
  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

1 

 

 
  

  

  

  

  

  לשכת מבקר העירייה
  

  

  

  

  

  

  

  מבקר העירייה דוח
   
  2015לשנת 

  
  
  

 

 

  
  
  
  
  
  

  2016מרץ 
  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

2 

 

  לכבוד 

  ראש עיריית ערד  – ד ניסן בן חמו"עו

  

מבקר העירייה פועל מכוח פקודת , 2015הריני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 

בין שאר המטלות המוגדרות בפקודה . דרכי עבודתוו, תפקידו, העיריות המגדירה את מעמדו

  : נמנות גם הפעולות הבאות 

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

 .  המידות ועקרונות היעילות והחיסכון

 .לבדוק את פעולות עובדי העירייה  .ב

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

 .ועקרונות יעילות וחיסכון

 .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 

  .יה משתתפת במינוי הנהלתםבגובה עשירית ומעלה מתקציב הגוף וכן בגופים בהם העירי

  

  :נושאי הביקורת הינם 

 .על פי שיקול דעתו של המבקר  .א

 .על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני  .ב

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

  

נעשו לפי שיטות ובהיקף שמצאתי , בדיקת הרישומים ברשומות החשבון וכן מסמכים אחרים

ובהעדר משאבים , הזמן שהוקדש לביקורת זו בתוכנית הביקורת השנתית לנכון תחת מגבלות

ומטבען אינן ) לא בוצע מעולם סקר סיכונים על ידי הנהלת העירייה(לביצוע סקר סיכונם מקיף 

  .מיועדות לגלות את כל הליקויים בבקרה הפנימית או אי סדרים אחרים במידה ויש כאלה

  

פועל יוצא של ממצאי הביקורת כפי שמוצגים בדוח ההמלצות הכלולות בדוח הביקורת הן 

הערכה זו צרכה להיעשות על  ,נו כולל הערכה של עלות מול תועלתחלק מההמלצות אי. הביקורת

  .ידי הנהלת העירייה

  

ואין הן , מטבע הדברים מצטמצמות הערותיי בציון הליקויים ובהצעת דרכים לשיפור נהלים

ברצוני להודות לכל הגורמים שעימם הייתי . וע העבודהמתייחסות לצדדים החיוביים של ביצ

  .בקשר על שיתוף הפעולה ועל העזרה

  ,בכבוד רב       

  מבקר העירייה , ח"רו –שי אהרונוף 

   הציבור תלונותוהממונה על                                                  
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  תוכן העניינים

  
  

  פרק

  

   נושא

  

  עמוד 

  א

  

בחינת ו, וואת תקציבים בין רשויות דומותהש –גזברות 

  .2014משנת  התייעלותהתוכנית עמידת העירייה ב

4-51  

  

  .התנהלות שוטפת מחלקת רכש ולוגיסטיקה –גזברות   ב

  

52-107  

  ג

  

ערכות לשעת יהתנהלות שוטפת וה –מחלקת ביטחון 

  .חירום

108-160  

  

  161-176   .מענה לכשלים בתחום מערכות המידע –מחלקת מחשוב   ד

  

  ה

  

  177-194  .התנהלות בבדיקת חשד לדליפת מסמך –מחלקת מחשוב 

  ו

  

התנהלות שוטפת של  –מחלקות חינוך ומשאבי אנוש 

  .הספרייה ומרכז התקשורת העירוני, ארכיון העירייה

195-267  

  

  .התנהלות שוטפת ופסטיבל ערד –מחלקת אירועים   ז

  

268-296  

  ח

  

ים שהועלו בדוח מבקר מעקב מפורט אחר תיקון ליקוי

  .2012העירייה לשנת 

297-409  

  

  .מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות  ט

  

410-420  
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  ביקורת בנושא -פרק א 

 

השוואת תקציבים ותוכנית  - גזברות 
  התייעלות

  

  

  

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

5  

  מטרות הביקורת. 2

  

6  

  הלך הביקורתתאור כללי של מ.3

  

6  

  עיקרי הממצאים. 4

  

7-9  

    פרוט הממצאים. 5

  10-45  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  

46-49  

  50-51  תמצית מנהלים. 6
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 רקע –כללי  .1

  

לאור חוסר מציאת מקורות , מאתגר בכל שנה את הנהלת העירייה מצבה הכספי של עיריית ערד

, מחד וגידול בהוצאות השוטפות מאידך) 'חוקי עזר וכד, הגדלת שטחי ארנונה(קומיים מימון מ

  . דבר המתבטא בפעילות הגירעונית בתקציב השוטף של העירייה בשנים האחרונות

  

התלות של עיריית ערד בתקציבים , 2015כפי שעלה מסקר הסיכונים שביצעה הביקורת בשנת 

אשר קיצוץ מענקים אלה יכול לפגוע מאופן משמעותי כ, ומענקים ממשלתיים הינה מהותית

  . בשירותים אותם מעניקה העירייה לתושבי העיר

  

במליאה שלא מן המניין מתאריך אישרה מועצת העיר , כתוצאה מהמצב הכספי שתואר לעיל 

שנחתם מול המינהל לשלטון מקומי במשרד , הסכם לתוכנית התייעלות לעירייה 13/08/2014

  . הפנים

  . 2017ת ההסכם היא להביא את הרשות לאיזון התקציב השוטף החל משנת מטר

  

היא לבדוק האם עמדה העירייה באבני הדרך שהוגדרו בתוכנית , מכאן אחת ממטרות ביקורת זו

  .על מנת להביא לאיזון התקציב הרגיל, ההתייעלות

  

על מנת , רים אחרותמטרה נוספת של ביקורת זו היא השוואת תוצאות כספיות של עיריית ערד לע

  .המחייבות בחינה לעומק, להבין האם קיימות חריגות מהותיות בפעילות העירייה

ככל הניתן ארגונים , בעולם הביקורת נהוגה שיטת השוואה של הארגון המבוקר לארגונים אחרים

  ).BENCHMARK(מובילים בענף עיסוק החברה 

והקושי להשגת נתונים , המובילות בארץלאור אי הרלוונטיות בהשוואת עיריית ערד לעיריות 

  :בוצעה ההשוואה מול שתי עיריות , כספיים של עיריות אחרות

 עיריית דימונה  .1

אומנם עיריית דימונה גדולה יותר במספר התושבים מעיריית ערד ונמצאת נמוך ממנה 

כך שיש ערך בהשוואה בין , אך היא העיר הקרובה ביותר לערד, במדד הסוציו אקונומי

 . מבחינת פריפרייה בדרום הארץ, יריות אשר מתמודדות עם קשיים דומיםהע

 עיריית מגדל העמק .2

  .דומה לערד במספר התושבים ונמצאת באותו אשכול סוציו אקונומי, עירייה בצפון הארץ

  

ת על מנת להבין את סבירות הוצאו, קומהממצאים העלו מספר נקודות שמומלץ לעירייה לבחון לע

את החשיבות להגיע לאיזון תקציבי  משקפים גםהממצאים , לות שוטפותהעירייה על פעו

  . ולהפחתת התלות בתקציבי השלטון המרכזי
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 מטרות הביקורת .2

 

 .ניתוח והשוואת נתונים כספיים .1

 .2014בחינת עמידת העירייה בתוכנית התייעלות משנת  .2

 

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר 

 

 .רשויות שונותשומי הנהלת החשבונות וניצול התקציב של סקירת רי -

 .2014תוכנית ההתייעלות לשנת סקירת  -

 .מול משרד הפנים בנושא תוכנית ההתייעלותסקירת תכתובת  -

  :ראיונות עם  -

 .גזברית העירייה –רינה יוסף   .א

 .  סגנית גזברית העירייה –ימית לוי   .ב

 . על ארכיון העירייהמנהלת משאבי אנוש והאחראית  –אורנה בן יהודה   .ג
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 עיקרי הממצאים .4

  

 .ניתוח והשוואת נתונים כספיים - 1מטרת ביקורת מספר 

  

בארבע השנים האחרונות סיימה העירייה את פעילותה בתקציב השוטף : ממצא . 1.א

נכון (אשר נוספו לגרעון הנצבר של העירייה , ₪  מיליון 2.8 –כ  בסך כולל  של, בגרעון

 ).₪מיליון  15- הגרעון הנצבר של העירייה על כעמד סך  2014לשנת 

שיעור הגירעון  2015 -כאשר ב, %0.42הגירעון השנתי בממוצע עומד על : תגובת המבוקר 

 %1שיעור גירעון שוטף עד , לפי אמות מידה של ניהול מצטיין ברשויות. %0.3 -יורד ל

  .נחשב תקין

 .תרת את הממצאהתגובה אינה סו: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

בהתאם , העירייה כשיטה מעדכנת את התקציב בסוף שנת התקציב: ממצא . 2.א

ניהול כספי , מכאן מעקרת את מטרת התקציב העיקרית שהיא. לאומדן הביצוע בפועל

באופן פעולה זה נמנעת בדיקת רואה , מתוכנן ומבוקר בהתאם לתוכנית תקציב מראש

 .נושא חריגות מתקציבב, החשבון המבקר מטעם משרד הפנים

לרשות נתונה הזכות לעדכן את תקציבה על פי פקודת העיריות וחוזרי  :תגובת המבוקר 

. ידוע ומקובל ברשויות המקומיות, עדכון התקציב הינו הליך מוסדר. ל משרד הפנים"מנכ

עדכון התקציב . עדכוני תקציב הינם דבר נחוץ לאור השינויים שחלים במהלך השנה

 .רה על תקציב ראלי ומאוזןמסייע לשמי

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

, מיליון שקלים 18 - נטלה העירייה הלוואות בסך של כ 2012-2014בשנים : ממצא . 3.א

פעילות זו לא הביאה . מיליון שקלים על חשבון עומס המלוות 23.5 –ושילמה סך של כ 

מיליון שקלים  47 - נשאר כ(לוות הכללי של העירייה בפועל להקטנה של עומס המ

מכאן התנהלות זו מעמיסה הוצאות החזר הלוואות על השנים הבאות ). לאורך השנים

 . ועל התקציבים השוטפים העתידיים

  :תגובת המבוקר

שיעור פירעון המלוות מסך . מיליון שקלים 45 -עומס המלוות ירד לכ 2015בשנת 

שיעור דומה לממוצע הארצי של כלל העיריות , 2015 -ב %4.8ומד על ההכנסות בערד ע

  ).%5.3כלל ארצי ( 5-4אקונומי - בדירוג סוציו

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

מניתוח המגמות הרב שנתיות בדוחות הכספים של העירייה לשנים :    ממצא . 4.א

ם סיכון גבוה שהעירייה לא תוכל להמשיך לספק את עולה כי קיי 2012-2014

מחד מגמת קיצוץ במענקי ( המתקיימת כיוםהשירותים הנדרשים ממנה ברמה 
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, מתקציב העירייה ומצד שני עליה בהוצאות תשלומי פנסיה 20% - ממשלה המהווים כ

וגידול בהוצאות אחזקה לאור , הנחות ורווחה המעידים על הגירה של אוכלוסיה חלשה

 ).דיניות רבת שנים של אחזקת שבר ולא אחזקת מנעמ

גדלה תמיכת משרד  2015בשנת  , הגזברות אינה מסכימה עם הממצא: תגובת המבוקר 

  .2015לעומת שנת ₪ מיליון  3.5 -הפנים ב

, התלות של העירייה במענקי הממשלה ברורה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כל עוד תמשיך  כאמור בליקוי כון ממשי וקייםמכאן הסי, כמו גם המגמות שתוארו

וכפי שבא לידי ביטוי בסקר הסיכונים , העירייה להתנהל ללא שינוי כבשנים שנבדקו

 . שערכה הביקורת

 

 ניתוח סעיפים בהם שונות גבוהה בין הרשויות הנבחנות

  

לא , לאור מיקומה הגיאוגרפי של ערד ולאור תשתיות התחבורה החסרות: ממצא . 5.א

ית יאחוז גבוכעדות לכך , )כמו גם דימונה(הווה העירייה מקום מועדף על בעלי עסקים מ

בקיזוז הנחות (בלבד מתקציב העירייה  34%-הארנונה שלא למגורים עומדת על כ

קיימים המפעלים האין פיתוח באזור התעשייה בשנים האחרונות וכן , )ארנונה

 .סגרו פעילות/ העתיקו, הקטינו

 

הוצאות עיריית ערד על נושאי אחזקה גבוהות מהותית מאלה של העיריות : ממצא . 6.א

למרות חוסר (יותר בעיריית ערד ₪ הן מבחינת שכר עובדים כשלושה מיליון . האחרות

והן על אחזקת , )2014ראה דוח מבקר העירייה לשנת  –מהותי בכח אדם במחלקה 

 . ולם הקולנוע העירוניעל מתן שירותים לקאנטרי ולא₪ כמיליון , מתקנים שונים

  

 

הוצאות מחלקת הגינון בעיריית ערד גם הן גבוהות מהותית מאלה של : ממצא . 7.א

אינו מסביר את ההפרש , נושא הענקת שירותי גינון לוועדי בתים, העיריות האחרות

הוצאות עיריית ערד גבוהות בארבעה מילון , עבודות קבלן והוצאות מים, בסיכום שכר(

אלא אם הפרויקט מפסיד כסף ). מעיריית דימונה₪ ק ובשני מיליון ממגדל העמ₪ 

 .2014כמתואר בדוח מבקר העירייה לשנת 

 

שיעור רכיב השעות הנוספות בעיריית ערד הינו חריג מהותית לעומת שתי : ממצא . 8.א

הדבר מתבטא גם בעלויות רכיב שעות נוספות שבעיריית ערד מגיע ,  העיריות האחרות

 1.6 -מיליון ולעיריית מגדל העמק כ 2.5-לעומת עיריית דימונה כ, ₪מילון ארבעה  -לכ

  .מיליון בלבד
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  2015-2014בחינת עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות בשנים - 2מטרת ביקורת מספר 

  

  :ככלל העירייה לא עמדה באבני הדרך של תוכנית ההבראה ברוב הנושאים : ממצא . 9.א

למרות קבלת מענקים (הסתיימו בגרעון שוטף  2014,2015שנים , כך

מיוחדים וקבלת סכומים מסוימים על פי החלטת ועדת הגבולות סכומים 

  ).שלא נכללו בתוכנית

  .יות השעות הנוספות בהתאם לתוכניתולא הוקטנו על, כך

כמוגדר , תקנים 10 - לא הוקטן כח האדם בעירייה לכל הפחות ב, כך

  .בתוכנית

רייה עמדה בחלק מהיעדים ואף אושרו לה חלק מההלוואות העי: תגובת המבוקר 

העירייה מקיימת התנהלות שוטפת מול משרד הפנים ,  2015 -ו 2014במהלך שנת 

  . בנושא ופועלת בהתאם לסיכומים עם נציג המשרד

  .התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 
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 פרוט הממצאים .5

  

 - 1 מטרת ביקורת מספר 5.1

 .ניתוח והשוואת נתונים כספיים

  

  

 כללי  5.1.1

 

עימה , משקפים מציאות כלכלית לא פשוטה, הנתונים הכספיים של עיריית ערד בשנים האחרונות

  .מתמודדת הנהלת העירייה וגזברות העירייה באופן שוטף

  

  :הפעילות הכספית של העירייה מתנהלת בשני תקציבים 

 .")התקציב השוטף"להלן (תקציב רגיל  .1

 ).ר"להלן תב(תקציב בלתי רגיל  .2

  

  התקציב הרגיל 

התקציב נדון ומאושר במועצת , בכל שנה על העירייה לתכנן תקציב שוטף מאוזן לכל הפחות

  . ומועבר לאישור משרד הפנים, העיר 

  

 ) :באלפי שקלים חדשים( להלן התקציבים שאושרו לעירייה בארבע השנים האחרונות

  2015  שנה/סעיף

  

2014  2013  2012  

  139,310   142,504  152,110  154,246  הכנסות

  139,310  142,504  152,110  154,246  הוצאות 

 0 0  0  0  ) גרעון(עודף 

  

  

להלן , לאורך השנים האחרונות סיימה העירייה את פעילות התקציב השוטף בגירעון, בפועל

  ): המספרים מוצגים באלפי שקלים חדשים(הנתונים 

  2012  2013  2014  )סופי לא( 2015  שנה/סעיף

  139,490  142,496  147,019  147,360  הכנסות

  140,056  143,862  147,862  148,151  הוצאות 

  566  656  843  791  גרעון שנתי
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בארבע השנים האחרונות סיימה העירייה את פעילותה בתקציב השוטף : ממצא  - 

נכון (נצבר של העירייה אשר נוספו לגרעון ה, ₪  מיליון 2.8 - כ בסך כולל  של, בגרעון

 ).₪מיליון  15- עמד סך הגרעון הנצבר של העירייה על כ 2014לשנת 

שיעור  2015 -כאשר ב, %0.42הגירעון השנתי בממוצע עומד על : תגובת המבוקר 

שיעור גירעון , לפי אמות מידה של ניהול מצטיין ברשויות. %0.3 -הגירעון יורד ל

  .נחשב תקין %1שוטף עד 

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: הביקורת לתגובת המבוקר  התייחסות

 

מומלץ לשמור על איזון תקציבי על מנת שלא להעמיס התחייבויות על : המלצה  - 

  . השנים הבאות

  

חמישה  -הוצאות התקציב הרגיל בפועל היו נמוכות ב 2014,2015בשנים : ממצא  - 

רייה ולמרות זאת מהתקציב השוטף שאושר לעי, בהתאמהמיליון שקלים  ושישה

 .סיימה העירייה את השנה בגרעון

  

, מומלץ להסיק מסקנות בכדי להימנע בעתיד מאישור תקציב לא ריאלי: המלצה  - 

 .זאת על פי מבחן התוצאה, 2014,2015כפי שאושר בשנים 

  

 

  
העירייה מאשרת במועצת העיר עדכוני תקציב לקראת סוף שנת התקציב ובכך מתאימה , כשיטה

  :ב טבלת השוואה "מצ, לביצוע בפועל  את התקציב

  

  שיעור ההפרש  ההפרש בין הסכומים  סכום תקציב מעודכן  סכום תקציב מקורי  שנה

  2% –כ   2,718  139,310  136,592  2012

  2% –כ   2,954  142,954  140,000  2013

  

בהתאם לאומדן , העירייה כשיטה מעדכנת את התקציב בסוף שנת התקציב: ממצא  - 

ניהול כספי , מכאן מעקרת את מטרת התקציב העיקרית שהיא. להביצוע בפוע

באופן פעולה זה נמנעת בדיקת , מתוכנן ומבוקר בהתאם לתוכנית תקציב מראש

 . בנושא חריגות מתקציב, מבקר מטעם משרד הפניםרואה החשבון ה

לרשות נתונה הזכות לעדכן את תקציבה על פי פקודת העיריות  :תגובת המבוקר 

ידוע ומקובל ברשויות , עדכון התקציב הינו הליך מוסדר. ל משרד הפנים"כוחוזרי מנ

. עדכוני תקציב הינם דבר נחוץ לאור השינויים שחלים במהלך השנה. המקומיות

 .עדכון התקציב מסייע לשמירה על תקציב ראלי ומאוזן

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 
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לץ לתכנן ולנהל תקציב ראלי לאורך כל שנת התקציב ובכך להימנע מומ: המלצה  - 

 . מהפתרון הקל של עדכון התקציב בהתאם לביצוע בפועל

  

  

  

  התקציב הבלתי רגיל 

הכוונה כי הפעילות מנוהלת לכל נושא (בתקציב הבלתי רגיל מנוהלות הוצאות במשק סגור 

ר יהיה פעיל מספר "יתכן כי תב, )אכאשר הצפי הוא שהפעילות תהיה מאוזנת בכל נוש, בנפרד

  ). 'חינוך וכד/ר בניית מבני ציבור"תב: לדוגמא (עד לסיומו , שנים

  .בהיקף של כמה עשרות מיליונים, רים"בכל שנה מנהלת העירייה מספר עשרות תב

  

  .זוביקורת קף נושא התקציב הבלתי רגיל לא נכלל בהי

  

  

  הלוואות

אשר נפתח עם קבלתה ונסגר עם סיום , ר"ייה כתבמבחינה חשבונאית נחשבת הלוואה לעיר

  .התשלומים בגינה

ואילו כהוצאה בהתאם , בתקציב השוטף נרשמת ההלוואה כהכנסה בשנה בה נתקבלה

  .לתשלומים בגינה בכל שנה לפי לוח הסילוקין

  ) : טרם נערך 2015דוח ( 2012-2014להלן השינוי בעומס המלוות של העירייה בשלוש השנים 

  2012  2013  2014  ח"ום באלשסכ/שנה

  41,958  43,131  44,305  )קרן(יתרה לתחילת שנה 

  5,450  6,000  6,500  הלוואות שנתקבלו במשך השנה

  47,408  49,131  50,805  כ"סה

  4,277  4,826  5,148  תשלומים על חשבון קרן בלבד

  4,283  2,850  2,235  בתוספת הפרשי הצמדה במהלך השנה

  47,414  47,155  47,892  ף שנהכ עומס המלוות לסו"סה

  

  :2014על פי דוח מבוקר לשנת ) קרן והצמדה(תחזית פירעון מלוות 

  5,252      2015שנת 

  5,230      2016שנת 

  4,876      2017שנת 

  4,253      2018שנת 

  3,983      2019שנת 

  24,298    והלאה  2020משנת 

  47,832        כ"סה
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ם הבאות ולמעשה באה על חשבון שירותים מעמיסה על הוצאות השני, נטילת הלוואות, מכאן

  . עתידיים

  

, מיליון שקלים 18 -נטלה העירייה הלוואות בסך של כ 2012-2014בשנים : ממצא  - 

פעילות זו לא . מיליון שקלים על חשבון עומס המלוות 23.5 –ושילמה סך של כ 

ן מיליו 47 - נשאר כ(הביאה להקטנה של עומס המלוות הכללי של העירייה בפועל 

זר הלוואות על מכאן התנהלות זו מעמיסה הוצאות הח. )שקלים לאורך השנים

 . ים השוטפים העתידייםעל התקציבהשנים הבאות ו

שיעור פירעון . מיליון שקלים 45 - עומס המלוות ירד לכ 2015בשנת  :תגובת המבוקר

שיעור דומה לממוצע הארצי , 2015 -ב %4.8המלוות מסך ההכנסות בערד עומד על 

  ).%5.3כלל ארצי ( 5-4אקונומי -של כלל העיריות בדירוג סוציו

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

 

עומס המלוות הכולל על מנת לשפר  לבנות תוכנית כלכלית להקטנתמומלץ : המלצה  - 

 . את מצבה העתידי של העירייה
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  : בשנים האחרונות באלפי שקלים חדשים) ביצוע(ף להלן פרוט התקבולים בתקציב השוט

  

  
2014 2013 

 
2012 

 מיסים ומענקים 1

  56,809      57,466      59,685     מיסים ומענקים 11

  625           592           1,030       אגרות 12

  27,986      28,220      26,428     מענקים כלליים מיוחדים 19

    87,143      86,278      85,420  

 רותים מקומייםיש 2

  5,555        6,983        7,322       תברואה 21

  8               43             3              שמירה וביטחון 22

  698           1,535        1,083       תכנון ובנין עיר 23

  1,657        1,746        1,662       נכסים ציבוריים 24

  -                351           514          חגיגות ומבצעים 25

  242           377           3,706       שרותים עירוניים שונים 26

  231           403           558          פיקוח עירוני 28

    14,848      11,438        8,391  

  רותים ממלכתייםיש 3

  16,267      17,290      18,223      חינוך 31

  418           61             720          תרבות 32

  -               בריאות 33

  16,307      16,649      17,284     רווחה 34

  192           253           77            קליטת עליה 36

  665           676           711          איכות הסביבה 37

    37,015      34,929      33,849  

 מפעלים 4

  875           764           634          מים 41

  546           517           619          נכסים 43

  292           384           292           מפעל ביוב 47

  45             37             97            מפעלים אחרים 48

      1,642        1,702        1,758  

  10,072      8,149        6,371       תקבולים בלתי רגילים 5

  139,490    142,496    147,019   כ כללי"סה
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  : בשנים האחרונות באלפי שקלים חדשים) ביצוע(להלן פרוט התשלומים בתקציב השוטף 

  

  
2014 2013 

 
2012 

 הנהלה וכלליות 6

  8,944        8,166        9,070       מנהל כללי 61

  5,648        5,155        5,025       מנהל כספי 62

  1,197        682           699          הוצאות מימון 63

  6,893        7,020        7,001       )למעט ביוב(פרעון מלוות  64

    21,795      21,023      22,682  

 שרותים מקומיים 7

  13,702      15,158      16,018     תברואה 71

  1,942        1,682        1,450       שמירה וביטחון 72

  1,318        1,375        1,377       תכנון ובנין עיר 73

  14,244      15,593      15,706     נכסים ציבוריים 74

  1,881        1,315        1,141       חגיגות מבצעים ואירועים 75

  1,862        1,602        1,933       שרותים עירוניים שונים 76

  229           197           188          פיתוח כלכלי 77

  778           854           1,015       פיקוח עירוני 78

    38,828      37,776      35,956  

 שרותים ממלכתיים 8

  30,895      32,599      32,989     חינוך 81

  3,832        3,748        3,923       תרבות 82

  346           349           351          בריאות 83

  23,471      23,256      24,547     רווחה 84

  1,451        1,497        1,491       דת 85

  873           814           852          קליטת עליה 86

  916           1,033        1,027       איכות סביבה 87

    65,180      63,296      61,784  

 מפעלים 9

 - - - מים 91

  301           337           395          נכסים 93

  348           369           397          תחבורה 94

  302           297           289          מפעל ביוב 97

  93             157           187          מפעלים אחרים 98

      1,268        1,160        1,044  

  18,590      19,897      20,792     תשלומים בלתי רגילים 99

  140,056    143,152    147,863   כ כללי"סה
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   2014-2012מגמות בולטות מהשוואת ביצוע התקציב השוטף לשנים 

  

  תקבולים

  :מענקים מיסים ו 1פרק 

  ).מכלל התקציב השנתי העירוני 41% 2014בשנת ( מיסים  – 11סעיף 

הגידול המתון בהכנסות מארנונה מבטא את היציבות בגודל האוכלוסייה ובעסקים משלמי 

מפעל מגבות ערד נסגר בשלהי שנת (לאור המצב הבעייתי כלכלית בחלק מהעסקים , ארנונה

הצפי הוא כי לא יהיו שינויים , גורים בצורה משמעותיתולעובדה שאין תכנון לבנייה למ) 2014

לחלק  2015לאור החלטות שתי ועדות גבולות זכאית העירייה משנת . מהותיים לטובה מבחינה זו

ולחלק מהכנסות , מהכנסות הארנונה מאזור התעשייה מישור רותם השייך למועצה אזורית תמר

  ).בשנה₪ מיליון  10צפי הכנסות מעל (מונה הארנונה מבסיס נבטים השייך מנהלית לעיריית די

על מנת , בנושא העיר ערד, כמו כן מנסה העירייה לקדם הצעת מחליטים של ממשלת ישראל

  . וכן על מנת למשוך אוכלוסיה מבוססת, לאפשר מתן הטבות ליזמים להקים את עסקיהם בערד

  

מכלל  2014בשנת  18% -ו 2012,2013בשנים  20% -כ(מענקים כלליים מיוחדים  – 19סעיף 

  )התקציב השנתי העירוני

ללא המענקים מהשלטון המרכזי העירייה , סעיף זה מבטא את תלות העירייה בשלטון המרכזי

לא תוכל העירייה להמשיך להעניק שירותים ברמה , מכלל התקציב 18%- כ  2014המהווה בשנת 

  . זון לרשויות המקומיותהמגמה לאורך השנים היא קיטון במענקי האי. שהיא נותנת כיום

, כחלק מסקר הסיכונים של הביקורת דרגו מנהלי העירייה את התלות בתקציבי השלטון המקומי

  . כאחד הסיכונים הגבוהים ביותר לעיריית ערד

מעבר למענקים אלה הרוב המוחלט של התקציבים הבלתי רגילים מקורם במשרדי הממשלה 

  .החלק הארי בתקציבי חינוך ורווחה וכן) בשנה₪ מיליון  20 -עוד כ(השונים 

  

  שירותים ממלכתיים – 3פרק 

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  12% - כ(חינוך  – 31סעיף 

  .בשנה₪ לאורך השנים עליה של כמיליון 

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  12% - כ(רווחה  – 34סעיף 

  .בשנהלאורך השנים עלייה של כחצי מיליון שקלים 

  

  תשלומים

  שירותים מקומיים – 7פרק 

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  11% -כ(תברואה  – 71סעיף 

  .לאורך השנים עלייה של כחצי מיליון שקלים בשנה

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  11% -כ(נכסים ציבוריים  – 74סעיף 

  .2012-2013ם בין השני₪ מיליון  1.4 -עלייה מהותית של כ

  שירותים ממלכתיים – 8פרק 



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

17 

 

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  22% - כ(חינוך  – 81סעיף 

  .2012-2013בין השנים ₪ יליון מ 1.7 -של כמהותית עלייה 

  )2014מכלל התקציב השנתי העירוני לשנת  17% - כ(רווחה  – 84סעיף 

  .2013-2014בין השנים ₪ יליון מ 1.3 -של כמהותית עלייה 

  

  תשלומים בלתי רגילים – 99פרק 

  : להלן הרכב הסעיף לאורך השנים 

  2012  2013  2014  סעיף/שנה

  7,703  8,668  9,009  הנחות ארנונה

  10,764  10,956  11,488  תשלומי פנסיה תקציבית

  123  143  295  תשלומים אחרים

  18,590  19,897  20,792  כ"סה

  

  :מתוך הרכב הסעיפים עולה כי 

 350-ועלייה של עוד כ 2012-2013בין ₪ חות ארנונה עולות בכל שנה עלייה של כמיליון הנ  .א

 .2013-2014ח בין "אלש

 .2013-2014בין ₪ תשלומי פנסיה תקציבית עלו בכחצי מיליון   .ב

  

הגירה נכנסת לעיר של (בעתיד הן מסיבת שינוי דמוגרפי אלה צפויות להמשך עלייה שתי מגמות 

והתבגרות האוכלוסייה המבוססת , אית להנחות בגין הכנסה נמוכהאוכלוסייה חלשה הזכ

והן מסיבת התבגרות עובדי העירייה ויציאה לפנסיה ). הזכאית להנחות גיל פרישה –הקיימת 

המשמעות של פנסיה תקציבית  היא שהעירייה כמעט לא הפרישה כספים לקרן פנסיה (תקציבית 

  ).שולמת מהתקציב השוטף בשנים הבאותוהפנסיה שלהם צרכה להיות מ, לעובדים אלה

  

  :לסיכום נושא השוואה רב שנתית של הדוחות הכספיים

מהכנסותיה של העירייה  40% -עיריית ערד תלויה במענקי השלטון המקומי מאחר ורק כ  .א

כאשר המגמה של גידול בהנחות הארנונה , ) 34% -בקיזוז הנחות רק כ(מקורם במיסים 

 .וכלוסיה חלשה ואחוז גבוה של תושבים בגיל פרישהמעידה על הגירה לעיר של א

עוד ביטוי להגירת , הוצאות העירייה בנושא הרווחה עולות בהתמדה לאורך השנים  .ב

 .אוכלוסיה חלשה לעיר ולהתבגרות האוכלוסייה הקיימת

בשנים הקרובות יצאו לפנסיה (הצפי לגידול הוצאות העירייה הן על פנסיה תקציבית   .ג

והן על ). טחים בפנסיה זו שמשמעותה תשלום מהתקציב השוטףעשרות עובדים המבו

ראה (לאור התבלות ואי תחזוק ראוי של תשתיות , )נכסים עירוניים(תחזוקה ותשתיות 

בנושא מחלקת התחזוקה וכן הגידול המשמעותי בשנים  2014דוח מבקר העירייה לשנת 

  ).הנבחנות בטבלאות לעיל
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-2012יות בדוחות הכספים של העירייה לשנים מניתוח המגמות הרב שנת:    ממצא 

עולה כי קיים סיכון גבוה שהעירייה לא תוכל להמשיך לספק את השירותים  2014

מחד מגמת קיצוץ במענקי ממשלה המהווים ( המתקיימת כיוםהנדרשים ממנה ברמה 

הנחות ורווחה , מתקציב העירייה ומצד שני עליה בהוצאות תשלומי פנסיה 20% - כ

וגידול בהוצאות אחזקה לאור מדיניות רבת , ם על הגירה של אוכלוסיה חלשההמעידי

 ).שנים של אחזקת שבר ולא אחזקת מנע

גדלה תמיכת משרד  2015בשנת  , הגזברות אינה מסכימה עם הממצא: תגובת המבוקר 

  .2015לעומת שנת ₪ מיליון  3.5 -הפנים ב

, רייה במענקי הממשלה ברורההתלות של העי: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כאמור בליקוי כל עוד תמשיך  מכאן הסיכון ממשי וקיים, כמו גם המגמות שתוארו

וכפי שבא לידי ביטוי בסקר הסיכונים , העירייה להתנהל ללא שינוי כבשנים שנבדקו

 . שערכה הביקורת

 

ות מומלץ לבנות תוכנית פעולה אסטרטגית לשינוי המגמות העולות מהדוח: המלצה  - 

אשר אם ימשכו לאורך זמן תקציב העירייה לא יוכל לתת מענה לדרישות , הכספיים

  . ל העירייה לספקעהשירות ש

  

  

  :מיון הוצאות לפי סוגי הוצאה 

 

 אחוז 2012 אחוז 2013 אחוז 2014

 41.20%  57,701     42.60%  61,330     42.65%  63,064     משכורות ושכר 

 6.01%  8,418       6.06%  8,728       5.61%  8,301       אחזקה ומינהל

 0.85%  1,197       0.47%  682          0.47%  699          הוצאות מימון

 20.47%  28,670     18.80%  27,068     19.01%  28,107     הוצאות תפעול

 25.95%  36,344     26.04%  37,490     26.83%  39,669     השתתפויות ותרומות

 0.38%  531          0.37%  537          0.50%  733          הוצאות חד פעמיות

 5.14%  7,195       5.08%  7,317       4.93%  7,290       פרעון מלוות

 0.00%  -               0.57%  827          0.00%  -               מצטבר. הקטנת ג

  147,863  100.00%   143,979  100.00%   140,056  100.00% 
  

  : בבחינת אחוז סוג ההוצאה מכלל ההוצאות לאורך השנים זוהו המגמות הבאות 

 ).בכלל זה רווחה וחינוך(השתתפויות ותרומות , עליה בשיעור מרכיב השכר   .א

 .הוצאות המימון ובשיעור החזר המלוות, ירידה בשיעור הוצאות התפעול  .ב

  

ם מגמות אלה תומכות במסקנות הקודמות ומבטאות את המגמה הלא רצויה שהוצאות העירייה ג

  . נמצאות במגמת ירידה, )קרי איכות החיים של התושבים(בנושאי תפעול ואחזקה 
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  מגמות תקן כח אדם בין השנים

 
2014 2013 

  
 עלות משרות עלות משרות

 הנהלה וכלליות 6

  1,250        2               1,793        3              נבחרים 61

  4,932        28             4,949        27            מינהל כללי 61

  3,882        28             3,693        27            מנהל כספי 62

  10,064      58             10,435      57            כ הנהלה וכלליות"סה

 שרותים מקומיים 7  

  6,885        53             7,119        54            תברואה 71

  760           5               678           5              שמירה וביטחון 72

  1,078        6               1,096        6              תכנון ובניין עיר 73

  8,442        63             8,596        65            נכסים ציבוריים 74

  552           4               607           4              שרותים עירוניים שונים 76

  706           6               784           5              פיקוח עירוני 78

  18,423      137           18,880      139          קומייםכ שרותים מ"סה

 שרותים ממלכתיים 8  

  1,748        12             1,704        10             מנהל חינוך 811

  11,754      103           11,958      107          חינוך 812

  1,436        12             1,447        12            תרבות 82

  46             1               46             1              בריאות 83

  5,218        34             5,585        35            רווחה 84

  855           5               432           3              איכות סביבה 87

  462           3               769           5              טת עליהקלי 86

  21,519      170           21,941      173          כ שירותים ממלכתיים"סה

 מפעלים 9  

  348           2               378           2              תחבורה 94

  63               106           -               מפעלים אחרים 98

  411           484           2              כ מפעלים"סה

  

 

  10,963      84             11,488      86            גימלאים

 
        

  61,380      451           63,228      457          כ כללי"סה
  

 

  .1.5% -משרות מהווה סך הכל כ 6גידול של , אה בין השנים לא זוהתה מגמה מהותיתבהשוו
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 השוואת דוחות כספיים לרשויות דומות 5.1.2

  

ככל הניתן , בעולם הביקורת נהוגה שיטת השוואה של הארגון המבוקר לארגונים אחרים

  ).BENCHMARK(ארגונים מובילים בענף עיסוק החברה 

והקושי להשגת נתונים , ת עיריית ערד לעיריות המובילות בארץלאור אי הרלוונטיות בהשווא

  :ההשוואה מטה נערכה מול של עיריות , כספיים של עיריות אחרות

 עיריית דימונה  .3

אומנם עיריית דימונה גדולה יותר במספר התושבים מעיריית ערד ונמצאת נמוך ממנה 

ך שיש ערך בהשוואה בין כ, אך היא העיר הקרובה ביותר לערד, במדד הסוציו אקונומי

 . מבחינת פריפרייה בדרום, העיריות אשר מתמודדות עם קשיים דומים

 עיריית מגדל העמק .4

  .דומה לערד במספר התושבים ונמצאת באותו אשכול סוציו אקונומי, עירייה בצפון הארץ

  

מאחר ובתקופת הביקורת אלה השנים להן היו דוחות  2012-2013ההשוואה בוצעה לשנים 

  .יים מבוקרים הקיימיםכספ

  

  :  2013השוואת נתונים כלליים לשנת 

  

  מגדל העמק  דימונה  ערד  נתון/עיר

  24,800  33,200  24,200  מספר תושבים

  5  4  5  דרוג סוציו אקונומי

  257  364  367  מספר עובדים

  111  200  84  גמלאים

  146,556  205,130  140,056  ₪ באלפי  2012 -סך ההוצאות ב

  175,832  210,934  143,152  ₪באלפי  2013 -בסך ההוצאות 
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 ניתוח סעיפים בהם שונות גבוהה בין הרשויות הנבחנות 5.1.3

  

  רכב התקבולים בין שלושת העיריות השוואת ה .1

  

 עיריית ערד 

2013 2012 

 הכנסות

 ארנונה
    

48,338  33.92% 
    

48,669  34.89% 

 הנחות בארנונה
      

9,128  6.41% 
      

8,140  5.84% 

 מכירת מים
         

422  0.30% 
         

449  0.32% 

  יתר עצמיות
    

16,575  11.63% 
    

14,516  10.41% 

 משרד החינוך
    

13,342  9.36% 
    

11,436  8.20% 

 משרד הרווחה
    

16,026  11.25% 
    

16,017  11.48% 

 משרדים אחרים
      

2,293  1.61% 
      

2,197  1.58% 

 מענק כללי
    

25,748  18.07% 
    

25,861  18.54% 

 מענקים מיוחדים
      

2,325  1.63% 
      

1,874  1.34% 

 מלוות למחזור ולאיזון

      
6,000  4.21% 

      
5,450  3.91% 

 מענקים מיועדים
         

150  0.11% 
         

260  0.19% 

 תקבולים אחרים
      

2,149  1.51% 
      

4,621  3.31% 
  

142,496  100.00% 
  

139,490  100.00% 

  
 : ם להשוואת הנתונים המפורטים מטה אממצאים בהת

  

בהשוואה לעיריית מגדל העמק בה אחוז הארנונה שאינה למטרות מגורים : ממצא  - 

נונה שלא למגורים בעיריית ערד מהווה האר, מכלל חיובי הארנונה 60% - מהווה כ

 ). 35% -בדימונה כ( 40%רק 

ערד זכאית  2015משנת , לאור החלטת ועדת גבולות של משרד הפנים: הערה (

דבר אשר , להכנסות ארנונה בגין אזור התעשייה רותם ובגין בסיס חיל האוויר נבטים

  ).ישפר את המדד באחוזים ניכרים
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לא , תשתיות התחבורה החסרות לאור מיקומה הגיאוגרפי של ערד ולאור: ממצא  - 

אחוז וכעדות לכך , )כמו גם דימונה(מהווה העירייה מקום מועדף על בעלי עסקים 

בקיזוז (בלבד מתקציב העירייה  34%- גבית הארנונה שלא למגורים עומדת על כ

מפעלים האין פיתוח באזור התעשייה בשנים האחרונות וכן , )הנחות ארנונה

 .סגרו פעילות /העתיקו, קיימים הקטינוה

 

לסוג מסוים של לפחות מומלץ לבחון דרכים להפוך את העיר אטרקטיבית : המלצה  - 

זאת כחלק מתוכנית , על מנת להגדיל את הכנסות הארנונה שאינה ממגורים, עסקים

 .אסטרטגית אשר תגדיר את הכיוונים שהעירייה רוצה במימושם

  

  

  : מגדל העמקהכנסות עיריית 

 

 עיריית מגדל העמק

 
 2012 אחוז 2013

 הכנסות

 ארנונה
    

62,912  36.77% 
    

60,410  41.34% 

 הנחות בארנונה
    

11,681  6.83% 
    

12,407  8.49% 

 מכירת מים
         

232  0.14% 
         

296  0.20% 

 יתר עצמיות
    

32,783  19.16% 
    

15,595  10.67% 

 משרד החינוך
    

20,796  12.16% 
    

17,384  11.90% 

 משרד הרווחה
    

19,258  11.26% 
    

18,693  12.79% 

 משרדים אחרים
      

1,273  0.74% 
      

2,229  1.53% 

 מענק כללי
    

15,873  9.28% 
    

16,867  11.54% 

 מענקים מיוחדים
      

3,114  1.82% 
         

698  0.48% 

 מענקים מיועדים
         

591  0.35% 
      

1,200  0.82% 

 תקבולים אחרים
      

2,566  1.50% 
         

361  0.25% 
  

171,079  100.00% 
  

146,140  100.00% 
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  : הערות לנתונים המוצגים מגדל העמק 

 19קיים גידול חד של הכנסות עצמיות בין השנים הנובע מגידול בהכנסות חינוך בסך  -

  .₪מיליון  3 -ארנונה בכוגידול ב₪ מיליון 

  

  : 2013הנתונים הבולטים בהשוואה לעיריית ערד לשנת 

נתון משמעותי , ) 20% - כ(₪ מיליון  29 –תקציב העירייה הכולל גבוה מזה של עיריית ערד בכ   .א

 . בעירייה דומה בגודל האוכלוסייה ובמצב הסוציו אקונומי

החינוך , ההכנסות העצמיות ,ההפרשים המשמעותיים נמצאים בסעיפי חיובי הארנונה  .ב

 .בהם ההכנסות של עיריית מגדל העמק גבוהות מאלה של עיריית ערד, והרווחה

 2013לאור הכנסות אלה לעיריית מגדל העמק תלות נמוכה בהרבה במענקי ממשלה ובשנת   .ג

 . לא לקחה הלוואות כלל

 :פרוט להפרש בתקציב ההכנסות   .ד

  

 עיריית ערד עיריית מגדל העמק

 הפרש  אחוז ח"סכום אלש אחוז ח"סכום אלש הכנסות    

 33.92%  48,338       36.77%  62,912       ארנונה
                   

14,574  

 6.41%  9,128         6.83%  11,681       הנחות בארנונה
                     

2,553  

 0.30%  422            0.14%  232            מכירת מים
                       

-190  

 11.63%  16,575       19.16%  32,783       יתר עצמיות
                   

16,208  

 9.36%  13,342       12.16%  20,796       משרד החינוך
                     

7,454  

 11.25%  16,026       11.26%  19,258       משרד הרווחה
   

3,232  

 1.61%  2,293         0.74%  1,273         משרדים אחרים
                    

-1,020  

 18.07%  25,748       9.28%  15,873       מענק כללי
                    

-9,875  

 1.63%  2,325         1.82%  3,114         מענקים מיוחדים
         

789  

 4.21%  6,000         0.00% מלוות למחזור ולאיזון
                    

-6,000  

 0.11%  150            0.35%  591            מענקים מיועדים
                        

441  

 1.51%  2,149         1.50%  2,566         תקבולים אחרים
            

417  

    171,079  100.00%     142,496  100.00% 
                   

28,583  
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: מכאן הנתונים אליהם יש לשאוף להיות דומים לעיריית מגדל העמק בנושא ההכנסות הם   .ה

 . הכנסות עצמיות וחינוך, ארנונה

 :חיובי ארנונה לפי סוגים   .ו

  הפרש בסכום  דל העמקעיריית מג  עיריית ערד  עירייה/סעיף

  7,571  29,005  36,576  ארנונה למגורים

  )20,922(  45,850  24,928  ארנונה אחרת

  )13,351(  74,855  61,504  כ "סה

  

המסקנה כי על עיריית ערד לכוון להגדלת הארנונה , הטבלה מבהירה את ההבדל בין העיריות

  . תיתשלא למגורים על מנת ליהנות מהכנסות ארנונה גבוהות משמעו

 :מבחינת שיעור ההכנסה מכלל ההכנסות הסעיפים עם השיעור הדומה הם   .ז

  .6-7%הנחות בארנונה 

  .11% -משרד הרווחה כ

ס בשנת "על פי הלמ, יתכן כי השוני בהכנסות בנושאי חינוך נובע גם ממספר התלמידים בעיר  .ח

 .תלמידים 5,281תלמידים בעוד שבמגדל העמק יש  3,722בערד  2012

  .  ולהבין מה מקור הכספים בעיריית מגדל העמק" יתר עצמיות"חון את סעיף מומלץ לב  .ט

  

  

  :הכנסות עיריית דימונה 

 עיריית דימונה 

2013 
 

2012 

 הכנסות

 30.71%  62,787     28.41%  57,805     ארנונה

 6.33%  12,942     6.65%  13,526     הנחות בארנונה

 0.41%  833          0.26%  525          מכירת מים

 6.54%  13,365     7.20%  14,647     יתר עצמיות

 13.04%  26,669     13.55%  27,568     משרד החינוך

 13.28%  27,143     13.72%  27,915     משרד הרווחה

 1.85%  3,787       1.71%  3,476       משרדים אחרים

 19.76%  40,405     20.07%  40,831     מענק כללי

 0.66%  1,348       0.93%  1,894       מענקים מיוחדים

 5.14%  10,500     6.81%  13,850     מלוות למחזור ולאיזון

 0.02%  38            0.03%  71            מענקים מיועדים

 2.26%  4,622       0.68%  1,374       תקבולים אחרים

  203,482  100.00%   204,439  100.00% 
  

על פי נתוני ההשוואה בין השנים לא התרחשו שינויים מהותיים בנתונים הכספיים של עיריית 

  .דימונה בתחום ההכנסות
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, )אחוז(ההשוואה בין ערד לדימונה תתייחס לשיעור , לאור השוני בגודל האוכלוסייה בין הערים

  . ההכנסות מכלל התקציב העירוני

  

  

  :וואה עיריית ערד מול עיריית דימונה הש

  

