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21סעיף 

  המדינה). 

ה ושנדון י(ב) הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירי

ין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים י), לפי הענ2) או (1ג(ה)(170על ידי המועצה לפי סעיף 

  בעתיד. 

ה יה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העיריי(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירי

ני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. ינדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעני

יה זו לפני מבקר יות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחה רשאי לדחי(ד) ראש העירי

ני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות ייה והוועדה לענייהעיר

  הצוות. 

  ב לחוק מבקר המדינה. 21–א ו21ים (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפ

  

  :[נוסח משולב]  1958- יקויים  לחוק מבקר המדינה, התשי"חדיון בתיקון הל    א21סעיף 

ראש  -) 4(9סעיף ) בגוף מבוקר לפי 2(... כל אחד מאלה:  -(א) בסעיף זה, "ראש הגוף המבוקר" 

  ...הרשות המקומית; 

(ב) בכל גוף מבוקר ימנה ראש הגוף המבוקר צוות לתיקון ליקויים, שבראשו יעמוד המנהל  

  הצוות). -בעל התפקיד המקביל לו באותו גוף (להלן  -אין מנהל כללי הכללי באותו גוף וב

  

מציין בין השאר מבקר המדינה בנושא צוות  2010בדוח על הביקורת בשלטון המקומי משנת 

תיקון ליקויים כי : "פעילות לא סדירה של הצוות לתיקון ליקויים אינו עולה בקנה אחד עם 

  הביקורת הפנימית". הוראות החוק ופוגעת באפקטיביות של

  

  בעיריית ערד קיים צוות תיקון ליקויים המונה את :

 מנכ"ל העירייה.  .א

 גזברית העירייה.  .ב

 היועץ המשפטי לעירייה.  .ג

  

  

  

  :  2012-2014מספר ישיבות צוות תיקון הליקויים בשנים 
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  מספר ישיבות  שנה

2012  1  

2013  9  

2014  11  

  

 

ממצא : במבחן התוצאה כשל צוות תיקון הליקויים בטיפול בתיקון הליקויים של  -

מהליקויים עדיין לא טופלו  50% -, מאחר וכ2010-2011דוח מבקר העירייה לשנים 

 לאחר יותר משנתיים וחצי מפרסום הדוח. 

 

המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יגבש תוכנית עבודה לצמצום הליקויים  -

ופלו מדוחות מבקר העירייה ברמה השנתית והרב שנתית (בדיקת מעקב שלא ט

, מאז פורסמו שני 2010-2011הליקויים זו מתייחסת לדוח מבקר העירייה לשנים 

דוחות נוספים שבאחריות צוות תיקון הליקויים לפעול לתיקון בליקויים המפורטים 

 בהם).

 

ליקויים שנמצאו ה כל ם לתיקוןבדרכים ובמועדי לא דןהצוות , דיןממצא : בניגוד ל -

), 2) או (1ג(ה)(170ה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף יבדוח שהגיש מבקר העירי

, אלא רק בתגובת ראשת ין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתידילפי הענ

 .העירייה על עיקר ממצאי הדוח

 

כל המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יגדיר את הדרכים והמועדים לתיקון  -

  הליקויים בדוח המבקר.

 

 , הצוות לא מפקח ומוודא את יישום תיקון הליקויים בפועל. דיןממצא : בניגוד ל -

 

המלצה : מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יקיים מערכת לפיקוח וניטור אופן תיקון 

  לדיווח כללי של ראשי המחלקות המבוקרות. הליקויים, מעבר
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 טיפול בדוחות מבקר משרד הפנים. 4.3.2

  

(להלן משרד הפנים ראש האגף לביקורת ברשויות המקומיות ברואה החשבון המבקר מטעם 

  מקיים ביקורת בעירייה מדי שנה ומוציא מספר דוחות לאורך השנה. "רואה החשבון המבקר"), 

חשבון המבקר הם הדוח הכספי והדוח המפורט, בדוחות אלה מהדוחות שמכין רואה ה שניים

  מוצגים ליקויים שונים שהתגלו במהלך הביקורת.

  

במכתב מטעם מינהל מחוז דרום, הלשכה לשלטון מקומי במשרד הפנים, המצורף לדוחות רואה 

  החשבון המבקר, ומופנה לראש העירייה, מצויין כי : 

יקון הליקויים ויישום הממצאים של הדוחות וזאת חשיבות רבה לטיפול מקצועי מיידי, לת

  במטרה לקדם את ניהול הרשות על בסיס כללי מנהל תקין.