 עיריית ערד עיריית דימונה

 הפרש  אחוז ח"סכום אלש אחוז ח"סכום אלש הכנסות

 33.92%  48,338       28.41%  57,805       ארנונה
                     

9,467  

 6.41%  9,128         6.65%  13,526       הנחות בארנונה
     

4,398  

 0.30%  422            0.26%  525            מכירת מים
                        

103  

 11.63%  16,575       7.20%  14,647       יתר עצמיות
                    

-1,928  

 9.36%  13,342       13.55%  27,568       משרד החינוך
              

14,226  

 11.25%  16,026       13.72%  27,915       משרד הרווחה
                   

11,889  

 1.61%  2,293         1.71%  3,476         משרדים אחרים
                     

1,183  

 18.07%  25,748       20.07%  40,831       מענק כללי
                   

15,083  

 1.63%  2,325         0.93%  1,894         מענקים מיוחדים
                       

-431  

 4.21%  6,000         6.81%  13,850       מלוות למחזור ולאיזון
                     

7,850  

 0.11%  150            0.03%  71              מענקים מיועדים
              

-79  

 1.51%  2,149         0.68%  1,374         תקבולים אחרים
                       

-775  

    203,482  100.00%     142,496  100.00% 
                   

60,986  
  

  

  : מסקנות מהשוואת שיעור ההכנסה מכלל התקציב 

הכנסות עצמיות ולקיחת , פרמטרים של ארנונהנראה כי מצבה של עיריית ערד טוב יותר ב  .א

 .הלוואות

חלק מוסבר על (הרווחה וממענקי ממשלה , הנתונים של דימונה עדיפים בתחום החינוך  .ב

משל ערד וכן ממצבה הסוציו ידי העובדה שדימונה נמצאת בדרוג סוציו אקונומי נמוך 

  ).תראקונומי הנמוך של דימונה המזכה אותה בתקציבי ממשלה גבוהים יו
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  רכב התשלומים בין שלושת העיריות השוואת ה .2

  

  

 עיריית ערד 

2013 
 

2012 

 הוצאות

 משכורות ושכר כללי
    

42,625  29.78% 
    

40,827  29.15% 

 פעולות כלליות
    

28,005  19.56% 
    

28,768  20.54% 

 שכר חינוך
    

13,487  9.42% 
    

11,734  8.38% 

 נוךפעולות חי
    

19,112  13.35% 
    

19,161  13.68% 

 שכר רווחה
      

5,218  3.65% 
      

5,140  3.67% 

 פעולות רווחה
    

18,038  12.60% 
    

18,331  13.09% 

 פרעון מלוות
      

7,317  5.11% 
      

7,195  5.14% 

 מימון
         

682  0.48% 
      

1,197  0.85% 

 הנחות בארנונה
      

8,668  6.06% 
      

7,703  5.50% 

 הוצאות
  

143,152  100.00% 
  

140,056  100.00% 
        

  
 : ם להשוואת הנתונים המפורטים מטה אממצאים בהת

  

בעוד שבעיריית   ,30% -הכללי בעיריית ערד הוא הגבוה ביותר כשיעור תשלומי השכר  .1

  .בלבד 20%-כמגדל העמק מהווה ובעיריית  26%-דימונה עומד על כ

  

 20% -עומדות על שיעור ממוצע של כ ומגדל העמק בעיריות ערד , פעולות כלליותשיעור  .2

 מכלל התשלומים 16% -דימונה עומד על כבעוד שבעיריית , מכלל תקציב התשלומים

 .בלבד

 

על  נמצא כי עיריית ערד ומגדל העמק מוציאות סכום דומה בכסף, למרות ההפרשים לעיל .3

. דבר התואם את הזהות במספר התושבים, )₪מיליון  70 -כ(פעולות כלליות ושכר כללי 

לעומת שיעור ההוצאות , )בערד גבוה(ומספק הסבר להפרשים בשיעור הוצאות השכר 

 ).בערד הנמוך(לפעולות 
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, מכלל תקציב התשלומים 26% -ביותר כ הנמוךבערד הוא פעולות חינוך ורווחה שיעור  .4

 . 38% 2013בשנת  ובמגדל העמק,  29% -כ בדימונה

  

 4%, בערד  5%, בדימונה 8%שיעור פירעון ההלוואות מכלל תקציב התשלומים עומד על   .5

 . ומבטא את הנטל של חובות העבר על התקציבים העתידיים .במגדל העמק

  

הוא הנמוך , בהשוואה לעיריות האחרות נמצא כי שיעור ההוצאה על שכר ופעולות רווחה .6

ואילו בעיריית דימונה מגיע שיעור , )בדומה לעיריית מגדל העמק( 16%-יותר בערד כב

 .מכלל תקציב ההוצאות 20% -ההוצאה על רווחה לכ

  
 

, נמצא כי שיעור הוצאות עיריית ערד על חינוך הוא הנמוך מבין העיריות: ממצא  - 

נת למשוך מכאן ייתכן סיכון ליישום חלק מהתוכנית האסטרטגית בה הוגדר כי על מ

 .יש להפוך את מערכת החינוך למצוינת, אוכלוסייה לעיר

מהילדים שייכים לחינוך הבלתי פורמאלי  %30 - למעלה מ, ככלל: תגובת המבוקר 

תיכון אורט אשר למעט , בנוסף. ויש לכך השפעה ישירה על התקציב) החרדי(

ברור אם  וכן לא, י העירייה"אינו מתוקצב ע, גירעון/השתתפות העירייה בעודף

, ברשויות אליהן נעשתה ההשוואה משלמות את שכר המורים בעצמן או כמו בערד

  .י משרד החינוך"השכר משולם ע

לתושב עבור ₪  1,700 -ערד מוציאה למעלה מ, ביחס לממוצע הארצי של כלל העיריות

לתושב ₪  1,559עומד על  5-4אקונומי -בעוד שהממוצע הארצי לפי דירוג סוציו, חינוך

  ).2013נתוני (לתושב ₪  1,685לל ארצי וכ

  .ראה המלצת הביקורת: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

, בהוצאות לפעולות חינוך בין העריםמומלץ לנתח את משמעות ההפרשים : המלצה  - 

היא , ולהבין האם העובדה ששיעור ההוצאה על פעולות חינוך הוא הנמוך בערד

מהעובדה שחלק ניכר ממערכת החינוך או , כתוצאה מהרכב גילאי האוכלוסייה

או ממדיניות עירונית המתבטאת בתקצוב , רד שייכת לזרם הרשמי שאינו מוכרבע

 .הנושא

  

נמצא כי שיעור ההוצאה מהתקציב הרגיל על שכר ופעולות מחלקת הרווחה : ממצא  - 

 נמוך משמעותית לעומת השיעור אותן מוציאות עיריות דימונה) 16%(בעיריית ערד  

זאת למרות שהמצב הסוציו אקונומי של מגדל העמק זהה ). 20%- כ(ומגדל העמק 

בנושאי רווחה ללא כל חובה ₪ ולמרות שעיריית ערד מוציאה כמיליון , לזה של ערד

 ).2012ראה דוח מבקר העירייה לשנת (חוקית 

  
על מנת להבין , מומלץ לנתח את משמעות ההפרשים בהוצאות על רווחה : המלצה  - 

  . סיבות לשיעור ההוצאה הנמוך של עיריית ערד בנושאאת ה
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  :הוצאות עיריית מגדל העמק 

 

 עיריית מגדל העמק

 2012 אחוז 2013

 הוצאות

 משכורות ושכר כללי
      

34,787  19.78% 
      

32,885  22.44% 

 פעולות כלליות
      

34,036  19.36% 
      

31,109  21.23% 

 שכר חינוך
   

11,598  6.60% 
      

10,530  7.18% 

 פעולות חינוך
      

45,127  25.66% 
      

23,991  16.37% 

 שכר רווחה
        

6,470  3.68% 
        

5,532  3.77% 

 פעולות רווחה
      

22,417  12.75% 
      

21,050  14.36% 

 פרעון מלוות
        

7,729  4.40% 
        

7,952  5.43% 

 מימון
        

1,022  0.58% 
           

466  0.32% 

 חד פעמיות
        

1,509  0.86% 
        

1,020  0.70% 

 הנחות בארנונה
      

11,137  6.33% 
      

12,021  8.20% 
    

175,832  100.00% 
    

146,556  100.00% 
  

  

  : לנתונים המוצגים מגדל העמק  הערה

  .מיליון 45 -מיליון ל 24 -הוצאות פעולות חינוך בין השנים שכמעט הוכפל מ קיים גידול חד של

  

  : 2013הנתונים הבולטים בהשוואה לעיריית ערד לשנת 

 .שיעור שכר כללי נמוך משמעותית  .א

 .שיעור שכר חינוך נמוך מערד אך שיעור פעולות חינוך גבוה משמעותית  .ב

 . שאר הנתונים דמיון רב בשיעור ההוצאות  .ג
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 :ההוצאות   ט להפרש בתקציבפרו

  

 עיריית ערד עיריית מגדל העמק

 הפרש  אחוז ח"סכום אלש אחוז ח"סכום אלש הוצאות

 29.78%  42,625     19.78%  34,787       משכורות ושכר כללי
     -

7,838  

 19.56%  28,005     19.36%  34,036       פעולות כלליות
      

6,031  

 9.42%  13,487     6.60%  11,598       ינוךשכר ח
     -

1,889  

 13.35%  19,112     25.66%  45,127       פעולות חינוך
    

26,015  

 3.65%  5,218       3.68%  6,470         שכר רווחה
      

1,252  

 12.60%  18,038     12.75%  22,417       פעולות רווחה
      

4,379  

 5.11%  7,317       4.40%  7,729         עון מלוותפר
         

412  

 0.48%  682          0.58%  1,022         מימון
         

340  

 0.00%  -               0.86%  1,509         חד פעמיות
      

1,509  

 6.06%  8,668       6.33%  11,137       הנחות בארנונה
      

2,469  

    175,832  100.00%   143,152  100.00% 
    

32,680  
 

שינה את המשקולות בסעיפי  2012-2013ההפרש בפעולות חינוך במגדל העמק בין השנים   .א

נמצאה זהות בהוצאה בין העיריות כמעט  2012בהשוואת נתונים לשנת . 2013בשנת  התקציב

 . בכל הסעיפים

 

 )הנחות ארנונה ומימון, ללא פעילות חינוך ורווחה(יים  בלבד הוצאות בגין שכר ופעולות כלל  .ב

  הפרש בסכום  עיריית מגדל העמק  עיריית ערד  עירייה/סעיף

 משכורות ושכר
42,625  34,787  7,838  

 פעולות כלליות
28,005  34,036  )6,031(  

 כ"סה
70,630  68,823  1,807  

  

לליים מבחינה כספית כמעט זהה הטבלה מבהירה כי סך הוצאות השכר והפעולות לנושאים כ

  .בשתי העיריות
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  :עיריית דימונה  הוצאות

 עיריית דימונה 

2013 
 

2012 

 הוצאות

 משכורות ושכר כללי
    

55,165  26.15% 
    

55,334  26.98% 

 פעולות כלליות
    

33,131  15.71% 
    

33,079  16.13% 

 שכר חינוך
    

22,179  10.51% 
    

20,613  10.05% 

 פעולות חינוך
    

27,777  13.17% 
    

25,776  12.57% 

 שכר רווחה
      

8,029  3.81% 
      

7,638  3.72% 

 פעולות רווחה
    

33,666  15.96% 
    

31,992  15.60% 

 פרעון מלוות
    

15,988  7.58% 
    

15,298  7.46% 

 מימון
      

1,049  0.50% 
      

1,075  0.52% 

 חד פעמיות
         

882  0.42% 
      

1,472  0.72% 
מענק לכיסוי גרעון 

 מצטבר
              

-  0.00% 
         

400  0.19% 

 הנחות בארנונה
    

13,068  6.20% 
    

12,453  6.07% 
  

210,934  100.00% 
  

205,130  100.00% 
  

שינויים מהותיים בנתונים הכספיים של עיריית  על פי נתוני ההשוואה בין השנים לא התרחשו

  .דימונה בתחום ההוצאות

  

, )אחוז(ההשוואה בין ערד לדימונה תתייחס לשיעור , לאור השוני בגודל האוכלוסייה בין הערים

  . ההכנסות מכלל התקציב העירוני
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  :השוואה עיריית ערד מול עיריית דימונה 

  

 עיריית ערד עיריית דימונה

 הפרש  אחוז ח"סכום אלש אחוז ח"סכום אלש הוצאות

 29.78%  42,625     26.15%  55,165     משכורות ושכר כללי
                   

12,540  

 19.56%  28,005     15.71%  33,131     פעולות כלליות
                     

5,126  

 9.42%  13,487     10.51%  22,179     שכר חינוך
                     

8,692  

 13.35%  19,112     13.17%  27,777     פעולות חינוך
                     

8,665  

 3.65%  5,218       3.81%  8,029       שכר רווחה
                     

2,811  

 12.60%  18,038     15.96%  33,666     פעולות רווחה
              

15,628  

 5.11%  7,317       7.58%  15,988     פרעון מלוות
                     

8,671  

 0.48%  682          0.50%  1,049       מימון
                        

367  

 0.00%  -               0.42%  882          חד פעמיות
                        

882  

 6.06%  8,668       6.20%  13,068     בארנונההנחות 
                     

4,400  

  210,934  100.00%   143,152  100.00% 
                   

67,782  
  

  

  : מסקנות מהשוואת שיעור ההכנסה מכלל התקציב 

משמע , ההפרש המהותי בין תקציבי העיריות הוא בשיעור ההוצאות והשכר הכללי  .א

 42% -לעומת כ 49% - בעיריית ערד כ. רווחה ומימון, חינוך עטוצאות העירייה למה

המשמעות שעיריית ערד מקדישה מתקציבה יותר אחוזים לכלל פעולות , בדימונה

 .עובדה המשפיעה ישירות על רווחת התושבים ואיכות חייהם. העירייה

 .שיעורים דומים מאוד, שכר רווחהבתחום   .ב

  .ופירעון מלוות גבוהים יותר בדימונה מאשר ערד, אי פעולות רווחה שיעור ההוצאות בנוש  .ג
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 :רווחה או מימון , פרוט וניתוח ההבדלים בשיעור ההוצאה על פעולות ושכר שאינן חינוך .3

 ערד
 

 מגדל העמק
 

 הפרש
 

 הפרש 

 אחוז כספי

2013 2013 

 הנהלה וכלליות

 0.50%  988-          9,154         8,166       מנהל כללי

 0.89%  393           4,762         5,155       מנהל כספי

 0.10%-  340-          1,022         682          הוצאות מימון

 1.04%  223           6,797         7,020       )למעט ביוב(פרעון מלוות 

    21,023       21,735          -712  2.32% 

              -  

  -               שרותים מקומיים

 3.86%  3,329        11,829       15,158     תברואה

 0.60%  679           1,003         1,682       שמירה וביטחון

 0.50%-  1,199-       2,574         1,375       תכנון ובנין עיר

 7.43%  9,501        6,092         15,593     נכסים ציבוריים

 0.41%-  1,024-       2,339         1,315       חגיגות מבצעים ואירועים

 0.08%-  507-          2,109         1,602       שרותים עירוניים שונים

 0.06%  61             136            197          פיתוח כלכלי

 0.40%-  906-          1,760         854          פיקוח עירוני

    37,776       27,842        9,934  10.55% 

              -  

  -               שרותים ממלכתיים

 9.49%-  24,126-     56,725       32,599     חינוך

 0.59%-  1,885-       5,633         3,748       תרבות

 0.20%  272           77              349          בריאות

 0.18%-  5,631-       28,887       23,256     רווחה

 0.30%  178           1,319         1,497       דת

 0.45%-  972-          1,786         814          קליטת עליה

 0.72%  1,033        -                 1,033       איכות סביבה

    63,296       94,427     -31,131  -9.49% 

              -  

  -               מפעלים

 0.12%-  211-          211            -               מים

 1.60%-  2,884-       3,221         337          נכסים

 0.26%  369           -                 369          תחבורה

 0.32%-  635-          932            297          מפעל ביוב

 0.11%  157           -                 157          מפעלים אחרים

      1,160         4,364       -3,204  -1.67% 

              -  

 1.72%-  7,567-       27,464       19,897     תשלומים בלתי רגילים

              -  

  32,680-     175,832     143,152   כ כללי"סה
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 ערד
 

 דימונה
 

 הפרש
 

 הפרש 

 אחוז כספי

2013 2013 

 הנהלה וכלליות

 0.06%-  1,978-       10,144       8,166       מנהל כללי

 0.00%  1,177-       6,332         5,155       מנהל כספי

 0.12%-  367-          1,049         682          הוצאות מימון

למעט (פרעון מלוות 
 3.44%-  7,658-       14,678       7,020       )ביוב

    21,023       32,203     -11,180  -3.63% 

              -  

  -               שרותים מקומיים

 2.00%  57             15,101       15,158     תברואה

 1.19%-  2,478-       4,160         1,682       שמירה וביטחון

 0.53%-  1,242-       2,617         1,375       תכנון ובנין עיר

 5.32%  5,793        9,800         15,593     נכסים ציבוריים

חגיגות מבצעים 
 0.50%  580           735            1,315       ואירועים

 0.13%  141-          1,743         1,602       שרותים עירוניים שונים

 0.10%  127           70              197          פיתוח כלכלי

 0.59%  851           3                854          פיקוח עירוני

    37,776       34,229        3,547  6.92% 

              -  

  -               שרותים ממלכתיים

 5.64%-  17,357-     49,956       32,599     חינוך

 0.98%-  2,581-       6,329         3,748       תרבות

 0.35%-  699-          1,048         349          בריאות

 7.47%-  18,439-     41,695       23,256     רווחה

 0.07%-  469-          1,966         1,497       דת

 0.34%  404           410            814          קליטת עליה

 0.72%  1,033        -                 1,033       איכות סביבה

    63,296     101,404     -38,108  -13.46% 

              -  

  -               מפעלים

 0.00%  -                -                 -               מים

 2.22%-  3,983-       4,320         337          נכסים

 0.26%  369           369          תחבורה

 0.54%-  1,013-       1,310         297          מפעל ביוב

 0.11%  157           -                 157          מפעלים אחרים

      1,160         5,630       -4,470  -2.39% 

              -  

 7.41%-  17,571-     37,468       19,897     תשלומים בלתי רגילים

              -  

  67,782-     210,934     143,152   כ כללי"סה
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  : ניתוח תקציב הוצאות לפי סעיפי תקציב רגיל 

כולל (חינוך ומימון , הניתוח מתייחס לפעולות כלליות ולא כולל פעולות רווחה, כאמור

  ).הנחות ארנונה

 :בכל עירייה נמצא כי ) 2012-2013(ים בהשוואה בין השנ .1

בעיריית ערד ודימונה התקציבים בין השנים כמעט זהים מבחינת שיעור ההוצאות   .א

 . מכלל ההוצאות

 .בעיריית מגדל העמק למעט תקציב החינוך והרווחה אין כמעט שינוי  .ב

העונים לשני תנאים גם , 2013מגדל העמק בדוחות הכספיים לשנת  -פרוט הפרשים ערד .2

 : 0.75%וגם מעל ₪ מיליון  1.5על מ

 תברואה  .א

 .נכסים ציבוריים  .ב

 .תרבות  .ג

 .נכסים  .ד

 .תשלומים בלתי רגילים  .ה

העונים לתנאי אחד מעל , 2013דימונה בדוחות הכספיים לשנת  - פרוט הפרשים ערד .3

ההשוואה רק לשיעור מאחר והעירייה גדולה מעיריית ערד ומכן סביר ( 0.75%

 ):שהסכומים יהיו גבוהים יותר

 .פירעון מלוות  .א

 .תברואה  .ב

 .שמירה וביטחון  .ג

 .נכסים ציבוריים  .ד

 .תרבות  .ה

 .נכסים  .ו

 .תשלומים בלתי רגילים  .ז

בדוחות הכספיים של עיריית ערד לעומת ) בכסף או בשיעור(מכאן זוהה תשלום חריג  .4

 : שתי העיריות האחרות בנושאים הבאים 

 .תברואה  .א

 .נכסים ציבוריים  .ב

 .תרבות  .ג

 .נכסים  .ד
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 :שים שזוהו כתבנית מול שתי העיריות ניתוח מפורט של ההפר .4

  

  תברואה

  

 דימונה מגדל העמק ערד

  11,829       15,158 הוצאות
    

15,101  

 הכנסות
      

6,983            838  
         

331  

 כ הוצאות מעל הכנסות"סה
      

8,175  
 

     10,991  
 

    
14,770  

  

  

וגם מבחינת שיעור , גבוהות גם כספית משתי הערים האחרות הוצאות התברואה בעיריית ערד

  ).7.16%דימונה , 6.73%מגדל העמק , 10.59% –ערד (ההוצאה מכלל התקציב 

  .הכנסות עיריית ערד יוצאות דופן מהותית מההכנסות של שאר העיריות בסעיף

  : ח החשבונות בנושא העלו את הנושאים הבאים "ניתוח רישומי הנה

וכן הכנסות ) ₪כארבעה מיליון (ד הכנסות מהיטל הטמנה באתר אשפה בתחומי העיר לעיריית ער

בנטרול הכנסות היטל ההטמנה והתשלום . מתחנת בדיקה של משאיות המובילות מזון מן החי

  .ההוצאות של שלושת העיריות דומות, המועבר למשרד לאיכות הסביבה

  

  :ניתוח סוגי ההוצאה בניכוי היטל ההטמנה 

  

 ערד
 

 מגדל העמק
 

 דימונה

  1,006         706  464 מנהל תברואה

 עבודות ניקיון
      

4,361  1,708  
         

5,011  

 בעור אשפה
      

5,854       8,679  5,011 

 1,179  288  413  וטרינריה

 441  589            854       פיקוח עירוני

  108      25  120        שונות

 כ הוצאות "סה
      

12,066  
 

   ^  11,995  
 

12,757 
  

 

  .ההפרש בין הטבלאות אינו מהותי מקורו בקיזוזי יתרת זכות ^
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  נכסים ציבוריים

  

נתון כספי/עיר  ערד 
 

 מגדל העמק
 

 דימונה

 הוצאות
    

15,593         6,092  
      

9,800  

 הכנסות
      

1,746            156  
         

104  

 כ הוצאות מעל הכנסות"סה
    

13,847  
 

       5,936  
 

      
9,696  

  

  

הוצאות סעיף נכסים ציבוריים בעיריית ערד גבוהות גם כספית משתי הערים האחרות בסכומים 

וגם מבחינת שיעור ההוצאה , )מיליון יותר מדימונה 5.8מליון יותר ממגדל העמק ו 9.5(מהותיים 

  ).4.65%דימונה , 3.46%מגדל העמק , 10.89% –ערד (כלל התקציב מ

  .הכנסות עיריית ערד יוצאות דופן מהותית מההכנסות של שאר העיריות בסעיף

  :ח החשבונות בנושא העלו את הנושאים הבאים "ניתוח רישומי הנה

וח מבקר ד(מחלקת האחזקה ומחלקת גינון , שתי מחלקות גדולותסעיף זה כולל  דבעיריית ער

לעיריית ערד הסדר ייחודי לאספקת שירותי ). עסק גם בשתי מחלקות אלה 2014העירייה לשנת 

  .מכאן ההכנסות הגבוהות משמעותית לעומת שתי הערים האחרות, גינון לבניינים בבניה רוויה

ללא הכנסות וללא תקצוב רשות ניקוז ונושאים (חלוקה לפי מחלקות אחזקה וגינון בלבד 

  ): אחרים

  

נתון כספי/עיר  ערד 
 

 מגדל העמק
 

 דימונה

     4,730 3,019  7,659     מחלקת אחזקה

 מחלקת גינון
      

7,009            2,836  4,805       

 שתי המחלקות כ"סה
    

14,540  
 

5,855  
 

9,535      
  

  

העיריות הוצאות עיריית ערד על נושאי אחזקה גבוהות מהותית מאלה של : ממצא  - 

למרות (יותר בעיריית ערד ₪ הן מבחינת שכר עובדים כשלושה מיליון . האחרות

והן על , )2014ראה דוח מבקר העירייה לשנת  –חוסר מהותי בכח אדם במחלקה 

על מתן שירותים לקאנטרי ולאולם הקולנוע ₪ כמיליון , אחזקת מתקנים שונים

 . העירוני

 

האם נובע ממיון הוצאות שגוי , ם ההפרשמומלץ לבחון לעומק את קיו: המלצה  - 

האם הוצאות בגין קאנטרי וקולנוע יש למיין , בדוחות הכספיים של עיריית ערד

כמו כן מומלץ לבחון מיון שונה למחלקת הביצוע , )תחת מפעלים –נכסים ( 93לסעיף 

כמו כן מומלץ . 74שתפקידה דומה יותר למחלקת ההנדסה מאשר לסעיף , העירונית
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על , את נושא השעות הנוספות בכלל ושעות המושקעות באירועי עירייה בפרטלבחון 

ראה דוח ביקורת על (מנת לאפשר העמסת הוצאות על המחלקות הרלוונטיות 

 ). מחלקת האירועים בדוח זה

  

הוצאות מחלקת הגינון בעיריית ערד גם הן גבוהות מהותית מאלה של : ממצא   - 

אינו מסביר את ההפרש , תי גינון לוועדי בתיםנושא הענקת שירו, העיריות האחרות

הוצאות עיריית ערד גבוהות בארבעה , עבודות קבלן והוצאות מים, בסיכום שכר(

אלא אם הפרויקט מפסיד ). מעיריית דימונה₪ ממגדל העמק ובשני מיליון ₪ מילון 

 .2014כסף כמתואר בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

תוצאת , שי ההוצאות בנושא הגינון לעומקמומלץ לבחון את נושא הפר: המלצה  - 

, לא סיפקה פתרונות והסברים לשאלה 2015הבדיקה של מחלקת הגזברות לשנת 

  . האם וכמה פרויקט הסדר הגינון גרעוני

  

  

  

  

  

  תרבות

  

נתון כספי/עיר  דימונה מגדל העמק ערד 

 הוצאות
      

3,748         5,633  
      

6,329  

 הכנסות
         

61            404  
         

540  

 כ הוצאות מעל הכנסות"סה
      

3,687  
 

       5,229  
 

      
5,789  

 

בעיריית ערד נמוכות כספית משתי הערים האחרות בסכומים מהותיים  תרבותהוצאות סעיף 

הוצאה מכלל ומעט מבחינת שיעור ה, )מיליון פחות מדימונה 2.6-מליון פחות ממגדל העמק ו 1.9(

  ).3.00%דימונה , 3.20%מגדל העמק , 2.62% –ערד (התקציב 

  .הכנסות עיריית ערד יוצאות דופן לרעה מההכנסות של שאר העיריות בסעיף

  

  .ניתוח ההפרשים בנושא תרבות לא נכלל בהיקף ביקורת זו
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  נכסים

  

נתון כספי/עיר  ערד 
 

 מגדל העמק
 

 דימונה

  3,221         337          הוצאות
      

4,320  

  1,303         517          הכנסות
         

871  

  180-         כ הוצאות מעל הכנסות"סה
 

       1,918  
 

      
3,449  

 

 

 2.9( הוצאות סעיף נכסים בעיריית ערד נמוכות כספית משתי הערים האחרות בסכומים מהותיים

ומעט מבחינת שיעור ההוצאה מכלל , )מיליון פחות מדימונה 4- מליון פחות ממגדל העמק ו

  ).2.05% -דימונה , 1.83% - מגדל העמק , 0.24% –ערד (התקציב 

  .הכנסות עיריית ערד יוצאות דופן לרעה מההכנסות של שאר העיריות בסעיף

  

  . ולא נכלל בהיקף ביקורת זבנושא נכסים ניתוח ההפרשים 
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  רכב כח האדם השוואת ה .5

  

  

  דימונה  מגדל העמק  ערד  נושא/יהעירי

  85,083  52,297  61,380  ח"באלש 2013כ הוצאות שכר לשנת "סה

  364  257  367  כ משרות פעילות"סה

  200  111 84  כ משרות גמלאים"סה

  62,362  37,710  50,417  כ הוצאות שכר ללא פנסיונרים"סה

  

  

  . ותר מבין שלוש העיריותמתוך הטבלא עולה כי בעיריית ערד קיים מספר המשרות הגבוה בי

עלות השכר , משרות בלבד 3למרות שהפרש במספר המשרות הפעילות בין ערד לדימונה הוא 

  . 25% - בדימונה גבוהה בכ

  

     

  דימונה  מגדל העמק  ערד  נושא/עירייה

  171  147  137  ח "ממוצע עלות שכר למשרה פעילה באלש

  113  131  130  ח"ממוצע עלות שכר לגמלאי באלש

  

  

מתוך הטבלא עולה כי ממוצע השכר למשרה פעילה בעירייה נמצא בין שני הערים האחרות ואילו 

  .מבחינת ממוצע משרה לגמלאי בערד ומגדל העמק ממוצע גבוה יותר משמעותית מדימונה
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 :חלוקת משרות לפי סעיפי התקציב 

 עיריית ערד 

 
 אחוזים ללא גמלאים 2013

 
 שכרמה מהעובדים עלות משרות

 הנהלה וכלליות

 2.48% 0.54%  1,250        2              נבחרים

 9.78% 7.63%  4,932        28            מינהל כללי

 7.70% 7.63%  3,882        28            מנהל כספי

 19.96% 15.80%  10,064      58            כ הנהלה וכלליות"סה

 םשרותים מקומיי 

 13.66% 14.44%  6,885        53            תברואה

 1.51% 1.36%  760           5              שמירה וביטחון

 2.14% 1.63%  1,078        6              תכנון ובניין עיר

 16.74% 17.17%  8,442        63            נכסים ציבוריים

 1.09% 1.09%  552           4              שרותים עירוניים שונים

 1.40% 1.63%  706           6              פיקוח עירוני

 36.54% 37.33%  18,423      137          כ שרותים מקומיים"סה

 שרותים ממלכתיים 

 3.47% 3.27%  1,748        12            מנהל חינוך

 23.31% 28.07%  11,754      103          חינוך

 2.85% 3.27%  1,436        12            תרבות

 0.09% 0.27%  46             1              בריאות

 10.35% 9.26%  5,218        34            רווחה

 1.70% 1.36%  855           5              איכות סביבה

 0.92% 0.82%  462           3              קליטת עליה

 42.68% 46.32%  21,519      170          כ שירותים ממלכתיים"סה

 מפעלים 

 0.69% 0.54%  348           2              תחבורה

 0.12% 0.00%  63              מפעלים אחרים

 0.82% 0.54%  411          כ מפעלים"סה

  10,963      84            גימלאים 

          

         451      61,380  100.00% 100.00% 
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  עיריית מגדל העמק
 

 
 אחוזים ללא גמלאים 2013

  

 מהשכר מהעובדים עלות משרות

 הנהלה וכלליות 6

 5.28% 1.17%  1,990        3              נבחרים 61

 9.64% 6.23%  3,637        16            מינהל כללי 61

 6.29% 4.67%  2,371        12            מנהל כספי 62

 21.21% 12.06%  7,998        31            כ הנהלה וכלליות"סה

 שרותים מקומיים 7  

 10.01% 9.73%  3,774        25            תברואה 71

 1.15% 1.56%  432           4              שמירה וביטחון 72

 5.05% 4.28%  1,903        11            תכנון ובניין עיר 73

 3.82% 7.00%  1,440        18            נכסים ציבוריים 74

 0.98% 1.17%  369           3              שרותים עירוניים שונים 76

 3.15% 3.50%  1,188        9              פיקוח עירוני 78

 24.15% 27.24%  9,106        70            כ שרותים מקומיים"סה

 שרותים ממלכתיים 8  

 3.20% 2.72%  1,207        7              מנהל חינוך 811

 26.83% 33.07%  10,117      85            חינוך 812

 0.63% 0.78%  237           2              תרבות 82

 0.00% 0.00%  -                -               בריאות 83

 17.26% 17.51%  6,507        45            רווחה 84

 0.00% 0.00%  -                -               איכות סביבה 87

 2.27% 2.33%  857           6              קליטת עליה 86

 50.19% 56.42%  18,925      145          כ שירותים ממלכתיים"סה

 מפעלים 9  

 0.56% 0.39%  211           1              מים 91

 3.90% 3.89%  1,470        10            נכסים 93

 0.00% 0.00%  -                -               תחבורה 94

 0.00% 0.00%  -                -               אחרים מפעלים 98

 4.46% 4.28%  1,681        11            כ מפעלים"סה

  

 
  14,587      111          גימלאים

  

 
        

 100.00% 100.00%  52,297      368          כ כללי"סה
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 עיריית דימונה 

 
 זים ללא גמלאיםאחו 2013

 
 מהשכר מהעובדים עלות משרות

 הנהלה וכלליות

 3.05% 0.82%  1,900        3              נבחרים

 10.03% 8.79%  6,255        32            מינהל כללי

 6.73% 6.59%  4,197        24            מנהל כספי

 19.81% 16.21%  12,352      59            כ הנהלה וכלליות"סה

 שרותים מקומיים 

 12.74% 11.26%  7,944        41            תברואה

 4.49% 4.67%  2,799        17            שמירה וביטחון

 4.51% 4.12%  2,814        15            תכנון ובניין עיר

 2.00% 1.92%  1,250        7              נכסים ציבוריים

 0.64% 0.55%  397           2              שרותים עירוניים שונים

 0.00% 0.00%  -                -               פיקוח עירוני

 24.38% 22.53%  15,204      82            כ שרותים מקומיים"סה

 שרותים ממלכתיים 

 3.67% 3.57%  2,289        13            מנהל חינוך

 30.44% 31.87%  18,985      116          חינוך

 4.33% 4.67%  2,703        17            תרבות

 0.14% 0.27%  87             1              בריאות

 12.45% 15.11%  7,762        55            רווחה

 0.00% 0.00%  -                -               איכות סביבה

 0.25% 0.27%  153           1              קליטת עליה

 51.28% 55.77%  31,979      203          כ שירותים ממלכתיים"סה

 מפעלים 

 0.00% 0.00%  -                -               מים

 4.53% 5.49%  2,827        20            נכסים

 0.00% 0.00%  -               התחבור

 0.00% 0.00%  -                -               מפעלים אחרים

 4.53% 0.00%  2,827        20            כ מפעלים"סה

  22,721      200          גימלאים 

          

         564      85,083  97.25% 100.00% 
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  : וך הטבלאות לעיל עולה כי מת

 2בערד רק (שיעור ההוצאה על נבחרים בעיריית ערד נמוך שהשתיים האחרות  2013בשנת  .1

 .נבחרים בשכר גם בעיריית ערד 3כבר יש  2015בשנת , )נבחרים שקיבלו שכר בשנה זו

 31משרות בעוד שבמגדל העמק רק  59-סך המשרות בהנהלה וכלליות בערד ודימונה מנה כ .2

 ).20% - שיעור עלות השכר מכלל שכר העובדים דומה בכל העירות בסך כ(רות מש

  :בפרק שירותים מקומיים שונות מהותית במספר העובדים בעיריית ערד בפרמטרים הבאים  .3

מחלקה/עיר  דימונה  מגדל העמק ערד 

 תברואה
           

53  
                 

25  
           

41  

  תכנון ובניין עיר
   

6  
                 

11  
           

15  

 נכסים ציבוריים
           

63  
                 

18  
             

7  
  

בבדיקת הרכב ההוצאות נמצא כי ההוצאות בכללותן : ניתוח הפרשים תברואה   .א

ערד מכאן ההוצאה סבירה בהינתן שבעיריית . דומה בין שלושת העיריות) פעולות+שכר(

 .אין מיקור חוץ של עבודות תברואה

בהמשך לרפורמה לחוק תכנון וגביה נקלטו בעיריית : ניתוח הפרשים תכנון ובניין עיר   .ב

 .מכאן נראה שההפרש נמחק ברובו. עוד שלושה עובדים 2014-2015ערד בשנת 

נים לעיריית ערד הסכם ייחודי למתן שירותי גינון לבניי –ניתוח הפרשים נכסים ציבוריים   .ג

בנוסף בעירייה אין מיקור חוץ , מכאן ההסבר לרוב ההפרש במספר העובדים. בבניה רוויה

ראה דוח מפורט על מחלקות אלה בדוח מבקר העירייה לשנת (של נושא הגינון והאחזקה 

2014.( 

  :  בפרק שירותים ממלכתיים שונות מהותית במספר העובדים בפרמטרים הבאים  .4

 דימונה  מגדל העמק ערד מחלקה/עיר

 תרבות
           

12  
                   

2  
           

17  
  

  .עובדי הספרייה העירונית –תרבות בערד 

  . ולא נכלל בהיקף ביקורת זבנושא נכסים ניתוח ההפרשים 

 

  :  בפרק מפעלים שונות מהותית במספר העובדים בפרמטרים הבאים  .5

  

 דימונה  מגדל העמק ערד מחלקה/עיר

 נכסים
              

-  
                 

10  
           

20  
  

  .ולא נכלל בהיקף ביקורת זבנושא נכסים ניתוח ההפרשים 
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  :התפלגות שכר 

 עיריית ערד 

 
2013 2012 

 אחוז סכום אחוז סכום סוג תשלום

 49.53%  28,947       50.18%  31,236     שכר משולב כולל הפרשים

 6.45%  3,769         6.29%  3,913       שעות נוספות

 0.00%  -                 0.00%  -               פיצויי פיטורין

 3.10%  1,811         3.00%  1,866       אחזקת רכב

 16.11%  9,414         15.42%  9,600       תשלומי פנסיה

 0.00%  -                 0.00%  -               ל"אש

 7.68%  4,489         7.37%  4,590       ..)ביגוד , הבראה(תשלומים שונים 

 82.86%  48,430       82.26%  51,205     כ שכר ותשלומים"סה

 2.86%  1,669         3.03%  1,883       תשלומי ביטוח לאומי 

 8.10%  4,732         8.57%  5,337       קופת גמל מעביד

 6.19%  3,615         6.14%  3,822       מס מעסיקים ומס שכר 

 0.00%   0.00%  -               עלויות מעביד אחרות

 17.14%  10,016       17.74%  11,042     כ נלוות"סה

 

        

 100.00%  58,446       100.00%  62,247      כ כללי"סה
  

  

 עיריית מגדל העמק

2013 2012 

 אחוז סכום אחוז סכום סוג תשלום

 44.38%  21,466     45.50%  23,796     שכר משולב כולל הפרשים

 3.44%  1,662       3.31%  1,733       שעות נוספות

 0.46%  222          0.28%  146          פיצויי פיטורין

 0.00%  1,513       0.00%  1,675       אחזקת רכב

 27.81%  13,454     25.98%  13,588     תשלומי פנסיה

 0.00%  -               0.00%  -               ל"אש

 4.60%  2,224       5.07%  2,653       ..)ביגוד , הבראה(תשלומים שונים 

 83.81%  40,541     83.35%  43,591     כ שכר ותשלומים"סה

 2.45%  1,183       2.64%  1,379       אומיתשלומי ביטוח ל 

 7.52%  3,638       7.82%  4,088       קופת גמל מעביד

 6.22%  3,009       6.19%  3,239       מס מעסיקים ומס שכר 

 0.00%  -               0.00%  -                עלויות מעביד אחרות

 16.19%  7,830       16.65%  8,706       כ נלוות"סה

 

        

 100.00%  48,371     100.00%  52,297     כ כללי"סה
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 עיריית דימונה 

2013 2012 

 

 אחוז סכום אחוז סכום

 סוג תשלום

 44.64%  34,673     44.86%  35,208     שכר משולב כולל הפרשים

 3.31%  2,574       3.42%  2,683       שעות נוספות

 1.04%  811          0.55%  433          פיצויי פיטורין

 4.78%  3,710       4.47%  3,509       אחזקת רכב

 26.34%  20,464     26.90%  21,109     תשלומי פנסיה

 0.21%  166          0.22%  172          ל"אש

 3.95%  3,072       4.10%  3,220       ..)ביגוד , הבראה(תשלומים שונים 

 84.28%  65,470     84.52%  66,334     כ שכר ותשלומים"סה

 

 2.58%  2,003       2.67%  2,098       תשלומי ביטוח לאומי 

 7.00%  5,438       6.37%  5,000       קופת גמל מעביד

 6.14%  4,768       6.13%  4,812       מס מעסיקים ומס שכר 

 0.00%  -               0.31%  242          עלויות מעביד אחרות

 15.72%  12,209     15.48%  12,152     כ נלוות"סה

 

        

 100.00%  77,679     100.00%  78,486     כ כללי"סה
  

  

  : הנתונים לעיל בולטות הנקודות הבאות מתוך השוואת 

גבוה מכלל עלות השכר  דבר המצביע ) וותק, שכר יסוד(בסיסי בעיריית ערד שיעור השכר ה .1

 . על העובדה שמספר הגמלאים בערד הוא הנמוך ביותר

מבחינת , בעיריית ערד שיעור שעות נוספות כמעט כפול מאשר בשתי העיריות האחרות .2

-לעומת עיריית דימונה כ, ₪ארבעה מילון  -עלויות רכיב שעות נוספות בעיריית ערד מגיע לכ

  .מיליון בלבד 1.6 -מיליון ולעיריית מגדל העמק כ 2.5

  

שיעור רכיב השעות הנוספות בעיריית ערד הינו חריג מהותית לעומת שתי : ממצא  - 

הדבר מתבטא גם בעלויות רכיב שעות נוספות שבעיריית ערד ,  העיריות האחרות

ת מגדל מיליון ולעיריי 2.5- לעומת עיריית דימונה כ, ₪ארבעה מילון  -מגיע לכ

 .מיליון בלבד 1.6 - העמק כ

 

ובכך . מומלץ להקטין את רכיב השעות הנוספות כמקובל בעיריות האחרות: המלצה  - 

 . גם להקטין עלויות לעירייה

  

לעומת הערים , )16%-כ( שיעור ההוצאות לשכר גמלאים נמוך משמעותית בעיריית ערד .3

 ).26%- כ(האחרות 
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 - 2מטרת ביקורת מספר  5.2

 .2014ירייה בתוכנית התייעלות משנת בחינת עמידת הע

 

 נקודות מרכזיות בתוכנית ההתייעלות 5.2.1

  

הסכם לתוכנית התייעלות מועצת העיר  אישרה 13/08/2014במליאה שלא מן המניין מתאריך 

  . שנחתם מול המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים, לעירייה

  

  .2017שנת מטרת ההסדר היא להביא את הרשות לאיזון התקציב השוטף החל מ

סיימה העירייה את שנות התקציב  2012-2015כמוצג בפרק הקודם בכל השנים בבדיקת הביקורת 

מהווה חריגה מבחינת , דבר שמעבר שמעמיס חובות על השנים הבאות, בגרעון בתקציב השוטף

  .הסכם ההתייעלות נועד להסדיר את החריגה. משרד הפנים

  

מענק איזון הוא (ממשרד הפנים שאינו חלק ממענק לאיזון העירייה הצהירה כי ידוע לה שכל סיוע 

מותנה בעמידה בהסדר , )מענק שמעביר משרד הפנים על פי מפתח מוגדר לכלל הרשויות במדינה

  .ההתייעלות על כל שלביו ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו

  

  : בהסכם ההתייעלות התחייבה העירייה בין השאר ל 

במידה ויתברר כי ההכנסות נמוכות , ט באבני הדרךלעמוד בתקציב ההכנסות כמפור  .א

על מנת לעמוד ביעדי התקציב , מהמוגדר באבני הדרך על העירייה להקטין הוצאות

 .השוטף

  :שימומנו על ידי אישור הלוואות לעירייה , אבני דרך מבחינת תקציב שוטף 

  

  גרעון תקציב שוטף  שנה

  מיליון 6.5  2014

  מיליון 5  2015

  יוןמיל 3  2016

  אפס  2017

 

 

כל שינוי צריך לקבל אישור משרד , לעמוד בתקציבים בכל השנים בהתאם לתוכנית  .ב

 .הפנים

  

  

  )ללא הכנסות מועדת גבולות וללא פעילות מותנה בהכנסה(תקציבים חזויים 
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  2014  2015  2016  2017  שנה

  146,287  147,130  140,156  151,456  ח"תקציב באלש

 

 .כמוגדר בתוכנית, יעמוד על חוב מתגלגלהגרעון המצטבר יוקטן ו  .ג

  :צפי גרעון נצבר 

  ח"סכום באלש  שנה

  17,585  31/12/2013גרעון נצבר חזוי עד 

  6,500  2014גרעון שוטף חזוי לשנת 

  5,000  2015גרעון שוטף חזוי לשנת 

  3,000  2016גרעון שוטף חזוי לשנת 

  )12,003(  הפחתת חוב מתגלגל

  20,082  יתרת גרעון לטיפול

  

  :הסדר מוצע לכיסוי גרעון באמצעות הלוואות לזמן ארוך

  ח"סכום   באלש  שנה

  20,082  יתרת גרעון לטיפול

  )6,500(  2014הלוואה בשנת 

  )5,000(  2015הלוואה בשנת 

  )3,000(  2016הלוואה בשנת 

  )5,582(  הקטנה באמצעות יעדים נוספים

  0  כ"סה

  

  :יעדים נוספים 

הלוואה   סכום  יעדים נוספים

  ח"באלש

  2,000  משרות 10מצמום 

  500  ^הפחתת שעות נוספות 

  500  הקטנת מספר גנים עודפים

  1,000  עדכון חוקי עזר

  1,082  תיקון ליקויים ביקורת חריגות שכר

  )5,582(  כ"סה
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  : בכל שנה , הפחתת שעות נוספות לפי העלויות הבאות^ 

  ח"הפחתת שעות נוספות באלש  שנה

2014  610  

2015  360  

2016  60  

2017  60  

  1,090  כ"סה

 

העירייה מתחייבת לא לקלוט משרות חדשות שאינן מתוקצבות במלואן או בחלקן על ידי   .ד

חינוך  , סך המשרות המאושרות ללא גמלאים(אלא באישור משרד הפנים , משרד ממשלתי

 ).90ורווחה הוא 

 

 :תנאי משנה   .ה

 .2899החלטת ממשלה  על פי, לעמוד בשיעור גביה מינימלי -

 .חיוב ארנונה לכל הפחות בתעריפי המינימום המוגדרים בתקנות -

 .ביטול הנחות לא חוקיות -

 .לגבות חובות נבחרים ועובדים בגין ארנונה ומים -

ידי אגף שכר וכח  ככל שיתגלו בביקורת על, ביטול חריגות שכר שניתנו שלא כחוק -

  .אדם ברשויות המקומיות
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  2015-2014ייה בתוכנית ההתייעלות בשנים בחינת עמידת העיר 5.2.2

  

  

  :ככלל העירייה לא עמדה באבני הדרך של תוכנית ההבראה ברוב הנושאים 

למרות קבלת מענקים מיוחדים וקבלת סכומים (הסתיימו בגרעון שוטף  2014,2015שנים , כך

  ).מסוימים על פי החלטת ועדת הגבולות סכומים שלא נכללו בתוכנית

  .עליות השעות הנוספות בהתאם לתוכנית לא הוקטנו, כך

  .כמוגדר בתוכנית, תקנים 10 -לא הוקטן כח האדם בעירייה לכל הפחות ב, כך

   

  .כמו כן טרם נערכה בעירייה ביקורת שכר מטעם אגף שכר וכח אדם ברשויות המקומיות

  

  :ככלל העירייה לא עמדה באבני הדרך של תוכנית ההבראה ברוב הנושאים : ממצא  - 

למרות קבלת מענקים (הסתיימו בגרעון שוטף  2014,2015שנים  ,כך

מיוחדים וקבלת סכומים מסוימים על פי החלטת ועדת הגבולות סכומים 

  ).שלא נכללו בתוכנית

  .יות השעות הנוספות בהתאם לתוכניתולא הוקטנו על, כך

כמוגדר , תקנים 10 - לא הוקטן כח האדם בעירייה לכל הפחות ב, כך

  .בתוכנית

העירייה עמדה בחלק מהיעדים ואף אושרו לה חלק מההלוואות : ובת המבוקר תג

העירייה מקיימת התנהלות שוטפת מול משרד הפנים ,  2015 -ו 2014במהלך שנת 

  . בנושא ופועלת בהתאם לסיכומים עם נציג המשרד

  . התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

כנן תקציב ולקיים תוכנית פעולה לעמידה באבני הדרך בתוכנית מומלץ לת: המלצה  - 

  .אחרת העירייה מסתכנת בהטלת סנקציות של משרד הפנים, ההתייעלות
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 תמצית מנהלים 6

 

למרות ובנוסף לנטילת , על פי מדיניות הנהלת העירייה הסתיים התקציב העירוני בגרעונות

  .ףהלוואות בסכומים מהותיים לשם איזון התקציב השוט

התנהלות זו הביאה לנטל על התקציבים השוטפים לשנים הבאות לאור לוחות הסילוקין הב 

  . שנתיות של ההלוואות שנלקחו

משמעותה נטילת , תוכנית ההתייעלות שנחתמה על מנת לסגור את הגרעון הנצבר של העירייה

  . אשר יחריפו את המגמה של נשיאת הנטל בשנים הבאות, הלוואות נוספות

  

והמגמה של הירידה , ממגורים ומעסקים, מקורות ההכנסה הקיימים בתחומי העירייה לאור

והן מבחינת הגירה של תושבים הזכאים להנחות , במקורות אלה הן מבחינת סגירת עסקים

תאלץ העירייה להתנהל בתקציבים , נראה כי אם לא יימצאו מקורות הכנסה חדשים, ארנונה

אומנם החלטות ועדת הגבולות בנושא הארנונה . ורה נאותהשלא יאפשרו מתן שירות לתושב בצ

אך הכנסות אלה , והלאה 2015הביאו לעליה בהכנסות משנת , ממישור רותם ומבסיס נבטים

  . עדיין לא הביאו את העירייה לעצמאות כלכלית ולרווחה תקציבית

  

ויקטים פר(מכאן מומלץ כי העירייה תקיים תוכנית סדורה להגדלת מקור ההכנסות שלה 

ולא תבחר בדרך של לקיחת , )'יוקמו בעיר וכד/החלטות ממשלה לטובת עסקים שיעברו, מניבים

  . כמקור מימון אשר מהווה נטל לשנים הבאות, הלוואות נוספות

  

  : להלן עיקר ההמלצות בהתאם לממצאי הדוח 

 .ניתוח והשוואת נתונים כספיים - 1מטרת ביקורת מספר 

 

ל איזון תקציבי על מנת שלא להעמיס התחייבויות על השנים מומלץ לשמור ע: המלצה  6.1

 .הבאות

מומלץ לתכנן ולנהל תקציב ראלי לאורך כל שנת התקציב ובכך להימנע : המלצה   6.2

 . מהפתרון הקל של עדכון התקציב בהתאם לביצוע בפועל

מומלץ לבנות תוכנית כלכלית להקטנת עומס המלוות הכולל על מנת לשפר את : המלצה  6.3

 . ה העתידי של העירייהמצב

מומלץ לבנות תוכנית פעולה אסטרטגית לשינוי המגמות העולות מהדוחות : המלצה  6.4

אשר אם ימשכו לאורך זמן תקציב העירייה לא יוכל לתת מענה לדרישות , הכספיים

  . השירות שעל העירייה לספק

  

 ניתוח סעיפים בהם שונות גבוהה בין הרשויות הנבחנות
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לסוג מסוים של לפחות בחון דרכים להפוך את העיר אטרקטיבית מומלץ ל: המלצה  6.5

זאת כחלק מתוכנית , על מנת להגדיל את הכנסות הארנונה שאינה ממגורים, עסקים

 .אסטרטגית אשר תגדיר את הכיוונים שהעירייה רוצה במימושם

, מומלץ לנתח את משמעות ההפרשים בהוצאות לפעולות חינוך בין הערים: המלצה  6.6

היא כתוצאה , האם העובדה ששיעור ההוצאה על פעולות חינוך הוא הנמוך בערד ולהבין

או מהעובדה שחלק ניכר ממערכת החינוך בערד שייכת , מהרכב גילאי האוכלוסייה

 .או ממדיניות עירונית המתבטאת בתקצוב הנושא, לזרם הרשמי שאינו מוכר

יון הוצאות שגוי בדוחות האם נובע ממ, מומלץ לבחון לעומק את קיום ההפרש: המלצה  6.7

 93האם הוצאות בגין קאנטרי וקולנוע יש למיין לסעיף , הכספיים של עיריית ערד

, כמו כן מומלץ לבחון מיון שונה למחלקת הביצוע העירונית, )תחת מפעלים –נכסים (

כמו כן מומלץ לבחון את . 74שתפקידה דומה יותר למחלקת ההנדסה מאשר לסעיף 

על מנת לאפשר , ת בכלל ושעות המושקעות באירועי עירייה בפרטנושא השעות הנוספו

ראה דוח ביקורת על מחלקת האירועים (העמסת הוצאות על המחלקות הרלוונטיות 

 ). בדוח זה

תוצאת הבדיקה , מומלץ לבחון את נושא הפרשי ההוצאות בנושא הגינון לעומק: המלצה  6.8

האם וכמה , הסברים לשאלהלא סיפקה פתרונות ו 2015של מחלקת הגזברות לשנת 

 . פרויקט הסדר הגינון גרעוני

ובכך גם . מומלץ להקטין את רכיב השעות הנוספות כמקובל בעיריות האחרות: המלצה  6.9

  . להקטין עלויות לעירייה

  

  2015-2014בחינת עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות בשנים - 2מטרת ביקורת מספר 

  

ם תוכנית פעולה לעמידה באבני הדרך בתוכנית מומלץ לתכנן תקציב ולקיי: המלצה  6.10

  .אחרת העירייה מסתכנת בהטלת סנקציות של משרד הפנים, ההתייעלות
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 רקע  –כללי  .1

  

פן מתבצעות באו) שלא באמצעות מכרז(מחלקת רכש צרכה להבטיח כי רכישות העירייה 

תוך קיום תחרות אמיתית בין ספקים המבטיחה לעירייה עלות , אובייקטיבי מקצועי ושוויוני

זאת  ,מוצרים ושירותים במחירי שוק ושמירה על מנהל תקין וטוהר המידות בכלל התהליך

  : באמצעות מגוון פעולות כגון 

ים לעבודה כולל מערך משוב של ספק, מאגר ספקים לכל נושא רכשועדכון שוטף של קיום   .א

 .מול העירייה

מספר ההצעות שיש לקבל לפני החלטה על ספק (קיום הליך מוסדר לקבלת הצעות מספקים   .ב

כיצד מונעים ניגוד עניינים ומבטיחים עמידה , סודיות -כיצד ההצעות מתקבלות , זוכה

 ).ברגולציה הרלוונטית לרכישה

כיצד נבחר , ע בין ההצעותמה הבדיקות שיש לבצ(ום הליך מובנה לבחירת הספק הזוכה קי  .ג

  ).הספק הזוכה וכיצד ההליך מתועד

קיום הליך המבטיח את זכויות העירייה לקבלת תמורה מיטבית לכספים ששולמו עבור   .ד

דרישת קיום ביטוחים מהספק במקרים , כריתת הסכמים רלוונטיים מול הספקים( הרכישה

מנגנון להבטחת איכות , תשירו/מנגנון קנסות על איחור באספקת העבודה, הרלוונטיים

 . )שירות שנרכש/המוצר

  

 12 -בשנים האחרונות רכשה העירייה באמצעות הליך הרכש מוצרים ושירותים בגובה של כ

  . בכל שנה₪ מיליון 

  

והן כמשקיף בועדות , )מחלקת מבקר העירייה(בליווי פעילות המחלקה לאורך שנים הן כלקוח 

בפועל התעוררו שאלות שונות לגבי , וסדרה באופן מלאהסתבר כי פעילות המחלקה לא ה, הרכש

  . אופן ההתנהלות הנכון והמקובל בנושאים רבים

  

כמות כח האדם במחלקה ואי קיום הכשרות מסודרות לעובדות המחלקה לאורך , אופן העבודה

כאשר מהות פעילות , הביאו למצב בו רוב העבודה המבוצעת היא בירוקרטית טכנית, שנים רבות

  . לא תמיד מתקיימת כמצופה ממחלקת רכש מקצועית, ת הרכש המפורטת מעלהמחלק

  

בחרתי לקיים , לאור חשיבות הנושא ותרומתו הפוטנציאלית להתנהלות יעליה וחסכונית בעירייה

  . ביקורת במחלקה ובהתנהלות ועדת הרכש בעירייה
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 מטרות הביקורת .2

 .התנהלות שוטפת בנושא הרכש בעירייהבחינת  .1

 . ת התנהלות שוטפת  במחסני העירייהבחינ .2

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים 

 . של העירייה הממוחשב בדיקת מערך הרכש .1

 .סקירת פרוטוקולים של ועדות רכש .2

 .מדגם של הליכי רכש בתחומים שונים ובתקופות שונות .3

 . השתתפות כמשקיף בועדות רכש .4

 .אוגדן העיסוקים ברשויות המקומיות מטעם משרד הפנים סקירת .5

 .סיור במחסני העירייה ובהליך ספירת המלאי .6

  :ראיונות עם  .7

 .גזברית העירייה –רינה יוסף    .א

 .מנהלת הרכש בעירייה –חדוה ניפרבסקי   .ב

 . מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות –מיכאל שריקי   .ג

 .עובדות מחלקת הרכש  .ד

 .ע ואבטחת מידעמנהלת מערכות מיד -אירית כהן   .ה

 .מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות –מיכאל שריקי   .ו

 .מחסנאי העירייה במחלקות האחזקה והגינון  .ז
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 הממצאים עיקרי .4

  

  .בנושא הרכש בעירייה שוטפת התנהלות בחינת 1 מספר ביקורת מטרת

  

הנוהל ,  שנים 11בעיריית ערד לא הוגדרה מדיניות רכש וניהול מחסנים זה : ממצא . 1.ב

ואינו מסדיר  2004ים המסדיר את התנהלות הטכנית של פעולות הרכש נכתב בשנת הקי

מגוון אפשרויות לגבי , לדוגמא מבחינת מספר הצעות מחיר שיש לקבל, נושאים מהותיים

אילו בדיקות יש לקיים על מנת להחליט על , )מתייחס למעטפות בלבד(כיצד יש לקבלן 

ות מחלקת הרכש הינן טכניות בהתאם לנוהג כך שכיום עיקר פעול. 'הספק הזוכה וכד

בפועל הנוהג לא עוסק במהות המקצועית , שהתגבש במהלך השנים שהינו נוהג חסר

רכישות במחירי , שירות/הבטחת איכות המוצר(שבאחריות מחלקת הרכש וועדת הרכש 

 ).'קיום תחרות באמצעות קבלת מספר בקשות מספקים משתנים וכד, שוק

  .בוצע הליך של עדכון הנוהל 2015נת בש: תגובת המבוקר

  

ראה דוחות (לפחות בנושא עבודות קבלניות מתקיים כשל שוק בנושא הרכש : ממצא . 2.ב

כשל המתבטא באי קבלת הצעות מחיר כלל , וכן בנושאים אחרים, )ביקורת שנים קודמות

 זאת לאורך, או קבלת הצעות ממספר מועט של ספקים קבועים, או קבלת הצעת יחיד

 . שנים

מחלקת הרכש באופן יזום וקבוע אחת לשנה מפרסמת בעיתונות : תגובת המבוקר

  .קבלנים/רשם בספר הספקיםיהמקומית פניה לקבלנים  וספקים להגיע ולה

מחלקת הרכש . הודות לפרסום מגיעות למחלקת הרכש עשרות פניות מקבלנים שונים

  . ספקים/מאגדת את כל הפניות בספר קבלנים

פונה באופן יזום לעמיתיה ברשויות המקומיות באזור לצורך קבלת  מנהלת רכש

היא מקיימת פגישות יזומות עם הקבלנים בשיתוף . המלצות ופרטים של קבלנים שונים

  . עם מנהלי המחלקות הרלוונטיים

הביקורת מכירה את הפעולות המתוארות : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

ל לתיקון הליקויים מדוחות "בעו מהוראות מנכבתגובת המבוקר חלקן לפחות נ

לא קיים  2015במבחן התוצאה בשנת . הביקורת לשנים קודמות בנושא כשל השוק

שינוי מהותי בשיעור הקבלנים החדשים המגישים הצעות למכרזים לעבודות 

  .קבלניות

  

 אי, מחלקת הרכש לא מקיימת משוב ספקים לגבי התנהלות העירייה מולם: ממצא . 3.ב

חוויה , קיום משוב כאמור אינו מאפשר לשפר את חווית הספק בעבודה מול העירייה

סביר כי חלק מהקושי לקבל . ספקים אחריםקובעת את תדמית העירייה גם בעיני אשר 
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נובע מתדמית העירייה בהתנהלות מול , הצעות מחיר ואי השתתפות של ספקים שונים

 ). 'יות ותלונות וכדמענה לבע, תשלום, מקצועיות, פיקוח(הספק 

  .החלטה לגבי הצורך בקיום המשוב הינה החלטה של מדיניות ההנהלה: תגובת המבוקר

, לדעת הביקורת אין כל צורך בהחלטת הנהלה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

משוב ספקים הוא באחריות מחלקת הרכש שהיא המחלקה המקצועית בעירייה 

  .לנושא

  

כך לא ניתן לזהות לדוגמא , ם ניטור וניתוח של דוחות הרכש השנתייםלא מתקיי: ממצא . 4.ב

ולא , רב שנתיים/תחומים בהם יעיל יותר וסביר אף זול יותר לקיים חוזים שנתיים

או תחומים בהם הסכומים , להתנהל באופן של הוצאת עשרות הצעות מחיר לאורך השנה

 . המוצאים מחייבים יציאה למכרז

רכש הגוזל  –לפי עקרון פרטו (ת הרכש ערכה מיפוי של הרכישות מנהל: תגובת המבוקר

קווים (הסעות : בעקבות המיפוי יש הסכמי מסגרת בנושאים הבאים). הרבה תשומות זמן

איסוף , איסוף נייר לבן, ציוד מחשבים, השכרת גנרטורים, )משלוחים(מוניות , )קבועים

ם אלה מחלקת הרכש יצאה בבקשות בימי.   חומרי ניקוי  ועוד, ציוד משרדי, בקבוקים

השכרת , אישורי קונסטרוקציה, הקמת במות: להצעות מחיר להסכמים שנתיים בתחומים

  .השכרת מחסומי לחץ, מסכים ומקרנים

כאמור לא . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

, עקרון פרטו ותשומות זמןהתגובה מתייחסת ל, מתקיים ניטור וניתוח של דוחות הרכש

, יתכן כי לא מזוהים תחומים רלוונטיים, אך מאחר ואין דיווח שעתי של עובדי המחלקה

, הזמנות לפי ספק או מחלקה פרמפרטים מסתן לזהות בקלות בדוחות ממוחשבים השני

  .'סכומי הזמנות וכד

  

ואספקה בנושא ניהול בניגוד להגדרות אוגדן העיסוקים לעניין משרת מנהל רכש : ממצא . 5.ב

מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש בעיריית ערד לא אחראית ולא , מצאי ברשות המקומית

 : מנהלת את תחומי האחריות הבאים

  . תכנון תקציב ותוכנית עבודה בשיתוף עם הנהלת העירייה# 

  ).למעט מחסן ציוד משרדי(הקמה ותפעול של מחסני העירייה # 

  .מתנהלים בניהול עצמיהשל מוסדות החינוך לא מרכזת את נושא הרכש # 

  .לא מייצגת את מחלקת הרכש בוועדת המכרזים#  

  . לא מבצעת הערכת ספקים# 

על פי פקודת , כמו כן. השתתפות מנהלת הרכש נקבעת לגופו של מכרז: תגובת המבוקר 

  .א השתתפותה אינה נדרשת 148העיריות סעיף 

 . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת הביקורת 
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רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(לתקנות העיריות  6בניגוד לסעיף : ממצא . 6.ב

את ההזמנות (לא מבוצעת תחזית ותוכנית צריכה בכל רבעון , 1998 –ח "התשנ, )טובין

  ).יוזמות המחלקות באופן שוטף על פי הצורך

     

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(לתקנות העיריות  7 בניגוד לסעיף: ממצא . 7.ב

לא קבעה ועדת הרכש את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה , 1998 –ח "התשנ, )טובין

  .לתקנות 6כאמור בסעיף , התקופתי

  

  

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(העיריות בניגוד למוגדר בתקנות : ממצא . 8.ב

תקופת , מועדי אספקהטופס ההזמנה בעירייה לא כולל ,  1998 –ח "תשנה, )טובין

 . אופן אריזה, תנאי משלוח, אחריות

 .יטופל מול מחלקת מחשוב: מבוקרהתגובת 

  

מנהלת מחלקת , הרכב ועדת הרכש בעיריית ערד מונה שלושה אנשים: ממצא . 9.ב

חר ומחלקת הרכש מא. היועץ המשפטי ונציגת גזברית העירייה, לוגיסטיקה ורכש

כאשר שניים משלושת חברי הועדה , מתקיים יחס הצבעה בעייתי, כפופה לגזברות

השתתף היועץ המשפטי בישיבת ועדה  2015בשנת יתרה מכך . כפופים לגזברות העירייה

ועדת הרכש מקבלת בפועל , מכאן ישיבות של הועדה במהלך השנה 69אחת בלבד מתוך 

 . ות בלבדהחלטות באמצעות נציגי הגזבר

  .ל"הרכב הועדה נקבע בהתאם לדין ולחוזרי המנכ: תגובת המבוקר

לא נקבעה , התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

החובה כי יהיה נציג גזברות ונציג , ל מגבלה למספר חברי הועדה"בדין או בחוזר מנכ

  .תן וחייב בתיקוןמכאן המצב המתואר בממצא ני. לשכה משפטית בלבד

  

אלא רק את פתיחת , הפרוטוקולים של ועדת הרכש לא כוללים אישור הזמנות: ממצא . 10.ב

הפרוטוקולים לא משקפים את בדרך כלל , תיבת ההצעות במחלקהההצעות הנמצאות ב

יתרה מכך . נהלות הדיון ולא ניתן להבין מהם את הסיבות להחלטות שהתקבלותה

 .לחברי הוועדה הפרוטוקולים לא מופצים

  . 2016יטופל בשנת : תגובת המבוקר

 

, הנוהג בועדת הרכש בעירייה הוא לנסות לקבל הצעות מחיר משני ספקים: ממצא . 11.ב

במקרים בהם ספק אחד מחזיר תשובה כי אין באפשרותו לבצע את העבודה או שאינו 

שהעביר השני ל הספק הודעתו כהצעת מחיר ולכן מכריזים ענחשבת , מעוניין בעבודה

הכרזה על זוכה כאשר יש הצעת מחיר אחת , לדעת הביקורת. כספק הזוכהכספית הצעה 

בלבד בפועל אינה מקיימת תחרויות ואינה מבטיחה כי כספי העירייה ינוהלו באופן יעיל 

 . וחסכוני
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, כאשר אין המדובר בהזמנה דחופה . מדובר במספר מקרים מצומצם: תגובת המבוקר

  .נה שוב לקבלניםמחלקת רכש פו

  . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 
  

 Xמכשיר : "למרות חוות דעת היועץ המשפטי כי אין לנסח הצעת מחיר באופן : ממצא . 12.ב

אלא יש להגדיר מוצר כעונה על קריטריונים מסוימים , "או שווה ערך, Yתוצרת חברת 

יין מתקיימים מקרים בהם הנוסח הוא בעבור מוצר מסוים עד, ולא של חברה מסוימת

 .או שווה ערך, של חברה מסוימת

 

לא קיימת כל הגדרה לבדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע על הצעות המחיר : ממצא . 13.ב

כאשר ההצעה הנוספת שונה ממנה , כך זוהו מצבים בו נבחרה הצעה זוכה, שהתקבלו

כן זוהה מקרה בו , ת ניתנו על תהליכים שונים לחלוטיןבפועל ההצעו, בצורה קיצונית

פוצלה עבודת שיפוץ למספר עבודות שונות וקבלן אחד זכה במספר עבודות בסכום כולל 

 .המחייב הליך מכרז פומבי, מעבר לסמכות ועדת הרכש

  
אומדן  רמוגד לא בהם מקרים יש עדיין, 2010 משנת עודל "מנכ הוראת למרות:  ממצא. 14.ב

 ).בעבודות עם מפרט וכתבי כמויות לדוגמא(ות העבודה על ידי מחלקות מסוימות לעל

  .מחלקת רכש תקפיד לקבל אומדן:מבוקר התגובת 

 

כאשר האומדן שונה  פסילת ההליך/דיקהלא הוגדר כלל אצבע לבנמצא כי : ממצא . 15.ב

ית במגזר הממשלתי נהוג לפסול הצעות השונות מהות(ר מסוים ועמההצעות מעל שי

 ).25%-20%(מהאומדן 

הצעה שונה במעל , קרי. יוגדר כלל אצבע בדומה לנהוג בועדת מכרזים: מבוקרה תגובת

 .מ"מו/קבלן יוזמן לשימוע –מהאומדן  %25

  
 מחיר להצעות מסודרים חוזים קיימים לא, קבלניות עבודות בנושא למעט:  ממצא. 16.ב

 ידי על להצעה לצרף שיש אחרים והצהרות למסמכים הגדרה אין וכן, שונים בנושאים

 בעבירות הרשעה אי או, משפחה קרובי על הצהרה או, עניינים ניגוד אי, כגון( הספקים

 יםאבנוש ספקים עם מתקשרת שהעירייה לכך גורם ההגדרה אי). ילדים עם לעבודה מין

ללא כל הדרישות על פי חוק וללא הגנה מתאימה במקרים בהם תתעורר בעיה , שונים

 . הספקמול 

. הגורם המוסמך ברשות לעריכת מסמכי התקשרות הינו היועץ המשפטי: תגובת המבוקר

  .אין הדבר בסמכות מנהלת מחלקת רכש

  .יבדק עם היועץ המשפטייהנושא  2016בשנת 

אחת לשנה מחלקת הרכש מבקשת מחברות ההסעות אישורי משטרה , לגבי נושא הסעות

 .לגבי הנהגים

 .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: בת המבוקר התייחסות הביקורת לתגו
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למרות חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה האוסר התקשרות רכש עם קרוב : ממצא . 17.ב

לא קיימים טפסי הצהרה לכלל הספקים בדבר אי קיום קרבה , משפחה של עובד עירייה

 ).למעט בנושא עבודות קבלניות(משפחתית לעובדי עירייה 

  2016יטופל בשנת :  מבוקרהתגובת 

  

או השירותים /אי קיום משובים מול ספקים ואי בדיקת כלל המוצרים ו: ממצא . 18.ב

אובדן ידע מקצועי , על ידי מחלקת הרכש וועדת הרכש משמעותה, שהתקבלו מהספקים

, ת על עבודה מול ספק מסוים או בחירת הצעה זוכהוחשוב לשם קבלת החלטות עתידי

 . בלבדמעבר לשיקול המחיר 

ועדת רכש נוהגת בדומה לועדת מכרזים ומקבלת את ההצעה הזולה : תגובת המבוקר

 .ביותר

אלא מחזקת , התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .כאמור בממצא, המחיר אינו חזות הכל, אותו

  

, הקבלניות העבודותעיקר ב( העבודות בהיקף גידול על הוועדה של בקרה כל אין:  ממצא. 19.ב

 מתקיים מכאן). 25% בעד העבודה את להגדיל הפרויקט למנהל מאפשר בעירייה הנוהג

 .שונות בעבודות עבודות הוספת של מגמות זיהוי ואי נוסף ידע אובדן

  

לעומת המוצר , לא קיים כל ניטור על המוצר המוגמר לדוגמא בעבודת קבלניות:  ממצא. 20.ב

כאשר נפתח (בניגוד לבקרה במקרה של קבלת מוצרים , כך. שאושר בועדת הרכש

במקרה של . במקרים רבים מוצרים בעלות זניחה, )המשלוח ונבדק מול תעודת המשלוח

אין כל פיקוח של ועדת הרכש על המוצר , עבודות קבלניות בעלות מהותית בהרבה

 . המוגמר

  
הועדה , והל על ידי ועדת הרכשבניגוד לתקנות המגדירות כי נושא הבלאי ינ:  ממצא. 21.ב

 . בעירייה לא מטפלת כלל בנושא

  2016יוסדר בשנת : מבוקרהתגובת 

 

 .ציוד השחתת או אובדן על האחראי עובד כלפי סנקציה או טיפול כל אין:  ממצא. 22.ב

  .ל ומשאבי אנוש לגיבוש כללים בנושא"תועבר בקשת להתייחסות מנכ: מבוקרהתגובת 

  

חוות דעת משפטית חיצונית בנושא עידוד רכש לאפשרות המפורטת בוד בניג: ממצא . 23.ב

ברק ' תחת הייעוץ האקדמי של פרופחוות דעת שחוברה על ידי מספר גופים ( מקומי

העירייה לא הגדירה , )בירושלים האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים  –מדינה 

 .כל קריטריונים להעדפת הספקים המקומיים ברכש הציבורי



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

60 

 

 .ד משפטית"מחלקת הרכש תפנה לקבלת חוו: מבוקרהתגובת 

  

  

  

  

  .העירייה במחסני שוטפת התנהלות בחינת 2 מספר ביקורת מטרת

 

ללא , מחלקות שונות 5באחריות , מחסנים קטנים 10עיריית ערד מנהלת מעל : ממצא . 24.ב

ם גורם ניהול מחסנים על ידי המחלקות אינו יעיל וג, משנה סדורה לניהול מחסנים

זאת לעומת ניהול מחסן ראשי על ידי , לבזבוז כוח אדם וכפילויות במוצרי מלאי

 .מקצוענים ובטכנולוגיה מתקדמת

 או מלאכה בתי השאר כל. ואחזקה גינון: פעילים מחסנים 2 ערד בעיריית: מבוקרה תגובת

 .2016 בשנת יבחן הנושא. מחסנאי ללא מחסנים

  
למעט מחסן , מטר 50י עסקים המחייב רישוי למחסנים מעל בניגוד לחוק רישו:  ממצא. 25.ב

 . אין לשאר מחסני העירייה בגודל הרלוונטי רישוי, חומרי ההדברה

  .מחלקת רכש תבדוק את הנושא עם מחלקת תברואה: מבוקר התגובת 
 

  .נמצא כי לא קיים נוהל המסדיר קליטת מיטלטלין שנתרמו לעירייה: ממצא . 26.ב

  ).כולל תרומות(נסדיר נוהל מחסנים וטיפול באינוונטר  2016שנת ב: תגובת המבוקר

  

מכאן , בניגוד לתקנות המצאי בעירייה לא מסומן בסימון שאינו ניתן למחיקה: ממצא . 27.ב

 . קיימת חשיפה לגניבת מצאי וסחר בו ביתר קלות

  .פרטי האינוונטר מסומנים במדבקות או חריטה או עטי ארטלין: תגובת מבוקר

תגובת הביקורת לא סותרת את הממצא אלא : יחסות הביקורת לתגובת המבוקר התי

  ).אינם סימונים שלא ניתנים למחיקה, מדבקות ורישום בעטים(מחזקת אותו 

  

אינה בהתאם , בניגוד לתקנות ספירת המצאי הנערכת בעירייה אחת לשנה: ממצא . 28.ב

 . לבדאלא נסמכת על דיווחי המחלקות ב, לכללי ספירת המלאי

 

על ידי מנהלת מחלקת  ותבניגוד לתקנות רמות המלאי במחסנים לא נקבע: ממצא . 29.ב

אלא על ידי מנהלי המחלקות בהן מנוהלים , לוגיסטיקה ורכש בתיאום עם הגזבר

 .המחסנים

מנהל המחלקה הרלוונטית , יחד עם זאת. יוסדר במסגרת נוהל מחסנים: תגובת מבוקר

 .עתו לגבי רמת המלאיהינו גורם שיש להתחשב בד
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בנושא רישום , )הנהלת חשבונות(יגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות נב: ממצא . 30.ב

העירייה רושמת את כלל הרכישות למחסנים השונים , מלאי במחסן בלתי מוקצב

מכאן ספרי העירייה ודוחותיה . כהוצאה בתקציב השוטף של המחלקות המזמינות

בהתאם לכללי החשבונאות , את פעולות העירייה במובן זהלא משקפים ,  הכספיים

 .המקובלים ברשויות המקומיות

 

 מחסנים ניהול של מרקע בא אשר, חדש מחלקה מנהל של יוזמה בעקבות:  ממצא. 31.ב

 : השאר בין בנושא ההתנהלות לשיפור רבות פעולות נעשו, מתקדם

שקי , פחי צבע(ויים לשימוש זוהו ונגרעו פריטים רבים שפג תוקפם ולא היו כבר רא  .א

 ...).מלט

לדוגמא (קרי לא ברי שימוש לעירייה , פריטים שהינם מלאי מת, זוהו וטרם נגרעו  .ב

 ).חלקי חילוף למערכות אלקטרוניות שכבר לא בשימוש העירייה

 .זוהו חוסרים רבים בפריטים מסיבת הנפקה ללא רישום  .ג

גם ההליך , רו הליך דומהלא עב, מחלקות העירייה האחרות בהן נמצאים מחסנים

  .במחלקת האחזקה טרם הושלם ולא הוקצו לו המשאבים המלאים

  

לא קיים כל נוהל לבקרה שתאשר כי פריטים שנמשכים על ידי העובדים : ממצא . 32.ב

אין כל כללים בטיפול . אכן שימשו אותם בעבודה בפועל לשמה נמשכו, מהמחסנים

 . משומשים הממוחזרים ומוחזרים למחסניםבשאריות מהפרטים שנמשכו וכן מפריטים 

 המחלקות מנהלי ובאישור ידי על מבוצעות מהמחסנים הפריטים משיכות: מבוקר תגובת

 .שנמשכו בחומרים שימוש לבדוק אחריותם. הצוותים וראשי המקצועיים

כפי . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

מן הראוי כי תתקיים בקרה , פירת מלאי על ידי מחלקת הרכששמתקיימת הבקרה של ס

 . המשפיע ישירות על המלאי וכמויות הרכש למחסנים, גם על נושא זה

  

אין כל בקרה על כניסות , מפתחות המחסנים נמצאים ברשות מספר אנשים:  ממצא. 33.ב

כאן מ, )שעות הערב, חופשה, מחלה(אנשים למחסן כאשר המחסנאי לא נמצא במקום 

  . קיימת חשיפה להעלמות פריטי מלאי ללא כל פיקוח או רישום
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 פרוט הממצאים .5

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

  .בנושא הרכש בעירייה התנהלות שוטפתבחינת 

 

  כללי 5.1.1

  

ניהול , הסדר רכישות(הוסדר בחקיקה בתקנות העיריות , שלא במסגרת הליך מכרזרכש נושא ה

במטרה זאת , 2/99ל משרד הפנים "וכן בחוזר מנכ, 1998-ח "תשנה )רישום וניהול טובין, מחסנים

   .")ל"חוזר מנכ" -ו" התקנות"להלן ( חסכונית ושוויונית, ליצור כללים להתנהלות יעילה

  

  

מתבצעות ) שלא באמצעות מכרז(להבטיח כי רכישות העירייה  וועדת הרכש אמורותמחלקת רכש 

קיום תחרות אמיתית בין ספקים המבטיחה לעירייה תוך , באופן אובייקטיבי מקצועי ושוויוני

זאת  ,עלות מוצרים ושירותים במחירי שוק ושמירה על מנהל תקין וטוהר המידות בכלל התהליך

  : באמצעות מגוון פעולות כגון 

כולל מערך משוב של ספקים לעבודה , קיום ועדכון שוטף של מאגר ספקים לכל נושא רכש  .א

 .מול העירייה

מספר ההצעות שיש לקבל לפני החלטה על ספק (סדר לקבלת הצעות מספקים קיום הליך מו  .ב

כיצד מונעים ניגוד עניינים ומבטיחים עמידה ברגולציה , כיצד ההצעות מתקבלות, זוכה

 ).הרלוונטית לרכישה

כיצד נבחר , מה הבדיקות שיש לבצע בין ההצעות(ום הליך מובנה לבחירת הספק הזוכה קי  .ג

  ).יך מתועדהספק הזוכה וכיצד ההל

קיום הליך המבטיח את זכויות העירייה לקבלת תמורה מיטבית לכספים ששולמו עבור   .ד

דרישת קיום ביטוחים מהספק במקרים , כריתת הסכמים רלוונטיים מול הספקים( הרכישה

מנגנון להבטחת איכות , שירות/מנגנון קנסות על איחור באספקת העבודה, הרלוונטיים

 . )שירות שנרכש/המוצר

  

נוהל ה , שנים 11ה מדיניות רכש וניהול מחסנים זה בעיריית ערד לא הוגדר: ממצא  - 

ואינו מסדיר  2004נכתב בשנת  הרכש פעולות הטכנית של המסדיר את התנהלותהקיים 

מגוון אפשרויות לגבי , מבחינת מספר הצעות מחיר שיש לקבללדוגמא , נושאים מהותיים

אילו בדיקות יש לקיים על מנת להחליט על , )בדמתייחס למעטפות בל( כיצד יש לקבלן

כך שכיום עיקר פעולות מחלקת הרכש הינן טכניות בהתאם לנוהג . 'הספק הזוכה וכד

בפועל הנוהג לא עוסק במהות המקצועית , שהתגבש במהלך השנים שהינו נוהג חסר
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 רכישות במחירי, שירות/הבטחת איכות המוצר(שבאחריות מחלקת הרכש וועדת הרכש 

 ).'קיום תחרות באמצעות קבלת מספר בקשות מספקים משתנים וכד, שוק

  .בוצע הליך של עדכון הנוהל 2015בשנת : תגובת המבוקר

 

נוהל המסדיר את פעולת מדיניות רכש וניהול מחסנים וכן מומלץ להגדיר : המלצה  - 

התקשרות בנושא , של משרדי הממשלה 7.8.3ם "תכ דוגמת הוראת, מחלקת הרכש

מומלץ לקבוע את הדרישות המקצועיות מהמחלקה , בנוסף .₪  50,000מקוצר עד  בהליך

תוך הגדרת מהות העבודה והפניית עיקר המשאבים של עובדי המחלקה למימוש 

 .הדרישות שיוגדרו

 

ראה דוחות (לפחות בנושא עבודות קבלניות מתקיים כשל שוק בנושא הרכש : ממצא  - 

כלל מחיר הצעות  כשל המתבטא באי קבלת, אחרים וכן בנושאים, )ביקורת שנים קודמות

זאת לאורך , ספקים קבועיםמועט של  קבלת הצעות ממספראו , הצעת יחידקבלת או 

 . שנים

מחלקת הרכש באופן יזום וקבוע אחת לשנה מפרסמת בעיתונות : תגובת המבוקר

  .קבלנים/רשם בספר הספקיםיהמקומית פניה לקבלנים  וספקים להגיע ולה

מחלקת הרכש . לפרסום מגיעות למחלקת הרכש עשרות פניות מקבלנים שונים הודות

  . ספקים/מאגדת את כל הפניות בספר קבלנים

מנהלת רכש פונה באופן יזום לעמיתיה ברשויות המקומיות באזור לצורך קבלת המלצות 

היא מקיימת פגישות יזומות עם הקבלנים בשיתוף עם מנהלי . ופרטים של קבלנים שונים

   .מחלקות הרלוונטייםה

הביקורת מכירה את הפעולות המתוארות : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

ל לתיקון הליקויים מדוחות הביקורת "בתגובת המבוקר חלקן לפחות נבעו מהוראות מנכ

לא קיים שינוי מהותי  2015במבחן התוצאה בשנת . לשנים קודמות בנושא כשל השוק

 . המגישים הצעות למכרזים לעבודות קבלניותבשיעור הקבלנים החדשים 

 

מומלץ כי מחלקת הרכש תקיים מלאי ספקים ותתחזק אותו במיוחד בנושאים : המלצה  - 

את ייש לקיים מדיניות אקטיבית ויזומה של מצ, בהם לא מתקבלות הצעות מספיקות

 .ספקים רלוונטיים

 

אי , ירייה מולםמחלקת הרכש לא מקיימת משוב ספקים לגבי התנהלות הע: ממצא  - 

חוויה , קיום משוב כאמור אינו מאפשר לשפר את חווית הספק בעבודה מול העירייה

סביר כי חלק מהקושי לקבל . ספקים אחריםקובעת את תדמית העירייה גם בעיני אשר 

נובע מתדמית העירייה בהתנהלות מול , הצעות מחיר ואי השתתפות של ספקים שונים

 ). 'מענה לבעיות ותלונות וכד, שלוםת, מקצועיות, פיקוח(הספק 

  .החלטה לגבי הצורך בקיום המשוב הינה החלטה של מדיניות ההנהלה: תגובת המבוקר
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, לדעת הביקורת אין כל צורך בהחלטת הנהלה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  . משוב ספקים הוא באחריות מחלקת הרכש שהיא המחלקה המקצועית בעירייה לנושא

  

על מנת לשפר את , מומלץ לקיים משוב מסודר לגבי חווית הספק מול העירייה:  המלצה - 

לכאורה התנהלות העירייה ולא לגרום למצב בו ספקים נמנעים מלהגיש הצעות מחיר 

 . לאור התנהלות העירייה

  
  

  

      

על כל רכישות העירייה מתחת לסכום המחייב את  אחראית, מחלקת הרכש בעיריית ערד, כאמור

  ).נכון לתאריך הביקורת₪  160,000 -כ(רייה בהליך של מכרז העי

  

כל מחלקה בעירייה המבקשת לנצל מקור כספי בסעיף תקציבי צרכה להקים דרישה במערכת 

הדרישה צרכה לעבור מספר חתימות אלקטרוניות , )תוכנת הקונטרה(הממוחשבת של העירייה 

   .הזמנה מספקעל מנת לאפשר הנפקת 

  

  : באחריות מחלקת הרכש בעירייה לקיים הליך מסודר של תבטא הנוהג הקיים מ

  .)הצעות 2בדרך כלל (קבלת הצעות מספקים   .א

 .בחירת ההצעה הזוכה  .ב

 .הזמנה לספק הנפקתההצעה הזוכה  קביעתלאחר    .ג

מעבר למנהל המחלקה (החתימות האלקטרוניות הנדרשות להנפקת הזמנה מספק   .ד

  : על פי החלוקה הבאה , הרכישהמוגדרות על פי גובה סכום ) והתקציבאית

ל "נדרשת חתימת מנהלת הרכש ומנכ, ₪  2,500רכישות בסכום עד  .1

 . העירייה

גזברית , נדרשת חתימת מנהלת הרכש₪  2,501-7,500רכישות בין הסכומים  .2

 .ל העירייה או ראש העירייה"מנכ, העירייה

ך של הסכום ממנו נדרש הלי( 160,000ועד  7,501רכישות בסכומים שבין  .3

ל "גזברית העירייה ומנכ, מנהלת הרכש, חתימת ועדת הרכשנדרשת , )מכרז

  . העירייה או ראש העירייה

 .ה לספק הרלוונטיהעברת ההזמנה החתומ  .ה

 .שירות ממנהל המחלקה/אישור קבלת הסחורה  .ו

 .אישור חשבונית הספק לתשלום  .ז

  . העברת החשבונית למערך הכספים של העירייה לתשלום  .ח
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, לכל שנת תקציב₪  12,000,0000 -השנים האחרונות עומד על כ ניםלשנה בשסך הרכישות  

  : בהתאם לטבלא הבאה 

  

  2011  2012  2013  חותם/שנה

  2,795,500  2,884,175  2,846,252  רכש בחתימת מנהל הרכש בלבד

  8,967,780  9,538,180  8,766,298  רכש בחתימת ועדת הרכש

  11,763,280  12,422,355  11,612,840  כ סכום הרכש בשנה"סה

  

  

דוחות הרכש השנתיים בולטים מספר תחומים בהם התשלומים לספקים לאורך השנה מסקירת 

יש לבחון באילו מקרים ניתן לכרות חוזים , מגיעים לכדי עשרות ואף מאות אלפי שקלים

זאת על מנת לחסוך וליעל את פעולות מחלקת , במקום הזמנות בודדות, רב שנתיים/שנתיים

  . וכן סביר כי ניתן לקבל מחירים טובים יותר הרכש

מוצרי , כלי עבודה, עבודות דפוס, הגברה לאירועים, הסעות, חברות העוסקות במיזוג: לדוגמא 

  .'ציוד משרדי וכו, חשמל

  

כך לא ניתן לזהות , לא מתקיים ניטור וניתוח של דוחות הרכש השנתיים: ממצא  - 

ולא , רב שנתיים/ותר לקיים חוזים שנתייםתחומים בהם יעיל יותר וסביר אף זול י

או תחומים בהם הסכומים , להתנהל באופן של הוצאת עשרות הצעות מחיר לאורך השנה

 . מחייבים יציאה למכרזהמוצאים 

רכש הגוזל  –לפי עקרון פרטו (מנהלת הרכש ערכה מיפוי של הרכישות : תגובת המבוקר

קווים (הסעות : מסגרת בנושאים הבאים בעקבות המיפוי יש הסכמי). הרבה תשומות זמן

איסוף , איסוף נייר לבן, ציוד מחשבים, השכרת גנרטורים, )משלוחים(מוניות , )קבועים

בימים אלה מחלקת הרכש יצאה בבקשות .   חומרי ניקוי  ועוד, ציוד משרדי, בקבוקים

, אישורי קונסטרוקציה, הקמת במות: להצעות מחיר להסכמים שנתיים בתחומים

  .השכרת מחסומי לחץ, שכרת מסכים ומקרניםה

לא מתקיים . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אך מאחר , התגובה מתייחסת לעקרון פרטו ותשומות זמן, ניטור וניתוח של דוחות הרכש

תן ישנ, יתכן כי לא מזוהים תחומים רלוונטיים, ואין דיווח שעתי של עובדי המחלקה

סכומי , הזמנות לפי ספק או מחלקה פרמפרטים מסלזהות בקלות בדוחות ממוחשבים ה

  .'הזמנות וכד

 

מומלץ לקיים ניטור ובקרה על דוחות הרכש השנתיים על מנת לזהות תחומים : המלצה  - 

וכן , רב שנתי ולא באמצעות הצעות מחיר בודדות/בהם כדאי להתנהל בחוזה שנתי

 . זיםמקרים בהם יש לקיים מכר
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 ארגוני מבנה 5.1.2

  

מועסקים מעבר למנהלת במחלקה , גזברות העירייה הינה חלק  ממערך מחלקת הרכש 

  ).משרות 3.5(הרכש עוד ארבעה עובדים 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . האספקהבאוגדן העיסוקים של משרד הפנים קיימת הגדרה למשרת מנהל יחידת הרכש ו

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות (ה התפקיד מאוזכר בחקיק  .א

 . 1998ו "התשנ, )טובין

  ).לתקנות 5סעיף (על מועצת העירייה למנות מנהל רכש ואספקה  בתקנותבהתאם להגדרת 

 

 : תחומי האחריות   .ב

 .ברשות המקומית) אינוונטר(ניהול מצאי  .1

 .תכנון תקציב ותוכניות עבודה •

  .בהתאם להנחיות הגזבר, י למלאי וטובין ברשותהכנת תקציב שנת#  

   .תכנון וארגון של העבודה ביחידות הרכש והאספקה#  

    .שותפות עם הנהלת הרשות המקומית בקביעת מדיניות המלאי ברשות#  

 ניהול מלאי והזמנות •

, השאלת ציוד מצאי, ארגון ויישום של מערכת המצאי, רישום המצאי# 

  .איספירת ציוד המצ/ביקורת

 גזברית

  
 תקציבאית

  
מנהלת 

 מחלקת גביה

מנהלת 
מחלקת רכש 
 ולוגיסטיקה

מנהלת 
מחלקת 

 ח"הנה

  
מנהלת מחלקת 

  שומה 
 

  מזכירה 
 משרה  50% -ב

  מנהלת
 מדור רכש

  מנהלת
 מדור מחסנים

 נהג קניין
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אחסון , רישום מלאי המחסנים, תפעול ותחזוקה של המחסנים ברשות, הקמה#  

ביצוע ספירת מלאי לפחות אחת לשנה וטיפול בחוסרים , וניפוק טובין במחסנים

  .במלאי

איתור צרכים בנושא רכש וריכוז בקשות של הרשות המקומית ושל מוסדות #  

   .החינוך בתחום הרכש

בחינת ההצעות , קיום קשר עם ספקים וקבלנים, רשותמ עם ספקי ה"ניהול מו#  

   .וקביעת סדר עדיפויות בהלימה עם התקציב

ניהול אינוונטר ממוחשב עם כל רכישה המתבצעת עבור הרשות ועבור מוסדות #  

  ).ניהול תיקי אינוונטר על פי המצאי לכל מוסד(החינוך והרווחה 

 .ניהול ספר ספקים# 

 ייעוץ וסיוע, ייצוג •

  . בהתאם לחוק ולתקנות, ע למחלקה המשפטית בעריכת מכרזים בתחום הרכשסיו# 

  .ייעוץ ומתן מידע בנושאי רכש לראש הרשות המקומית ולמנהלים# 

  .ייצוג יחידת הרכש והאספקה בוועדת המכרזים ובוועדת רכש ובלאי# 

 .פרסום בעיתונות בדבר רישום לספר ספקים# 

 הערכה פיקוח ובקרה •

 .חרי  יישום המדיניות של הרשות בתחום הרכשמעקב ובקרה א#  

  .יינים והמחסנאיםנמעקב ובקרה אחר עבודת הק# 

  .בדיקה שנתית של נכונות הדוחות הממוחשבים# 

  .ביצוע הערכת ספקים וקבלנים# 

  

בניגוד להגדרות אוגדן העיסוקים לעניין משרת מנהל רכש ואספקה בנושא ניהול : ממצא  - 

בעיריית ערד לא אחראית ולא לת מחלקת לוגיסטיקה ורכש מנה, מצאי ברשות המקומית

 : מנהלת את תחומי האחריות הבאים

  . תכנון תקציב ותוכנית עבודה בשיתוף עם הנהלת העירייה# 

  ).למעט מחסן ציוד משרדי(הקמה ותפעול של מחסני העירייה # 

  .מתנהלים בניהול עצמיהלא מרכזת את נושא הרכש של מוסדות החינוך # 

  .לא מייצגת את מחלקת הרכש בוועדת המכרזים#  

  . לא מבצעת הערכת ספקים# 

על פי פקודת , כמו כן. השתתפות מנהלת הרכש נקבעת לגופו של מכרז: תגובת המבוקר 

  .א השתתפותה אינה נדרשת 148העיריות סעיף 

 . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת הביקורת 

  

של מחלקות ץ לשקול שינוי ארגוני ברשות תוך הכפפת המחסנים השונים מומל: המלצה  - 

דבר שיכול להביא לניהול מקצועי וחסכני , לוגיסטיקהלניהול מנהלת הרכש והעירייה 

 .כולל חיסכון בכוח אדם במחסנים, יותר של המלאי
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על מנת למנוע כשלי שוק , מומלץ לקיים מערכת של משוב והערכת ספקים: המלצה  - 

 . סר בהצעות לעירייהוחו

 

 ולוגיסטיקהמומלץ כי מנהלת הרכש : המלצה  - 

  

תיקח חלק  בעריכת המכרזים וכן בועדות המכרזים על מנת לחוות דעתה המקצועית על   - 

 . 'הליכים וכד, ספקים

  

  

  

  

 