  

  מאחר וכך מתבקש ראש העירייה במכתב לפעול על פי הנקודות הבאות : 

 לפעול ולהורות לבעלי התפקידים בעירייה לתיקון הליקויים שהועלו בדוחות. .1

 הועדה לענייני ביקורת.להביא את הדוחות לדיון בפני  .2

 להביא את הדוחות ואת התייחסות ההנהלה לדיון בפני מועצת הרשות בישיבה מיוחדת. .3

  להגיש דיווח מפורט על ביצוע פעולות אלה הן למחוז והן לאגף לביקורת. .4

  

אחראי על תיקון הליקויים שהועלו בדוחות רואה החשבון צוות תיקון הליקויים בעיריית ערד 

  . המבקר

  

, בפרק ג' 2013להלן פרוט הליקויים שטרם תוקנו המוצגים בדוח רואה החשבון המבקר לשנת 

  בדוח המפורט (פרק המציג ליקויים משנים קודמות וסטטוס הטיפול בהם בשנת הדוח) :

  

  הליקוי

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

שנת הדוח 

בו הופיע 

הליקוי 

  לראשונה

בהם החייב לא פרע את הנחות בארנונה הוענקו גם במקרים  .1

  חובו משנים קודמות.

  2000  לא תוקן

  2007  לא תוקן  העירייה אינה מסוגלת לגייל את חובות הארנונה. .2

העירייה לא ערכה תוכנית לחופשות יזומות לעובדים  .3

  בתפקידים רגישים.

תוקן 

  חלקית

2000  

 57,112לפי הערכת העירייה קיימים חובות מסופקים בסך  .4

מחייבי הארנונה ומיסים אחרים ליום  67%אלש"ח המהווים 

31/12/2013  

  2003  לא תוקן

  2009  לא תוקן  תמיכה עקיפה ליחידת החילוץ ניתנה ללא שימוש בנוהל. .5

  2001תוקן תב"רים בהם לא נרשמה כל  25העירייה לא סגרה  2013בשנת  .6



 

268 

 

  חלקית  חודשים. 12פעילות בתקופה העולה על 

קודמות טרם נמחקו מספרי חובות אבודים שהוכרזו בשנים  .7

  העירייה

  2001  לא תוקן

מערכת הגבייה אינה מאפשרת להפיק את דוח ניתוח התפלגות  .8

החוב לפי גובה חוב ומקרה ואינה מאפשרת חישוב ריבית 

  לתקופת חתך. 

  2012  לא תוקן

העירייה לא נקטה בנוהלי גביה מתבקשים לגביית חובות  .9

עובדי  13-הדתית ומחינוך, ארנונה ומים מעובד המועצה 

  עירייה.

תוקן 

  חלקית

2003  

נמצא כי הפרשות לפנסיה לעובדים בכירים נמוכות מהמוגדר  .10

  בחוק

תוקן 

  חלקית

2011  

  2000  לא תוקן  לעירייה אין ספר נהלי עבודה. .11

, בניגוד למוגדר 2013מספר ועדות חובה לא התכנסו כלל בשנת  .12

  בחוק.

  2010  לא תוקן

אחריות העירייה על הגרעון המצטבר של לא הוצג מידע בדבר  .13

עמותת פסטיבל ערד ותביעות משפטיות באם קיימות כנגד 

  העמותה.

  2007  לא תוקן

  2007  לא תוקן  העירייה אינה פועלת למחיקת עמותת פסטיבל ערד. .14

העירייה לא רשמה הערת אזהרה בטאבו בנכסי מקרקעין של  .15

  החייבים.

  2006  לא תוקן

  

ליקויים משנים עברו, משמע ליקויים  15לעיריית ערד  2013כי נכון לסוף שנת על פי הטבלה עולה 

אשר הוצגו בפני העירייה והיו צרכים להיות מטופלים על ידי העירייה בפיקוח וניטור צוות תיקון 

  הליקויים.

  

ממצא : בדוח הביקורת המפורט של המבקר מטעם משרד הפנים נמצאים ליקויים  -

נה שטרם טופלו על ידי העירייה. לפחות בחלק מהליקויים ש 13בני שנה ועד בני 

 יכול היה צוות תיקון הליקויים לטפל זה מכבר. 

 

  המלצה : מומלץ לקבוע לוחות זמנים לטיפול בליקויים בדוח המפורט. -

  