 .ביצוע רכש ואספקה .2

 . כגון ועדת רכש ובלאי וועדת מכרזים, השתתפות בועדות השונות האחראיות על רכש •

 .הלי הרשותובכפוף לכל דין ולנ, צוע דרישות והזמנות של טוביןבי •

 .הלי הרשותובכפוף לכל דין ולנ, ביצעו רכישות טובין וציוד •

 .ובכלל זה סיוע בקביעת נהלים לרשות, ארגון וביצוע של תהליכי רכש •

, תאום וביצוע של רכש עבור הרשות המקומית ועבור מוסדות החינוך במהלך השנה •

 .הקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודיםוכן בחודשי 

והגשתם ) ב"דגם וכיוצ, כמות, מחיר(אישור חשבוניות בהלימה להזמת הטובין  •

 .לגזברות להכנת שובר תשלום

 .לרבות שירותי תקשורת, הזמנת שירותים ושכירת ציוד •

 . ביצוע ספירת מלאי לקראת סיום בכל שנה •

  

 

 .טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים .3

 .תיבת החוזים ובחינתם טרם החתימה עליהםנטילת חלק בכ •

 .פיזיים וממוחשבים, ריכוז חוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים •

 .ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים •

ונקיטת פעולות לחידושם , ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת תוקף החוזים •

 .והארכתם במקרה הצורך

 .רים על קיום ביטוחיםמעקב אחר ערבויות ביצוע ואישו •
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בניגוד להגדרות אוגדן העיסוקים לעניין משרת מנהל רכש ואספקה בנושא : ממצא  - 

בעיריית ערד לא מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש , טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים

 : אחראית ולא מנהלת את תחומי האחריות הבאים

  .הםנטילת חלק בכתיבת החוזים ובחינתם טרם החתימה עלי# 

 .פיזיים וממוחשבים, ריכוז חוזים שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים# 

 .ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים# 

ונקיטת פעולות לחידושם , ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת תוקף החוזים# 

 .והארכתם במקרה הצורך

  .מעקב אחר ערבויות ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים# 

 המחלקהי "ע מבוצע ברשות בחוזה הטיפול, חוזה שנדרש ככל: מבוקרה תגובת

כלל ( המשפטית והמחלקה) וביטוחים כספינושא ( הגזברות, )מקצועינושא ( הרלוונטית

 מנהלת של ולא הגזברות של הינה והערבויות הביטוחים בנושא האחריות). החוזה

 חודשים מספר. החוזים פקיעת נושא על בגזברות ממוחשב מעקב יש, בנוסף. הרכש

. המשפטי היועץ ואת הרלוונטית המחלקה את מעדכנת הגזברות, חוזה פקיעת בטרם

  .הרכש מחלקת מנהלת שלאחריותה /סמכותה בתחום אינו זה נושא

 ריכוז. תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: הביקורת לתגובת המבוקר  התייחסות

 בשביל רק ולו, ועית כאמור באוגדןהחוזים במחלקת הרכש הינו מתבקש מבחינה מקצ

  .ישנן באם חריגות וזיהוי העבודה איכות, החוזה איכות על משוב שיהיה

  

  

תעסוק בנושא חוזים עם ספקים מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש מומלץ כי : המלצה  - 

על מנת להבטיח כי המסמכים הנשלחים , בהתאם למוגדר באוגדן העיסוקים, וקבלנים

, וכי קיים ניטור על עמידה בתאני החוזים, ונטיים ובהתאם לדיןקים הינם רלולספ

 . חידוש בפקיעת תוקף והמצאות ערבויות ראויות

 

  

 

 כפיפות  .ג

  .לגזבר

 

 : ידע והשכלה   .ד

 .תואר אקדמי •

לא יאוחר משנתיים , פקהלסיים בהצלחה קורס למנהלי רכש ואסהמנהל יחויב  •

 .מתחילת מינויו

 

 ניסיון מקצועי  .ה
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 .חום הרכש הלוגיסטיקה והאמרכלותשנים בת 3לפחות  •

  

 ניסיון ניהולי  .ו

 .הלוגיסטיקה ואמרכלות, בתחומי הרכש, עובדים 3שנים ניסיון בניהול  3לפחות  •

  

  

בבדיקת תיק מנהלת רכש , 2000מנהלת רכש ומחסנים משמשת בתפקידה בעירייה משנת 

יים לקליטת עולה כי רוב המסמכים המהותיים הרלוונט, ומחסנים במחלקת משאבי האנוש

למעט תעודות השכלה ופרוטוקול מועצת העירייה לאישור מינוי , העובדת מתויקים בתיק

  .העובדת

  

מנהלת מחלקת לוגיסטיקה בתיק העובד של  מסמך  בנושא השכלהלא נמצא : ממצא  - 

לא נמצא עותק של נוסח המכרז ,  שנדרשה לתפקיד השכלהחלק מהלהוכחת , ורכש

פרוטוקול של מועצת העירייה המאשרת את  בתיק לא נמצא וכן, שפורסם לאיוש המשרה

 . המנוי כנדרש בדין

כיום ההנחיות הן , שנים 15 -מדובר במכרז שנערך לפני כ:  מחלקת משאבי אנוש תגובת

להכניס לתיק העובד את פרטי המכרז שפורסם ופרוטוקול מקוצר וועדת בחינה ואת 

  .דרש אישור מועצה גם אותוובמידה ונ .המסמכים שנדרשו במכרז כתנאי סף

 

משרות המחייבות אישור מועצת העיר למנוי מומלץ לוודא כי בתיקי העובדים ב: המלצה  - 

כמו גם נוסח המכרזים שפורסמו למשרה וכן , קולים הרלוונטייםיתויקו הפרוטו, העובד

  . תעודות השכלה שהוגדרו בתנאי הסף למשרה
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 רגולציה 5.1.3

  

, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(דר בתקנות העיריות והמחסנים הוסהרכש  נושא ניהול ,כאמור

  ").התקנות"להלן ( 1998 –ח "התשנ, )רישום וניהול טובין

  

  : מגדיר כי  –תכנון צריכה תקופתי  -לתקנות   6סעיף 

יכין בכל , בשיתוף עם מנהלי היחידות ומנהלי המחסנים ובתיאום עם הגזבר, מנהל רכש ואספקה

בהתאם לצורכי היחידות והמחסנים ובהתאם לתקציב המאושר , נית צריכהוותכ תחזית, רבעון

  .ה באותה שנה ולתזרים המזומנים שלהישל העירי

  

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(לתקנות העיריות  6בניגוד לסעיף : ממצא  - 

ההזמנות את (לא מבוצעת תחזית ותוכנית צריכה בכל רבעון , 1998 –ח "התשנ, )טובין

  ).על פי הצורך יוזמות המחלקות באופן שוטף

  

כנדרש בתקנות זאת לשם , מומלץ לבנות תוכניות צריכה ותחזית בכל רבעון: המלצה  - 

  .קיום שליטה תקציבית מדויקת יותר

  

  :מגדיר כי  קביעת פריטים בתכנון    -לתקנות  7סעיף 

עבור  6נה כאמור בתק, ה התקופתיועדת רכש ובלאי תקבע את הפריטים שייכללו בתכנון הצריכ

  . היחידות והמחסנים

     

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(לתקנות העיריות  7בניגוד לסעיף : ממצא  - 

קבעה ועדת הרכש את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה לא , 1998 –ח "התשנ, )טובין

  .לתקנות 6כאמור בסעיף , התקופתי

  

  .ת הרכש תקבע את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה התקופתיכי ועדמומלץ : המלצה  - 

  

  

      

   :מגדיר כי  –אישור ועדת רכש ובלאי  -לתקנות  8סעיף 

לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ובלאי שניתן באמצעות מנהל רכש 

  .ובכפוף להוראות כל דין, ואספקה

  

    :מגדיר כי  –רכישה ללא אישור הוועדה  –לתקנות  9סעיף 

רשאי מנהל רכש ואספקה לרכוש טובין ללא אישור מאת  8- ו 7על אף האמור בתקנות ) א(

ובלבד שסכום הרכישה אינו עולה , אם לדעתו הרכישה הכרחית ודחופה, ועדת רכש ובלאי
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להלן ( 1987-ח"התשמ, )מכרזים(לתקנות העיריות ) א(8על הסכום המזערי הקבוע בתקנה 

  . ובהתאם לתקציב המאושר, )םתקנות המכרזי -

לצורך מימון רכישות שוטפות רשאית ועדת רכש ובלאי לאשר למנהל רכש ואספקה ) ב(

לא אישרה הועדה ; לתקנות המכרזים) א(8סכום נמוך מהסכום המזערי הקבוע בתקנה 

  . 8סכום כאמור יחולו הוראות תקנה 

על סמך הצעות מחיר ) ב(מנהל רכש ואספקה ירכוש טובין כאמור בתקנת משנה ) ג(

הצעות כאמור יירשמו באופן השוואתי ויעמדו ; שהגישו מספקי הטובין שאליהם פנה

  . לפי דרישתה, לעיון ועדת רכש ובלאי

מנהל רכש ואספקה ידווח לוועדת רכש ובלאי על רכישה שביצע בהתאם לסמכויותיו ) ד(

  . לפי דרישתה, )ב(- ו) א(המפורטות בתקנות משנה 

  

יריית ערד רשאית מנהלת הרכש לבצע רכישות ללא אישור ועדת הרכש והבלאי כאמור בע

זאת בניגוד , הנושא אושר במליאת העירייה ולא בוועדת הרכש, ₪ 7,500עד סכום של 

במקרה , לפסיקת בית המשפט שקבעה כי ועדת הרכש תהיה ועדה מקצועית ולא פוליטית

  .זה העניקו לפוליטיקאים סמכות של ועדת הרכש

  

ל שקבעה כי ועדת הרכש תהיה ועדה מקצועית ללא "בניגוד לפסיקה לחוזר מנכ: ממצא  - 

שבחוק נקבע שהיא , ההחלטה על גובה הסכום ללא אישור ועדת הרכש, נבחרי ציבור

 .הועברה בעירייה לאישור נבחרי הציבור, בסמכות ועדת הרכש

נדרשה החלטה , ₪ 0025-לאור קביעת המליאה בעבר כי הסכום מוגבל ל: תגובת המבוקר 

 . המעדכנת את ההחלטה הקודמת

כאמור בממצא ההחלטה אינה של מועצת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

מומלץ לקבל , על מנת לקטוע את הצורך בקבלת החלטה נוספת במועצה, העירייה

  .החלטה במליאה כי האחריות עוברת לועדת הרכש

 

, הוגדרו בחוקשיטול מסמכויות ועדת הרכש אין ל, יש לפעול על פי החוק: המלצה  - 

ולהעביר , ומהפסיקה שקבעה כי ועדת הרכש תהיה ועדה מקצועית ללא נבחרי ציבור

  .  החלטות בסמכות הועדה להצבעת נבחרי ציבור

  

   :מגדיר כי  -חילוקי דעות   -לתקנות  10סעיף 

כריע בהם ראש נתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי י

  .יהיהעיר

  

  :מגדיר כי  -טופס הזמנה  – 11סעיף 

 .רכישה תבוצע בטופס הזמנה שיחתם בידי מנהל הרכש והגזבר  .א

 :טופס ההזמנה יכלול   .ב

  .תיאור מלא של הטובין שהוזמנו# 
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  .כמות מוזמנת# 

  .מחיר יחידה# 

  .תנאי תשלום# 

  .תנאי משלוח# 

  .אופן אריזה# 

  .מועדי אספקה# 

 .חריותתקופת א# 

  .טופסי הזמנות לרכישות יסומנו במספרים עוקבים  .ג

  

  

רישום וניהול , ניהול מחסנים, הסדר רכישות(העיריות בניגוד למוגדר בתקנות : ממצא  - 

תקופת , מועדי אספקהטופס ההזמנה בעירייה לא כולל ,  1998 –ח "התשנ, )טובין

 . אופן אריזה, תנאי משלוח, אחריות

 .ול מחלקת מחשוביטופל מ: מבוקרהתגובת 

 

 . יש לכלול בטופס ההזמנה את כל הפרטים המוגדרים בדין: המלצה  - 
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 ועדת רכש 5.1.4

  

  .מועצת העירייה תמנה את וועדת הרכש והבלאי –לתקנות מגדיר כי  5סעיף 

  

   :מגדיר כי  –אישור ועדת רכש ובלאי  -לתקנות  8סעיף 

בלאי שניתן באמצעות מנהל רכש לא תבוצע רכישה אלא באישור מראש מאת ועדת רכש ו

  .ובכפוף להוראות כל דין, ואספקה

  

הוגדר כי הרכב ועדת הרכש יכלול אנשי , 1/2009ל "לאור פסיקת בית המשפט העליון וחוזר מנכ

  . מקצוע בלבד ולא יכלול נבחרי ציבור

רייה בעיריית ערד חברים בוועדת הרכש נציגי גזברית העי, 1/2009ל "בהתאם להמלצת חוזר מנכ

הלת מחלקת לוגיסטיקה את הרכב הועדה משלימה בעיריית ערד מנ. והיועץ המשפטי לעירייה

  . ורכש

ואילו מנהל הרכש הוא . ל העירייה צריך שיהיה חבר בועדת הרכש"על פי פרשנות אחרת גם מנכ

  .האחראי על סדר היום והצגת הנתונים, מרכז הוועדה

  

   :ר כי מגדי -חילוקי דעות   -לתקנות  10סעיף 

  .יהינתגלעו חילוקי דעות בין מנהל רכש ואספקה ובין ועדת רכש ובלאי יכריע בהם ראש העיר

  

מאחר , )מרכז הוועדה(מתוך לשון הסעיף ניתן להבין כי מנהל הרכש הינו גורם חיצוני לוועדה 

  .  ולא סביר כי החוק יחפש פתרון למצב בו יתגלעו חילוקי דעות בין הוועדה לחבר וועדה

  

השתתפות בועדות  "כמו כן באוגדן העיסוקים המגדיר את תפקידי מנהל הרכש ברשות מוגדר כי 

מכאן כפי שמנהל הרכש , " גון ועדת רכש ובלאי וועדת מכרזיםכ, השונות האחראיות על רכש

  .לא סביר שיהיה חבר בוועדת הרכש, אינו חבר בוועדת המכרזים

  

  

מנהלת מחלקת , ונה שלושה אנשיםהרכב ועדת הרכש בעיריית ערד מ: ממצא  - 

מאחר ומחלקת הרכש . היועץ המשפטי ונציגת גזברית העירייה, לוגיסטיקה ורכש

כאשר שניים משלושת חברי הועדה , מתקיים יחס הצבעה בעייתי, כפופה לגזברות

השתתף היועץ המשפטי בישיבת ועדה  2015בשנת יתרה מכך . כפופים לגזברות העירייה

ועדת הרכש מקבלת בפועל , מכאן ישיבות של הועדה במהלך השנה 69אחת בלבד מתוך 

 . החלטות באמצעות נציגי הגזברות בלבד

  .ל"הרכב הועדה נקבע בהתאם לדין ולחוזרי המנכ: תגובת המבוקר

לא נקבעה , התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

החובה כי יהיה נציג גזברות ונציג , הועדה ל מגבלה למספר חברי"בדין או בחוזר מנכ

  .מכאן המצב המתואר בממצא ניתן וחייב בתיקון. לשכה משפטית בלבד
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כך שייצג מחלקות נוספות מעבר לגזברות , מומלץ לשקול את הרכב ועדת הרכש: המלצה  - 

, יש לשקול האם קוורום שכולו מורכב מעובדים הכפופים לגזברות העירייה, העירייה

  . אוי הן מבחינה משפטית והן מבחינת מנהל תקיןהינו ר

  

למרות הסכום הנמוך יחסית שאושר לרכישה בסמכות מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש ללא 

מעדיפה מנהלת הרכש לכלול בסדר יום הועדה גם סכומים נמוכים , )₪ 7,500(אישור הוועדה 

מספר ישיבות הועדה בשנים להלן , משתי סיבות אלה  הוועדה מתכנסת לעיתים תכופות, יותר

  :האחרונות 

  

  מספר פגישות של ועדת הרכש  שנה

2013  68  

2014  74  

2015  69  

  

  

הסכום הנמוך שאושר ועדת הרכש בעירייה מתכנסת בתדירות גבוהה לאור : ממצא  - 

וכן מפני שסדר יום הועדה , )₪ 7,500(לרכישה בסמכות מנהל הרכש ללא ועדת הרכש 

מכאן מתקיימת , ף בעלות נמוכה מהסכום שאושר למנהלת הרכשכולל דיון בהזמנות א

על רכישות  עבודה של עובדים בכיריםשעות המביאה לבזבוז התנהלות לא יעילה 

 . בנושאים ובסכומים לא מהותיים

 

מומלץ לבחון את סכום הרכישה בסמכות מנהלת הרכש ללא אישרו ועדת : המלצה  - 

  . ולחסוך שעות עבודה של עובדים נוספים על מנת ליעל את הליך ועדת הרכש, הרכש

  

אלא רק את פתיחת , הפרוטוקולים של ועדת הרכש לא כוללים אישור הזמנות: ממצא  - 

הפרוטוקולים לא משקפים את בדרך כלל , תיבת ההצעות במחלקהההצעות הנמצאות ב

יתרה מכך . הנהלות הדיון ולא ניתן להבין מהם את הסיבות להחלטות שהתקבלו

 .ולים לא מופצים לחברי הוועדההפרוטוק

 . 2016יטופל בשנת : תגובת המבוקר

 

כמקובל , ועדת הרכש מומלץ לשקול אפשרויות אחרות לניהול פרוטוקולים של: המלצה  - 

 . יש להפיץ את הפרוטוקולים ככל פרוטוקול אחר של וועדות העירייה. ברשויות אחרות

  

שעדיין לא חתומים על ידי חברי ועדת  2013נמצא כי קיימים פרוטוקולים משנת : ממצא  - 

 .הרכש שהשתתפו  בישיבה
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 . 2016יטופל בשנת : תגובת המבוקר

  

חברי הועדה יחתמו על הפרוטוקול , מומלץ כי כנהוג בשאר ועדות העירייה: המלצה  - 

וכן כי פרוטוקול הישיבה הקודמת המודפס יאושר לכל המאוחר , הידני בסיום כל ישיבה

  .בישיבה הבאה אחריה

  

 

  

פעילות ועדת הרכש אינה מוגדרת ואופן , מאחר ולא קיים נוהל מסודר לפעילות הרכש בעירייה

בנוסף אין הליך מסודר של שמירת החלטות הפעולה לאורך , ההתנהלות מתגבש תוך כדי עבודה

להלן מספר נושאים שעלו בהתנהלות הוועדה שהיה מן הראוי להסדירם בנוהל המתייחס . השנים

  . ילות הרכש בעירייהלמהות פע

  

  . מספר הצעות מחיר שיש להמציא:  1דוגמא מספר 

  

בניגוד לדוגמא , לא קיים נוהל בעירייה המגדיר כמה הצעות מחיר יש לקבל בכל הליך, כאמור

ם מחייבות את כל גופי "הוראות תכ(ייזום וביצוע רכש : ם "להגדרה הקיימת  בהוראת תכ

בנושא הליך של ) מכרזים(ו התייחסות תקנות העיריות א, ) ם"הוראת התכ"להלן , הממשלה

  . מכרז זוטא

  :ם הוגדר כי "בהוראת התכ

 . פניה ישירה לספק אחד בכתב או בעל פה, ₪ 400לרכישות בסכומים עד   .א

 .קבלת הצעת מחיר בכתב,פניה בעל פה לספק יחיד₪  400-3,000לסכומים בין   .ב

ח אחיד לפחות לשני ספקים וקבלת הצעות פניה בכתב בנוס, ₪  3,000-10,000סכומים בין   .ג

 .בכתב

קבלת , פניה בכתב בנוסח אחיד לפחות לשלושה ספקים₪  10,000-50,000 סכומים בין   .ד

 . הצעות מחיר בכתב

יש להעדיף קבלת הצעות לתיבת , ככלל יש אפשרות למזמין להחליט איך יתקבלו ההצעות

  .המכרזים ככל שהסכומים גבוהים יותר

יש לקבל את אישור חשב המשרד , בלות הצעות ממספר הספקים שהוגדרובמקרה ולא מתק

  . להתקשרות

  

  :מכרז זוטא ) ד( 8סעיף  1987-ח"התשמ, )מכרזים(תקנות העיריות 

ייעשה על ידי משלוח הודעה , הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים הכלולים ברשימה) ד( 

יה או מי שהוא הסמיך ינמען בידי מזכיר העיראו במסירה לידי ה, אר רשום עם אישור מסירהובד

  : לפי הפירוט להלן, ן זהילעני

 63,500שקלים חדשים אולם אינו עולה על  26,000אם ערכו של החוזה המוצע עולה על ) 1(

  ; לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה - שקלים חדשים 
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 127,000חדשים אולם אינו עולה על  שקלים 63,500אם ערכו של החוזה המוצע עולה על ) 2(

  .לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה - שקלים חדשים 

  

, הנוהג בועדת הרכש בעירייה הוא לנסות לקבל הצעות מחיר משני ספקים: ממצא  - 

במקרים בהם ספק אחד מחזיר תשובה כי אין באפשרותו לבצע את העבודה או שאינו 

שהעביר השני ל הספק דעתו כהצעת מחיר ולכן מכריזים עהונחשבת , מעוניין בעבודה

הכרזה על זוכה כאשר יש הצעת מחיר אחת , לדעת הביקורת. כספק הזוכהכספית הצעה 

בלבד בפועל אינה מקיימת תחרויות ואינה מבטיחה כי כספי העירייה ינוהלו באופן יעיל 

 . וחסכוני

, ין המדובר בהזמנה דחופה כאשר א. מדובר במספר מקרים מצומצם: תגובת המבוקר

  .מחלקת רכש פונה שוב לקבלנים

 . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

מערכות בקאנטרי  התקנתמחיר על אספקת ו בהצעת זוכה הוכרז בו מקרה נמצא: ממצא  - 

, קנותכאשר ההצעה של הספק השני לא הייתה רלוונטית מאחר ולא מבצע הת, העירוני

אליו בקשה להצעת צע התקנות נשלחה במהידיעה המוקדמת כי הספק השני לא למרות 

מכאן לא התקיימה תחרותיות אמיתית ושוויונית כנדרש במנהל , מחיר כולל התקנה

 .תקין

 .במקרה זה מדובר על הזמנה דחופה של סכנת חיים: תגובת המבוקר

 

כמו כן , יש לפנות בכל טווח מחירים לכמה ספקים שיסדירמומלץ להגדיר נוהל : המלצה  - 

לשם אפשרות בחירת ההצעה , מומלץ להגדיר נוהל בו נדרשות לפחות שתי הצעות מחיר

להעביר לאישור גוף מפקח , במקרה בו לא מתקבלות מספר ההצעות המתבקש. הזולה

  ). במשרדי הממשלה מועבר לאישור חשב המשרד(נוסף 

  

  

  

  

  

  . צעות מחיר וטיפול בהצעות המחירפניה לבקשה לה:  2דוגמא מספר 

, שירות/הנוהג שהיה קיים בעבר בעירייה היה כזה שהמחלקות המבקשות לרכוש את המוצר

  . מעבירות למחלקת הרכש את הספקים הרלוונטיים להצעות המחיר

הוגדר כי מחלקת הרכש תקבע לאיזה ספקים יש , בעקבות דוח ביקורת בנושא עבודות קבלניות

אך לאור מצוקת , )בהתאם לספר ספקים שבמחלקת הרכש(שה להצעות המחיר לשלוח את הבק

  .המחלקות המבקשות ישלחו את הבקשות להצעות מחיר לספקים, כח אדם
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ניתן להעביר במעטפה סגורה לתיבה , נושא אופן העברת הצעות המחיר לא הוגדר בעירייה

ו הועברו ההצעות ישירות כמו כן נמצא מקרה ב, או בדואר, או בפקסימיליה, במחלקת הרכש

  . למחלקה המזמינה

לפני , בעבר אף נאספו מסמכים ממכשיר הפקסימיליה של מחלקת הרכש על ידי מחלקה מסוימת

  . שנדונו בועדת הרכש

נמצא מקרה בו הצעות המחיר של הספקים הועברו למחלקה המזמינה ולא  2015גם בשנת 

  .למחלקת הרכש

  

בעירייה , מתבקשת בהליך הטיפול בהצעות המחירבניגוד להפרדת תפקידים : ממצא  - 

, נהוג כי המחלקה המזמינה פונה לספקים בבקשה להצעות מחיר ולא מחלקת הרכש

הדבר אף גרם לאי הבנות שונות כאשר חלק מהספקים העבירו את ההצעות למחלקה 

או , או כאשר המחלקה המזמינה אספה את ההצעות לפני שנדונו בועדת הרכש, המזמינה

 . מחלקת הרכש ערובחלקה בחרה את הספקים אליהם נשלחו ההצעות ללא שמ

 

מומלץ כי תתקיים הפרדת תפקידים מוחלטת בנושא הבקשות להצעות מחיר : המלצה  - 

 . כך שכל התהליך יבוצע על ידי מחלקת הרכש, והטיפול בהן

 

נמצא כי העירייה לא מאפשרת העברת הצעות מחיר במייל כתחליף לתיבת : ממצא  - 

 .צעותה

מחלקת רכש בוחנת מעבר לקבלת הצעות מחיר באמצעות תוכנה : תגובת המבוקר 

 .אינטרנטיות

 

כך יתאפשר לספקים , מומלץ לבחון אפשרות להקים תיבת הצעות אלקטרונית: המלצה  - 

 . כדוגמת תיבת הצעות לקבלת מעטפות נייר, להעביר הצעות במייל לתיבה מאובטחת

  

 Xמכשיר : "עץ המשפטי כי אין לנסח הצעת מחיר באופן למרות חוות דעת היו: ממצא  - 

אלא יש להגדיר מוצר כעונה על קריטריונים מסוימים , "או שווה ערך, Yתוצרת חברת 

עדיין מתקיימים מקרים בהם הנוסח הוא בעבור מוצר מסוים , ולא של חברה מסוימת

 .או שווה ערך, של חברה מסוימת

  

ש ולא לאשר נוסח הצעות מחיר בהן "דעת היועמיש להתנהל בהתאם לחוות : המלצה  - 

 . מצוין מכשיר או מתקן של בחרה מסוימת או שווה ערך לו
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  .הבנת תוכן ההצעות –פיצול עבודות :  3דוגמא מספר 

במקרים אחרים נהוג להעביר את הצעות המחיר , הנוהג בועדת הרכש הוא לבחור בהצעה הזולה

בהתאם לתשובת המחלקה , חון את ההצעות מקצועיתעל מנת לב, שהתקבלו למחלקה המזמינה

ההתנהלות דומה להתנהלות ועדת המכרזים בעירייה המעבירה . המזמינה נקבעת ההצעה הזוכה

  . את ההצעות לבחינת המחלקה המקצועית וליועץ המשפטי לעירייה

 כך זוהו מספר מקרים בהם, בפועל אין כל נוהל המגדיר את בדיקות המהות של ועדת הרכש

  :נקבעה הצעה זוכה בניגוד למנהל תקין 

 .שר ההצעה הנוספת אינה זהה לה כללכא   .א

 .תואמת את הגדרות המחלקה המזמינה כאשר ההצעה לא   .ב

קבלן אחד זכה במספר עבודות במסגרת השיפוץ ו, ר עבודותעבודת שיפוץ פוצלה למספ כאשר  .ג

 .בסכום כולל המחייב הליך מכרז

כך שנבחרה ההצעה הזוכה , הפריטים בהצעת המחירנכללה עלות המשלוח של  כאשר לא  .ד

להיות יקרה יותר , )כולל המשלוח(עלות אשר גרמה להצעה בכללותה , ללא עלות המשלוח

  . מהצעה של ספק אשר לא תמחר את המשלוח בנפרד

  

תבחן את מהות הדברים ותקיים בקרה על , הביקורת מצפה כי ועדת הרכש שהיא ועדה מקצועית

על פי אותו ההיגיון של אוגדן העיסוקים שהגדיר כי מנהלת הרכש ראוי , קותההזמנות מהמחל

  . על מנת לתרום את חלקה המקצועי בתהליך הרכישה, שתשתתף בועדות המכרזים הפומביים

   

לא קיימת כל הגדרה לבדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע על הצעות המחיר : ממצא  - 

כאשר ההצעה הנוספת שונה ממנה בצורה , זוכה כך זוהו מצבים בו נבחרה הצעה, שהתקבלו

כן זוהה מקרה בו פוצלה עבודת , בפועל ההצעות ניתנו על תהליכים שונים לחלוטין, קיצונית

שיפוץ למספר עבודות שונות וקבלן אחד זכה במספר עבודות בסכום כולל מעבר לסמכות 

 .המחייב הליך מכרז פומבי, ועדת הרכש

 

והל המאפיין את בדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע לפני מומלץ להגדיר נ: המלצה  - 

מעבר , כך שהועדה תשמש כנקודת בקרה נוספת מבחינת מהות, החלטה על הצעה זוכה

 .למחלקה המזמינה
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  .אומדן:  4דוגמא מספר 

בפרט כאשר מדובר על הצעות , מנהלי המחלקות המזמינות נדרשים להמציא אומדן לכל הצעה 

בעקבות  2010עוד בשנת . קבלניות בהן קיים מפרט של כתבי כמויות ופעולות שיש לבצעלעבודות 

אין להעביר הצעות רכש ללא אומדן " –ל העירייה הנחייה כי "הוציא מנכ, הערת מבקר העירייה

  ".מכין מפרט ההצעה

 כמו כן נמצא. למרות זאת נמצא כי עדיין מתקיימים מקרים בהם מוגשים מפרטים ללא אומדן

כאשר כל העבודות בעירייה בהתקנת גדרות , ₪ 700כי הוגש אומדן בלתי סביר למטר גדר בסך 

  . למטר₪  400 -דומות עמדו על כ

כך שלא היה כל ערעור על , של עבודות עבר בנושאים דומים, לא קיימת כל בקרה וניהול מידע

  ). עבודות קודמותמחיר הגדר ב, ₪ 400ההצעות שהתקבלו בפועל סביב סביב (גובה האומדן 

  

לזהות עבודות דומות שנעשו בעבר על מנת , מכאן לדעת הביקורת על ועדת הרכש המקצועית

כמו כן במקרים בהם ההצעות שהתקבלו . לאמוד את האומדן שהוגש על ידי המחלקה המזמינה

  . על וועדת הרכש לבדוק לעומק את משמעות הדבר, שונות מהאומדן בשיעור גדול 

  

עדיין יש מקרים בהם לא מוגד אומדן , 2010ל עוד משנת "ות הוראת מנכלמר: ממצא  - 

 ).בעבודות עם מפרט וכתבי כמויות לדוגמא(לעלות העבודה על ידי מחלקות מסוימות 

 .מחלקת רכש תקפיד לקבל אומדן:תגובת מבוקר 

 

 .בהזמנות הרכש הרלוונטיותמומלץ לאכוף את נושא הגשת האומדן : המלצה  - 

 

כאשר האומדן שונה  פסילת ההליך/דיקהלא הוגדר כלל אצבע לבכי  נמצא: ממצא  - 

במגזר הממשלתי נהוג לפסול הצעות השונות מהותית (ר מסוים ועמההצעות מעל שי

 ).25%-20%(מהאומדן 

-הצעה שונה במעל , קרי. יוגדר כלל אצבע בדומה לנהוג בועדת מכרזים: מבוקרהתגובת 

 .מ"ומ/קבלן יוזמן לשימוע –מהאומדן  %25

 

גם (מומלץ לקבוע כלל אצבע שיגדיר כי מעל שונות של שיעור מסוים מהאומדן : המלצה  - 

 .תפסל הצעת הספק, )מעל וגם מתחת לאומדן

 

רוטיניות שנעשות /לא קיים כל ניהול ידע בוועדת הרכש לגבי עבודות דומות: ממצא  - 

כאשר מספר , פרכך התקבל אומדן הגבוה כמעט כפליים על התקנת גדר לבית ס. בעירייה

 ).מחיר השוק(חודשים קודם אושרה עבודה של גדר זהה במחיר הנמוך 

, השכרת גנרטורים: מתקיים ניהול ידע על עבודות שאינן שיפוץ לדוגמא: מבוקרהתגובת 

מאחר ושיפוץ מורכב מעבודות רבות , לגבי עבודות שיפוץ. 'משלוחים במוניות וכו, הסעות 
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הידע נמצא אצל מנהלי , שאין במחלקת רכש, מקצעותהדורשות ידע והת, ומגוונות

  .המחלקות המקצועיים והאומדן צריך להתבסס על מחירות דקל

אומדני שיפוצים יתבססו על מחירון . מחלקת רכש תקפיד לקבל אומדנים  2016בשנת 

 .דקל

דבר , ומתועד, ניהול ידע צריך שיהיה שיטתי: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כגון , כמו כן לגבי עבודות רוטיניות גם בתחום השיפוץ. תקיים במחלקת הרכששאינו מ

אין כל סיבה שמחלקת הרכש לא תדע עלות , גידור מוסדות חינוך במפרט זהה של גדר

  .מספר חודשים בלבדבעבר בטווח של של עבודות דומות שנעשו 

 

תה המקצועית של כחלק מחוות דע, מומלץ לבנות מאגר ידע של עבודות דומות: המלצה  - 

  .הועדה מומלץ לוודא כי נבדק כי המחיר המוצע דומה לעבודות דומות מהעבר הקרוב

  

  

  

  

  

  

  .הסכמי התקשרות –חוזים :  5דוגמא מספר 

למעט הצעות מחיר לעבודות קבלניות לגביהן נבנה על ידי המחלקה המשפטית אוגדן מסמכים 

לא , בכל שאר סוגי העבודות, מסודרכולל הסכם התקשות , )2012עוד בשנת (להצעת מחיר 

כולל מסמכים נוספים שיש לצרף להצעות המחיר ומגבלות וסייגים על , קיימים הסכמים מובנים

באוגדן העיסוקים קבעו כי חלק מתפקידי מנהל הרכש הוא גם טיפול בחוזים עם ספקים . פי חוק

  . ראה פרוט מעלה. וקבלנים

להסעות ילדים ללא כל התייחסות לחובה להמציא  כך לדוגמא זוהה מקרה בו אושרה הזמנה

  .כמתחייב בחוק במקרה של עבודה בהסעות ילדים, אישור לנהגים על אי הרשעות בעבירות מין

במחיר גבוה , מקרה אחר שזוהה הוא אישור יועץ אקוסטי לכיתות שיש להנגיש ללקויי שמיעה

שילמה , ד לסבב הצעות המחיר הזהע(בהרבה מזה שהוגדר על יד משרד החינוך לייעוץ מעין זה 

  ).העירייה את התעריף המקובל שהוגדר על ידי משרד החינוך

  

לא קיימים חוזים מסודרים להצעות מחיר , למעט בנושא עבודות קבלניות: ממצא  - 

וכן אין הגדרה למסמכים והצהרות אחרים שיש לצרף להצעה על ידי , בנושאים שונים

או אי הרשעה בעבירות , או הצהרה על קרובי משפחה, םאי ניגוד ענייני, כגון(הספקים 

ים אאי ההגדרה גורם לכך שהעירייה מתקשרת עם ספקים בנוש). מין לעבודה עם ילדים

ללא כל הדרישות על פי חוק וללא הגנה מתאימה במקרים בהם תתעורר בעיה , שונים

 . מול הספק

. ות הינו היועץ המשפטיהגורם המוסמך ברשות לעריכת מסמכי התקשר: תגובת המבוקר

  .אין הדבר בסמכות מנהלת מחלקת רכש



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

82 

 

  .יבדק עם היועץ המשפטייהנושא  2016בשנת 

אחת לשנה מחלקת הרכש מבקשת מחברות ההסעות אישורי משטרה , לגבי נושא הסעות

 .לגבי הנהגים

 .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

זאת לכל הפחות , לבנות סדרה של מסמכים שיש לצרף לכל הצעת מחיר מומלץ: המלצה  - 

וכן למקרים בהם החוק מחייב דרישות , לנושאים בעלויות משמעותיות לאורך השנה

  .לדוגמא עבודה עם ילדים, מוגדרות

  

  

  

  

  

  

  . ניגוד עניינים –. קרובי משפחה:   6דוגמא מספר 

ביצוע  –ניגוד עניינים : ועדת הרכש בנושא ש ל"הוצאה חוות דעת מלשכת היועמ 2010ביול 

  . התקשרות עם קרובי משפחה של עובדי עירייה

חוות הדעת באה לחזור ולציין בפני ועדת הרכש את האיסור על התקשרות עם קרוב של עובדי 

  . ש הקודמים בעירייה"זאת בהתאם לחוות דעת של היועמ, עירייה

למעט בעבודות (מים להחתמת הספקים בנושא לא קיימים מסמכים מתאי, למרות חוות הדעת

  ). קבלניות

  

למרות חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה האוסר התקשרות רכש עם קרוב : ממצא  - 

לא קיימים טפסי הצהרה לכלל הספקים בדבר אי קיום קרבה , משפחה של עובד עירייה

 ).למעט בנושא עבודות קבלניות(משפחתית לעובדי עירייה 

  .2016יטופל בשנת : מבוקר התגובת 

 

משפחה לעובד  מומלץ להגדיר מסמכי הצהרה מסודרים על אי קיום קרבת: המלצה  - 

ספקים חייבים לחתום על מסמכים אלה ובכל איזה תקופה יש  ולקבוע אילו, עירייה

 . לחדשם
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  . משוב ספקים ובחינת איכות העבודה ומחירה:  7דוגמא מספר 

, ול ספקים על מנת להסיק מסקנות מהתנהלות העירייה מולםלא מתקיימים משובים מ, כאמור

יש לבצע ניתוח מדוע ספקים , לאור הקושי בתחומים מסוימים להשיג הצעות מחיר מספקים

  . נמנעים מלהגיש הצעות מחיר

חלק מעבודת , מוצרים אשר סופקו לעירייה/לא מקיימים בחינה על איכות העבודות, יתרה מכך

לא , מתקיים במשלוחים של מוצרי מדף(המוצר שנרכש אכן התקבל  המחלקה היא לוודא כי

  ). מתקיים בעבודות קבלניות ולא בשירותים כגון יעוץ והדרכה

לדעת הביקורת חלק מהשיקולים המקצועיים של מחלקת הרכש וועדת הרכש לעבודה מול ספק 

  . ת ההצעה הזולהשירות ואינה מסתכמת בבחיר/מסוים ולהחליט על ספק זוכה היא איכות המוצר

לשם כך על המחלקה והועדה לנהל את הידע שנצבר בעירייה בעבודה מול הספקים בין השאר על 

  . שירותים שהתקבלו/ידי משובים ובחינת המוצרים

  

או השירותים /אי קיום משובים מול ספקים ואי בדיקת כלל המוצרים ו: ממצא  - 

אובדן ידע מקצועי , משמעותהעל ידי מחלקת הרכש וועדת הרכש , שהתקבלו מהספקים

, ת על עבודה מול ספק מסוים או בחירת הצעה זוכהוחשוב לשם קבלת החלטות עתידי

 . מעבר לשיקול המחיר בלבד

ועדת רכש נוהגת בדומה לועדת מכרזים ומקבלת את ההצעה הזולה : תגובת המבוקר

 .ביותר

אלא מחזקת , מצאהתגובה אינה סותרת את המ: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 . כאמור בממצא, המחיר אינו חזות הכל, אותו

 

מומלץ לקיים מאגר ידע בדבר איכות עבוד הספקים וזיהוי הבעיות של העירייה : המלצה  - 

 ). לראות בהם לקוח שחשוב לעירייה שיהיה לקוח חוזר(בהתנהלות מול הספקים 

  

, בעיקר העבודות הקבלניות(אין כל בקרה של הוועדה על גידול בהיקף העבודות : ממצא  - 

מכאן מתקיים ). 25%הנוהג בעירייה מאפשר למנהל הפרויקט להגדיל את העבודה בעד 

 . אובדן ידע נוסף ואי זיהוי מגמות של הוספת עבודות בעבודות שונות

והסבר , מהיקף העבודה כפוף לקיום תקציב %25ניתן להגדיל הזמנה עד : מבוקרהתגובת 

  .גדלה ודרישה מסודרת במערכתמפורט בדבר הצורך בה

, מחלקת רכש תקפיד לקבל הסברים בכתב ממנהלי מחלקות רלוונטיים לצורך הגדלות

  .ככל שיהיו

  

לשם ניהול מאגר ידע טוב , 25%עד יים בקרה על גידול בעלות עבודות מומלץ לק: המלצה  - 

 . יותר לעתיד

  

לעומת המוצר , קבלניותלא קיים כל ניטור על המוצר המוגמר לדוגמא בעבודת : ממצא  - 

כאשר נפתח (בניגוד לבקרה במקרה של קבלת מוצרים , כך. שאושר בועדת הרכש
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במקרה של . במקרים רבים מוצרים בעלות זניחה, )המשלוח ונבדק מול תעודת המשלוח

אין כל פיקוח של ועדת הרכש על המוצר , עבודות קבלניות בעלות מהותית בהרבה

 . המוגמר

  

לכל הפחות מדגמי על עבודות קבלניות שאושרו , קבוע נוהל ניטורמומלץ ל: המלצה  - 

והן מבחינת , )הזמנה לסיור מסירה לדוגמא(הן מבחינת המוצר המוגמר , במחלקת הרכש

זאת גם על מנת לקיים בקרה וגם על מנת לבנות מאגר ידע . החשבון הסופי שאושר

ת המוגשים על ידי כולל איכות ספקים ואיכות האומדנים וכתבי הכמויו, בנושא

  . המחלקות השונות לועדת הרכש
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  טיפול בנושא הבלאי 

  

  .מועצת העירייה תמנה את וועדת הרכש והבלאי: לתקנות מגדיר כי  5סעיף , כאמור

  

או , גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן: לתקנות בנושא גריעת פריט מגדיר כי  35סעיף 

ערכו של הפריט ייקבע . רק באישור ועדת רכש ובלאיתיעשה , השבתה או מכל סיבה אחרת

  .בהתאם למחיר השוק של פריט זהה חדש

   

בפועל במקרה של גרוטאות שיצאו , בעיריית ערד ועדת הרכש אינה מתפקדת כוועדת בלאי

בכל תקופה ,  משימוש באחריות המחלקות לדווח על המצאי שיצא משימוש למנהלת המחסנים

  . טאות על ידי מחלקת הרכשמתקיימת מכירה של הגרו

  

או מוצרים אחרים לא מטופל כלל ברמה המשמעתית או , השחתה כלי עבודה/הנושא של אובדן

  .הכלכלית מול העובדים האחראים למחדל

  

הועדה , בניגוד לתקנות המגדירות כי נושא הבלאי ינוהל על ידי ועדת הרכש: ממצא  - 

 . בעירייה לא מטפלת כלל בנושא

 .2016יוסדר בשנת  :מבוקרהתגובת 

 

 .כמוגדר בחוק, יש לבצע את נושא הבלאי והגריעה רק באישור ועדת הרכש: המלצה  - 

 

 .אין כל טיפול או סנקציה כלפי עובד האחראי על אובדן או השחתת ציוד: ממצא  - 

  .ל ומשאבי אנוש לגיבוש כללים בנושא"תועבר בקשת להתייחסות מנכ: מבוקרהתגובת 

 

משמעתיים כנגד עובדים  מערך ניטור ובקרה כולל הגדרה צעדים מומלץ לקיים: המלצה  - 

  .תם גרמו לאובדן או השחתת ציוד עירוניונשבגין רשל
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   לסיכום 

  

אין , מתמקדת בנושא הטכני של חתימות ומספר הצעות שהוגשו התנהלות המחלקה וועדת הרכש

  .כמעט בקרה על תוכן ההצעות ועל ביצוען

   

כך , גדיר את אופן התנהלות הרכש בעירייה בצורה מלאה ומדויקת יותרלדעת הביקורת יש לה

  . שתקיים בקרה מהותית על הוצאות העירייה

  

ל מאגר ידע ש לנהל, להגדיר את הספקים כלקוחות מומלץעל מנת להשיג התנהלות מיטבית 

בלת זאת על מנת לשמור על מצב של ק, ל הבעיות שנתקלו בהן בעבודה מול העירייהשהספקים ו

מבחינת כמות ההצעות והן מבחינת הן , שירות ולמניעת כשל שוק/מספר הצעות מחיר לכל עבודה

  . מחורןתי

  

  .דיןב יש להתנהל כמוגדר, בנושא הבלאי
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 עידוד רכש מקומי –כלכלה מקיימת  5.1.5

  

מהכיוונים האסטרטגיים הנשקלים היום במסגרת התוכנית נושא כלכלה מקיימת הינו אחד 

זאת מתוך העובדה שהעיר ערד מרוחקת גיאוגרפית ממרכזי העסקים , העירוניתהאסטרטגית 

בשנתיים האחרונות אובדן של מאות (ומהעובדה שנושא התעסוקה בעיר הינו בעייתי , בארץ

  ).  משרות בתחומי העיר

  

מנחה בקליניקה לכלכלה  –ד לנא ורור "הוצאה חוות דעת משפטית על ידי עו  2015במאי 

, הפקולטה למשפטים  –ברק מדינה ' תית תחת הייעוץ האקדמי של פרופקהילתית חבר

להלן (חוות הדעת גם בחסות עמותת שתיל והמרכז לחינוך משפטי קליני . האוניברסיטה העברית

  ").חוות הדעת"

  

  : נקודות עיקריות מתוך חוות הדעת 

ה מותנה בחיזוק כלכלה מקומית מקיימת הינה גישה הגורסת כי פיתוח כלכלי באזורי פריפרי .1

 .הכלכלה המקומית

, חברתיות, רכש רשות מקומית מעסקים מקומיים עשוי למנף קידום תכליות חשובות .2

 .כלכליות וסביבתיות

, ב הראו כי שינוי מדיניות רכש של המדינה והרשות המקומית "מחקרים באנגליה ובארה .3

 .ולחוסן של היישוב ותורם לפיתוח כלכלי, שיפרו את מצבם ופעילותם של עסקים מקומיים

היו שטענו כי , יישומה של מדיניות רכש ציבורי מקומי מעורר מחלוקת בקרב משפטנים .4

כגון שוויון בין , התערבות המכוונת להעדפה של ספקים מקומיים עלולה לפגוע בעקרונות 

 . יעילות ותחרותיות, מציעים

. מימוש תכליות שונותוזאת לשם , ניתן לקיים מדניות רכש מקומי במסגרת הדין הקיים .5

רשות מקומית רשאית לנקוב בקריטריונים ענייניים , בהתקשרויות המחייבות מרכז

הרשות , בהתקשרות הפטורה ממכרז. המעניקים העדפה לעסקים הקטנים והמקומיים

 . רשאית להעדיף עסקים קטנים ומקומיים כל עוד היא עומדת בכללי מנהל תקין

 : לושה כללים חשובים בכל עת על הרשות להקפיד על ש .6

 .שקיפות הקריטריונים ותנאי ההעדפה  .א

בחירה מושכלת של הגורמים בעלי סמכות ההכרעה בוועדת המכרזים ובוועדות הפטור   .ב

 .למניעת חשש לניגוד עניינים, ממכרז

 .הקפדה על מדיניות הענישה לחורגים ממינהל תקין  .ג

  

  

  :פטור ממכרז וביתר פרוט לגבי העדפת עסקים קטנים ומקומיים במקרי 
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ולכן , לא קיימת מסגרת נורמטיבית סדורה לקבלת החלטות, בהתקשרויות מסוג פטור ממכרז

' מ נ"שעשועים וספורט בע 2349/10מ "ראו בר(החלטות שיתקבלו ייבחנו לפי כללי מינהל תקין 

  ). עיריית בני ברק

ץ "בג(ללים אלה מהתפיסה כי העדפת התקשרות עם הספקים המקומיים מהווה שיקול העומד בכ

עולה כי ככל שחוזה , )מ נגד המנהל הכללי של משרד הבריאות"אינווסט אימפקט בע 118/83

יש להעדיף כריתה של חוזה עם ספק , ההתקשרות עונה לדרישות החוק ביחס לפטור ממכרז

וכן אגב הקפדה על , החלטה מעין זו תאומץ בכפוף לשיקולים ענייניים נוספים של הרשות. מקומי

  .כמו גם התאמה לתנאי המכרז, ימנעות מאפליה אסורהה

  

חוות דעת משפטית חיצונית בנושא עידוד רכש לאפשרות המפורטת בבניגוד : ממצא  - 

ברק ' תחת הייעוץ האקדמי של פרופחוות דעת שחוברה על ידי מספר גופים ( מקומי

א הגדירה העירייה ל, )בירושלים האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים  –מדינה 

 .כל קריטריונים להעדפת הספקים המקומיים ברכש הציבורי

 .ד משפטית"מחלקת הרכש תפנה לקבלת חוו: מבוקרהתגובת 

 

לבקש חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי לעירייה בנושא אפשרות מומלץ : המלצה  - 

קריטריונים להעדפת רכישת מוצרים מעסקים מקומיים בהתאם לכללים בחוות  קביעת

  .ולפסקי הדין בנושא החיצונית הדעת

  

  

קיים פסק דין נוסף המתייחס , המתוארת מעלה ולפסקי הדין המנויים בהמעבר לחוות הדעת 

בית המשפט המחוזי (אר 'מועצה מקומית מג' מאמון עבוד נ 16477-06-13מ "עת, להליך של מכרז

לתת עדיפות לקבלן שם פסק בית המשפט כי רשות מקומית רשאית , )לעניינים מנהלים בנצרת

  . מתוך כוונה לסייע לרווחתם של תושבי הרשות, בשיעור מתון, מקומי

  

  

התבקשו מנהלי המינהלים והאגפים השונים בעירייה לבדוק  2010בעיריית ירושלים עוד בשנת 

להעדפת ירושלמים מן ההיבט , ושמא אף להעמיד תנאי סף, האם ניתן לקבוע אמות מידה"

  . יכת מכרזים והליך הצעות מחירבמסגרת ער, בענייני

  

  : מבדיקת פרסום מכרז עיריית ירושלים עולה כי העירייה מעניקה עדיפות במכרז באופן הבא 

 .יותר מההצעה הזולה שלא ממציע ירושלמי 3%עד  –מציעים ירושלמים  .1

 ).בהתאם לתקנות חובת מכרזים(ממחיר מוצרים מיובאים  15%עד  –תוצרת הארץ  .2

  

, ד לעיריית ירושלים עיריית ערד לא מאפשרת העדפת עסקים מקומייםבניגו: ממצא  - 

 ).הן בהליך מכרז והן בהליך רכש(אלא בוחנות את המחיר המוצע בלבד 
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בניגוד למוגדר בדין עיריית ערד אינה מעניקה עדיפות לתוצרת הארץ בהליכי : ממצא  - 

 . מכרזים ורכש

 

להענקת העדפה לתוצרת הארץ מומלץ כי העירייה תבחן את האפשרויות : המלצה  - 

  .בהתאם למותר בחוק, ולספקים מקומיים
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 -2מטרת ביקורת מספר  5.2

  .בחינת התנהלות שוטפת במחסני העירייה

  

 .כללי 5.2.1

  

אשר קבעה כי , מיקומה הגיאוגרפי המרוחק של ערד ומדיניות הנהלות העירייה לדורותיהן

רייה ולא על ידי קבלנים בשיטת מיקור חוץ פעולות העירייה יבוצעו ככל הניתן על ידי עובדי עי

)outsourcing( ,מלאי זה , גזרו על העירייה רכישת מלאי בערכים גבוהים ובמגוון פריטים עצום

סכום מהותי מבחינת , מאוחסן במספר מחסנים בעירייה וערכו עומד על מאות אלפי שקלים

  . תקציב העירייה

  

  :להלן פרוט המחסנים הקיימים בעירייה 

 .כללי -סן מחלקת אחזקה מח  .א

 .חגיגות -מחסן מחלקת אחזקה   .ב

 .צבעים –מחסן מחלקת אחזקה   .ג

 .מסגריה –מחסן מחלקת אחזקה   .ד

 .חשמל –מחסן מחלקת אחזקה   .ה

 .מחסן מחלקת מים וביוב  .ו

 .מיזוג –מחסן מחלקת אחזקה   .ז

 .מחסן מחלקת תברואה  .ח

 .מחסן מחלקת פינוי אשפה  .ט

 .מחסן מוצרי ניקיון  .י

 .מחסן מוצרי הדברה  .יא

 .חסן יחידה וטרינרית וכלביהמ  .יב

 .מחסן מחלקת גינון  .יג

 ).ציוד משרדי(מחסן מחלקת רכש   .יד

 .מחסן חירום  .טו

 .א"מחסן הג  .טז

  

  

היה ניתן לצפות כי העירייה תקדיש , לאור מגוון המוצרים וערכם הכספי המהותי לעירייה

ים אמצעים מתאימים לניהול מלאי יעיל הן מבחינה כלכלית והן מבחינת מענה ופתרונות במצב

  . דבר שבפועל לא מתקיים, דחופים
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, כל מנהל חלקה מתנהל על פי הבנתו את הנושא ללא כל התמקצעות, ניהול המחסנים אינו אחיד

בנוסף העירייה לא השכילה לקיים מערך רכש מהיר למקרי חירום דבר הגורם למנהלים לאגור 

לעירייה הפסדים כספיים הן ההתנהלות באופן זה אינה נכונה כלכלית וגורמת . הצורךמלאי לעת 

לדוגמא מלאי (הן במלאי מת , )לדוגמא פחי צבע שנאגרו לאורך שנים(במלאי שהופך לפג תוקף 

והן מבחינת כספים המושקעים במלאי , )של חלפים אלקטרוניים למערכות שהוצאו משימוש

  . שאינו חיוני בשלב הקנייה

  

אשר ממוקמת קרוב למרכז הארץ , ת ערדמעיריי 10לשם השוואה בביקורת בעירייה הגדולה פי 

ויש לה , )'ניקוי רחובות וכד, תאורת רחוב, גינון(ועובדת בשיטת מיקור חוץ עם רוב הקבלנים 

 -ערך המלאי נמוך מ, אפשרות לחתום על חוזי הזמנה של מוצרים בהתראה של שעות ספורות

  . בעיריית ערד₪ ערך מלאי מעל מיליון לעומת , ₪  100,000

  

דבר הגורם , המרוחקים פיזית אחד מהשני, כן מחסני העירייה הם אוסף של מבנים קטניםכמו 

מעבר לעובדה שיש . לעומת ניהול מחסן מרכזי אחד, לבזבוז משאבי כח אדם בניהול המחסנים

פרטי לחללי אחסון קטנים לעומת מבנים גדולים בבעלות החברה הכלכלית בשוק הביקוש 

המחסנים השכרה של פוטנציאלי ממכאן יש גם הפסד כספי  ,שעומדים ריקים במשך שנים

  .הקטנים שטחיםב

  

ללא , מחלקות שונות 5באחריות , מחסנים קטנים 10עיריית ערד מנהלת מעל : ממצא  - 

ניהול מחסנים על ידי המחלקות אינו יעיל וגם גורם , משנה סדורה לניהול מחסנים

ומת ניהול מחסן ראשי על ידי זאת לע, לבזבוז כוח אדם וכפילויות במוצרי מלאי

 .מקצוענים ובטכנולוגיה מתקדמת

כל השאר בתי מלאכה או . גינון ואחזקה: מחסנים פעילים 2בעיריית ערד : תגובת מבוקר

 .2016הנושא יבחן בשנת . מחסנים ללא מחסנאי

 

, מומלץ לקדם תוכנית של איגום משאבים בין המחלקות וקיום מחסן ראשי: המלצה  - 

 .בכוח אדם וקיום אפשרות של ניהול מחסן בצורה מקצועית לשם חיסכון

 

המשך , מאחר ובשוק הפרטי ברחבי העיר קיים ביקוש לחללי אחסנה קטנים: ממצא  - 

מצד שני . לאובדן כספי השכרה פוטנציאליים ול המחסנים במתכונת הנוכחית מביאניה

כבר מספר  בבעלות החברה הכלכלית מחסנים גדולים העומדים ריקים ללא שוכרים

  . אחד מחללים אלה לפחות יכול לשמש כמחסן ראשי, שנים

 .2016יבחן בשנת : מבוקרהתגובת 

  

 

גם בהתחשב באפשרויות , מומלץ לבצע בדיקת התכנות כלכלית למחסן ראשי: המלצה  - 

 .ההשכרה של המתחמים הקטנים המשמשים כיום כמחסנים
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רת מלאי בעלויות יגמביא לא רכישות דחופות בזמן סביראי קיום  מערך ל : ממצא - 

זאת מאחר ולפחות חלק מהבקשות של מנהלי המחלקות לרכישה דחופה לא , גבוהות

 . הגורם לאגירת מלאי למקרה הצורךדבר , נענות בזמן סביר

רמת המלאים יורדת בכל סוף שנה ניתן יהיה לראות ירידה במלאים : תגובת המבוקר

 .ובערך כספי

  

 .הול רכישות דחופות על מנת למנוע אגירת מלאי מיותרמומלץ להגדיר ני: המלצה  - 

  

למעט מחסן , מטר 50בניגוד לחוק רישוי עסקים המחייב רישוי למחסנים מעל : ממצא  - 

 . אין לשאר מחסני העירייה בגודל הרלוונטי רישוי, חומרי ההדברה

  .מחלקת רכש תבדוק את הנושא עם מחלקת תברואה: מבוקר התגובת 
  
  

 .וציא רישוי למחסנים הרלוונטיים כנדרש בחוק רישוי עסקיםיש לה: המלצה  - 
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 מבנה ארגוני 5.2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

טיקה ורכש כל סמכות על המחסנאים אין למנהלת מדור מחסנים או למנהלת מחלקת לוגיס

  . או על שיטת ניהול המלאי, המחלקות במחסני

  

, להשכיל בתחומי אחריותומחלקת לוגיסטיקה ורכש לא נשלח להשתלם וכח האדם ב, כאמור

  . פחות בעשר השנים האחרונותכל הכולל ניהול מחסנים ל

  

ועל ניהול ספירות , מנהלת מדור המחסנים אחראית על ניהול האינוונטר במחלקות העירייה

   .המלאי במחסנים

  

  

  : הגדרות לפי התקנות 

  .טובין בני קיימה שאינם מאוחסנים במחסני העירייה: אינוונטר או מצאי  .א

שאילה או רישיון לרבות , מיטלטלין שבבעלות העירייה או שנמסרו לה דרך שכירות: טובין   .ב

 ).אלה שנתרמו או שנרכשו מכספי תרומה

 .טובין המצויים במחסני העירייה: מלאי   .ג

  .אחסון וניפוק מלאי של העירייה, רישום, מקום ריכוז: מחסן   .ד

  

לגבי הרכוש הקבוע , י המחלקותניהול האינוונטר בעירייה מתבסס על דיווח: ממצא  - 

 . אין כל בקרה על דיווחי המחלקות, )'מוצרי חשמל וכד, ריהוט(הנמצא בשימושן 

 .עובדי מחלקת הרכש מבצעים ספירות ובדיקות אינוונטר באופן מדגמי: מבוקרהתגובת 

על פי דין נווהל האינוונטר צריך להיות בדיוק : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  . מכאן פעולות מחלקת הרכש אינן מספיקות, יפול במלאיכמו ט

  

  

 מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש

  

 מנהלת מדור מחסנים
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מומלץ להגדיר נוהל הכולל ניטור ובקרה על דיווחי האינוונטר של : המלצה : ממצא  - 

 . מחלקות העירייה

 

לדוגמא (לכלול ברשימת האינוונטר יש רכישות ורכוש  אין כל הגדרה לגבי אילו: ממצא  - 

 ).'המוצרים וכד מהות, מאיזה סכום יש לדווח על הרכישה

 

 . כאינוונטרפריט מוצרים ומעל איזה סכום רכישה יש לדווח  מומלץ לקבוע אילו: המלצה  - 

  

 .נמצא כי לא קיים נוהל המסדיר קליטת מיטלטלין שנתרמו לעירייה: ממצא  - 

  

  . מומלץ להגדיר נוהל רישום תרומות לעירייה: המלצה  - 

  ).כולל תרומות(טיפול באינוונטר נסדיר נוהל מחסנים ו 2016בשנת : מבוקר התגובת
  
  

  

  

בסעיפים אלה ,  30-33התקנות מגדירות אופן התנהלות מינימלי הנדרש בנושא המצאי בסעיפים 

  : מוגדר בין השאר כי 

 .בסימון שאינו ניתן למחיקה, המצאי יסומן בסמל העירייה .1

ס המיועד יתועדו בטופ, השאלת פרטי מצאי או העברתם לעובדי העירייה לצורך תפקידם .2

 .תנאי השאלתו ומועד החזרתו, כמותו, תיאורו, לכך ויפורטו בו המספר הקטלוגי של הפריט

 . אחת לשנה תיערך ספירת מצאי בכל יחידה לפי הכללים של ספירת המלאי בעירייה .3

 

מכאן , בניגוד לתקנות המצאי בעירייה לא מסומן בסימון שאינו ניתן למחיקה: ממצא  - 

 . מצאי וסחר בו ביתר קלותקיימת חשיפה לגניבת 

  .פרטי האינוונטר מסומנים במדבקות או חריטה או עטי ארטלין: מבוקרהתגובת 

תגובת הביקורת לא סותרת את הממצא אלא : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  ).אינם סימונים שלא ניתנים למחיקה, מדבקות ורישום בעטים(מחזקת אותו 

 

 .בסימון שאינו ניתן למחיקה, מוגדר בתקנותיש לסמן את המצאי כ: המלצה  - 

 

השאלת פרטי מצאי לעובדי עירייה לצורך תפקידם אינה  ,בניגוד לתקנות: ממצא  - 

 ).תנאי ההשאלה ונועד ההחזרה, מילוי טופס עם תיאור הפריט(מנוהלת כמוגדר בתקנות 

 . 2016יוסדר בנוהל מחסנים בשנת : מבוקרהתגובת 
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, העירייה תהשאלת המצאי לעובדי העירייה ובין מחלקו יש לנהל את נושא: המלצה  - 

 .כמוגדר בתקנות

 

אינה בהתאם , בניגוד לתקנות ספירת המצאי הנערכת בעירייה אחת לשנה: ממצא  - 

 . אלא נסמכת על דיווחי המחלקות בלבד, לכללי ספירת המלאי

 

  . יש לקיים ספירת מצאי בהתאם למוגדר בתקנות: המלצה  - 
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 רגולציה 5.2.3

 

עוסקות בין  1998- ח"התשנ, )רישום וניהול טובין, מחסנים ניהול, הסדר רכישות(תקנות העיריות 

  ").התקנות"להלן (השאר בניהול מחסני העירייה 

  

ה ואינם מסופקים ישירות ליחידות יטובין הנרכשים עבור עירי: אחסנה  –לתקנות  12סעיף 

  .המחסן כמלאי ויירשמו בידי מנהל, יאוחסנו במחסן בלבד, הצורכות

  

  ניהול ואחזקת מחסן –לתקנות  15סעיף 

ה את סוגי הטובין ייקבע לגבי כל מחסן בעירי, בתיאום עם הגזבר, מנהל רכש ואספקה) א(

  . שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי של כל סוג כאמור

את סוגי , אחת לשנה לפחות, יבדוק ויעדכן, בתיאום עם הגזבר, מנהל רכש ואספקה) ב(

  . ורמות המלאי של הטובין בכל מחסןהטובין 

מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן תהיה בהתאם לרמת המלאי ) ג(

  .      שנקבע

  

על ידי מנהלת מחלקת  ותרמות המלאי במחסנים לא נקבע ,בניגוד לתקנות: ממצא  - 

אלא על ידי מנהלי המחלקות בהן מנוהלים , לוגיסטיקה ורכש בתיאום עם הגזבר

 .חסניםהמ

מנהל המחלקה הרלוונטית , יחד עם זאת. יוסדר במסגרת נוהל מחסנים: תגובת המבוקר

  .הינו גורם שיש להתחשב בדעתו לגבי רמת המלאי

 

 .יש לקבוע את רמות מלאי המחסנים כמוגדר בתקנות: המלצה  - 

  
  

טובין יזהה את ה, יןילפי הענ, או רשם המצאימנהל המחסן : זיהוי טובין –לתקנות  16סעיף 

  .שבאחריותו ויגדירם לפי הקטלוג האחיד

הוגדר קטלוג אחיד שהוא הגדרה אחידה לזיהוי טובין של  2/99ל משרד הפנים מספר "בחוזר מנכ

  .בעירייה לא מודעים לקטלוג וממספרים את פריטי המלאי על פי מפתח ייחודי. העירייה

  

, כולל את מלאי המחסניםהעירייה לא מנהלת את הטובין שלה  ,בניגוד לתקנות: ממצא  - 

 . בהתאם לקטלוג האחיד שפרסם משרד הפנים

  

הקטלוג נוהל עי חברה . הוגדר קטלוג מוצרים אחיד 992/ל "בחוזר מנכ: תגובת המבוקר 

ונעשה נסיון לאמץ את הקטלוג , בעבר הרשות עבדה עם החברה לאוטומציה. לאוטומציה

פותח קטלוג טובין של העירייה , מאחר והקטלוג האחיד לא ענה לצרכי הרשות. האחיד

 . הקטלוג שפותח על ידי העירייה מסתמך על כללי הקטלוג האחיד. שמתאים לצרכיה
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לדעת . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

צרכה להיות באישור , ל מפורשת וחד משמעית"הביקורת פעולה בניגוד להוראת מנכ

 .פי החלטה פנימית בעירייה משרד הפנים ולא על

 

 . כמודגר בתקנות, יש לנהל את טובין העירייה על פי הקטלוג האחיד: המלצה  - 

  

   

  

  

  : מגדיר חתימה על טופסי דרישה לניפוק   -לתקנות  23סעיף 

יה יקבע את הרשאים לחתום על טופסי דרישה לניפוק טובין ביחידות יראש העיר) א(

וגמאות חתימותיהם יועברו למנהל דו, ם לחתום כאמוררשימת הרשאי; היהשונות בעירי

  . רכש ואספקה

חתום בידי מי , טובין שבמלאי ינופקו לפי טופס דרישה שיישא מספר סידורי עוקב) ב(

  .ובידי הגזבר) א(שנקבע כאמור בתקנת משנה 

  

בניגוד לתקנות הקובעות כי משיכת פריטים המחסן מחייבות תעודת ניפוק : ממצא  - 

חלק יתרה מכך , בעירייה לא מונפקת תעודה כנדרש, על ידי הגזבר גם חתומה

הוסברו כמשיכת פריטים ללא תעודת , בעירייה 2015מההפרשים בספירת המלאי לשנת 

 . ניפוק

במחסן גינון ואחזקה משיכת פריטים מתבצעת באמצעות תעודת ניפוק : תגובת המבוקר

 .   עובד תעודת הניפוק ננעלתעם העברת כרטיס . י העברת כרטיס עובד"שנחתמת ע

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

יש להקפיד על משיכת פריטים ממחסני העירייה רק בהתאם לתעודת ניפוק : המלצה  - 

 . כמוגדר בתקנות

  

  

  

  

  לתקנות  26-28סעיפים 

  :ספירת מלאי # 

בכל ) להלן הספירה(ערך ספירת מלאי תי, בסוף שנת הכספים, אחת לשנה לפחות) א(

, הימנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר העירי; יהימחסני העיר

  . ובהשתתפות הגזבר

למעט , ה לכניסה של טובין ולהוצאתם מהםיבעת ספירת המלאי ייסגרו מחסני העירי) ב(

  . במקרים חריגים ובאישור מנהל רכש ואספקה
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יירשמו בטפסים המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של  תוצאות הספירה) ג(

מבצעי הספירה ; תיאורם והכמויות בפועל שנמצאו במחסן בעת הספירה, הפריטים

  . יחתמו על הטפסים

   

  : השוואת תוצאות  # 

תה אי התאמה בין יהי; הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס הטובין

את כל הנתונים , לוועדת רכש ובלאי, בכתב, יעביר הגזבר, יתרה כאמורתוצאות הספירה ל

  .  אספקה על פשר ההפרשיםבצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ו

  

   :ממצאי ההשוואה # 

ועדת רכש ובלאי תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות הספירה לרשום ) א(

  . בפנקס הטובין

ומהחלטת ועדת רכש ובלאי כאמור בתקנת  27שוואה כאמור בתקנה עותק מנתוני הה) ב(

והם יעדכנו את פנקס הטובין לא יאוחר , יועברו למנהל המחסן ולרשם המצאי) א(משנה 

בהתאם לתוצאות הספירה ולהחלטת ועדת רכש , ימים מתחילת כל שנת כספים 60-מ

  .ובלאי

  

בהפרשים המתגלים בספירות בניגוד לתקנות לא קיים נוהל המסדיר טיפול : ממצא  - 

בין המוצרים שרשומים במערכת הממוחשבת לבין המוצרים שזוהו בספירת , מלאי

 . המלאי

  . 2016יטופל במסגרת נוהל מחסנים בשנת : תגובת מבוקר
  
  

מומלץ לקיים נוהל המסדיר כיצד יש לטפל בהפרשים המתגלים בספירת : המלצה  - 

 . העירייההמלאי במחסני 

  

ד לתקנות ספירת המלאי במחסנים מבוצעת על ידי מנהלת מדור מחסנים בניגו: ממצא  - 

שנדרשת על פי התקנות להיות , ללא כל הסמכה של גזברית העירייה, והמחסנאים

 .נוכחת בספירת המלאי או להסמיך מי מטעמה שיהיה נוכח בספירה

  
חר על הגזברית להגיע בעצמה לספירות המלאי או לחלופין להסמיך אדם א: המלצה  - 

 .לביצוע הספירה

  

 . בניגוד לתקנות מחסני העירייה לא נסגרים לפעילות בתקופת ספירת המלאי - 

פריטים נופקו טרם . פעילות המחסנים צומצמה למינימום הכרחי: תגובת המבוקר

  .הספירה ובמקרה חרום בוצע ניפוק ידני

 .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

  .יש לקיים את ספירות המלאי במחסנים בהתאם לדין: צה המל - 
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מגדירת בין השאר את הנושאים  1988-ח "התשמ, )הנהלת חשבונות(תקנות הרשויות המקומיות 

  : הבאים 

מסויימת ורכישתם מומנה מקרן טובין שטרם יועדו למטרה  –מלאי במחסן בלתי מוקצב   .א

 .מתוקצבת

קציב לכיסוי השקעה בנכסים מוניטריים מקור מימון המאושר בת –קרן מתוקצבת   .ב

 .ובמחסן בלתי מוקצב

  

, )קבצים ראשיים 10קיימים (בהנהלת החשבונות של כל עירייה  5בהתאם לכך קובץ ראשי מספר 

  .השקעות בקרנות מתוקצבות ומלאי במחסן בלתי מוקצב, מקדמות: יכלול 

  

  : שיטת הרישום החשבונאי בתקנות מגדירה כי 

בוע למעט מלאי במחסן בלתי מוקצב יירשמו כהוצאות בתקציב הרגיל השקעות ברכוש ק  .א

 .בהתאם למקור המימון, או הבלתי רגיל

יש לרשום אותו סכום בקרן למימון , כנגד הרישום המושקע במלאי במחסן בלתי מוקצב  .ב

 . על ידי חיוב התקציב הרגיל, מלאי בלתי מוקצב

  

למרות שכאמור קיים מלאי בשנים (מוקצב לא מקיימת רישום מלאי בלתי , נמצא כי העירייה

מכאן ספרי העירייה לא משקפים את פעולות העירייה ,  )₪האחרונות מערך כספי של מעל מילון 

  . בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות, במובן זה

  

בנושא רישום , )הנהלת חשבונות(יגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות נב: ממצא  - 

העירייה רושמת את כלל הרכישות למחסנים השונים , אי במחסן בלתי מוקצבמל

מכאן ספרי העירייה ודוחותיה . כהוצאה בתקציב השוטף של המחלקות המזמינות

בהתאם לכללי החשבונאות , לא משקפים את פעולות העירייה במובן זה,  הכספיים

 .המקובלים ברשויות המקומיות

 

בהתאם לניהול , שבונאית בדבר אופן הרישום הנדרשד ח"מומלץ לקבל חו: המלצה  - 

 . המלאים בעירייה

  .ד"ח תפנה לקבלת חוו"הנה מחלקת: מבוקרהתגובת 
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 מצב קיים 5.2.4

  

   2014סיור מחסנים וסדנת חשיבה יצירתית שנת 

  

נמצא כי בפועל , בסיור במחסני העירייה ובתי המלאכה בהשתתפות מבקר העירייה  2014בשנת 

או עובד אחר באמצע , וכן נמצא עובד ישן שנת ישרים, פרטי/י העירייה ציוד אישיאוחסנו במחסנ

  ). מחלקת אחזקה ותשתיות – 2014ראה דוח המבקר לשנת (אימון ספורטיבי 

  

בעקבות הממצאים מהסיור הועבר עדכון לכל מנהלי המחלקות בהם קיימים מחסנים בדבר 

ברור עם העובדים שנמצאו משתמשים למחסן וכן נערכו שיחות , איסור על אחסנת ציוד אישי

  . שלא לצרכי עבודה

  

כאשר אחד הנושאים שעלו , נערכה סדנת חשיבה יצירתית למנהלי העירייה 2014בשלהי שנת 

בעקבות הסדנא נערכו ישיבות עבודה בין מחלקת . בסדנא היה שיפור מערך המחסנים בעירייה

אך , ישום ההתייעלות כפי שגובשה בסדנאעל מנת לבדוק י, הרכש מחלקת האחזקה והגזברית

  . בפועל יושמו רק חלק מהנושאים ורק במחסן מחלקת האחזקה

  

 המלצות לשיפור מערך המחסנים בעירייה כפי שגובשו על ידי העוסקים בדבר: ממצא  - 

 . יושמו חלקית ובמחסני מחלקת האחזקה בלבד, 2014עוד בסוף שנת 

  . 1720 – 2016ייבדק במהלך : תגובת מבוקר

 

מומלץ לבחון תקצוב מתאים לשיפור מקיף במערך המחסנים בכל מחלקות : המלצה  - 

 . העירייה

  

 

  

מנהלי המחלקות , לא קיימת משנה סדורה של ניהול מחסנים ורכישת מלאי בעירייה, כאמור

  .כל אחד על פי הבנתו, מחליטים כיצד לנהל את המחסן ורמות המלאי שלהם

  

אשר הגיע מרקע של ניהול מחסנים  2014בודתו בעירייה בשנת מנהל מחלקת האחזקה שהחל ע

במסגרת השינויים עלו בין השאר , שינה את כל התנהלות המחסנים במחלקתו, מתקדם

  : הממצאים הבאים 

 ).שקי מלט, פחי צבע(נמצאו פריטים פגי תוקף  .1

ת שימשו בעבר כרכיבי חילוף למערכות שכבר לא קיימו(נמצאו פריטים שהם מלאי מת  .2

 ).בעיר

 .נמצאו פריטים שונים ברשימות המחסן למרות שכבר הונפקו למטרות שונות .3
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 .טעויות ספירה שלא טופלו משנים קודמות .4

 .תוכנת ניהול לא מתאימה .5

  

התוכנה המנהלת את כלל פעולות העירייה  –" הקונטרה"תוכנת ניהול המחסן היא תוכנת 

י התוכנה אינה עונה לדרישות בסיסיות בניהול נמצא כ, )'רכש וכד, ניהול משימות, גביה, ח"הנה(

  : לדוגמא , מחסן

תוכנות חדשות חכמות מציעות למחסנאי היכן להציב (אין אפשרות לנהל מיקום של פריט  .1

 ).בהתאם לפריטים דומים בסביבה, פריט חדש

פוגע באפשרות לנהל את המלאי באופן (מקסימום /אין אפשרות להגדיר מלאי מינימום .2

 ).וכן לפתור בעיות בזמנים קצרים, כלכלי יותר

 .אין אפשרות לנהל תאריכי פג תוקף לפריטים .3

 .אין נוהל מסודר להנפקת מספר קטלוגי חדש .4

  

  

מחסן העירייה של מחלקת , כתוצאה מהפעולות של מנהל המחלקה במחסן מחלקת האחזקה

ו והמחסן כמויות פרטי המלאי צומצמ. האחזקה פועל באופן מסודר ויעיל יותר מאשר בעבר

  .מסודר ונגיש כיום

  

  : להלן עלויות המלאי בכלל מחסני העירייה בשנים האחרונות 

  

  ערך המלאי במחסני העירייה  שנה

2013  1,258,181  

2014  1,285,416  

  ₪כמיליון   2015

  

  

  

אשר בא מרקע של ניהול מחסנים , בעקבות יוזמה של מנהל מחלקה חדש: ממצא  - 

 :לשיפור ההתנהלות בנושא בין השאר נעשו פעולות רבות , מתקדם

 שקי, צבעפחי ( לשימוש ראויים כבר היו ולא תוקפם שפג רבים פריטים ונגרעו זוהו  .א

 ).'וכד מלט

לדוגמא (קרי לא ברי שימוש לעירייה , פריטים שהינם מלאי מת, זוהו וטרם נגרעו  .ב

 ).חלקי חילוף למערכות אלקטרוניות שכבר לא בשימוש העירייה

 .רבים בפריטים מסיבת הנפקה ללא רישום זוהו חוסרים  .ג

גם ההליך , לא עברו הליך דומה, מחלקות העירייה האחרות בהן נמצאים מחסנים

  .במחלקת האחזקה טרם הושלם ולא הוקצו לו המשאבים המלאים
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בדומה , מומלץ לבצע הליך התייעלות מחסנים ומלאי בכל מחלקות העירייה: המלצה  - 

 .אחזקהלמה שנעשה במחסני מחלקת ה

 

 - בכירד ערך המלאי המוחזק בעירייה , בהסדרת נושא המלאי במחלקת האחזקה: ממצא  -

20%.  

בדיקה במחסנים בהם אין מחסנאי ובבתי . מחסן גינון עבר הליך דומה: תגובת מבוקר

 . 2016מלאכה תתבצע במהלך שנת 

 

 מומלץ להסדיר את מלאי כל מחלקות העירייה בהתאם לתהליך שבוצע: המלצה  - 

 .במחלקת האחזקה

 

הכוונה לפריטים אשר הוחזרו , טרם נמצא פתרון ניהול ורישום מלאי ממוחזר: ממצא  - 

 .למחסן לאחר פירוק או הריסת מתחמים מסוימים

 . 2016יבחן במסגרת נוהל עבודה שבשנת : תגובת מבוקר

 

 .  החוזרים למחסן, יש לקיים פתרון ניהולי ורישומי לפריטים ממוחזרים: המלצה  - 

 

 

  

  

  הפרדת תפקידים וניהול כח אדם במחסני העירייה

  

מכאן , חבריו למחלקה/ לא קיימת הפרדת תפקידים בין מנהל המחלקה המבצעת לבין המחסנאי 

המחסנאי כפוף למנהל המחלקה ולא לגוף . חסרה חולית בקרה בשרשרת הנפקת וניהול המלאי

נמצא כי לא קיימת בקרה על השימוש כמו כן . מקצועי האמון על ניהול מחסנים והזמנת מלאים

בפריטים שנמשכו על ידי העובדים מהמחסן בעבודה עצמה ויתרה מכך אין כל נוהל טיפול 

  .השחיתו ציוד עבודה שהושאל מהמחסן/בעובדים אשר איבדו

  

כך שמתקיים מצב בו מוצא מלאי מהמחסן , מפתחות המחסנים נמצאים ברשות מספר גורמים

  ). חופשה/או כאשר בחופשת מחלה, בהן המחסנאי לא נמצא בשעות(ללא כל רישום 

  

  

מנהלי המחלקות הם האחראים על , בניגוד להפרדת תפקידים ראויה: ממצא  - 

לא קיים כל גוף מקצועי לניהול מחסן שאינו מנהלית כפוף , המחסנאים במחסני העירייה

 . למנהלי המחלקות
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אשר תהיה אחראית על נושא , תמומלץ לשקול הקמת יחידת מחסנים מקצועי: המלצה  - 

 . ניהול המלאים ועל עובדי המחסנים

 

לא קיים כל נוהל לבקרה שתאשר כי פריטים שנמשכים על ידי העובדים : ממצא  - 

אין כל כללים בטיפול . אכן שימשו אותם בעבודה בפועל לשמה נמשכו, מהמחסנים

 . זרים למחסניםבשאריות מהפרטים שנמשכו וכן מפריטים משומשים הממוחזרים ומוח

משיכות הפריטים מהמחסנים מבוצעות על ידי ובאישור מנהלי המחלקות : תגובת מבוקר

 .אחריותם לבדוק שימוש בחומרים שנמשכו. המקצועיים וראשי הצוותים

כפי . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

מן הראוי כי תתקיים בקרה , הרכש שמתקיימת הבקרה של ספירת מלאי על ידי מחלקת

  . המשפיע ישירות על המלאי וכמויות הרכש למחסנים, גם על נושא זה

 

מומלץ להגדיר בקרה על אופן שימוש הפריטים אשר נמשכו מהמחסן לעבודות : המלצה  - 

 . כמו כן מומלץ להסדיר נושא ניהול פריטים ממוחזרים, השונות

  

אין כל בקרה על כניסות , ות מספר אנשיםמפתחות המחסנים נמצאים ברש: ממצא  - 

מכאן , )שעות הערב, חופשה, מחלה(אנשים למחסן כאשר המחסנאי לא נמצא במקום 

 . קיימת חשיפה להעלמות פריטי מלאי ללא כל פיקוח או רישום

  

מומלץ להסדיר נוהל המוודא כי לא תתאפשר כניסה למחסן ללא המצאות : המלצה  - 

  . הנפקה גם כאשר המחסנאי לא נמצא מסיבות שונותוכי ינוהל רישום , מחסנאי
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 תמצית מנהלים 6

  

אין , מתמקדת בנושא הטכני של חתימות ומספר הצעות שהוגשו וועדת הרכש התנהלות המחלקה

  . כמעט בקרה על תוכן ההצעות ועל ביצוען

כך , לדעת הביקורת יש להגדיר את אופן התנהלות הרכש בעירייה בצורה מלאה ומדויקת יותר

  . שתקיים בקרה מהותית על הוצאות העירייה

לנהל מאגר ידע על הספקים , על מנת להשיג התנהלות מיטבית יש להגדיר את הספקים כלקוחות

זאת על מנת לשמור על מצב של קבלת מספר , ועל הבעיות שנתקלו בהן בעבודה מול העירייה

ת כמות ההצעות והן מבחינת מבחינהן , שירות ולמניעת כשל שוק/הצעות מחיר לכל עבודה

  . מחורןתי

  

לא , מאחר וכל מחסן מנוהל על ידי מספר מחלקות השונות בעירייה, מבחינת מחסני העירייה

  . מתקיים ניהול מחסן מקצועי ובאמצעות משנה סדורה

  

כולל משמעויות כלכליות באיחוד , מומלץ לשקול את המבנה הארגוני בניהול מחסני העירייה

כמו כן מומלץ להסדיר את . וניהול באמצעות מחסנאים מקצועיים, ה למיקום אחדמחסני העיריי

  . בכללותווהאינוונטר וניהול המלאי , נהלי העבודה במשיכת פרטי מלאי

  

  :להלן עיקר ההמלצות בעקבות הביקורת בנושא הרכש והמחסנים 

  

פעולת  נוהל המסדיר אתמדיניות רכש וניהול מחסנים וכן מומלץ להגדיר : המלצה  6.1

התקשרות בנושא , של משרדי הממשלה 7.8.3תכם  דוגמת הוראת, מחלקת הרכש

מומלץ לקבוע את הדרישות המקצועיות , בנוסף .₪  50,000בהליך מקוצר עד 

מהמחלקה תוך הגדרת מהות העבודה והפניית עיקר המשאבים של עובדי המחלקה 

 .למימוש הדרישות שיוגדרו

 

ש תקיים מלאי ספקים ותתחזק אותו במיוחד מומלץ כי מחלקת הרכ: המלצה  6.2

יש לקיים מדיניות אקטיבית ויזומה , בנושאים בהם לא מתקבלות הצעות מספיקות

 .את ספקים רלוונטייםישל מצ

  

 לשפר מנת על, העירייה מול הספק חווית לגבי מסודר משוב לקיים מומלץ:  המלצה 6.3

 מחיר הצעות מלהגיש נמנעים ספקים בו למצב לגרום ולא העירייה התנהלות את

  .העירייה התנהלות לאור לכאורה
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מומלץ לקיים ניטור ובקרה על דוחות הרכש השנתיים על מנת לזהות :  המלצה 6.4

רב שנתי ולא באמצעות הצעות מחיר /תחומים בהם כדאי להתנהל בחוזה שנתי

 . וכן מקרים בהם יש לקיים מכרזים, בודדות

  

 של השונים המחסנים הכפפת תוך רשותב ארגוני שינוי לשקול מומלץ:  המלצה 6.5

 לניהול להביא שיכול דבר, ומחסנים הרכש מנהלת לניהול העירייה מחלקות

 .במחסנים אדם בכוח חיסכון כולל, המלאי של יותר וחסכני מקצועי

  

 לשם זאת בתקנות כנדרש, רבעון בכל ותחזית צריכה תוכניות לבנות מומלץ:  המלצה 6.6

 .יותר מדויקת תקציבית שליטה קיום

  

מומלץ כי ועדת הרכש תקבע את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה : המלצה  6.7

 .התקופתי

  

 . יש לכלול בטופס ההזמנה את כל הפרטים המוגדרים בדין: המלצה  6.8

  

כך שייצג מחלקות נוספות מעבר , מומלץ לשקול את הרכב ועדת הרכש: המלצה  6.9

ב מעובדים הכפופים לגזברות יש לשקול האם קוורום שכולו מורכ, לגזברות העירייה

 . הינו ראוי הן מבחינה משפטית והן מבחינת מנהל תקין, העירייה

  

, מומלץ לשקול אפשרויות אחרות לניהול פרוטוקולים של ועדת רכש: המלצה  6.10

יש להפיץ את הפרוטוקולים ככל פרוטוקול אחר . אחרותה וועדות העירייהכמקובל ב

 . של וועדות העירייה

  

, לץ להגדיר נוהל שיסדיר לכמה ספקים יש לפנות בכל טווח מחיריםמומ: המלצה  6.11

לשם אפשרות , כמו כן מומלץ להגדיר נוהל בו נדרשות לפחות שתי הצעות מחיר

להעביר , במקרה בו לא מתקבלות מספר ההצעות המתבקש. בחירת ההצעה הזולה

 ). במשרדי הממשלה מועבר לאישור חשב המשרד(לאישור גוף מפקח נוסף 

  

ש ולא לאשר נוסח הצעות מחיר "יש להתנהל בהתאם לחוות דעת היועמ: המלצה  6.12

 .בהן מצוין מכשיר או מתקן של בחרה מסוימת או שווה ערך לו

  

מומלץ להגדיר נוהל המאפיין את בדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע : המלצה   6.13

ת כך שהועדה תשמש כנקודת בקרה נוספת מבחינ, לפני החלטה על הצעה זוכה

 .מעבר למחלקה המזמינה, מהות

  

  .מומלץ לאכוף את נושא הגשת האומדן בהזמנות הרכש הרלוונטיות: המלצה  6.14
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מומלץ לקבוע כלל אצבע שיגדיר כי מעל שונות של שיעור מסוים מהאומדן : המלצה  6.15

 .תפסל הצעת הספק, )גם מעל וגם מתחת לאומדן(

 

, שיש לצרף לכל הצעת מחיר אושריםמומלץ לבנות סדרה של מסמכים מ: המלצה  6.16

וכן למקרים בהם , זאת לכל הפחות לנושאים בעלויות משמעותיות לאורך השנה

 .לדוגמא עבודה עם ילדים, החוק מחייב דרישות מוגדרות

  
מומלץ להגדיר מסמכי הצהרה מסודרים על אי קיום קרבת משפחה לעובד : המלצה  6.17

כים אלה ובכל איזה תקופה יש ולקבוע אילו ספקים חייבים לחתום על מסמ, עירייה

 . לחדשם

  

הספקים וזיהוי הבעיות של  תמומלץ לקיים מאגר ידע בדבר איכות עבוד: המלצה  6.18

לראות בהם לקוח שחשוב לעירייה שיהיה לקוח (העירייה בהתנהלות מול הספקים 

 ).חוזר

  

לשם ניהול מאגר , 25%מומלץ לקיים בקרה על גידול בעלות עבודות שעד : המלצה  6.19

  .ע טוב יותר לעתידיד

  

לכל הפחות מדגמי על עבודות קבלניות שאושרו , מומלץ לקבוע נוהל ניטור: המלצה  6.20

והן , )הזמנה לסיור מסירה לדוגמא(הן מבחינת המוצר המוגמר , במחלקת הרכש

זאת גם על מנת לקיים בקרה וגם על מנת לבנות . מבחינת החשבון הסופי שאושר

ספקים ואיכות האומדנים וכתבי הכמויות המוגשים כולל איכות , מאגר ידע בנושא

 . על ידי המחלקות השונות לועדת הרכש

 

כמוגדר , יש לבצע את נושא הבלאי והגריעה רק באישור ועדת הרכש: המלצה  6.21

 .בחוק

  

מומלץ לקיים מערך ניטור ובקרה כולל הגדרה צעדים משמעתיים כנגד : המלצה  6.22

 .השחתת ציוד עירוני עובדים שבגין רשלנותם גרמו לאובדן או

  

מומלץ לבקש חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי לעירייה בנושא : המלצה  6.23

אפשרות קביעת קריטריונים להעדפת רכישת מוצרים מעסקים מקומיים בהתאם 

 .לכללים בחוות הדעת החיצונית ולפסקי הדין בנושא
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מחסן מומלץ לקדם תוכנית של איגום משאבים בין המחלקות וקיום : המלצה  6.24

 .לשם חיסכון בכוח אדם וקיום אפשרות של ניהול מחסן בצורה מקצועית, ראשי

  

  .בחינת התנהלות שוטפת במחסני העירייה 2מטרת ביקורת מספר 

 

גם בהתחשב , מומלץ לבצע בדיקת התכנות כלכלית למחסן ראשי: המלצה  6.25

 .באפשרויות ההשכרה של המתחמים הקטנים המשמשים כיום כמחסנים

 

 .יש להוציא רישוי למחסנים הרלוונטיים כנדרש בחוק רישוי עסקים :המלצה  6.26

  

 . מומלץ להגדיר נוהל רישום תרומות לעירייה: המלצה  6.27

  

 .בסימון שאינו ניתן למחיקה, יש לסמן את המצאי כמוגדר בתקנות: המלצה  6.28

  

 . יש לקיים ספירת מצאי בהתאם למוגדר בתקנות: המלצה  6.29

  
 .אי המחסנים כמוגדר בתקנותיש לקבוע את רמות מל: המלצה  6.30

  

בהתאם לניהול , מומלץ לקבל חוד חשבונאית בדבר אופן הרישום הנדרש: המלצה  6.31

 .המלאים בעירייה

  

, מומלץ לבצע הליך התייעלות מחסנים ומלאי בכל מחלקות העירייה: המלצה  6.32

 .בדומה למה שנעשה במחסני מחלקת האחזקה

  

הפריטים אשר נמשכו מהמחסן  מומלץ להגדיר בקרה על אופן שימוש: המלצה  6.33

 . כמו כן מומלץ להסדיר נושא ניהול פריטים ממוחזרים, לעבודות השונות

  

מומלץ להסדיר נוהל המוודא כי לא תתאפשר כניסה למחסן ללא המצאות : המלצה  6.34

  . וכי ינוהל רישום הנפקה גם כאשר המחסנאי לא נמצא מסיבות שונות, מחסנאי

 

  

  

  

   



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

108 

 

  

  אבנוש ביקורת -פרק ג 
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110  

  עיקרי הממצאים. 4

  

111-114  
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115-130  
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  תמצית מנהלים . 6

  

158-160  
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 רקע –כללי  .1

  

  . נושא הביטחון הינו אחד הצרכים הבסיסיים של כל אדם באשר הוא

  

אך גם לעירייה  קיימת אחריות המוגדרת בחוק , ברגיל נושא הביטחון משויך לצבא ולמשטרה

  : במגוון נושאים , לספק אבטחה וסדר ציבורי בתחום שיפוטה

ובמתקני הרשות המקומית לרבות לצורך , ניידת במרחב הציבורישמירה ואבטחה נייחת ו -

, מבני ומחסני העירייה, שוק עירוני, ביטחון מוסדות חינוך(מניעת פעילות חבלנית עוינת 

 ).'וכד

סיוע למשטרת ישראל בפעילותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי לרבות  -

 . באבטחת אירועים המוניים

 .העירייה מניעת פגיעה ברכושה של -

 .מיםאבטחה פיזית לעובדי עירייה מאוי  -

  .אספקת שירותים שונים בזמן חירום -

  

גם כגורם , על כל נושא ההערכות לשעת חירום אחראית על הביטחון בשגרה וכן מחלקת הביטחון

מקשר בין העירייה לבין הגופים השונים הפועלים מקצועי המרכז את הנושא בעירייה וגם כגורם 

  ).'א וכד"מד, כיבוי אש, משטרה, צבא(בזמן חירום 

  

והיות והוגדר לעירייה כי לכל הפחות , לאור תפיסת העירייה כלבנת היסוד בהתנהלות בזמן חירום

נושא , בשעות הראשונות של אירוע חירום יהיה עליה להתמודד ולפעול להכילו בכוחות עצמה

   . ר ועסקינן בחיי אדםמאח, היערכות העירייה לזמן חירום הינו בעל חשיבות עליונה

  

החיים של תושבי העיר ברגיעה וביתר שאת מכאן תפקוד המחלקה משפיע באופן ישיר על איכות 

   .בשעת חירום

  

באחד המקומות הראשונים מבחינת סיכון בלט , 2015בשנת  סקר הסיכונים שביצעה הביקורתב

ה לתרחיש רעידת אדמה נושא הסיכון מרעידת אדמה ומוכנות העיריי, מהותי לעירייה ולעיר

  . חזקה

  

של מחלקת הביטחון בכלל ונושא מכאן בחרתי לקיים ביקורת בנושא ההתנהלות השוטפת 

  . רעידת אדמה בפרטתרחיש רכות לחירום ולההע
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 מטרות הביקורת .2

 

 . בחינת התנהלות שוטפת מחלקת ביטחון .1

 . ערכות העירייה לשעת חירוםיבחינת ה .2

 

  

  

 רתתאור כללי של מהלך הביקו .3

 

 :הביקורת כללה בין השאר 

 .רת תיעוד בנושא פעילות מחלקת הביטחוןיקס -

 .סקירת חקיקה בנושא אחריות העירייה בנושאי ביטחון -

 . סקירת תקציבי מחלקת הביטחון בשנים האחרונות בעירייה -

 .השתתפות בהכנות לתרגילי חירום ותצפית בתרגילים עצמם -

 .ברשות המקומית ר"מחלץ סע –השתתפות בקורס פיקוד העורף  -

 .סיור במחסני החירום של העירייה -

  :ראיונות עם  -

 ט העירייה"קב –מר ראובן דדוש   .א

 .ט מוסדות חינוך"קב – ימר אולג רפורטנוי  .ב

 . מזכירת מחלקת הביטחון –גברת אילנה לוסטר   .ג

 .ממונה הבטיחות בעירייה –מר ליאור הירש   .ד

ומנהלת מכלול מידע  גיעהברמנהלת מוקד עירוני  –גברת מעיין ויצמן שיטרית    .ה

 .בחירום לציבור

 ומנהל מכלול הנדסהברגיעה מנהל מחלקת אחזקה ותשתיות  –מר מיכאל שריקי   .ו

 .בחירום

ומנהלת מכלול ברגיעה גברת חדוה ניפרבסקי מנהל מחלקת רכש ומחסנים   .ז

 .לוגיסטיקה בחירום

 .מנהלת היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי –גברת איילה אברהמי גובר   .ח
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 עיקרי הממצאים .4

  

  .בחינת התנהלות שוטפת מחלקת ביטחון – 1מטרת ביקורת מספר 

  

העירייה מקדישה כאחוז אחד מתקציבה השוטף לנושאי ביטחון ברגיעה : ממצא . 1.ג

, סכום זה כולל  את שכר עובדי מחלקת הביטחון העירונית, )₪כמיליון וחצי (ובחירום 

עיריית דימונה לדוגמא הוציאה באותן השנים  ,א"הוצאות על המשמר אזרחי והוצאות הג

על סעיפי התקציב השוטף ) ₪מיליון  4 - מתקציבה בערך של כ 2% –כ (שיעור כפול 

 .בנושא שמירה וביטחון

 

רוב תקציב המשמר האזרחי מוקדש לכיבוד ואירועי הוקרה שונים למסגרות : ממצא . 2.ג

לות מתנדבי יחידת החילוץ זאת כאשר בקשות לתקצוב של פעו, המתנדבים השונות

ככל שטענת .  לפעילות לדוגמא לא מאושרת בטענה כי אין דרך חוקית להעביר תקציב

הביקורת , העירייה היא כי אין דרך חוקית לתמוך כספית בפעולות מסגרות המתנדבים

  .סוברת כי גם לא ניתן להצדיק הוצאת כספים על ערבי הוקרה לכבודם

 

על ידי משרד  א המקומי שאושר"הג תקציבכל קשר בין הצעת  נמצא כי אין: א ממצ. 3.ג

 .לבין התקציב בפועל כמתבטא בספרי העירייה, הפנים ומפקד מחזור דרום

  
אין כל תכנון או הערכה לגבי כמות הפריטים הנדרשת במחסני החירום של : ממצא . 4.ג

ירייה קולטת לדוגמא אין במחסני העירייה אוהלים למרות שהעירייה היא ע, העירייה

 .ולמרות תרחישים שונים בהם מספר העקורים הינו מהותי, אוכלוסיה בשעת חירום

ואנו אמורים לקבל בשעת , מת רשימת מצאי של כל הפריטים במחסןיקי: תגובת המבוקר 

  .חירום השלמה ממחסני החירום בבני שמעון

הביקורת  .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

גם . כולל זמנים בהם הם נדרשים, מצפה כי לעירייה תהיה רשימת פריטים נדרשים

  ).תרחיש שתורגל בעבר(בהינתן תרחיש של ניתוק דרכי הגישה לעיר 

  

א ובדיקת כמות מלאי "נמצא כי לא מתבצעות ביקורות שוטפות במחסני הג: ממצא . 5.ג

ת בדיקות למצב טעינת המצברים של לדוגמא לא מתבצעו. ורמת תחזוקה של הציוד בו

  . או מעקב אחר פריטים פגי תוקף, הגנראטורים

 .י קבלן"טורים עאמחלקת אחזקה מבצעת בדיקה שנתית לכל הגנר: תגובת המבוקר 

, בדיקת גנראטור פעם בשנה אינה מספיקה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

מעבר , ו להפעיל גנראטור חירוםלא הצליח 2016במבחן התוצאה בתרגיל חילוץ בשנת 

  ).'שירותים כימיים וכד, מזרונים(הממצא מתייחס לכלל הפריטים במחסן , לכך
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לא קיים , מטר 50בניגוד לחוק רישוי עסקים המחייב הוצאת רישיון למחסן מעל . 6.ג

 .א של העירייה"רישוי למחסני הג

  

  

  

  .רוםבחינת הערכות העירייה לשעת חי – 2מטרת ביקורת מספר 

  

המוקד העירוני (המתחמים שהוסבו בעירייה לשמש כמרכז הפעלה בחירום : ממצא . 7.ג

 .ם לייעודםמיאינם מתאי, )ואולם חרמון

 

תקשורת בין מרכז ההפעלה (לעירייה אין פתרון לתקשורת פנים עירונית : ממצא . 8.ג

עבר ב(במקרה של נפילת תקשורת הסלולר באירוע חירום ) לצוותי העבודה בשטח

 ).אך בשנים האחרונות הנושא לא תוקצב, העירייה רכשה תדר רדיו למטרה זו

 

אף גורם עירוני לא יודע לתת הסבר להיעלמות לכאורה של שתי מערכות : ממצא . 9.ג

זיהה מנהל מחלקת  2012במחצית השנייה של  שנת , תאורה גדולות ממחסני החירום

ח השקעות בערד שהתקבל "לבין דו ,האחזקה אי התאמה של המצאי במחסני החירום

 . אי ההתאמה לא נפתרה מאז, ממשרד הפנים

  
העירייה מסתמכת על מתנדבי , בפועל לא קיים צוות חירום וסיוע עירוני: ממצא . 10.ג

הכפופים למפקד המשטרה וכל , משמר אזרחי –יחידת החילוץ שהם מתנדבי משטרה 

והם ינוהלו , כל סמכות להפעלתםכך שבחירום אין לעירייה . ציודם הוא משטרתי

 . בהתאם לצרכי המשטרה ולא העירייה

 

עיריית ערד לא מממשת אף אחד מהדגשים שהגדיר המשרד להגנת : ממצא . 11.ג

 .בנושא קידום מוכנות הרשות להתמודדות עם מצבי חירום שונים 2014העורף בשנת 

  .ציוד החירום שנרכש לא מתוחזק ומטופל כראוי, כך

  .י הרשות לא הוכשרו לפעול בצוותי חירום וסיועעובד, כך

  .א ואחרים בפעילות המתבצעת"לא שותפו ארגונים כגון זק, כך

  .ואימונים בשיתוף עם ארגונים שונים בפרט, לא קיימו אימונים כלל, כך
  

לא קיימת תוכנית מסודרת לתרגול כרונולוגי לבחינת כשירות המערכות : ממצא . 12.ג

, מערכות המחשוב הן הבסיס לפעילות חדר ההפעלה בחירום, םשיפעלו במצב חירו

כאשר לא היה ניתן להעלות את גיבוי העירייה לשרת , כשל 2014תרגיל שבוצע בשנת 

 . החירום
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לא מעודכנים נתונים מהותיים , העירונית) GIS(במערכת המיפוי : ממצא . 13.ג

מכאן לא , שתיות מים וביובת, תשתיות חשמל, לפעילות המכלול כגון מיקום צוברי גז

 .דבר שיכול להוביל לתוצאות חמורות, תהיה אפשרות להסתמך עליו באירוע חירום

  
העירייה אינה ערוכה לספק מזון לתושבים בזמן , בניגוד למוגדר בחוק: ממצא . 14.ג

 .אין הסכמים מול חנויות המזון בתחומי העיר, חירום

 

ורך השנה העירייה רוכשת מוצרי מזון למרות שבאופן מחזורי לא: ממצא . 15.ג

העירייה , בין השאר כאלה שניתן לאחסן ללא קירור לפחות למספר חודשים, ושתייה

לא השכילה לקיים מצב בו בכל רגע נתון יהיה מלאי מזון ושתייה בעירייה לטווח הקצר 

 .באירוע חירום

 

מצד שני , ן חירוםאין לעירייה הסכם עם תחנות הדלק לאספקת דלק בזמ: ממצא . 16.ג

 .אין עתודות דלק במחסני העירייה

  
העירייה לא השלימה תכנון והגדרת צרכים ופריטים להקמת מתחם : ממצא  . 17.ג

, )והן מאחר וערד היא עיר קולטת אוכלוסיה בחירום, הן במקרה של אסון טבע(עקורים 

ביר את הציוד כדי לאפשר  לצלב האדום להיערך להע, זאת כהכנה מראש לאירוע חירום

 . בזמן מינימלי מאירופה דרך האוויר או דרך הים

  
רשימות המתנדבים שקיבל רכז המתנדבים החדש לא היו רלוונטיות : ממצא . 18.ג

לדוגמא תלמידי תיכון מתנדבים שכבר כשנתיים אינם תלמידי תיכון (לשעת חירום 

 ).מאחר ומשרתים בצבא

  
, תמכת על העירייה במקרה חירום למתנדביםתחנת כיבוי האש בעיר מס: ממצא . 19.ג

סביר כי , לאור ממצאי הביקורת המפורטים לעיל, אספקת ציוד מכני כבד וגנראטורים

זאת בהנחה כי לוחמי האש יפעלו , העירייה לא מסוגלת לספק למערך את הנדרש

 ).אחריות התחנה היא על מקומות ישוב נוספים(בעירייה ולא במקום אחר 

  
רעידת אדמה בתחומי העיר ערד , ל"על פי תרחיש רעידת אדמה של רח: ממצא . 20.ג

לאור מיקומה של ערד בתרחיש של רעידת אדמה ארצית תאלץ , צפויה להיות הרסנית

מעשית . העירייה לספק מענה ראשוני בכוחות עצמה לכל הפחות במשך יומיים

 .העירייה לא ערוכה למקרה זה

  
. את הסיכון לקריסת מבנים בתרחיש רעידת אדמההעירייה לא מנהלת : ממצא . 21.ג

כולל (בתחומי העיר מבנים רבים , העיר ערד נמצאת באזור סיכון לרעידת אדמה חזקה

אשר צפויים שלא לשרוד תרחיש של רעידת ) מוסדות חינוך ואחרים, מבני מגורים

על מנת בעשור האחרון במבחן התוצאה שום מבנה בתחומי העיר לא טופל , אדמה

 .פר את שרידותו בתרחיש רעידת אדמהלש
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העירייה לא ערוכה לא , בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום: ממצא . 22.ג

 . להפעלת מרכזי סיוע לאוכלוסיה, מבחינת תוכנית פעולה ולא מבחינת ציוד והון אנושי

  
העירייה לא ערוכה לא , בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום: ממצא . 23.ג

 . להפעלת שיירות סעד, ינת תוכנית פעולה ולא מבחינת ציוד והון אנושימבח

  
 : נוהל פתיחת מרכז הפעלה ברעידת אדמה לא תורגל מעשית מעולם : ממצא . 24.ג

  .טור החירוםאלא הופעל גנר, כך

  .לא מבוצעת בדיקת קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים, כך

במידה ולא תהיה תקשורת , אין צורת תקשורת מוסכמת עם כלל הגופים, כך

שני טלפונים לווייניים שאמורים לבצע את (לא קיים פתרון מלא , סלולרית או קווית

  ).כל התקשורת של העירייה במקרה חירום
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  5.1

   .התנהלות שוטפת מחלקת ביטחוןבחינת 

  

 כללי 5.1.1

  

במגוון נושאים ופעילותה משפיעה על מגוון פעילויות במסגרת מחלקת הביטחון בעירייה עוסקת 

  . העירונית

  : הנושאים עליהם אחראית המחלקה 

  .הערכות העירייה לעיתות חירום .1

 .ביטחון מוסדות חינוך .2

 .ביטחון באירועי עירייה .3

 .ביטחון נכסי העירייה .4

 .אחריות על המקלטים הציבוריים ברחבי העיר .5

  

לקה נובע מהגדרת הסמכות לספק שירותי ביטחון לתושבים המקור החוקי לפעילות המח

  : להלן מקבץ דברי חקיקה המתייחסים לתחום  , והמבקרים בעיר

  

  

  

   ה יסמכויותיה של עירי: 'סימן ג - ] נוסח חדש[פקודת העיריות 

  :בין שאר תתי הסעיפים, יה של עירייהסמכויותמגדיר  249סעיף 

  ;ירתם ומחירם של מצרכי מזון ולפקח עליהםחירום את מכ-להסדיר בשעת   ) 17( 

בריאות הציבור , היכל מעשה הדרוש לשם שמירה על תחום העירי, לעשות בדרך כלל  ) 29( 

  ...טחון בויוהב  

בתנאים ובסייגים , בנושאים, אבטחה וסדר ציבורי בתחומה, להסדיר עניינים של שמירה   )33( 

  .  ..מת שר המשפטיםבהסכ, שקבעו השר והשר לביטחון הפנים כאחד  

  

  

  

   2011- ב"התשע, )אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית שמירה( תקנות העיריות

, א לפקודת המועצות המקומיות24וסעיף , לפקודת העיריות) 33(249בתוקף סמכותנו לפי סעיף 

  : אנו מתקינים תקנות אלה, ובהסכמת שר המשפטים
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  נושאים .        1

אבטחה וסדר ציבורי בתחום שיפוטה , יר עניינים של שמירהרשות מקומית מוסמכת להסד

  : בנושאים אלה

תקני הרשות המקומית לרבות נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמ שמירה ואבטחה) 1(  

  ; לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת  

לרבות , סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי) 2(  

  ; ירועים המונייםבאבטחת א  

  .מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית) 3(  

  

  

  

  

  

  הכנת המשק לשעת חירום והפעלתו )א( 248סעיף   - ] נוסח חדש[פקודת העיריות 

  

, ה תעשה את כל הדרוש להכנתו של המשק לשעת חירום ולהפעלתו אותו זמןיהעירי) א(

הכל בכפוף להוראות השר , אחרלמעט גיוסם של כוח אדם וציוד אשר חל עליהם חיקוק 

הממונה על הפעולות בתחום הנוגע בדבר ובהתאם לתכנית שאישרה הממשלה או מי 

של שר ושל המועצה לפי , של מי שהסמיכה, החלטותיהם של הממשלה; שהסמיכה לכך

  . סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות

, המקומיות הנוגעות בדבר בהתייעצות עם הרשויות, לפני שנת כספים יכין שר הפנים) ב(

. תכנית לשנת הכספים הבאה לרכישת ציוד ולהקמת מבנים לצרכי המשק לשעת חירום

שהוא מחצית , סכום מאוצר המדינה, בכל שנת כספים, שר האוצר יעביר לשר הפנים) ג(

שר הפנים יחליט על ; )ב(סך כל אומדני ההוצאות המאושרות בתכנית כאמור בסעיף קטן 

  . ת המקומיות הנוגעות בדברהסכום האמור בין הרשויוחלוקתו של 

  

  

  

  

  

  אבטחת אישיות מאוימת  - ] נוסח חדש[פקודת העיריות 

  

  .א341סעיף 

, חבר המועצה, ממלא מקומו או סגנו, היראש העירי -" אישיות מאוימת" -בסעיף זה   )א(

ימי המבקר הפנ, יהיהיועץ המשפטי לעיר, יהיגזבר העיר, היהמנהל הכללי של העירי

והכל אם קצין מוסמך קבע לגביו כי יש צורך , היאו עובד בכיר אחר של העירי

  ; באבטחתו עקב איומים
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והדרושות לשם שמירה על ביטחונה , פעולות הנעשות בידי אדם -" פעולות אבטחה"

  ; האישי של אישיות מאוימת

ל קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה המפקח הכללי ש -" קצין מוסמך"

  ; המשטרה לעניין זה

יה שמונה להיות אחראי על ארגון פעולות אבטחה לפי יעובד העיר -" קצין ביטחון"

  . סעיף זה ועל הפיקוח עליהן

לצורך שמירה על ביטחונה של אישיות מאוימת ובכפוף לסכום שנקבע לכך בתקציב ) ב(

ת בישראל או רשאי קצין ביטחון להורות על ביצוע פעולות אבטחה מאושרו, יהיהעיר

במקום שבו , ה לשם ביצוע פעולות כאמורילרבות בידי מאבטח שמינתה העירי, באזור

ובלבד שלא יבוצעו פעולות כאמור אלא לאחר שקצין מוסמך , מצויה אישיות מאוימת

  .הודיע בכתב לקצין הביטחון כי יש צורך בנקיטתן עקב איומים

  

  

  : שבסמכות המחלקה  להלן פירוט אופן הטיפול של העירייה בנושאים

  

  .הערכות העירייה לעיתות חירום .1

  ). פיקוד העורף לשעבר(מחלקת הביטחון מרכזת את הנושא על פי הנחיות משרד הביטחון 

מפקד תחנת , מפקד אזורי צבאי(קיימים מספר גופים מולם על העירייה לעבוד בעיתות חירום 

  ).'חילוץ וכויחידת ה, א"מד, מפקד תחנת הכיבוי העירונית, המשטרה

  .2התייחסות מלאה לנושא ראה במטרת ביקורת מספר 

  

 

 .ביטחון מוסדות חינוך .2

  .של קצין ביטחון מוסדות חינוך) 50%(במחלקת הביטחון קיימת משרה חלקית 

  

העירייה שכרה חברה לאספקת שירותי אבטחה , לשם הצבת מאבטחים במוסדות החינוך

רותי האבטחה בוצע באמצעות החברה למשק וכלכלה המכרז לבחירת חברה לשי, במוסדות חינוך

באמצעות עריכת מכרז בין , החברה למשק וכלכלה מספקת לרשויות המקומיות פתרונות שונים(

זאת לכל רשות מקומית בארץ החפצה , מספר זכיינים הממלאים אחר תנאי הסף בחוק

  ). בשירותיה

עול חברת אבטחה חדשה לאחר החלה לפ, )2015ספטמבר (בתחילת שנת הלימודים הנוכחית 

  .שזכתה במכרז החברה למשק וכלכלה שנערך עבור העירייה

נכון , הוחלפה החברה הזוכה בחברת אבטחה אחרת עקב אי עמידה בתנאי החוזה 2016בינואר 

  .לתאריך סיום הביקורת החברה המחליפה מתנהלת כראוי

שוטפות על המאבטחים קצין ביטחון מוסדות חינוך ומשטרת ישראל מקיימים ביקורות 

וכי הם , על מנת לוודא כי המאבטחים מוסמכים כנדרש בחוק, המוצבים במוסדות החינוך

  . מבינים וממלאים את תפקידם כראוי
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מבוצעות בדיקות השכר למאבטחים באמצעות זכיין במכרז נוסף  שערכה , כמו כן בהתאם לחוק

את אחר חובתה החוקית לוודא כי כך שהעירייה ממל, החברה למשק וכלכלה בעבור העירייה

  .השכר המשולם לעובדי חברת האבטחה הינו בהתאם לזכויותיהם

   

הבעיות , בסקירת הביקורת את הנושא לא נמצאו ליקויים מהותיים בהתנהלות המחלקה

מצדיק את , בפעילות החברה בתחילת שנת הלימודים זוהו במהירות והפתרון בהחלפת החברה

  .  עצמו עד כה

זוהו גם בעיות (מתקיימות בדיקות שכר וטיפול בתלונות מאבטחים בנושאי שכר , כמו כן

זאת באמצעות הזכיין שבאחריותו לבדוק , )בתשלומי השכר למאבטחים של החברה שהוחלפה

  .  בהתאם למחויב בחוק, את תשלומי השכר

  

 

 .ביטחון באירועי עירייה .3

ייה וכן נציגיה נמצאים בכל אירוע מחלקת הביטחון מלווה את נושא רישוי האירועים בעיר

  . בהתאם לחוק מחלקת הביטחון עוזרת למשטרה בנושא אבטחת האירועים, עירוני

  . הרחבה בנושא האירועים ראה בדוח ביקורת בנושא מחלקת האירועים העירונית בדוח זה

   

 

 .ביטחון נכסי העירייה .4

העירייה , יין מתמחה בנושאגם בנושא זה שכרה העירייה זכ, בדומה לאבטחת מוסדות חינוך

. לחברה פרטית, הוציאה למכרז את נושא התקנת ותחזוקת מערכות האזעקה בנכסי העירייה

שתפקידיה בין השאר הוא להגיב לאזעקה שהופעלה , חברה זו גם מספקת ניידת סיור סביב השעון

  . להגיע למקום ולבדוק מדוע הופעלה האזעקה, בנכס עירוני

  . ית לא כולל את נושא זההיקף הביקורת הנוכח

  

  

 מקלטים ציבוריים .5

  . במחלקת הביטחון נמצא עובד האחראי על בדיקת המקלטים הציבוריים באופן שוטף

אשר בחלקם הוקצו לשימוש פעילות שוטפת , המקלטים כוללים גם מקלטים בבעלות העירייה

  ). 'ם וכדמחסני(ובחלקם סגורים או בשימוש העירייה , )'בתי כנסת וכד, מועדונים(

על מנת למנוע מצב בו , המקלטים בבתים המשותפים גם נבדקים על ידי המחלקה באופן שוטף

או הפיכת המקלט , השתלטות של גורם על המקלט(בשעת הצורך לא יהיו זמינים לתושבים 

 ).למחסן עד כדי אי אפשרות שהייה בו בשעת חירום

  . היקף הביקורת הנוכחית לא כולל את נושא זה
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 קציב מחלקת הביטחון ת 5.1.2

  

  : תקציב מחלקת הביטחון מחולק לשלושה פרקים 

    .פרק שמירה וביטחון .1

  .פרק משמר אזרחי .2

  .פרק הגא .3

  

  : ל עמד בשלוש השנים האחרונות על הסכומים הבאים"תקציב הוצאות שלושת הפרקים הנ

 2013 2014 2015 שנה פרק

 545,383 594,756 612,088 כ הוצאות מנהל שמירה ובטחון"סה

 18,843- 17,798 260 משמר אזרחי כ הוצאות"סה

 702,771 561,825 557,098 הגאכ הוצאות "סה

 1,229,311 1,174,379 1,169,446 כ הוצאות נטו"סה
  

  

מתקציב העירייה  1% -הוצאות העירייה על נושאי הביטחון השונים עומד על פחות מ, מכאן

יטחון השוטף בזמן רגיעה וגם נושא היערכות העירייה בכלל הוצאה זו כלול גם נושא הב. השוטף

זה כולל את השתתפות העירייה בתקציב רשות הכבאות  סעיףכמו כן בדוח הכספי . לשעת חירום

  .ח"אלש 400 -בסך של כ

  

מקדישה כאחוז אחד מתקציבה השוטף לנושאי ביטחון ברגיעה העירייה : ממצא  - 

את שכר עובדי מחלקת הביטחון   סכום זה כולל, )₪כמיליון וחצי (ובחירום 

עיריית דימונה לדוגמא , א"הוצאות על המשמר אזרחי והוצאות הג, העירונית

על ) ₪מיליון  4 -מתקציבה בערך של כ 2% –כ (הוציאה באותן השנים שיעור כפול 

 .סעיפי התקציב השוטף בנושא שמירה וביטחון

 

על מנת לוודא , עיקר בחירוםמומלץ לבחון את צרכי הביטחון העירוניים ב:  המלצה - 

העירייה אכן יכול להבטיח תפקוד , כי שיעור ההוצאה העירוני על נושא הביטחון

  . בשעת חירוםברגיעה ובעיקר 
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  :פרוט תקציב פרק שמירה וביטחון

  

 2013 2014 2015 שם חשבון

 387,942 429,925 437,624 שכר מינהל שמירה וביטחון  1721000110

 15,614 10,593 11,662 קשורת ת 1721000540

 11,045 7,663 6,123 הוצאות ארגון 1721000580

 55,288 39,290 39,042 רכב 1721000731

 60,493 94,117 103,797 שרותי מוקד וסיור ומאבטחים 1721000750

 15,001 13,168 13,840 תיקון מערכות אזעקה 1721000930

 545,383 594,756 612,088 כ הוצאות מנהל שמירה ובטחון"סה
  

  :מבטא את הוצאות המחלקה על  לאורך השנים מראה עקביות והוא בעצם התקציב 

  .המחלקה זכירתשכר קציני הביטחון ומ •

  .עלויות תקשורת ומשרדיות •

  .ט העירייה"עלויות רכב קב •

כאמור חברה חיצונית אשר מתחזקת את מערכות האזעקה (עלות ביטחון נכסי העירייה  •

  .)רועי הפעלת אזעקה וניידת סיורימפעילה מוקד אבעירייה ו

  

ישת ציוד נרשמה הוצאת רכ, בסעיף תיקון מערכות אזעקה 2015בשנת : ממצא  - 

 .₪ 13,000מתוך תקציב של ₪  10,000- כ בסך של , שאינו מערכות אזעקה

  

זאת על מנת , יות לסעיף ההוצאהטיש להקפיד על רישום הוצאות רלוונ: המלצה  - 

  . בפועל התנהלותהסעיפים בדוחות הכספיים משקפים את הלהבטיח כי 

  

  

  :פרוט תקציב פרק משמר אזרחי 

  

  
 2013 2014 2015 שם 

 3,287- 2,879- 4,521- םהפני.משמר אזרחי השתת מ 1222000910

 40,000- - - הגא תיקונים מותנה 1223000990

 7,579 8,715 3,529 משמר אזרחי אירוח וכיבוד 1722100511

 8,753 5,305 968 משמר אזרחי הוצ ארגון  1722100580

 6,072 6,657 284 משמר אזרחי הוצ שונות 1722100780

 2,040 - - משמר אזרחי רכישת ציוד 1722100930

 18,843- 17,798 260 משמר אזרחי כ הוצאות"סה
  

ור משתתפים ועב, הוצאות כיבוד לערב הוקרה למתנדבי המשמר האזרחי : סעיף אירוח וכיבוד 

  . בהדרכות
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  .הוצאות קו טלפון והוצאות כיבוד ערב הערכה למתנדבים: סעיף הוצאות ארגון 

בשנים . ירידה משמעותית בתקציב לעומת שנים קודמות 2015בשנת : סעיף הוצאות שונות 

ומימון תיקון . מנוי עבור טלפון לוויני. הרמת כוסית למתנדבים/קודמות מימון ערב הוקרה

  .זעקהמערכת א

  

מכאן רוב סעיפי התקציב בנושא משמר אזרחי מבטאים הוצאות עבור ערבי הוקרה למתנדבים 

  ).'נוער וכד, יחידת חילוץ, תנועה(השונים במשמר האזרחי 

  

רוב תקציב המשמר האזרחי מוקדש לכיבוד ואירועי הוקרה שונים : ממצא  - 

מתנדבי ות כאשר בקשות לתקצוב של פעולזאת , למסגרות המתנדבים השונות

 לא מאושרת בטענה כי אין דרך חוקית להעביר תקציבלדוגמא יחידת החילוץ 

בפעולות  כספיתלתמוך חוקית אין דרך טענת העירייה היא כי ככל ש.  לפעילות

הוצאת כספים על הביקורת סוברת כי גם לא ניתן להצדיק , מסגרות המתנדבים

 . ערבי הוקרה לכבודם

 

, נושא הוצאת הכספים לפעילות מסגרות המתנדבים מומלץ להסדיר את: המלצה  - 

  . וכיבוד כולל את נושא עריכת ערבי הוקרה

  

  

  

  ר"ערד ע –יחידת החילוץ 

  

אשר מקבלת את , במסגרת פעילות מתנדבים של משטרת ישראל הוקמה בערד יחידת חילוץ

  ).'צבא וכד, משטרה(הכשרתה מגופים ממלכתיים שונים 

  :מטרות היחידה

 .ם הנמצאים במצוקה במדבר יהודהעזרה לאנשי -

 .סיוע בחילוץ מהריסות בכל מקום בו נדרש -

 .מעורבות בקהילה -

  

אשר מוכשרים , ומונה מספר עשרות מתנדבים. היחידה  מאוגדת באמצעות עמותה פרטית

  ). בפועל מתנדבים של המשטרה(באמצעות גופי הביטחון 

לרענון הכשרות שכבר עבר , ימוניםלהקדיש מזמנו לא, כל מתנדב נדרש לעבור מסלול הכשרה

  . כושר גופני והכרת השטח, כמו כן נדרש לידע בטופוגרפיה, בעבר

כאלה , )רכבי שטח, רוכבי אופניים, הולכי רגל(עיקר פעילות היחידה היא בחילוץ מטיילים 

 70מעל , 2015בשנת (או שנפגעו במהלך הטיול ולא יכולים להתנייד בכוחות עצמם , שאיבדו דרכם

  .כמו כן משמשים ככח עזר מאורגן לסיוע במצבי חירום ומסייעים באירועים עירוניים). חילוצים
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כפי שהעיר , במהלך השנים לא נכרת הסכם מסודר עם היחידה לגבי אופן תקצובה על ידי העירייה

  :וכמפורט בדוח הביקורת של אותה השנה  2009לעירייה המבקר מטעם משרד הפנים עוד בשנת 

ללא כל תמורה וללא , כי יש רכב בבעלות העירייה אשר הועבר לשימוש יחידת החילוץ נמצא" 

פרט , נציין כי הרשות נושאת בהוצאות אחזקת הרכב הקבועות והשוטפות. שימוש בנוהל תמיכה

  ."ניתנה ללא כל שימוש בנוהל, תמיכה עקיפה ליחידת החילוץ). להוצאות דלק

  

, 2009ה המבקר מטעם משרד הפנים בדוח המפורט לשנת העירייה לא תיקנה את הליקוי שהעל

, ביגוד למתנדבים, וכן לא נענתה לבקשת תמיכות אחרות כגון מחסן חירום לאחסנת ציוד חירום

  . בטענה כי לא נמצא הפתרון המשפטי המאפשר לעירייה להעביר כספים לעמותה פרטית' וכד

  

כתוצאה מכך נשארה היחידה עם , עירייהעקב תאונה נהרס רכב החילוץ בבעלות ה 2014בינואר 

המשמעות סיכון המתנדבים המגיבים לקריאת חירום בשטח ומתנהלים עם רכב (רכב אחד בלבד 

למרות בקשת היחידה ). ללא רכב גיבוי למקרה תקלה וללא מלא הציוד הנדרש, אחד בלבד

  .לא נמצא פתרון עירוני לנושא, להעמיד לרשותה רכב חלופי

  

זאת למרות , ערד –יה לא מצאה דרך מסודרת לתקצוב יחידת החילוץ העירי: ממצא  - 

שהיחידה היא הכוח העיקרי המקצועי עליו מתכוונת העירייה להסתמך בשעת 

 .חירום

  

ככל שהעירייה תמשך להסתמך על יחידת החילוץ ככוח העיקרי בשטח : המלצה  - 

ידה באופן מן הראוי כי העירייה תמצא את הדרך לתקצב את היח, בשעת חירום

 ).'עמותה עירונית וכד, שינוי תבחיני תמיכות(שוטף 

  

רכב שטח שנרכש על ידי העירייה לטובת פעילות יחידת החילוץ נהרס : ממצא  - 

למרות , העירייה לא מצאה את הדרך להמציא לו תחליף, 2014בתחילת שנת 

 ,ללא כל הציוד הנדרש, שמשמעות הדבר היא יציאת מתנדבים לשטח ברכב בודד

 .דבר המסכן הן את המתנדבים המחלצים והן את הזקוקים לחילוץ

  

מומלץ כי העירייה תשקול רכישת רכב חילוץ ולו רק להבטיח כי בשעת : המלצה  - 

המצב כיום כאשר יחידת החילוץ . חירום תוכל לקבל החלטות לגבי קדימות לפעולתו

מבטיח לעירייה אינו , מופעלת על ידי המשטרה וכל ציודה ממומן על ידי המשטרה

הכפופה , כי בשעת חירום תקבל עדיפות בשימוש במתנדבי וציוד יחידת החילוץ

 . מעשית למשטרה
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  :א "פרוט תקציב פרק הג

  

 2013 2014 2015 שם חשבון

 366,345 248,003 281,634 שכר הגא  1723000110

 50,083 14,992 12,939 הגא תיקונים 1723000421

 41,507 38,310 54,376  חשמלהגא  1723000431

 2,167 572 532 הגא מים 1723000432

 50,000 50,000 25,000 הגא ביטוח 1723000441

 28,975 34,983 16,865 הגא קבלנים 1723000750

 4,796 5,969 2,902 הגא הוצאות אחרות 1723000780

 158,898 168,997 162,850  *ת הגא השתתפות ותרומו 1723000810

 702,771 561,825 557,098 הגאכ הוצאות "סה

  . א הארצי"להג השתתפות חובה על פי חוק •

  

נדרשת הרשות לתכנן ולאשר תקציב , א 10סעיף  1951 –א "תשי, על פי חוק התגוננות אזרחית

  .לנושא ההתגוננות האזרחית

  

בין השאר קבעו  ,ואילך 2015א משנת "הוצאו הנחיות משרד הפנים להכנת תקציב הג 2015בשנת 

  : ההנחיות את הנקודות הבאות 

החטיבה המרחבית בתאום עם הרשות /הצעת התקציב תוכן על ידי מפקדת פיקוד העורף .1

 .ראש הרשות וגזבר הרשות, הממונה על שירותי החירום והביטחון: המקומית 

עם ראש , חטיבה מרחבית/תיאום התקציב וסיכומו יעשה אישית על ידי מפקד המחוז .2

 .ות המקומיתהרש

 . התקציב יכנס לתוקפו לאחר חתימת הממונה על המחוז במשרד הפנים .3

 : התקציב יכלול שני חלקים עיקריים והם  .4

 .א לפעולות מקומיות בתחומי הרשות"תקציב הג  .א

 .א לפעולות ארציות שיוצג בנפרד"תקציב הג  .ב

  

  

  

  

  

  .א לפעולות מקומיות בתחומי הרשות"תקציב הג

במקרים בהם ההוצאה משותפת , א"ול את כל ההוצאות המיוחסות להגבסעיפי התקציב יש לכל

יש להעמיס ) ארנונה, מים, חשמל, אחזקה, ביטוח, שכר עבודה: כגון (גם לנושאים אחרים 

  . א"בסעיפים אלה את החלק היחסי המתייחס להג
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דה עלות זו נוע(כח האדם ברשות המקומית לאחזקת המקלטים ומחסני החירום  –תקני כח אדם 

  ).להוות בסיס לחישוב גודל התקציב הדרוש

  

נמצא כי אין כל קשר בין הצעת התקציב המקומי שאושרה על ידי משרד : ממצא  - 

 . לבין התקציב בפועל כמתבטא בספרי העירייה, הפנים ומפקד מחזור דרום

 

מומלץ לנצל את , לאור הסנקציה המאפשר לחלט תקציב הגא שלא נוצל: המלצה  - 

 .א מקומי כפי שאושרה על ידי הגורמים הרלוונטייםהצעת תקציב הג

  

בניגוד להנחיות משרד הפנים בדבר העמסת עלויות כח אדם כחלק יחסי : ממצא  - 

לא העמיסה העירייה רק חלק יחסי מעלות שכר שלושת , א"לעיסוקם בנושאי הג

שבפועל אינם עוסקים בנושאי , א הרשומים בתקציב"תקני כח האדם בנושא הג

 . ופן מלאא בא"הג

 

מומלץ לקיים הוראות משרד הפנים ולהעמיס את החלק היחסי בלבד של : המלצה  - 

 . א בפועל"בהתאם לעיסוקו בתחום הג, עלות כח האדם

  

אינם , א מקומי"עובדי מחלקת האחזקה המתוקצבים על ידי תקציב הג: ממצא  - 

חזקה מכאן אין בסמכותו להורות להם לבצע פעולות א, ט העירייה"כפופים לקב

 . במקלטי העירייה

  

ט העירייה לתיקונים "מומלץ לקיים מנגנון המבטיח כי הוראות קב: המלצה  - 

גם אם אין העובדים , במקלטי העירייה יבוצעו על ידי העובדים על פי צרכי הביטחון

 .ט העירייה"כפופים ישירות לקב

  
  

למרות זאת , ים בעירייהלמטרת בדיקת וניקוי מקלטים מונה עובד אשר באחריותו תפקידים נוספ

  . א"כל עלות משרתו נרשמה בתקציב הג

כאשר כל בעיה , מתקיימת בקרה שוטפת על מצב המקלטים בעירייה, באמצעות פעולות העובד

ט העירייה אין סמכות להורות לעובדי "כאמור לקב(מדווחת להנהלת העירייה לשם הסדרתה 

  ). א לבצע פעולות תיקון במקלטים"הג

  

זכתה העירייה בארבעה כוכבים בתחרות המקלט והמיגון במרחב האזרחי  2014-2015בשנים 

  .בישראל יפה

צוות ההערכה מטעם המועצה לישראל יפה הביע את הערכתו וביקש לציין לשבח את הפעילות 

לרווחת התושבים ולהיערכות הלאומית  –המושקעת על ידי הרשות בטיפוח ותחזוקת המקלטים 

  . לשעת חירום
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מבצע צוק איתן פעלה העירייה לפתיחת והשמשת המקלטים הציבוריים והמקלטים  במהלך

 . ככלל לא זוהו ליקויים מהותיים על ידי הביקורת בנושא. בבתים הפרטיים

  

למרות שהעובד האחראי על ניקיון ובדיקת המקלטים מנוע  מלמלא את : ממצא  - 

 דרישות תפקידוכאשר סביר כי לא יוכל למלא את , תפקידו זה מספר שבועות

ון למנות לו מחליף ולכל הפחות ממלא העירייה טרם מצאה לנכ, בנושא גם בעתיד

 .מקום

  

 .מ לעובד האחראי על ניקיון ובדיקת המקלטים בהקדם"מומלץ למנות מ: המלצה  - 

  

 

  

  א לפעולות ארציות "תקציב הג

 .כלל הרשויותהתקציב הוא מכפלת מספר התושבים ברשות בתעריף שנקבע לאותה שנת תקציב ל

  

  

  

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

126 

 

 מבנה ארגוני מחלקת הביטחון 5.1.3

 

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   הממונה על שירותי החירום וביטחון ברשות המקומית

  

מגדיר את תחומי האחריות וגבולות , 2015אוגדן העיסוקים של משרד הפנים שעודכן בחודש יולי 

  .שות המקומיתהפעילות של הממונה על שירותי החירום וביטחון בר

  

ובסיוע , הכנה והפעלת מערך החירום והביטחון הרשותי עם כלל בעלי התפקידים, ניהול: ייעוד 

תוך שיתוף פעולה עם הרשויות השונות וכלל הכוחות , הדדי עם רשויות שכנות ברגיעה ובחירום

  . הפועלים במרחב

 .תחומי אחריות .1

משק לשעת (ח "ת ועדת מלמוביל את היערכות הרשות המקומית לחירום ומרכז א  .א

 .של הרשות) חירום

לרבות תיאום מענה לכלל צרכי הרשות המקומית , ח"מקשר מתאם ומרכז את מערך מל  .ב

 .להבטחת רציפות תפקודית בחירום מול משרדי ממשלה

א "לרמות ממוני הג, מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית  .ג

 . בכלל מתקני הרשות

והפעלה של המערך הביטחוני הרשותי כולל במוסדות חינוך ולרבות מערך  תיאום, תכנון  .ד

 . האבטחה

 ).הכשרה ותרגול, כוח אדם, נהלים(הכנת הרשות המקומית לשעת חירום   .ה

הכנת תוכנית עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות   .ו

 .המקומית

  קצין הביטחון העירוני 

 )משרה 80%(

  קצין ביטחון מוסדות חינוך

 )משרה 50%(

  סוקר מקלטים ציבוריים

 )משרה 50%(

  

  מאבטחים במוסדות חינוך בעיר

 –ובאירועים עירוניים שונים 

 באמצעות חברה שזכתה במכרז

סיור ואחזקת מערכות , שירותי מוקד

באמצעות  –אזעקה בנכסי העירייה 

 חברה שזכתה במכרז בנושא

מזכירה    

 )משרה 50%(
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בטחוני ומרכז הפעלה /זה מוקד עירוניבכלל , הכנה והפעלה של מערכי השליטה והדיווח  .ז

 .למצבי חירום

 .טיפול ותחזוקת מחסני חירום והציוד לחירום וביטחון  .ח

 .אחריות על הטיפול במקלטים ציבוריים ובמוסדות החינוך  .ט

בתיאום עם משטרת , ופיקוח עליהן" אישיות מאוימת"ארגון פעולות אבטחה של   .י

 .ישראל

בתחומי האחריות של הרשות , ום השוניםסיוע לראש הרשות בניהול אירועי החיר  .יא

 .המקומית

 .ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים  .יב

  

  . ן העיסוקיםדבאוג פורטיםאחראי קצין הביטחון העירוני על הנושאים המ ככלל

רז כוח אדם מכ 2016פרסמה העירייה בתחילת שנת , ט לגמלאות"של הקבהקרובה לאור יציאתו 

בהתאם , "ברשמות המקומית ובמוסדות חינוך ממונה על שירותי חירום וביטחון"לתפקיד 

  .לדרישות אוגדן העיסוקים

  

  

   א"מנהל מחסני הג

אוגדן העיסוקים של משרד הפנים מגדיר גם את תחומי האחריות וגבולות הפעילות של מנהל 

   .1991עדכון אחרון ספטמבר , א ברשות המקומית"מחסני הג

הוגדר כחלק מעיסוק הממונה על שירותי החירום  2006בחוזר מיוחד של משרד הפנים משנת 

  . המפורט מעלה 2015וכן בעדכון האוגדן בשנת , וביטחון ברשויות מקומיות

  .ט העירוני"באחריות הקבהנושא הוא בהתאם לכך גם בעיריית ערד 

  

א ומקלטים "ידי תכנון מחסני הג להבטיח שלום הציבור בעתות חירום על: מטרת העיסוק 

ציבוריים ופיקוח על הקמתם ועל ידי אחריות להימצאותו של ציוד הולם בכמות ובאיכות 

  .א והקפדה על תקינותם של המקלטים"במחסני הג

  

  : מטלות ותחומי אחריות עיקריים 

 .א לשעת חירום"אחריות להכנת ציוד במחסני הג .1

 .ובדיקת כמות מלאי ורמת תחזוקה של הציוד בוא "ביצוע ביקורות שוטפות במחסני הג .2

תכנון וביצוע של תרגילים לבחינת כשירותם ועמידתם של המחסנים בדרישות לשעת  .3

 .חירום

 .השתתפות בייעוץ להקמת מקלטים ציבוריים ובתכנונם .4

 .אחריות לתחזוקת המקלטים הציבוריים .5

  

  : א העלה את הממצאים הבאים "הגחסני סיור במ
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, כל תכנון או הערכה לגבי כמות הפריטים הנדרשת במחסני העירייהאין : ממצא  - 

לדוגמא אין במחסני העירייה אוהלים למרות שהעירייה היא עירייה קולטת 

ולמרות תרחישים שונים בהם מספר העקורים הינו , אוכלוסיה בשעת חירום

 .מהותי

רים לקבל ואנו אמו, מת רשימת מצאי של כל הפריטים במחסןיקי: תגובת המבוקר 

  .בשעת חירום השלמה ממחסני החירום בבני שמעון

הביקורת . התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

. כולל זמנים בהם הם נדרשים, מצפה כי לעירייה תהיה רשימת פריטים נדרשים

 ).תרחיש שתורגל בעבר(גם בהינתן תרחיש של ניתוק דרכי הגישה לעיר 

 

מומלץ לבנות תוכנית הצטיידות מחסנים המותאמת לצפי התרחישים : ה המלצ - 

 .לשעת חירום

 

א ובדיקת כמות מלאי "נמצא כי לא מתבצעות ביקורות שוטפות במחסני הג: ממצא  - 

לדוגמא לא מתבצעות בדיקות למצב טעינת המצברים . ורמת תחזוקה של הציוד בו

 . של הגנראטורים

 .י קבלן"טורים עאמבצעת בדיקה שנתית לכל הגנרמחלקת אחזקה : תגובת המבוקר 

, בדיקת גנראטור פעם בשנה אינה מספיקה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

הממצא מתייחס , כפי האמור בהמשך בתרגיל חילוץ לא הצליחו להפעיל גנראטור

 ).'שירותים כימיים וכד, מזרונים(לכלל הפריטים במחסן 

 

א כולל בדיקת רמת הטעינה "רות שוטפות במחסני הגמומלץ לקיים ביקו: המלצה  - 

 .של מצברי הגנראטורים

 

. נמצא כי אין כל מעקב אחרי פריטים שלהם הגדרה של תאריך פג תוקף: ממצא  - 

 . לדוגמא ערכות עזרה ראשונה

 

מומלץ לנהל רישום מסודר לגבי תאריכי פג התוקף של ציוד המאוחסן : המלצה  - 

 .במחסני החירום

 

מלאים ישנים (צאו במחסן פריטים שאינם קיימים ברשימות המלאי נמ: ממצא  - 

 ).כגון עששיות הפועלות על בנזין
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אין לאפשר מצב בו במחסן נמצאים מלאים שאינם רשומים ברשימת : המלצה  - 

ככל שאין יכולת שימוש בפריטים מסוימים יש לגרוע אותם , המלאי של המחסן

 . זיתמהמחסן בצורה מסודרת הן ברישום והן פי

  

לא קיים , מטר 50בניגוד לחוק רישוי עסקים המחייב הוצאת רישיון למחסן מעל  - 

 .א של העירייה"רישוי למחסני הג

  

 .יש לפעול להוצאת רישוי כמוגדר בחוק: המלצה  - 

  

  

  

  )ח"ט מוסה"קב(קצין ביטחון מוסדות חינוך 

  

  .פניםובאגודן העיסוקים של משרד ה 25/3/74 -תפקיד מוגדר בהחלטת ממשלה מ

  

. וךניבמצבי שיגרה וחירום של מוסדות ח שמירה על המוכנות הביטחונית ועל הבטיחות: ייעוד 

ושאי הבטיחות נהיערכותם למצבי חירום ולטיפול ב, קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך

  . באותם מוסדות

  

  : תחומי אחריות 

 .חינוך הכנת תוכניות עבודה שנתיות ותוכניות תקציב הביטחון במוסדות .1

 .לוודא קיום סדרי הביטחון במוסדות החינוך .2

 .סיור והיערכותה לאירועי חירום בשגרה במוסדות החינוך/תפעול ניידת האבטחה .3

 .פיקוח על קבלתם ועבודתם של מאבטחים במוסד חינוכי .4

 .ניהול ההיערכות למצבי חירום במוסדות חינוך פורמאליים ובלתי פורמאליים .5

 .בטחה במוסדות החינוךקיום ביקורות ביטחון וא .6

 .אבטחת פעילות בלתי שגרתית במוסד חינוכי ומחוצה לו .7

הבטיחות , ניהול וביצוע הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בתחום הביטחון .8

  . וההיערכות לחירום של מוסדות החינוך

  

במהלך הפעילות מסקירת הביקורת וליווי . ח אינה בהיקף ביקורת זה"ט מוסה"פעילות קב

  . מהותיים ממצאים עלולא , השנה
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  לסיכום

  . האחריות והפעולות הנדרשות ממחלקת הביטחון הינן מגוונות ורחבות הן בשגרה והן בחירום

במהלך  קליטת הממונה על שירותי החירום וביטחון ברשות המקומיתהביקורת ממליצה כי עם  

הן , רישות ממנה באופן מיטביתיערך בחינה מקיפה לגבי יכולת המחלקה לספק את הד, 2016שנת 

  .מבחינת כח אדם ייעודי והן מבחינת תקציבים

  

  

  :להלן תמצית פעולות המחלקה בשגרה 

 

 .ביטחון מוסדות חינוך .1

  .מתקיימים תרגולים שוטפים של המורים והתלמידים

 .חברת אבטחה הוחלפה לאחר שלא סיפקה מאבטחים כנדרש

 .ביטחון באירועי עירייה .2

 .רת ערד ומחלקת אירועים ובטיחותפ מלא עם משט"שת

 .ביטחון נכסי העירייה .3

 .  בנכסי העירייה הותקנו מערכות אזעקה, קיימת חברה לשירותי מוקד וסיור

 .אחריות על המקלטים הציבוריים ברחבי העיר .4

 .בצורה עקבית לאורך שנים העירייה זוכה בפרס על חזות המקלטים העירוניים

 מחסנים  .5

 .תרחישים שתורגלו –. טלות בשעת חירוםאין התאמה של ציוד למ

 חסר ניהול מלאי ומעקב אחר פריטים פגי תוקף

  

  

מומלץ לקיים התנהלות באופן כזה , מתוך ההבנה כי מה שלא עובד בשגרה לא יעבוד בחירום

כולל נושא מערך המחסנים והמלאים שברשות , שניתן יהיה להשתמש בה גם בעיתות חירום

  .  העירייה
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 – 2ורת מספר מטרת ביק 5.2

  .בחינת הערכות העירייה לשעת חירום

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

  

 ,למרות שהאחריות הביצועית הכללית היא, תפקיד מרכזי בעיתות חירוםלרשות המקומית 

הרשות המקומית מהווה עדיין , של אסון אחר של המשטרה ל ובמקרה"ל צהשבמקרה מלחמה 

, חירוםהפעילות בשגרה תפגע כמה שפחות בשעת  כאשר הצפי הוא כי, כתובת עיקרית לתושבים

   . על אחת כמה וכמה כאשר אופי עיתות החירום במצבי מלחמה הפכו את העורף לחזית

  

חובה להתכונן לכך בשגרה הן  ,התפיסה כיום היא כי על מנת שמערך החירום יפעל, יתרה מכך

 ,אחרת, רחיש הצפויהקרוב ככל האפשר לת בתרגול בחינה תיאורטית והן מבחינה מעשיתמ

  . עובדים בשעת הצורךהניסיון מלמד כי דברים לא 

  

 הן(הגדרת מערכי גיבוי , ה של אסוןלשם כך על העירייה לוודא קיום של רציפות תפקודית במקר

על מנת לאפשר עבודה  מבחינת מערך המחשובהן , עמידו הפעלה ראויפיזי באמצעות מוקד 

כאשר יש לוודא כי , ת למשתמשים והן מבחינת הון אנושירציפה עם מערכות מעודכנות ומוכרו

עובד להגיע ולפעול קיים לו מחליף אשר מכיר את החומר ואת /במקרה של אי יכולת של מנהל

  ). הדרישות במקרי חירום

  

  בנושא ההערכות והמוכנות לשעת חירום בדוחות ביקורת מבקר המדינהממצאי 

כאשר הוא , ההיערכות והמוכנות לשעת חירום מבקר המדינה עסק בשנים האחרונות בנושא

בין אם מדובר באירועי מלחמה  –מייחס חשיבות רבה להערכות ומוכנות העורף למצבי חירום 

שריפות או דליפת חומרים , בין אם מדובר ברעידות אדמה או פגעי טבע ומזג אויר חריג, וביטחון

כל אלה עלולים להעמיד בסכנה את .  אבטחת מידע ושרידות תשתיות אינטרנט ועוד, מסוכנים

  .רכושם ורווחתם, כלל אזרחי ישראל ותושבי המדינה

  :מבקר המדינה עסק בנושאים אלה במספר דוחות בשנים האחרונות בין השאר בדוחות הבאים

 .2007יולי  –היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה  .1

 .2010שנת  –רום ההיערכות והמוכנות של הרשויות המקומיות לעיתות חי .2

 : שעסק בנושאים הבאים ,  2015דוח מיוחד בנושאי ההיערכות לחירום בשנת  .3

 .ההיערכות הלאומית לטיפול באירועי חירום בעורף   .א

מסקנת מבקר המדינה היא כי לא קיים הסדר חקיקתי מקיף שמרכז את כל העניינים 

ויות ותחומי ואשר מבהיר את מדרג הסמכ, הנוגעים לטיפול בעורף בשעת חירום

אי קיומו . האחריות של כל אחד ממשרדי הממשלה והגופים המטפלים בעורף בחירום

 .של הסדר כאמור הוא בגדר ליקוי חמור
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 .היערכות התעשייה האזרחית לשעת חירום  .ב

מסקנת המבקר כי לאור חוסר הנתונים לגבי מוכנות הגורמים שמספקים מוצרים 

חשש כי בזמן חירום יתקשו חלק מהמפעלים קיים , ושירותים חיוניים בשעת חירום

המרכיבים את שרשרת האספקה של מוצרים חיוניים לעמוד ביעדי השירות שהוגדרו 

 .להם

 .הכנת רשת החשמל לשעת חירום  .ג

מסקנת מבקר המדינה היא כי טרם יושמו מלא הלקחים שהופקו בעקבות סערת 

והסערות , 2014יץ מצבע צוק איתן שהתקיים בק,  2013השלגים שאירעה בדצמבר 

 .2015החורפיות שהיו בינואר ובפברואר 

 .היבטים בהיערכות התחבורה לשעת חירום  .ד

תשתיות שנפגעות בשעת חירום יש לתקן במהירות כדי לאפשר תנועה סדירה ככל 

  ...הציוד והתרופות , גופי ההצלה והסיוע ומובילי המטענים, האפשר של כוחות הביטחון

 .משמעותיים בהיערכות מערך התחבורה לעיתות חירום הביקורת העלתה ליקויים

 . היערכות הרשויות המקומיות לשריפות ופגעי מזג אויר חריגים  .ה

הטיפול באירועים מסוג זה מחייב היערכות מוקדמת והקצאת משאבים של רשויות 

  . מקומיות ושל גופים ממלכתיים רבים

  

אש ובראשונה ראש הממשלה ושרי לדעת מבקר המדינה על דרג מקבלי ההחלטות בישראל ובר

תוך בחינה שלמה של סוגיית היערכות העורף , בדחיפות בליקויים שהועלו בדוח הממשלה לטפל

יה בדגש על הפריפר, האזרחי לשעת חירום ומוכנותן של המערכות השונות לשעת חירום

 . שתושביה חשופים במיוחד לסיכונים השונים

  

  

  

  

  המצב בערד

  

במרחק של עשרות קילומטרים מיישוב קרוב ובמיקום , יפריה הרחוקההעיר ערד נמצאת בפר

מפעלים העוסקים בחומרים , מעטותדרכי גישה  לעיר. בסיכון גבוה להתרחשות רעידת אדמה

מכאן כל הבעיות ( והיסטוריה של בעיות באספקת חשמל במזג אויר סוער, מסוכנים בקרבת העיר

  .בתחומי העיר ערד מתקיימות ,  ה לעיל- שהעלה מבקר המדינה המפורטות בסעיפים א

  

ת תצטרך להתמודד לבדה עם נוהוגדר לעירייה כי בשעות הראשו מצב חירוםתרחישים הצופים ב

הגעת תגבור כוחות ביטחון ואחרים תלויה בהיקף האירוע מבחינה כאשר , תוצאות האירוע

  . ארצית
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רה חיצונית במקרה הטוב מספר מכאן על העירייה להיות מסוגלת לטפל באירוע חירום ללא עז

השעות הסמוכות לאירוע  הן הקריטיות זאת כאשר נמצא כי , ובמקרה הגרוע מספר ימיםשעות 

בלון , טיל(מבחינת הצלת חיי אדם במקרה של קריסת מבנים עקב רעידת אדמה או התפוצצות 

  ).גז

  

ף את הצפי ל המשרד לפיקוד העור"מפרט מנכ, המופנה לראש העיר 2014במכתב מינואר 

  . לפעולות קידום מוכנות הרשות להתמודדות עם מצבי חירום שונים

  

  : להלן תקציר המכתב 

. חילוץ והגשת סיוע לתושבים, מוכנות הרשות המקומית הינה הערובה הטובה ביותר לטיפול .1

וודאי , לא תמיד ימצא הגוף או המשרד שיגיש סיוע בזמן אמת, בהתרחש מצב חירום, שהרי

 .הראשונות שלאחר קרות האירוע שלא בשעות

ראש הרשות מחויב לעשות כל שביכולתו על מנת להכין את תושביו ואת גורמי הרשות  .2

כאשר משרדי הממשלה והגופים האופרטיביים ייסעו ככל , לקראת מצבי החירום השונים

 .שניתן במוכנות זו

ובמיוחד חיזוק , המשרד להגנת העורף מוביל פרויקטים לחיזוק מוכנות הרשות המקומית .3

 .יכולת העמידה של הרשות לתפקוד עצמאי בימים הראשונים שלאחר קרות אירוע החירום

 פרוט רשימת הפרויקטים הנערכים ברשויות המקומיות .4

 מרכזי הפעלה ברשויות  .א

 וטלפונים לוויניים" רדיו לאומי"רכישת מכשירי קשר וחיבור לרשת   .ב

 מחסני חירום  .ג

 צוות חירום וסיוע  .ד

 ברשויותממונה חירום   .ה

  

  

. מתוך האמור ניתן להבין כי האחריות לניהול וטיפול באירוע חירום הועברה למעשה לראש העיר

אפשרי להעביר עזרה מגופים  הכאשר מוגדר מראש כי בשעות הראשונות לכל הפחות לא יהי

  .חיצוניים ממשלתיים ואחרים

  

רייה לקראת מצבי חירום מחויב להכין את התושבים ואת מערכות העי ייהראש העיר: המסקנה 

  . שונים
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 הערכות העירייה לשעת חירום 5.2.2

  

אין מדיניות סדורה של ממשלת , תיו השונות בנושאובממצאי מבקר המדינה בביקורכאמור 

  . ישראל בנושא היערכות לשעת חירום

מרשויות אתגרים קשים יותר לעירייה מציב ומה המרוחק והמבודד של ערד מיק, כאמור

קרה הטוב במ בכוחותיהובכל תרחיש ברור כי העירייה תצטרך להסתדר  אחרות מקומיות

  . במקרה הגרוע אף מספר ימיםלמספר שעות לאחר האסון ו

  

  

  לבנת היסוד בטיפול באירוע חירום –העירייה 

העירייה בהדרכת הגורמים הרלוונטיים הקימה מערך משק לשעת , במסגרת ההסדרה הקיימת

  : פי המפרט הבא על , ")ח"מל" –להלן (חירום 

  

  

  

  

 ח עירוני"ר מל"יו –ראש העיר 

איש קשר  –ר "יקל

 לפיקוד העורף

ל העירייה "מנכ

 ח "ראש מטה מל

 יועץ משפטי

  ח"מטה מל

  

  גזברית

  ט"קב

  ממונה בטיחות

  פיקוח עירוני

  לאיכות הסביבה' יח

 מזכירות

   –ח "מערך פס

 חללים,סעד,פינוי

 תאגיד המים

מכלול טיפול 
  באוכלוסיה

  אחריות תחומי

  

  רווחה

  ציבורבריאות 

  תיירות

  מתנדבים

 מכלול חינוך
  אחריות מיתחו

  

  חינוך

שירות  -ח "שפ

 פסיכולוגי

מכלול מידע 
  לציבור

  תחומי אחריות 

  

  מוקד חירום

  תקשורת

  מחשוב

  דוברות

 מידע לציבור

  מכלול הנדסה
  תחומי אחריות

  

  פיקוח הנדסי

  קהאחז

  תשתיות

  תברואה

 -צוות רב 

 מקצועי 

מכלול מנהל 
 כללי

  תחומי אחריות

  

 משאבי אנוש

מכלול 
 לוגיסטיקה
  תחומי אחריות

  

  רכש ואספקה

  תובלה והסעים

  מזון

 אנרגיה/ דלק 
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ל המשרד לפיקוד העורף "להלן סקירה של מצב העירייה בהתאם לנקודות שעלו במכתב מנכ

  :  5.2.1שהוצג בתת פרק  2014משנת 

  

, המשרד להגנת העורף מוביל פרויקטים לחיזוק מוכנות הרשות המקומית, כמצוין במכתב

שלאחר קרות אירוע דה של הרשות לתפקוד עצמאי בימים הראשונים ובמיוחד חיזוק יכולת העמי

 .החירום

   

  :במסגרת זו פורטה רשימת הפרויקטים הנערכים ברשויות המקומיות 

 

   –מרכזי הפעלה ברשויות   .א

 . המתחם שהוסב כמרכז הפעלה למקרה חירום בעירייה אינו מתאים לצרכים

  

 המוקד העירוני( בחירום הפעלה מרכזשמש כלבעירייה  ושהוסב המתחמים: ממצא  - 

 .ם לייעודםמיאינם מתאי, )ואולם חרמון

 

מומלץ לפעול לקבלת תקציבים להקמת מרכז הפעלה שיאפשר לעירייה : המלצה  - 

 .לתפקד בצורה מיטבית באירוע חירום

 

  –וטלפונים לווייניים " רדיו לאומי"רכישת מכשירי קשר וחיבור לרשת   .ב

אך אין פתרון , ם לצורך התקשרות עם גורמי החירוםטלפונים לווייניי 2בעירייה 

 . לתקשורת פנים עירונית במקרה של נפילת תקשורת הסלולר

  

תקשורת בין מרכז ההפעלה ( עירוניתפנים לעירייה אין פתרון לתקשורת : ממצא  - 

בעבר (במקרה של נפילת תקשורת הסלולר באירוע חירום  )לצוותי העבודה בשטח

 ).לא תוקצבהנושא אך בשנים האחרונות , יו למטרה זוהעירייה רכשה תדר רד

 

פנים על מנת לאפשר תקשורת , מומלץ לרכוש תדר רדיו ומכשירי קשר: המלצה  - 

 .עירונית אם וכאשר תפגע התקשורת הסלולרית באירוע חירום

 

 . ראה התייחסות במטרת הביקורת הקודמת –מחסני חירום   .ג

והפריטים המאוחסנים בהם מספקים מענה ככלל מחסני החירום לא מתוחזקים כראוי 

 . חסר ביותר  לתרחישים השונים

 

מחסני החירום העירוניים אינם מכילים פריטים בכמות ובסוגים : ממצא  - 

 .המתאימים לצרכים על פי תרחישי האסון
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מומלץ לבחון בהתאם לתרחישים את המלאי שצריך להיות נגיש במחסי : המלצה  - 

 .זוקת המלאי כראויולפעול להשגת ותח, החירום

 

מצברים של (נמצא כי הפריטים במחסני החירום לא מתוחזקים כראוי : ממצא  - 

ערכות עזרה ראשונה (וכי לא נערך מעקב אחר תאריכי פג תוקף , )גנראטורים ריקים

 ). לדוגמא

 

לל בין וכה, סן מקצועי גם של מחסני החירוםמומלץ לקיים ניהול מח: המלצה  - 

הטענת מצברים ואמצעי , יהול פריטים ותאריכי פג תוקףנ, השאר ספירות מלאי

 . תאורה באופן שוטף

  

אף גורם עירוני לא יודע לתת הסבר להיעלמות לכאורה של שתי מערכות : ממצא  - 

זיהה מנהל  2012במחצית השנייה של  שנת , תאורה גדולות ממחסני החירום

ח השקעות "לבין דו, מחלקת האחזקה אי התאמה של המצאי במחסני החירום

 . אי ההתאמה לא נפתרה מאז, בערד שהתקבל ממשרד הפנים

  

מומלץ לקיים חקירה יסודית בנושא ערכות התאורה שלכאורה חסרות : המלצה  - 

ובהתאם לממצאים לפעול להשבתן או מחיקתן מדוח , במחסני חירום העירייה

 . משרד הפנים

  

  –צוות חירום וסיוע   .ד

  . יחידת חילוץ ערד –ודמת ראה התייחסות במטרת הביקורת הק

העירייה מסתמכת על יחידת החילוץ בשעת חירום כאנשי השטח בעלי הידע המקצועי 

אך בפועל יחידת החילוץ הינה במסגרת התנדבות . לאיתור אנשים ולפינוי הריסות

אנשיה כפופים למפקד תחנת המשטרה וציוד היחידה לא מומן על ידי העירייה , משטרתית

  . יך להומכאן אינו שי

  

לא קיימות יחידות , לעירייה אין כל מערך של צוותי חירום וסיוע הכפוף למערך העירוני

מתנדבים מקבילות ליחידת החילוץ וגם עובדי העירייה לא הוכשרו כראוי לפעילות שטח 

  .במצבים חירום

  

להכשרת מחלץ סיוע עצמאי ראשוני , נערך קורס מטעם פיקוד העורף 2015במהלך שנת 

התכנון המקורי של העירייה היה לאייש את הקורס במתנדבים , חניכים 30 –לכ , )ר"סע(

  .מתושבי העיר 20% -מחסידות גור המהווה כ
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כך שכפתרון מהיר , בפועל לא הצליחה העירייה לאייש את הקורס בחניכים מחסידות גור

בנוסף הגיעו , הורו לעובדי עירייה ממחלקות שונות לאייש את הקורס, וללא תכנון מוקדם

  .לקורס מספר מתנדבים מיחידת החילוץ ערד

  

ללא תרגול והכשרה מתקדמת , יש לציין כי הקורס בן היומיים הינו קורס בסיסי בלבד

  .יותר לא סביר לצפות מבוגרי הקורס לתפקד בצורה מוצלחת במקרה חירום

  

רת אינו מספיק שלהערכת הביקו, נמצא כי לעירייה ציוד מינימלי לפעולות חילוץ, כמו כן

בתיעוד החילוץ באסון וורסאי נראים עשרות רבות של (לטיפול אפילו בבניין אחד שקרס 

מעבר לכך לא ). ערכות חילוץ בסיסיות ביותר 30לעירייה בקושי , מחלצים הפועלים במבנה

  .  קיים ציוד מקצועי לעבודות חילוץ

  

ייה מסתמכת על מתנדבי העיר, בפועל לא קיים צוות חירום וסיוע עירוני: ממצא  - 

הכפופים למפקד המשטרה , משמר אזרחי –יחידת החילוץ שהם מתנדבי משטרה 

והם , חירום אין לעירייה כל סמכות להפעלתםזמן כך שב. וכל ציודם הוא משטרתי

 . ינוהלו בהתאם לצרכי המשטרה ולא העירייה

 

, תנדבי עירייהמומלץ להכשיר ולצייד צוותי חירום המורכבים מעובדי ומ: המלצה  - 

 .מצב חירום תהיה לעירייה יכולת להפעיל אנשים מקצועיים בשטחבכך ש

  

לא נערכה כל הערכה לגבי הפתרון המבצעי שמספק ציוד החילוץ לשעת : ממצא  - 

להערכת הביקורת הציוד הקיים הינו בסיסי ביותר ואינו . חירום שברשות העירייה

 . מספיק אף לפינוי הריסות מבנה בודד

  

, מומלץ לקיים הערכה מקצועית לגבי היקף הציוד הנדרש לשעת חירום: ה המלצ - 

 .ובהתאם לרכוש ציוד למחסני החירום

  

 

  –ממונה חירום ברשויות   .ה

המשרד להגנת העורף מינה ועדה שאמורה להסדיר את מעמדו של הממונה על שירותי 

בפועל  –. ד וקשרכולל אמצעי ניו, החירום ברשויות המקומיות ואף לממן רוב עלות שכרו

  . העירייה לא קלטה ממונה כאמור

. ללא כל הכשרה או פיצוי, ככלל כל נושא החירום הינו תוספת תפקיד למנהלי המכלולים

גם לאור העומס , מכאן רוב מנהלי המכלולים אינם מציגים מוטיבציה גבוהה בנושא

 . הגבוה במסגרת תפקידם בשגרה
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 דגשים על פי המכתב   .ו

 .הרשות ואנשיו לטפל ולתחזק את הציוד שנרכש חובתו של ראש .1

עובדים של הרשות , בעדיפות ראשונה, חובתם של ראשי הרשויות לאתר ולהעמיד .2

 .להכשרות של צוותי החירום והסיוע

א ואחרים בפעילות המתבצעת ולקיים הכשרות "חשוב לשלב ארגונים כגון זק .3

 .משותפות ואימונים משותפים של הצוותים

 .יא ערובה לנתן סיוע מהיר ולהצלת חייםרשות מוכנה ה .4

    

עיריית ערד לא מממשת אף אחד מהדגשים שהגדיר המשרד להגנת העורף : ממצא  - 

 .בנושא קידום מוכנות הרשות להתמודדות עם מצבי חירום שונים 2014בשנת 

  .ציוד החירום שנרכש לא מתוחזק ומטופל כראוי, כך

  .תי חירום וסיועעובדי הרשות לא הוכשרו לפעול בצוו, כך

  .א ואחרים בפעילות המתבצעת"לא שותפו ארגונים כגון זק, כך

  .ואימונים בשיתוף עם ארגונים שונים בפרט, לא קיימו אימונים כלל, כך

 

יש לבחון את צרכי הרשות על פי תרחישי החירום הקיימים ולבנות : המלצה  - 

, אירועים אלהתוכנית סדורה ומתוקצבת לקידום מוכנות הרשות להתמודד עם 

 . בהתאם לדגשים של פיקוד העורף

  

  

בין השאר ניתן פרס , שר הפנים נוהג להעניק פרס לקידום אחריות חברתית ברשויות המקומיות

  .זה על היערכות לשעת חירום

  :להלן מספר ציטוטים מדברי ההסבר לגבי תוכנית פרס השר 

דרת התפקיד והמחויבות של תוכנית פרס השר לאחריות חברתית מהווה צעד משמעותי בהג •

ובפיתוח כלי מדידה ייחודיים , הרשויות המקומיות להוביל אחריות חברתית בתחומן

 .לאחריות חברתית ברשויות

ולהטמיע , מטרת הפרס לעודד רשויות מקומיות לפתח גישה אסטרטגית של אחריות חברתית •

באופן יזום , ם בפרטאת עקרונות הגישה בפעולות הרשות ככלל ובהשקעות בנושאים חברתיי

 .ומעבר לנדרש בחוק

כולם מושתתים על עקרונות התפיסה של אחריות , קריטריונים 6נקבעו  2015בתוכנית לשנת  •

 .חברתית ועל מדדים חברתיים לאומיים ובינלאומיים

 :הקריטריונים שנקבעו הם  •

 .עידוד התנדבות בקהילה ובניית קהילות -

 .קיפותשיתוף ציבור בעשייה המוניציפאלית וש -



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

139 

 

 ).2014ראה דוח מבקר העירייה לשנת (אמנת שירות לתושב ומענה לפניות ציבור  -

 ).2014ראה דוח מבקר העירייה לשנת (נגישות  -

 .הערכות לחירום -

  . אחריות חברתית במיקוד פנים רשותי -

 הערכות לחירום  -פרוט קריטריון  •

מסכנים ) 'ם וכדאירועים המוניי, אסונות טבע(מצבי חירום בטחוני וחירום אזרחי  -

היערכות .בנפש וברכוש, ועלולים לגרום לפגיעות חמורות בגוף, את מרקם החיים

היא חיונית והכרחית , מוקדמת של גופי ממשל והרשויות המקומיות למצבי חירום

 .להצלת חיים ולצמצום נזקים

המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף הגדירו את הרשויות כלבנת היסוד בחזית  -

וכאחראיות להפעלה המקומית של מנגנון החירום ומערך השירותים האזרחית 

הרשויות בונות את תפיסת הפעלת הרשות במצבי . הנדרשים לתושבים בשעת חירום

יות בעת חירום על יישומה תוך שיתוף פעולה עם גורמי החירום אואחר, חירום

 .וההצלה הלאומיים ובהתאם להנחיות שהוגדרו

 :בנושא   קריטריוני המשנה שיבחנו -

מיפוי שיטתי של מצבי החירום הביטחוניים והאזרחיים : ניתוח סיכונים   .א

ובניית תוכניות עבודה , )ל"בשיתוף רח(והסיכונים המאיימים על הרשות הקומית 

 .מפורטות ונהלים סדורים להיערכות מיטבית במצבי חירום שונים

 .לעת הצורך הפעלה של מנגנוני החירום ברשות/מינוי ממונה חירום ותפיסה  .ב

 .הלוגיסטיות והארגוניות לחירום, פיתוח ושימור התשתיות הפיזיות  .ג

גופי סמך , הגדרות תפקידים ואחריות לכל גוף ברשות –אחריות מגזרית   .ד

 .וארגונים בקהילה בשעת חירום

הכולל בעלי תפקידים מקצועיים , מערך כח אדם מתנדב בחירום/ניהול מאגר  .ה

 .  חירום במגוון תחומים הנדרשים במצבי 

לצוותי , הכשרות והשתלמויות לבעלי תפקידים בחירום, ביצוע תרגולי חירום  .ו

 –הכנת מוסדות חינוך לעת חירום . התערבות רב מקצועיים ולמתנדבים

 .תרגולים

פ של כל שירותי החירום הממשלתיים "תכלול ושת, בניית מנגנון מוסדר לתיאום  .ז

 .םבשלבי ההערכות וההתמודדות בחירו, והפרטיים

תוך קביעת דרכי הטיפול , בקרה מיפוי ואיתור פגמים במערך ההתגוננות  .ח

 .המתאימות

 .הפעלת מרכז חירום מתקדם בעל טכנולוגיות חדישות לניהול מצבי חירום  .ט

קיום פעולות לשיפור מוכנות התושבים  –הבטחת המוכנות של הפרט והקהילה   .י

 .לחירום

 ).הדרכות ותרגולים(ות מוכנות לחירום בטחוני ואזרחי בקרב עובדי הרש  .יא
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מיפוי אוכלוסיות מיוחדות ברשויות המקומיות לפינוי וסיוע בעיתות חירום   .יב

 ). קשישים(

  

יכולים לשמש כתוכנית פעולה לגבי , הקריטריונים שהוגדרו בפרס השר לאחריות חברתית

  .על מנת לקדם את המוכנות של העירייה למצבי חירום, )גם מעבר לחוק(הדרישות 

  . ב הפרמטרים לא מבוצעים על ידי עיריית ערדכאמור רו

  

להלן  ממצאים שעלו בראיונות מנהלי המכלולים ומנהלי מחלקות אחרים בנושא הערכות 

  : לחירום וכן מהתיעוד העירוני בנושא

  

  )ראה גם דוח מחלקת מחשוב בדוח זה( מערכות ממוחשבות לשעת חירום

  

שלא משתמשים בה כלל  העירייה רכשה תוכנה לרציפות תפקודית: ממצא  - 

 ).ההנחה מה שלא פועל בשגרה לא יפעל בחירום(בפעילות השוטפת בעירייה 

 

 .מומלץ לקבל החלטה ניהולית לגבי התוכנה לרציות תפקודית: המלצה  - 

 

אינה , )תוכנת הקונטרה העירונית(התוכנה לניהול אירועים בחירום : ממצא  - 

ן יכה(פתרון ראוי לניהול משאבים ולא נותנת , מיועדת לניהול מספר אירועים רב

 ). מצוי כל צוות וכלי העבודה

 

אשר תאפשר ניהול משאבים , מומלץ לבחון רכישת תוכנה לניהול משימות: המלצה  - 

 . בצורה מלאה וכן ניהול מספר אירועים במקביל

 

כרונולוגי לבחינת כשירות המערכות לא קיימת תוכנית מסודרת לתרגול : ממצא  - 

, הבסיס לפעילות חדר ההפעלה בחירוםמערכות המחשוב הן , ירוםשיפעלו במצב ח

כאשר לא היה ניתן להעלות את גיבוי העירייה , כשל 2014תרגיל שבוצע בשנת 

 . לשרת החירום

 

מומלץ לקיים שגרת אימונים מסודרת להבטחת יכולות מערכות המחשוב : המלצה  - 

  .  בעת חירום
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  מכלול הנדסה

  

הנדסה אינו מהנדס ולא מכיר את היכולות המקצועיות של מנהל מכלול : ממצא  - 

 .בעייתי כאשר חלק נכבד מההחלטות של המכלול הן הנדסיותמצב , אנשי ההנדסה

 

מומלץ להכשיר את מנהל המכלול לכל הפחות בנושאים הבסיסיים : המלצה  - 

 .או לחלופין להחליפו באיש הנדסה, הרלוונטיים לחירום

 

לא מכיר חלק גדול מכח האדם הכפוף לו ומכאן  סהההנד מכלולמנהל : ממצא  - 

יתקשה בזמן אמת לצוות את האנשים למשימות בהתאם ליכולות שלהם שכאמור 

 . אינו מכיר

 

על מנת שמנהל , מומלץ לבנות סדרת תרגולים ואימונים של המכלול: המלצה  - 

 . המכלול יכיר את הכפופים לו ואת היכולות של כל אחד מהם

 

באירוע , ה אין כלים כבדים לצורך פינוי הריסות או פתיחת ציריםלעיריי: ממצא  - 

שעתיים אלה הן , השלג האחרון לקח לקבלן חיצוני כשעתיים להגיע עם כלי כבד

 .קריטיות באירוע חירום

 

מומלץ למצוא פתרון בו יעמדו לרשות העירייה כלים כבדים בזמן התראה : המלצה  - 

 .להתמודדות עם הצורך בכלי כבד לחלופין לבנות תרחיש חליפי, מינימלי

 

לא מעודכנים נתונים מהותיים לפעילות , העירונית) GIS(במערכת המיפוי : ממצא  - 

מכאן לא תהיה , תשתיות מים וביוב, תשתיות חשמל, המכלול כגון מיקום צוברי גז

 .דבר שיכול להוביל לתוצאות חמורות, אפשרות להסתמך עליו באירוע חירום

 

בנתונים הרלוונטיים למכלול )  GISׂ(לעדכן את מערכת המיפוי מומלץ : המלצה  - 

 . ובכלל

 

או לכל הפחות צפה בתרגיל של , המכלול לא תורגל באופן מעשי מעולם: ממצא  - 

 .רשות מקומית אחרת

 

כמו כן מומלץ , מומלץ לקיים תרגול מעשי לכלל מכלולים לשעת חירום: המלצה  - 

 . ידה מתרגול מעשי שנערך בהןלפעול להזמנה מרשויות אחרת לצפייה ולמ
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מכאן לא , הגנראטורים המצויים בעירייה אולי מספיקים לאספקת תאורה: ממצא  - 

כמו כן ). דיסק חיתוך לדוגמא(תהיה יכולת להפעיל מכשירים הצורכים חשמל 

 .ככל שהוא קיים, טכנית פריסת כבל מאריך לעשרות מטרים אינו פתרון מיטבי

 

  .שת ציוד הידראולי לעבודה ולחילוץמומלץ לבחון רכי: המלצה - 

  

  

  

  לוגיסטיקה 

  

מכאן בשעת חירום אין לה עמדת עבודה , למנהלת המכלול אין מחשב נייד: ממצא  - 

 . בחדר ההפעלה

 

ההסתמכות , מומלץ להציב עמדת מחשב לכל מנהל מכלול בחדר ההפעלה: המלצה  - 

ע מלהגיע לחדר על מחשבים ניידים לא נותנת פתרון למקרה בו מנהל המכלול מנו

 ...).מחוץ לעיר , נפגע(דבר שיכול ויקרה באירוע חירום , ההפעלה

 

לא קיימת תוכנית סדורה לעדכון תדפיסי ניירות העבודה של מכלול : ממצא  - 

 . הלוגיסטיקה השמורים למקרה חירום בכספת חדר הפעולה

 

יש להגדיר , ככל שנשמרים תדפיסים לשעת חירום במחדר ההפעלה: המלצה  - 

 . ועדי עדכון התדפיסים בהתאם לנתונים המפורטים בהםמ

 

העירייה אינה ערוכה לספק מזון לתושבים בזמן , יגוד למוגדר בחוקנב: ממצא  - 

 .אין הסכמים מול חנויות המזון בתחומי העיר, חירום

 

יש למצוא את הדרך לעמוד בהגדרת החוק בדבר אחריות העירייה : המלצה  - 

 . חירוםלאספקת מזון לתושבים בשעת 

  
, למרות שבאופן מחזורי לאורך השנה העירייה רוכשת מוצרי מזון ושתייה: ממצא  - 

העירייה לא , בין השאר כאלה שניתן לאחסן ללא קירור לפחות למספר חודשים

השכילה לקיים מצב בו בכל רגע נתון יהיה מלאי מזון ושתייה בעירייה לטווח הקצר 

 .באירוע חירום
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קיום מחסן מזון ושתייה בעירייה אשר יספק פתרון לטווח מומלץ לבחון : המלצה  - 

 . קצר במקרה של אירוע חירום

 

מצד שני , אין לעירייה הסכם עם תחנות הדלק לאספקת דלק בזמן חירום: ממצא  - 

 .אין עתודות דלק במחסני העירייה

 

להבטחת אספקת דלק לרכבי העירייה כולל לכלי יש למצוא את הדרך : המלצה  - 

  . בשעת חירום, שאמורים לפעול םהכבדי הרכב

  

  

  

  מכלול מידע לציבור

  

 .לא קיים פתרון לתקשורת בשעת חירום בקריסת תקשורת סלולרית: ממצא  - 

 

 . מומלץ לשקול רכישת תדר רדיו ומכשירי קשר, כאמור: המלצה  - 

 

מכאן לא אפשרי להעביר מידע באופן , לא קיימת תוכנה לניהול בחירום: ממצא  - 

 .מיטבי

 

 .חירום/מומלץ לבחון הפעלת תוכנה לניהול משימות, כאמור: המלצה  - 

 

אין , דת האופנייםלאור הפסקת הפעילות של השיטור העירוני ושל יחי: ממצא  - 

 . נושא סיור וצפייה ברחבי העיר בשעת חירוםפתרון בשלב זה ל

 

, מומלץ למצוא פתרון לנושא צפייה וסיור בשעת חירום ברחבי העיר: המלצה  - 

 .ת היא רכישת רחפןאפשרות אח

 

הן (העירייה לא השלימה תכנון והגדרת צרכים ופריטים להקמת מתחם עקורים  - 

זאת , )והן מאחר וערד היא עיר קולטת אוכלוסיה בחירום, במקרה של אסון טבע

ערך להעביר את הציוד יכדי לאפשר  לצלב האדום לה, כהכנה מראש לאירוע חירום

 . או דרך הים בזמן מינימלי מאירופה דרך האוויר

 

, מומלץ לסיים את תכנון והגדרת הצרכים בהתאם להנחיות הצלב האדום: המלצה  - 

  . שר העברת ציוד במקרה חירום בזמן קצרפכדי לא
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  מתנדבים

  

וכן , מאחר שבשעת חירום כמות המשימות של העירייה גדלה, חשובבחירום נושא המתנדבים 

נושא מפעל חיוני וחובת (לא יופיעו לעבודה מאחר שצפוי כי לפחות חלק מעובדי העירייה 

, לאור אי ההבנות שעלו בישיבה בנושא .ב בעירייה לא נכלל בהיקף הביקורתהעובדים להתייצ

על מנת להבטיח כי עומדים בדרישות החוק וכי , הביקורת ממליצה כי הוא יטופל לעומק

  ).חובתם בשעת חירום יהעובדים מודעים ומתוזכרים בנושא

  

רכז המתנדבים . רכז מתנדבים שאחת ממשימותיו היא לדאוג למתנדבים בשעת חירום בעירייה

בעירייה לא היה מאויש רכז מתנדבים עבודתו בעירייה לאחרונה לאחר שתפקיד הנוכחי החל 

  . מספר חודשים

  

רשימות המתנדבים שקיבל רכז המתנדבים החדש לא היו רלוונטיות לשעת : ממצא  - 

תיכון מתנדבים שכבר כשנתיים אינם תלמידי תיכון מאחר לדוגמא תלמידי (חירום 

 ).ומשרתים בצבא

 

יש לקיים רשימות מתנדבים עדכניות גם כאשר אין רכז מתנדבים במשרה : המלצה  - 

 .ייחודית

 

ומאחר שמה שלא , לא מתקיימים תרגולים לצוותי החירום השכונתיים: ממצא  - 

ה לא יתפקדו באופן מיטבי אם סביר כי צוותים אל, עובד בשגרה לא עובד בחירום

 .בכלל

 

מומלץ לקיים קשר תכוף עם המתנדבים ולקיים הכשרות מעשיות כהכנה : המלצה  - 

 .למוכנות לחירום

 

 .המתנדבים החדשים לא עוברים כל הכשרה מסודרת: ממצא  - 

 

 .מומלץ לבנות תוכנית הכשרה מסודרת לכלל המתנדבים: המלצה  - 

 

בתשתיות העירייה לשעת חירום ואין לו כמעט רכז המתנדבים לא מעודכן : ממצא  - 

 . תקציב לקיום פעילות או לרכוש פריטים לטובת מערך המתנדבים
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וכן , מומלץ לאפשר גישה לרכז המתנדבים לתוכנת התשתיות העירונית: המלצה  - 

  .מומלץ לבנות תוכנית תקציבית לגבי הצרכים הבסיסיים לנושא המתנדבים

  

  

  מסוכניםוטיפול בחומרים  כיבוי אש

  .בעיר ערד קיימת תחנת כיבוי אש האחראית בין השאר גם על טיפול בחומרים מסוכנים

  :הצרכים של התחנה הוגדרו , )2013תרגיל משנת (על פי תרחיש של מלחמה 

 ).לא קיימת כמות כזו של כבאים בשגרה(לוחמי אש  15 - כ -כוח אדם  .1

 .מנוף הרמה, שופל –כלים הנדסיים כבדים   .2

 .גנראטור .3

  

  . בשלושת הסעיפים למעשה המערך נשען על העירייה

  . גנראטור, חוזים לאספקת ציוד מכני כבד, מכאן יש צורך בהכשרת מתנדבים

  

מסתמכת על העירייה במקרה חירום לאספקת  תחנת כיבוי האש בעיר: ממצא  - 

לאור ממצאי הביקורת המפורטים , אספקת ציוד מכני כבד וגנראטורים, מתנדבים

זאת בהנחה , את הנדרשהכיבוי יר כי העירייה לא מסוגלת לספק למערך סב, לעיל

אחריות התחנה היא על מקומות (כי לוחמי האש יפעלו בעירייה ולא במקום אחר 

 ).באזור ישוב נוספים

 

מומלץ לבחון את אפשרויות העירייה לספק למערך כיבוי האש את העזרה : המלצה  - 

ול הכשרת מתנדבים בנושא כיבוי אש ואף לשק.  אותה הוא צריך בשעת חירום

 . שיהיו כפופים לראש העירייה בשעת חירום

  

היא אחת ממחלקות העירייה ואחראית על שטח שיפוט של , היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

  ).2013ראה דוח מבקר העירייה לשנת (מספר רשויות 

, ומרים מסוכניםבתחומי אזור התעשייה של העיר נמצאים מפעלים שונים המטפלים בח

  .  בתרחישים מסוימים חומרים אלה עלולים להוות סכנה לתושבי העיר

אך , בשנים האחרונות המענה הראשוני למקרה של חומרים מסוכנים הועבר לרשות הכבאות

ביחידה קיימים אמצעי ניטור וידע על הנדרש לעשות במקרה חירום בו מעורבים חומרים 

סגרת תוכנית החירום תשתמש בתשומה זו בנושא חומרים מומלץ כי העירייה במ. מסוכנים

  .מסוכנים

  

הינה מחלקה בעירייה אך בפועל , היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי: ממצא  - 

אין כל הגדרה או נוהל מסודר . אחראית על שטח שיפוט של מספר רשויות באזור

 .הקובע  היכן יהיו אנשי היחידה באירוע חירום
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דיר את נושא פעילות היחידה בזמן חירום בין המועצות עליהם מומלץ להס: המלצה  - 

 .אחראית היחידה

ות המהותיות ביותר ילא קיימת ביחידה תוכנית מבוססת סיכונים לגבי הבע: ממצא  - 

 ).'תשתיות גז תת קרקעיות וכד, מפעלים(מבחינת העיר ערד בתרחישי החירום 

 

החירום יקבל נושא ניהול מומלץ כי במסגרת נוהלי הפעולה בתרחישי : המלצה  -

  . הסיכונים ואחריות היחידה לאיכות הסביבה בחינה יסודית

  

  כלי נשק

  .הכוללת גם ירי ספורטיבי, בערד מטווח עירוני בו מתקיימת פעילות שוטפת 

היו ברשות העירייה מספר נשקים קלים אשר בחלקם אוחסנו במטווח העירוני ובחלקם  בעבר

לאחרונה הוחלט לוותר על כלי הנשק וכיום אינם ברשות , תפקידם לצורך נמסרו לעובדי עירייה

  . העירייה

  .בין השאר לשעות חירום, מכאן לעירייה יש את האפשרות החוקית והמעשית להחזיק בנשק

מומלץ לשקול הצטיידות מחודשת בכלי נשק , לדעת הביקורת לאור מיקומה המבודד של העיר

  . בישובי יהודה ושומרון בדומה למודל אחזקת נשק, ניםון השורלוונטיים בהתאם לתרחישי האס

  

לדעת , לאחרונה ויתרה העירייה על כלי נשק שונים שהיו בבעלותה: ממצא  - 

קיים צורך לפחות בחלק מתרחישי , הביקורת לאור בידודה הגיאוגרפי של העיר

 ).בדומה למודל בישובי יהודה ושומרון(ברשות העירייה יהיו כלי נשק  כיהחירום 

 

, מומלץ לבחון את הצורך בכלי נשק בהתאם לתרחישי החירום השונים: המלצה  - 

  . וככל שקיים הצורך להצטייד בכלי הנשק הרלוונטיים

  

  

  : לסיכום 

  .באופן מעשי הרבה פחות, ערוכה למגוון תרחישים בזמן חירום באופן תיאורטיהעירייה  .1

 

אך בפועל הפעילות היא , חירוםככלל העירייה מבצעת את הנדרש ממנה בנושא היערכות ל .2

ותרגיל פינוי במוסדות  תיאורטי אחד בשנהעירוני תרגיל . תיאורטית ופסיבית, כאמור

 .אינו הכנה ראויה לחירום, החינוך
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לאור מיקומה המרוחק של העיר ולאור ההגדרה כי בשעות הראשונות העירייה אחראית על  .3

דורה בנושא היערכות לחירום וכנית סלדעת הביקורת יש לבנות ת, התגובה בכוחות עצמה

 .בהובלה אקטיבית של הנהלת העירייה

 

רכישת כולל , אדם לצורך מימוש התוכנית למעשים להקצות תקציבים ושעות כחמומלץ    .4

  .מתאים וקיום תרגילים מעשיים ככל הניתן ציוד

 

 הערכות העירייה לרעידת אדמה 5.2.3

  כללי  .א

, להצלה ולהתגוננות אזרחית, פר הלאומי לחילוץבית הס, ציטוטים מתוך פרסום פיקוד העורף

  : 2015ממרץ 

  הנחות יסוד 

 .היכן ובאיזו עוצמה, מראש מתי תתרחש רעידת אדמה לא ניתן לחזות  .א

כאשר רעידת , שנים 80-100מבחינה סטטיסטית מתרחשת רעידת אדמה חזקה בישראל כל   .ב

 .שנים 84האדמה החזקה האחרונה התרחשה לפני 

 .ה צפויות רעידות משנה העלולות לגרום לנזקים נוספיםלאחר רעידת האדמ  .ג

 . לאזרחים תפקיד מכריע במתן מענה ראשוני בטיפול בנפגעים ובתוצאות רעידת האדמה  .ד

   

  . יש לצפות לאירוע רעידת אדמה בשנים הקרובות, אם ההיסטוריה תחזור על עצמהמכאן 

צפי כי רמת רעידת האדמה תהיה וה, מיקומה הגיאוגרפי של העיר ערד מבחינה זו הוא בעייתי

  .חזקה

  

  סטטיסטיקה 

השעות  24 -מהלכודים תחת ההריסות או מהפצועים מחוסרי ההכרה חיים ב 70%-40%  .א

 ".יממת הזהב"זו מכונה , הראשונות לאחר רעידת האדמה

 .השעות הראשונות 24 -מהלכודים ניתנים לחילוץ ב 50%-30%  .ב

 .ו רוב הלכודיםשעות מתחילת רעידת האדמה ימות 24בחלוף   .ג

מן הניסיון שהצטבר בעולם באירועי הרס חלק ניכר מפעולות חילוץ הלכודים הגלויים   .ד

בוצעו על ידי שכנים ועוברי אורח מזדמנים בעזרת אמצעים ביתיים ) 90%-85%(

 .מזדמנים

  

הצפייה מהעירייה היא כי תסתדר בכוחות עצמה בשעות הראשונות של , כאמור בפרק הקודם

מכאן מוכנות עיריית ערד לתרחיש רעידת אדמה תקבע איזה שיעור של . רה הטובהאירוע במק

  . לכודים ינצלו
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  סיווג תוצאות אירוע

 פגיעה באזורים   .א

  : אזורי נזק 

 .קל –אזור נזק קל מאוד  -

 .אזור נזק בינוני -

 .כבד מאוד –אזור נזק כבד  -

 פגיעה בבני אדם  .ב

  נפגעים

 .הרוגים -

 .פצועים -

 ).חיים ומתים(לכודים  -

 .נפגעים נפשית -

 ).מחלות זיהומיות(חולים  -

 .נעדרים -

  פגיעה בשגרת החיים

 .מפונים -

 .חיפוש קרובים -

 .פגיעה באספקת מים ומזון -

 .פגיעה במתן שירותים ציבוריים -

 פגיעה בתשתיות  .ג

  נזק מסכן חיים

 .קריסת מבנים -

 .דליפת גז וחומרים מסוכנים -

 .שרפות -

 .גלישת קרקע -

 .קריסת גשרים -

 .זיהום מקורות מים -

  נזק מגביל

 .ניתוק חשמל -

 .ניתוק עורקי תקשורת -

 . חסימת דרכי גישה -

  

, בבואה לקדם את המוכנות לרעידת אדמה, על העירייה לתת את הדעת על כל הנושאים לעיל

  .ולשאוף לספק פתרונות לכל נושא
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 תרחיש רעידת אדמה בערד  .ב

  

  : 2011סיכום מצב העיר לפי מסמך של רשות החירום הלאומית מפברואר 

, לאחד המוקדים העיקריים להתרחשות רעידות אדמה בישראלהעיר ערד שוכנת בסמוך 

  .ובסמוך לבקע ים המלח

, הנחת היסוד עליה צריך להתבסס היא שבתרחיש רעידת אדמה הרסנית במדינת ישראל

סיוע משמעותי לא , לאור מיקומה המרוחק של העיר ממכרז המדינה וכמות התושבים בה

  . ספר ימיםיגיע לעיר לפחות מ

לפחות בשתי היממות , מכאן תידרש הערכות למתן מענה מיידי ומענה ראשוני עצמאי

  .הראשונות שאחרי רעידת האדמה

  

רעידת אדמה בתחומי העיר ערד , ל"על פי תרחיש רעידת אדמה של רח: ממצא  - 

לאור מיקומה של ערד בתרחיש של רעידת אדמה ארצית , צפויה להיות הרסנית

 . לספק מענה ראשוני בכוחות עצמה לכל הפחות במשך יומיים תאלץ העירייה

 

מוכנות לתרחיש , מומלץ להיערך לתרחיש רעידת האדמה באופן מעשי: המלצה  - 

  . קיצון זה תאפשר לעירייה להיות ערוכה לרוב התרחישים האחרים

  

  :צינורות גז תת קרקעיים 

ערד (ם לשימוש התושבים ייחוד נוסף של העיר ערד הוא קיום צינורות גז תת קרקעיי

  ). ממוקמת בקרבת מאגר גז ותוכננה להשתמש במאגר עם הקמתה בשנות השישים

  :ומגדיר  2005תרחיש סיכון הנמצא בידי העירייה מחברת הגז מתוארך לשנת 

  .סיכון דליפות מחיבורי צנרת ופיזור לפי תנאי האקלים והצתה

  .פריצה של גז והצתה ולהבה

  .שרות של פיצוץ במקרה של הצתהדליפה בחלל כלוא ואפ

  

נושא הגדרת וניהול הסיכונים של תשתיות הגז התת קרקעיות ברחבי העיר : ממצא  - 

 .2005לא נדרש על ידי העירייה ולא עודכן מבחינת ההיערכות לחירום משנת 

 

 .מומלץ לעדכן את נושא הסיכונים מתשתיות הגז התת קרקעיות: המלצה  - 

  

מודעות הציבור בנושא הסיכונים האפשריים ודרכי כחלק מההערכות הוצע לשפר 

  .ההתקשרות וכן הודעה לציבור על משך הזמן שיידרש לחדש את אספקת הגז
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העירייה לא ביצעה כל פעולות לידוע הציבור באופן ההתנהגות בתרחיש של רעידת אדמה לא 

  . בנושא תשתיות הגז ולא בנושא היערכות והכנות התושב לרעידת אדמה

  

  

למרות הצעת חברת הגז לבצע הערכות למקרה אסון בין השאר גם על ידי :  ממצא - 

לא ביצעה העירייה . זיהוין ודיווח עליהן, ידוע הציבור בדבר הסכנות לתשתיות הגז

 . רעידת אדמה בכללהגז בפרט ובנושא התנהלות במקרה  כל עדכון תושבים בנושאי

 

רכות ולהתנהלות במקרה של ם המלצות להעופרסקיים תוכנית למומלץ ל: המלצה  - 

באתר האינטרנט של העירייה והן הן , במערכת החינוךהן ,  רעידת אדמה

 . בפרסומים עיתיים בעיתונות ובדואר

  
  

  

  

 

  הערכות העירייה לתרחיש רעידת אדמה  .ג

  

לאור מיקומה של ערד והצפי לתרחיש רעידת אדמה עסקו בעירייה בנושא הערכות לרעידת 

  . אדמה לאורך השנים

הוצא נייר עמדה בנושא חיזוק מבנים מתוך הבנה כי ערד היא בעלת עניין ביישום  2005וד בשנת ע

פתרון לחיזוק בתים כנגד רעידות אדמה מאחר והיא שייכת ליישובים שבמקרה רעידת אדמה 

  .קשה צפוי בה נזק נרחב

ן של חיזוק בנייר העמדה הוצעו מספר פתרונות לאור הקושי בארגון ועדי הבתים וקשיי המימו

  .דבר תממשאך בפועל לא ה, המבנים

  

 )מתוך אתר משרד הפנים( 38א "תמ

 תוקף קיבלה ,אדמה רעידת בפני קיימים מבנים לחיזוק ארצית מתאר תכניתהיא  38א "תמ

  .18.5.2005 ביום

 החיזוק ביצוע את ומעודדת, קיימים מבנים חיזוק לביצוע בניה היתרי מתן מאפשרת א"התמ

 מבנה בכל הקיימות למגבלות בהתאם ,החיזוק ביצוע את לאפשר במטרה ,יםמגוונ בכלים

   .ומבנה

 מפני קיימים מבנים חיזוק ולתמרץ לאפשר שמטרתו כולל ארצי תכנוני כלי היא 38 א"תמ

 א"התמ של והאישור העריכה בהליכי .החופשי השוק פעילות על מבוסס שיישומו ,אדמה רעידות

 לתת מנת ועל לכך בהתאם  .המבנים חיזוק לבעיית כולל ארציפתרון  במתן מגבלותיה הוכרו
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 ,נוספים ממשלתיים שחקנים בתחום פועלים ,המבנים חיזוק לאתגר יותר מלא ארצי פתרון

  .במשרד הביטחון אדמה לרעידות להיערכות והוועדה הבינוי משרד בניהם

  

היא חוסר כדאיות סביר כי הבעיה , 38א "בעיריית ערד לא התממשו פרויקטים בהתאם לתמ

  .38א "מחירי הדירות בערד לא מצדיקות כניסה של יזם לפרויקט תמ, כלכלית

  

. העירייה לא מנהלת את הסיכון לקריסת מבנים בתרחיש רעידת אדמה: ממצא  - 

בתחומי העיר מבנים רבים , העיר ערד נמצאת באזור סיכון לרעידת אדמה חזקה

אשר צפויים שלא לשרוד תרחיש של ) מוסדות חינוך ואחרים, כולל מבני מגורים(

לשפר את במבחן התוצאה שום מבנה בתחומי העיר לא טופל על מנת , רעידת אדמה

 .רעידת אדמהשרידותו בתרחיש 

 

   .מומלץ לקבוע מדיניות ולנסות לנהל את הסיכון כמידת האפשר: המלצה  -

  

  

  

  2007הערכות לרעידת אדמה שנת 

  . תרחיש רעידת אדמה, "ערד –ד רע"התקיים תרגיל תכנון  2007בשנת 

  .בסולם ריכטר 7.5התרגיל דימה רעידת אדמה שמוקדה דרום ים המלח בעוצמה של 

  . בבוקר ביום לימודים 9:00שעת רעידת האדמה 

  : להלן התרחיש בערד 

 .קריסת בתים  .א

 .כבישים נסדקו  .ב

 .עמודי חשמל התמוטטו  .ג

 .שריפות פרצו בשכונות מגורים ובאזור התעשייה  .ד

 2,746, לכודים 181, חללים 1,025, פצועים קשה 227, פצועים קל 531: בנפש  נפגעים  .ה

 . מפונים

 .מבנין הרוסים 89, נזק כבד 620, נזק קל 709: נזקי מבנים   .ו

  

  :בריאות 

  .מרפאות קופות החולים קרסו ולא נפתחו כלל

  .חלק ממבני טיפות חלב קרסו

  .פגיעה קשה בתשתיות מים וביוב

  . אשפה ופסולת בניין, בעלי חיים ברחובות העיר פגרי

  

  :חינוך 
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  .מבני החינוך ניזוקו אך לא קרסו, בשעת הרעידה כל התלמידים היו בכיתות

  .ילדים משוטטים ברחובות מבוהלים

  .בני משפחה מציפים את מוסדות החינוך בחיפוש אחר ילדיהם

  .חוסר במזון ומים במוסדות שנפגעו

  

  :דלק 

  .לקפריצות מכלי דלק בתחנות הד

  

  : חשמל 

  .צפי תיקון מספר חודשים, ניתוק מחשמל

  

  :תשתיות ותחבורה 

  .חסימות כביש כתוצאה מגלישת קרקע 20

  .שדה תעופה יוצא מכלל שירות

  .כבישים שנפתחו חסומים בכלי רכב המנסים להגיע לקרובי המשפחה בעיר

  

  :תקשורת 

  .ניתוק קווי בזק

  .ניתוק תקשורת סלולרית

  .יזיהשיבושי רדיו וטלב

  

  :מזון 

  .לא ניתן להשתמש במוצרי המזון במרכולים

  .מטבחי המלונות ניזוקו ויצאו מכלל שימוש

  

  :מים 

  .ניתוק תשתיות מים

  

  

שהציג תרחיש של רעידת אדמה , 2007משנת " בעד- רעד"בעקבות תרגיל : ממצא  - 

לא בנתה העירייה תוכנית הכשרה והצטיידות לשם קיום מענה , חזקה באזור

 ו חלקי לתרחישלוהעירייה לא מסוגלת לתת מענה  2015כך שגם בשנת , לתרחיש

 . 2007משנת  רגילהמתואר בת

 

הכשרה וציוד לשם , מומלץ לבנות תוכנית רלוונטית שתקבע צרכי כח אדם: המלצה  -

    .מתן מענה מיידי טוב ככל הניתן למתואר בתרחיש רעידת האדמה
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  2011שנת   - הערכות לרעידת אדמה 

, )ל"רח(נערך דיון בהשתתפות נציגי העירייה ונציגי הרשות לחירום לאומית  2011שנת  במהלך

, פינוי נפגעים, בישיבה סוכם כי תוכן תוכנית עבור העיר ערד למתן מענה בתחום החילוץ וההצלה

  . עד להגעת הסיוע החיצוני, וסיוע לאוכלוסיה במקרה של רעידת אדמה

לא בוצע פרויקט היערכות ומוכנות העיר  2011בעיר במאי בפועל למעט כנס ההתנעה שהתקיים 

פניות העירייה לרשות הלאומית לחירום ולשר האחראי לתקצוב והפעלת , לרעידות אדמה

  . הפרויקט לא נענו

  

למרות , העירייה לא בנתה תוכנית להיערכות ומוכנות לרעידת אדמה: ממצא   - 

להפעיל פרויקט לשיפור  2011הכוונה של הרשות לחירום לאומית והעירייה משנת 

 .היערכות ומוכנות העיר לרעידות אדמה

 

לבנות את תוכנית ההערכות והמוכנות לרעידת אדמה ולפעול מומלץ : המלצה  -

    . להתממשותה במציאות

  

עובדי עירייה ומתנדבים בנושא סיוע עצמאי ראשוני  30 -הועבר קורס לכ 2015במהלך שנת 

  . רס בסיסי וללא תרגול ושינון אינו אפקטיביהקורס הינו קו. ברעידת אדמה

  : במהלך הקורס עלו הממצאים הבאים 

  

טור החירום של מחלקת הביטחון שנועד לספק חשמל ותאורה אמצבר גנר: ממצא  - 

 . לא הוטען ולא היה ניתן להפעילו בתרגול, מקומית

 

לשעת  מומלץ כי יוגדר נוהל המסדיר את נושא הטענת מצברי הגנראטורים: המלצה  - 

 .אחרת לא יהיו זמינים בזמן אמת, חירום

 

נמצא כי ערכות העזרה הראשונה המיועדות לזמן חירום שנמצאו בעגלת : ממצא  - 

 . פג תוקפן, החירום

 

 .מומלץ לקיים רישום מלאי מסודר הכולל תאריכי פג תוקף: המלצה  - 

  

שויות ר בר"נמצא כי העירייה לא מספקת כל ציוד לבוגרי קורס מחלץ סע: ממצא  - 

, זאת למעט אפוד, או לחלופין מגדירה מוקד לחלוקת ציוד במקרה אסון, המקומיות

 . מכאן מונעת אפשרות ניצול הידע בחילוץ בזמן אמת
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מומלץ כי לאחר שיוגדרו צוותי המתנדבים בכל איזור וייבנו קבוצות עבודה : המלצה  - 

 .יצוידו המתנדבים בציוד חילוץ בסיסי לשימוש מיידי, מסודרות

  

  

  ).2012מרץ (תפקוד הרשות המקומית ברעידת אדמה  –ל "מתוך מצגת רחציטוט 

  : רכות רשות מקומית לרעידת אדמה דגשים להיע

  : הספקת מענה במספר תחומים 

 .פינוי נפגעים וחללים  .א

 .חילוץ לכודים  .ב

 .מתן מחסה וקורת גג לעקורים רבים  .ג

 .סיוע פיזי ותמיכה נפשית בפרטים ובקהילות  .ד

 .כלוסיות בעלות צרכים מיוחדיםטיפול באו  .ה

 .ביגוד ועוד, מזון, אספקת מים  .ו

 .טיפול בתשתיות  .ז

 .מידע לציבור  .ח

  

  .ענה יתבסס על אתרי סיוע לאוכלוסיהמה

יחסית תים שונים במקום אחד בסטנדרטים נחותים ורוסיה לקבל שיאתרי הסיוע יאפשרו לאוכל

יש להפעיל שיירות סעד שיהוו  א יכולה להגיע לאתרי העירייהבמקביל לאוכלוסיה של. לשגרה

  .אתרים ניידים

פשוט , נוח, הנפגעת באופן מרוכז שירותים ומידע לאוכלוסיה, לספק מצרכים –ייועד האתר 

  .מסודר בתנאי אסון שלאחר רעידת אדמהו

  : על האתר לכלול את האלמנטים הבאים 

 .מוקד מידע .1

 .תי בריאותורשי .2

 .שירותי תמיכה נפשית .3

 .מים .4

 .מזון .5

 .אינטרנט, טלפון –קשר  .6

 ).רדיו, טלוויזיה(אמצעי תקשורת המונים  .7

 .ציוד היגייני .8

 .ביגוד וציוד לינה בסיסי .9

 .תחבורה .10

 ).איתור נעדרים, סדר ציבורי(נקודת משטרה  .11

 .תיםורשי .12
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 .מקום שהייה לילדים ללא הורים .13

 .ייעוץ משפטי .14

  

  .אין לינה באתר סיוע לאוכלוסיה

  

תחומה מספר אתרים בשטחים פתוחים שייועדו כאתרי הרשות המקומית תתכנן ותסמן בשגרה ב

  .תגדיר ותתאם את הגורמים שיפעלו בכל אחד מהאתרים, סיוע 

  

  : הרשות המקומית תכין לכל אתר סיוע תיק תכנון מפורט שיכלול את המרכיבים הבאים 

 . דונם 20שטח מינימלי מומלץ הוא , אפשרויות הפריסה ודרכי הגישה –הגדרת השטח   .א

 .ל"בעלי תפקידים מטעם הרשות באסקביעת   .ב

 ).אמצעי קשר, שמות(ל "קביעת המתנדבים שיפעלו באס  .ג

, ציוד בישול, ביגוד, מים, כלי עבודה, אוכל(ל "מיפוי אמצעים בסביבה הקרובה של האס  .ד

 .)'סניטציה וכד, אמצעי תאורה

 .ל"העמדות השונות באס/ מרשם ובו תכנון פריסת הדוכנים  .ה

, ותי בריאותרשי(ל על פי תאום מוקדם "דיים באסתים המוסורריכוז שמות נותני השי  .ו

 ).'משטרה וכד, תחבורה, תי תמיכה נפשיתורשי, ותי דתרשי

 .ל"אמצעי תאורה וגנרציה לאס  .ז

ת המחוזי יתאמו פריסה ומתן שרותי בריאות לתושבי ואא בתאום משרד הברי"מד  .ח

 :הרשות 

  .יפרוס באתרי טיפול שיקבעו בשטחים פתוחים –א "מד

  .ח יפרסו נקודות טיפול בשטחים פתוחים מחוץ למבנים"ופק

  . א יפרוס באסלים ובשיירות הסעד בשלב שני"מד

 . אנשים שנפגעו באסון רוצים לרוב להישאר בתוך או ליד בתיהם  .ט

על מנת לאפשר לתושבים לחזור לשגרה מהר , עדיף לתת סיוע בסמוך, גם אם הבית נפגע

  .בתיהם בחיפוש אחר מחסהמאשר סיוע שירחיק אותם מ,  יותר

החברתיות  סיוע במקום שבו אנשים מכירים זה את זה עוזר לשמור על המסגרות

  .ולהמשיך בחיי שגרה כמה שיותר מהר

  

  

 שיירת סעד

סיוע להישרדות עקורים שנותרו ליד הריסות בתיהם ובחרו או נאלצו שלא :  ייעוד

  ).ל"אס(להתפנות לאתר סיוע לאוכלוסיה 

מאתרת , לה של שיירת סעד שנוסעת בצירים מוגדרים בזירת האסוןהפע:  השיטה

  .עקורים שנותרו ליד אתרי הרס ומעניקה להם סעד בתחומים שונים במקום חנייתם
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צרכי  תדירות מעבר שיירת סעד במקום חניית עקורים מותנית ביכולותיה לספק את  .א

  .העקורים ובצרכים של העקורים

   .קבילפעילות מרכיבי השיירה תבוצע במ  .ב

שיירת סעד תדריך את העקורים בכל  הנוגע לשרידות בתנאי חיים על המדרכה או בגן   .ג

  .ציבורי

שיירת סעד תאסוף מידע על צרכים קונקרטיים עכשוויים של כל קבוצת עקורים   .ד

 .ותכין את הסבב העוקב כדי לענות לצרכים הקונקרטיים של העקורים

  : מזון

  ).קלוריות למבוגר 800-1200(בד יחולק ברמה מינימאלית לשרידות בל

, נקניקים יבשים, קבנוס, )כולל פותחנים(שימורים , לחם: סוגי מזון אפשריים הינם

מזון לתינוקות וכלים חד פעמיים , חלווה, סוכר, תה, קפה, )מנות חמות(מרקים 

   ).ם ושקיות אשפה"סכו,צלחות , כוסות(

  

העירייה לא ערוכה לא מבחינת  ,בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום: ממצא  - 

 . להפעלת מרכזי סיוע לאוכלוסיה, תוכנית פעולה ולא מבחינת ציוד והון אנושי

 

 .ל בנושא אתרי סיוע לאוכלוסיה"מומלץ לממש את הנחיות רח: המלצה  - 

 

העירייה לא ערוכה לא מבחינת , בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום: ממצא  - 

 . שיירות סעדלהפעלת , ציוד והון אנושי תוכנית פעולה ולא מבחינת

 

  .שיירות סעדל בנושא "מומלץ לממש את הנחיות רח: המלצה  - 

  

  

  )2012מרץ (נוהל פתיחת מרכז הפעלה ברעידת אדמה 

  : מגדיר כי  2012נוהל פתיחת מרכז ההפעלה ברעידת אדמה משנת 

 .על כל בעלי התפקידים בעירייה להגיע בזמן הקצר ביותר לעירייה -

 .בו נמצא מרכז ההפעלה 106לפתוח את מוקד  יש -

 .ריכוז חומר מודפס של המכלולים -

 .טור בחירוםאהפעלת גנר -

 .א"כב, א"מד, י"מ, ר"פקע, ל "צה: יצירת קשר עם  -

 .רישום העובדים המגיעים לרחבה -

 .שיבוץ העובדים שהגיעו למשימות -

  

 : ולם נוהל פתיחת מרכז הפעלה ברעידת אדמה לא תורגל מעשית מע: ממצא  - 
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  .טור החירוםאלא הופעל גנר, כך

  .לא מבוצעת בדיקת קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים, כך

במידה ולא תהיה תקשורת , אין צורת תקשורת מוסכמת עם כלל הגופים, כך

שני טלפונים לווייניים שאמורים למעט (לא קיים פתרון מלא , סלולרית או קווית

  ).ה חירוםלבצע את כל התקשורת של העירייה במקר

  

  . גילים לא תיאורטיים לנוהל הפעלת מרכז ההפעלהמומלץ לקיים תר: המלצה  - 

  

  

  

  2015הערכות לרעידת אדמה 

  . נערך תרגיל מתודי של מטה החירום העירוני בתרחיש רעידת אדמה 2015בנובמבר 

  .רוםתפקידי המכלולים בשעת חי אתמטרת התרגיל הייתה היכרות ראש העירייה החדש 

  

  : עקרי הלקחים מהתרגיל להלן 

 .חדר המצב העירוני אינו מתאים להכיל את עבודת המכלולים בחירום  .א

 .מערכת המחשוב העירונית בשגרה תהיה המערכת גם בשעת חירום  .ב

 .2016יש להיערך לתרגיל בהיקף גדול יותר כולל הפעלת כוחות בחציון הראשון של שנת   .ג

  

  

  

  לסיכום 

 .וע רעידת אדמה היא תהיה ערוכה לכל אירוע אחרבמידה והעירייה תהיה ערוכה לאיר .1

 .רמת היערכות העירייה כיום לתרחיש רעידת אדמה כמעט אינו קיים מעשית .2

הביקורת ממליצה לבחון את נושא ההיערכות לרעידת אדמה כחלק מהמוכנות הכללית  .3

 . לעיל 5.2כפי שפורט בסעיף , לאירוע חירום

לפעילות אקטיבית , העירוני מיציאה לידי חובה  ממליצה על שינוי דפוס הפעולההביקורת  .4

, ואירועי חירום אחרים ומעשית לרכישת יכולות ומציאת פתרונות לתרחיש רעידת האדמה

 . המאיימים על תושבי העיר
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 תמצית מנהלים .6

  

רוב הנושאים , לא נמצאו ליקויים מהותיים בפעילות המחלקה בזמן רגיעה על פי ממצאי הביקורת

  .ופן שוטף ברמה בסיסיתמטופלים בא

נמצא כי פעילות המחלקה ומדיניות , מבחינת הערכות לשעת חירום וניהול אירועים חריגים

  . העירייה חסרים מאוד

  

  :הערכות לשעת חירום 

  .באופן מעשי הרבה פחות, ערוכה למגוון תרחישים בזמן חירום באופן תיאורטיהעירייה  .1

אך בפועל הפעילות , ושא היערכות לחירוםככלל העירייה מבצעת את הנדרש ממנה בנ .2

ותרגיל פינוי  תיאורטי אחד בשנהעירוני תרגיל . תיאורטית ופסיבית, היא כאמור

 .אינו הכנה ראויה לחירום, במוסדות החינוך

לאור מיקומה המרוחק של העיר ולאור ההגדרה כי בשעות הראשונות העירייה אחראית  .3

דורה בנושא היערכות ת יש לבנות תוכנית סלדעת הביקור, על התגובה בכוחות עצמה

 .לחירום בהובלה אקטיבית של הנהלת העירייה

כולל , אדם לצורך מימוש התוכנית למעשים להקצות תקציבים ושעות כחמומלץ    .4

 .מתאים וקיום תרגילים מעשיים ככל הניתן ציודרכישת 

  

  .הערכות לרעידת אדמה

 .אדמה היא תהיה ערוכה לכל אירוע אחרבמידה והעירייה תהיה ערוכה לאירוע רעידת  .1

 .רמת היערכות העירייה כיום לתרחיש רעידת אדמה כמעט אינו קיים מעשית .2

הביקורת ממליצה לבחון את נושא ההיערכות לרעידת אדמה כחלק מהמוכנות הכללית  .3

 . לעיל 5.2כפי שפורט בסעיף , לאירוע חירום

  

לפעילות אקטיבית , מיציאה לידי חובה  הביקורת ממליצה על שינוי דפוס הפעולה העירוני .5

, ואירועי חירום אחרים, ומעשית לרכישת יכולות ומציאת פתרונות לתרחיש רעידת האדמה

 . המאיימים על תושבי העיר

 

  

  : להלן עיקר המלצות הביקורת בהתאם לממצאי הביקורת 

לוודא כי  על מנת, מומלץ לבחון את צרכי הביטחון העירוניים בעיקר בחירום:  המלצה  6.1

העירייה ברגיעה אכן יכול להבטיח תפקוד , שיעור ההוצאה העירוני על נושא הביטחון

 . בשעת חירוםובעיקר 
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כולל , מומלץ להסדיר את נושא הוצאת הכספים לפעילות מסגרות המתנדבים: המלצה  6.2

 . את נושא עריכת ערבי הוקרה וכיבוד

  

מומלץ לנצל את , שלא נוצל לחלט תקציב הגא תלאור הסנקציה המאפשר: המלצה  6.3

 .הצעת תקציב הגא מקומי כפי שאושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים

  

מומלץ לבנות תוכנית הצטיידות מחסנים המותאמת לצפי התרחישים לשעת : המלצה  6.4

 .חירום

  
א כולל בדיקת רמת הטעינה של "מומלץ לקיים ביקורות שוטפות במחסני הג: המלצה  6.5

 .מצברי הגנראטורים

  

כמוגדר בחוק  ,מטר 50יש לפעול להוצאת רישוי למחסני החירום שמעל : לצה המ 6.6

 .רישוי עסקים

  

מומלץ לפעול לקבלת תקציבים להקמת מרכז הפעלה שיאפשר לעירייה : המלצה  6.7

 .לתפקד בצורה מיטבית באירוע חירום

  

על מנת לאפשר תקשורת פנים , מומלץ לרכוש תדר רדיו ומכשירי קשר: המלצה  6.8

 .אם וכאשר תפגע התקשורת הסלולרית באירוע חירוםעירונית 

  

מומלץ לקיים חקירה יסודית בנושא ערכות התאורה שלכאורה חסרות : המלצה  6.9

ובהתאם לממצאים לפעול להשבתן או מחיקתן מדוח משרד , במחסני חירום העירייה

 .הפנים

  

כך , רייהמומלץ להכשיר ולצייד צוותי חירום המורכבים מעובדי ומתנדבי עי: המלצה  6.10

 .שמצב חירום תהיה לעירייה יכולת להפעיל אנשים מקצועיים בשטח

  

יש לבחון את צרכי הרשות על פי תרחישי החירום הקיימים ולבנות תוכנית : המלצה  6.11

בהתאם , סדורה ומתוקצבת לקידום מוכנות הרשות להתמודד עם אירועים אלה

 . לדגשים של פיקוד העורף

  

אימונים מסודרת להבטחת יכולות מערכות המחשוב מומלץ לקיים שגרת : המלצה  6.12

 .  בעת חירום

  

 . בנתונים הרלוונטיים למכלול ובכלל)  GISׂ(מומלץ לעדכן את מערכת המיפוי : המלצה  6.13

  

יש למצוא את הדרך לעמוד בהגדרת החוק בדבר אחריות העירייה לאספקת : המלצה  6.14

 .מזון לתושבים בשעת חירום
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מחסן מזון ושתייה בעירייה אשר יספק פתרון לטווח קצר מומלץ לבחון קיום : המלצה  6.15

 . במקרה של אירוע חירום

  

יש למצוא את הדרך להבטחת אספקת דלק לרכבי העירייה כולל לכלי הרכב : המלצה  6.16

 . בשעת חירום, הכבדים שאמורים לפעול

  

כדי , מומלץ לסיים את תכנון והגדרת הצרכים בהתאם להנחיות הצלב האדום: המלצה  6.17

 . פשר העברת ציוד במקרה חירום בזמן קצרלא

  
יש לקיים רשימות מתנדבים עדכניות גם כאשר אין רכז מתנדבים במשרה : המלצה  6.18

 .ייחודית

  

מומלץ לבחון את אפשרויות העירייה לספק למערך כיבוי האש את העזרה : המלצה  6.19

יהיו ואף לשקול הכשרת מתנדבים בנושא כיבוי אש ש.  אותה הוא צריך בשעת חירום

 . כפופים לראש העירייה בשעת חירום

  

מוכנות לתרחיש קיצון , מומלץ להיערך לתרחיש רעידת האדמה באופן מעשי: המלצה  6.20

 . זה תאפשר לעירייה להיות ערוכה לרוב התרחישים האחרים

  

 קריסת מבנים ברעידת אדמה סיכוןץ לקבוע מדיניות ולנסות לנהל את מומל: המלצה  6.21

 .כמידת האפשר

  

 .ל בנושא אתרי סיוע לאוכלוסיה"מומלץ לממש את הנחיות רח:  המלצה 6.22

  

 .ל בנושא שיירות סעד"מומלץ לממש את הנחיות רח: המלצה  6.23

  

  . מומלץ לקיים תרגילים לא תיאורטיים לנוהל הפעלת מרכז ההפעלה: המלצה  6.24
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 ביקורת בנושא -פרק ד 

 

– מחלקת מחשוב  

לכשלים בתחום מערכות המידע מענה   

  
  ן הענייניםתוכ

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

162  

  מטרות הביקורת. 2

  

163  

  תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

163  

  עיקרי הממצאים. 4

  

164-165  

    פרוט הממצאים. 5

  166-174  1מטרת ביקורת מספר  5.1

  175-176  תמצית מנהלים. 6
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 רקע –כללי  .1

  

מערכות המחשוב בעירייה ועל התקשרות עם  מחלקת המחשוב בעירייה אחראית על תפעול

והעירייה מחויבת , במחשבי העירייה מצוי מידע רגיש רב. גורמים פנימיים וחיצוניים לעירייה

  . לשמור על המידע מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים

  

למזער , עסקיתכדי להבטיח רציפות , אבטחת מידע מגינה על מידע מפני מגוון רחב של איומים

תמיד יש , ויהיו האמצעים להפצתו או לאחסונו ,תהיה צורת המידע אשר תהיה. ם לעסקנזקי

  .להגן עליו כראוי

  :ע הם שמירה עלמאפייני אבטחת המיד

  .וידוא שהמידע נגיש רק למי שיקבל  הרשאות גישה: חיסיון  .א

  .שמירת הדיוק והשלמות של המידע ושל שיטות העיבוד): integrity( כלילות  .ב

  .לפי הצורך, וידוא שלמשתמשים מורשים יש גישה למידע ולנכסים הקשורים בו : ינותזמ  .ג

  .מניעת התכחשות של משתמשים לביצוע פעולות במערכת  . ד

  

בין השאר עליה לכלול מרכיבים . תוכנית אבטחה נדרשת לכלול כלים לזיהוי התקפות ומניעתן

גורמים  3 -תוכנית האבטחה תתייחס ל כן נדרש כי. בתחום תגובות ומענה לפעולות של תוקפים

  :מרכזיים

מינוי בעלי תפקידים , מדיניות ונהלים, מחויבות ההנהלה לנושא: אנשים ומשאבי אנוש  .1

 .טיפול בסיכוני גורמי אנוש, יזיתאבטחה פ, בתחום ניהול האבטחה

הגדרות , סטנדרטים וקריטריונים, גיבוש תוכנית טכנולוגית לאבטחה: טכנולוגיה .2

יישום מערכות הגנה בשכבות הגנה תוך אבטחה , ורציה למערכות טכנולוגיותקונפיג

 :במערכים הטכנולוגיים השונים לרבות

o רשתות תקשורת. 

o  שרתים ותחנות עבודה(מערכות מידע(. 

, מיפוי התהליכים המשרתים את יעדי הארגון בתחום טכנולוגיות המידע: תהליכי עבודה .3

ביצוע שינויים במערכות באופן : לרבות בחינת הסיכונים בהם והגברת אבטחתם

, ווידוא עדכניות מערכות האבטחה לרבות עדכוני אבטחה במערכות תשתית, מאובטח

  .טיפול נאות במפתחות הצפנה, עדכון מערכות הגנה כגון מערכות אנטי וירוס

  

בחרתי לערוך ביקורת בנושא זה , לאור חשיבות נושא אבטחת המידע והגנה מאיומי סייבר

, הטכנולוגיה בלבד התייחס להיבטי  2014המבקר לשנת דוח . צעות חברה המתמחה בנושאבאמ

 .בדוח זה נסקר נושא הערכות העירייה לכשלים בתחום מערכות מידע באמצעות צוות התגובה

  

   



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

163 

 

 מטרות הביקורת .2

 

למתן מענה לכשלים בתחום מערכות המידע הערכות מחלקת המחשוב בחינת 

  .באמצעות צוות תגובה

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

נערכה על ידי גוף חיצוני המתמחה בביקורת אבטחת מידע ואיומי סייבר וכללה בין הביקורת 

  : השאר 

 .תשאול עובדי מחלקת המחשוב בעירייה .1

 .אודות תשתיות תיעודעיון ב .2

  .במתקני העירייהסיור  .3
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 עיקרי הממצאים .4

  

 .ות חירום לכשלים במערכות במידע בעירייהנמצא כי לא הוגדר צו: ממצא . 1.ד

אפשרי בהחלט לגבות , צוות תגובה מידי הינו כל מחלקת המחשוב: תגובת המבוקר 

  .במינוי רשמי

  . בצוות חירום כלליהנושא מקבל מענה  -לגבי צוות חירום 

לשכור יועצים לפני מצב חירום או לחילופין לספק השתלמויות  גיוס יועצים ההמלצה

  .ות לאנשי מחלקת המחשובמקצועי

  

נמצא כי אין בנמצא ניתוח מפורט בכתב של הסיכונים הספציפיים : ממצא . 2.ד

כתוצאה מהאמור אין . הנוגעים למערכות מידע וסייבר ומתכונת המענה הדרושה

  .מענה נאות לכלל התרחישים הרלוונטיים לעירייה וודאות כי קיים

  .א חיצוני"גייס כיש ל  -ההמלצה מקובלת  :תגובת המבוקר 

  

לא קיימת תוכנית סדורה לביצוע תרגילים לבחינת מגוון  נמצא כי: ממצא . 3.ד

  .התרחישים השונים בתחום אירועי החירום הקשורים במערכות מידע

נעשה . אין צוות ייעודי להיערכות לחירום - ההמלצה מקובלת : תגובת המבוקר 

  .בשוטף על ידי המחלקה

 

סיכום והפקת מסקנות בכתב לגבי תרגילים , בוצעו תיעודלא  נמצא כי: ממצא . 4.ד

  .שבוצעו

נעשה . אין צוות ייעודי להיערכות לחירום - ההמלצה מקובלת : תגובת המבוקר 

  .בשוטף על ידי המחלקה

   

כמענה מוסדר , קיים תיעוד לאופן ביצוע פעולות בחירוםלא  נמצא כי: ממצא . 5.ד

  .לתרחיש

  
חלק משרתי העירייה מועברים מחדר השרתים למרכז  נמצא כי: ממצא . 6.ד

פעולה , באותו מקום בהם נמצאים שרתי הגיבוי של העירייה, השליטה העירוני

פגיעה במרכז השליטה ישבית הן המחשב הראשי מעמידה את העירייה בסיכון בו 

  .והן את מחשב הגיבוי

י לסכנת העברת השרת בוצעה בימי צוק איתן כפתרון זמנ: תגובת המבוקר 

דבר זה . רשימת האיומים מגוונת ויש למצוא פתרון לכל איום, ככתוב. הטילים

, הן ישיבות שוטפות; נעשה במסגרת ישיבות של צוות היערכות לחירום עירוני

במיקום מרוחק לא יאפשר המשך  DR. והן ישיבות הערכות למצב חרום ידוע

אולם פתרון זה , ק"מרב נערכו הכנות במבנה. פעילות עירונית במבנה העירייה

  .נגנז בשל האיום הרווח של רעידת אדמה ואיסור כניסה למקלט תת קרקעי
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לא קיימת תוכנית פעולה סדורה להגברת המודעות של עובדי  נמצא כי: ממצא . 7.ד

העירייה ואחרים בנושא אבטחת מידע והסיכונים במקרה  של תוכנות זדוניות או 

  .פעולות התקפה שונות

  .נערכו הדרכות ייעודיות לכל העובדים במחשב: מבוקר תגובת ה
  

ניתן להוסיף הגנות על אפשרות לשינוי תוכן המידע המוצג  נמצא כי: ממצא . 8.ד

ובכך לאפשר העברת תשלום בכרטיס אשראי תוך , באתר האינטרנט של העירייה

  .מסירת פרטי כרטיס האשראי של התושבים לגורם שאינו העירייה

  .המלצת הביקורת בבדיקת התכנות:  תגובת המבוקר

המלצות הביקורת מקובלות ואכן ביצוען יגביר את המוכנות בשעת ,  ככלל

במשאבים הקיימים היום במחלקה אין אפשרות לבצע בשל חוסר , חירום

  . א"בכ

נושא תיעוד הידע הנרכש הינו קריטי הן בשוטף והן בשעת חירום ויש לבחון 

, תשתיות , חומרה: נו מתעדים מערכי מחשובבימים אלו א. כיצד לתת מענה

  .םתוכנות וקשרים ביניה

  
בחדר המחשב המרכזי קיימת מערכת התומכת באספקת  נמצא כי: ממצא . 9.ד

כך שבמקרה של הפסקת חשמל לאורך זמן לא יתפקדו , חשמל לזמן קצר בלבד

 .מחשבי העירייה
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 פרוט הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  .5.1

בנושא הערכות למתן מענה לכשלים בתחום מערכות המידע  סקר

  באמצעות צוות תגובה

  

 תאור כללי של נושא הביקורת 5.1.1

  

התשתית העיקרית של . עיריית ערד מפעילה מערכות מחשב התומכות בפעילות התפעולית

תחנות עבודה סביבות פיתוח , שרתים(העירייה מבוססת על טכנולוגיה של חברת מיקרוסופט 

  ).ועוד

המערכת העיקרית התומכת בפעילות היא מערכת אשר נכתבה בעבור העירייה ובהתאם לצרכיה 

  ".קונטרה"מערכת  -

  

  

  אירועי כשל במערכות

  
  :אירועי כשל עשויים להתרחש כתוצאה ממגוון גורמים ומצבים שונים

   .דליפת מידע חסוי •

  ).תקריסת ציוד תקשור, קריסת כונני מחשב(כשל טכני של מערכות מחשב  •

 .תקלת תוכנה המונעת שימוש במערכת •

  .הפעלה לקויה של המערכות המביאה לכשל ופגיעה •

  )'הצפה וכד, מכת ברק, רעידת אדמה(פגיעה במערכות בשל אסון טבע  •

  .פגיעת טיל במערכות קריטיות, פגיעה במערכות בשל מצב לוחמה •

שבש או ל, רמהבמבמטרה להוציא מידע  חבלות מכוונות על ידי גורמי פנים •

  פעילות מערכות

סחיטה , קניין רוחני/ גניבת מידע  , בניסיון להשגת רווח כלכלי  cyberמתקפת  •

, )Hacktivism(נדה פוליטית 'קידום אג, גניבת זהות, באמצעות איומי תקיפה

 .השבתת פעילות ועוד

   .)לקוחות המערכות(תקיפות כנגד תושבים  •

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

167 

 

  סיכוני סייבר והגנת סייבר

בשנים האחרונות חלה , אינטרנט -המתייחס לרשת התקשורת הגלובלית  סייבר הינו מונח

התפתחות משמעותית בסיכונים הקשורים למרחב הסייבר ולתחום זה נכנסו שחקנים שונים כגון 

  .ארגוני פשיעה ואף מדינות המפעילות מערכי לוחמה במרחב הסייבר

זה נכללים גורמי פשיעה סיכוני כשל במערכות מידע הועצמו במידה רבה ובכלל , כתוצאה

והוצאת מידע וכן גורמים עוינים הפועלים במטרה , המנסים לפעול בתחום לצורך גניבת זהות

  .לשבש את הפעולות של המערכות הנתקפות בשל אינטרסים מדיניים או אחרים

  

  מענה לאירוע כשל

  

  :ם כדלקמןכדי למזער את הנזקים הכרוכים בהתרחשות אירועי הכשל יש לנקוט במספר אמצעי

  

  מניעה  .א

לשם כך יש למפות את . יש לנקוט בפעולות בקרה אשר נועדו למנוע התרחשות אירועי כשל

הסיכונים הכרוכים בהפעלת המערכות ולבנות תוכניות פעולה אשר נועדו למתן את 

  .הסיכונים שמופו

  זיהוי  .ב

ילת לעיתים התרחשות של אירוע אינה ניכרת במלוא ההיקף ובמלוא העוצמה במועד תח

  :כדלקמן, ההתרחשות

  .התקפות סייבר זדוניות בהן התוקף מעוניין להסוות את פעולותיו -

 .כשלים טכניים לגביהם ישנם סימנים מוקדמים -

על פי רוב חודר באחת המערכות וללא טיפול נאות עלול להתפשט ) וירוס(קוד זדוני  -

 ולפגוע במערכות נוספות 

  

לום את הכשל בשלב ראשוני ולצמצם את היקף הנזק זיהוי מוקדם של האירוע עשויה לאפשר לב

  .אשר עלול להתרחש במצב בו לא ניתן מענה נאות

  

  

  

  טיפול באירוע הכשל

  

לא ניתן להגדיר , ועל כן, תקליה להיאין תרופה אחת לשלל האירועים השונים בהם עלולה העירי

לבנות רועי כשל ראוי יחד עם זאת כדי לאפשר מענה אפקטיבי לאי. לכל מצב אפשרינאות פתרון 

  .מערך אשר יוכל להתמודד עם מגוון רחב של מצבים

   .הפתרון המקובל בתחום הינו גיבוש צוות תגובה מקצועי
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 CERT - צוות תגובות  5.1.2

  

לצורך כך יש לנקוט במספר .  כדי לענות על הסיכונים המתוארים במבוא יש להיערך מבעוד מועד

  :צעדים אשר מידת ביצועם נבחנה להלן

  CERT Computer Emergency Response Teams ינוי צוות חירוםמ  .א

מטרת צוות החירום הינו מתן מענה בעת התחוללות אירוע חירום הדורש התייחסות מהירה 

  .וזאת לצורך מזעור הסיכונים והשבת הפעילות לשגרה

  

ירום כמענה לנושא זה נמסר כי לא הוגדר צוות החירום באופן פורמאלי אולם בפועל צוות הח

  .הינו יחידת מערכות המידע בעירייה

  

 .נמצא כי לא הוגדר צוות חירום לכשלים במערכות במידע בעירייה: ממצא  - 

אפשרי בהחלט לגבות , צוות תגובה מידי הינו כל מחלקת המחשוב: תגובת המבוקר 

  .במינוי רשמי

  . בצוות חירום כלליהנושא מקבל מענה  -לגבי צוות חירום 

לשכור יועצים לפני מצב חירום או לחילופין לספק השתלמויות  לצהגיוס יועצים ההמ

  .מקצועיות לאנשי מחלקת המחשוב

  

רצוי לשלב בצוות החירום גורמים , יש למנות צוות חירום באופן פורמאלי: המלצה  - 

דובר כדי לתת מענה להיבטים נוספים מלבד ההיבטים , ש"נוספים מהעירייה כגון יועמ

  .רועהטכניים הקשורים באי

יש לבחון גיוס יועצים אשר יופעלו בחירום בנושאים בהם נדרשת השלמה , כמו כן

  .םבנושאים מקצועיים ייעודיי

  

  

  

  גיבוש התכולה והתרחישים הרלוונטיים לעירייה  .ב

  
נמסר לביקורת כי . קיימים סיכונים רבים ונרחבים בתחום כשלי מערכות מידע, כאמור במבוא

העירייה נערכה לתרחישי לוחמה בהתאם לאיומי , והמשטרהבהתאם להנחיות פיקוד העורף 

) לא נבדקה במסגרת דוח זה(לתרחישים אלו נבנתה תשתית נרחבת . ייחוס אשר הוגדרו על ידם

  .אשר יחידת מערכות מידע לוקחת בה חלק

או חשד לחדירה אך , הוסבר כי קיים מענה לתרחישים שונים כגון מענה לחשד בדבר קוד זדוני

אין בנמצא ניתוח מפורט בכתב של הסיכונים הספציפיים הנוגעים למערכות מידע , זאתיחד עם 
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כתוצאה מהאמור אין וודאות כי קיים מענה נאות לכלל . וסייבר ומתכונת המענה הדרושה

  .התרחישים הרלוונטיים לעירייה

  

נמצא כי אין בנמצא ניתוח מפורט בכתב של הסיכונים הספציפיים הנוגעים : ממצא  - 

 כתוצאה מהאמור אין וודאות כי קיים. למערכות מידע וסייבר ומתכונת המענה הדרושה

  .מענה נאות לכלל התרחישים הרלוונטיים לעירייה

  .א חיצוני"יש לגייס כ  -ההמלצה מקובלת  :תגובת המבוקר 

  

לעירייה  םלבצע ניתוח של הסיכונים העיקריים בתרחישים הרלוונטיי מומלץ : המלצה  - 

  .נה נאות בגין כל תרחיש רלוונטיולפתח מע

        

   תרגול מערכי הגנה   .ג

יש לבצע , לאחר גיבוש הסיכונים וגיבוש מענה לסיכונים אלו באמצעות הגדרת תהליכי בקרה

  . תרגילים תקופתיים לבחינתם

הוצג לביקורת כי בתחום הגנה האזרחית מבוצעים תרגילים מעת לעת בהתאם להנחיות פיקוד 

כגון תרחיש לפגיעה בחדר המחשב , סגרת זו מתורגלים גם מערכי המידעוהוסבר כי במ. העורף

  .המרכזי

יחד עם זאת לא קיימת תוכנית סדורה לביצוע תרגילים לבחינת מגוון התרחישים השונים בתחום 

  . אירועי החירום הקשורים במערכות מידע

  .סיכום והפקת מסקנות בכתב לגבי תרגולים שבוצעו, לא בוצע תיעוד

  

הפועל בתחום מערכות מידע המהווה גם כצוות חירום הצוות זה הוסבר לביקורת כי  בנושא

  .בהיקפו ועוסק  בתפעול השוטף של המערכות מצומצם

        

  

לא קיימת תוכנית סדורה לביצוע תרגילים לבחינת מגוון התרחישים  נמצא כי: ממצא  - 

  .השונים בתחום אירועי החירום הקשורים במערכות מידע

נעשה בשוטף . אין צוות ייעודי להיערכות לחירום - ההמלצה מקובלת : קר תגובת המבו

  .על ידי המחלקה

  

) קודםראה ממצא ה(השלמת ניתוח מכלול הסיכונים הרלוונטיים עם  מומלץ : המלצה  - 

לשקול עריכת תרגילים תקופתיים כדי לבחון את נאותות , ופיתוח מענה לכל תרחיש

 . ם הקיימיםהמענה וזאת בהתאם למגבלת המשאבי

  

 

  .סיכום והפקת מסקנות בכתב לגבי תרגילים שבוצעו, בוצעו תיעודלא  נמצא כי: ממצא  - 



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

170 

 

נעשה בשוטף . אין צוות ייעודי להיערכות לחירום - ההמלצה מקובלת : תגובת המבוקר 

  .על ידי המחלקה

  

  .תרגילים שיבוצעו יתועדו לרבות מסקנות והפקת לקחיםמומלץ כי ה: המלצה  - 

  

 

  ולות בחירוםסדר פע  .ד

  
הוסבר לביקורת כי פעולות הנדרשות לביצוע כמענה לתרחיש חירום כרוך בביצוע סדר פעולות 

  .פ ואין לגביו תיעוד נאות"מוגדר אשר הינו בגדר תורה שבע

 

  .כמענה מוסדר לתרחיש, קיים תיעוד לאופן ביצוע פעולות בחירוםלא  נמצא כי: ממצא  - 

  

. ע פעולות בחירום בהתאם לידע שנצבר במחלקהלגבש תיעוד לביצו מומלץ: המלצה  - 

זאת כמענה למקרה בו צוות , תיעוד כאמור יאפשר גם לגורם חיצוני לבצע פעולות

  .העירייה אינו זמין

  

  

  העברת שרתים בחירום  .ה

  

במידה ועולה הכוננות וקיים חשש לפגיעה כתוצאה מהתקפת , בהתאם להחלטה שהתקבלה

ר המחשב למרכז השליטה בחירום בשל שרידותו מעבירים חלק מהשרתים מחד, טילים

  .המוגברת

מעמידים ) DR(סמוך למחשבי הגיבוי  –העברת שרתים מרכזיים מחדר המרכזי למרכז השליטה 

   .את העירייה בסיכון בו פגיעה במרכז השליטה ישבית הן המחשב הראשי והן את מחשב הגיבוי

  

השרתים למרכז השליטה  חלק משרתי העירייה מועברים מחדר נמצא כי: ממצא  - 

פעולה מעמידה את , באותו מקום בהם נמצאים שרתי הגיבוי של העירייה, העירוני

פגיעה במרכז השליטה ישבית הן המחשב הראשי והן את מחשב העירייה בסיכון בו 

  .הגיבוי

העברת השרת בוצעה בימי צוק איתן כפתרון זמני לסכנת : תגובת המבוקר 

דבר זה . איומים מגוונת ויש למצוא פתרון לכל איוםרשימת ה, ככתוב. הטילים

והן , הן ישיבות שוטפות; נעשה במסגרת ישיבות של צוות היערכות לחירום עירוני

במיקום מרוחק לא יאפשר המשך פעילות  DR. ישיבות הערכות למצב חרום ידוע

 אולם פתרון זה נגנז בשל, ק"נערכו הכנות במבנה מרב. עירונית במבנה העירייה

  .האיום הרווח של רעידת אדמה ואיסור כניסה למקלט תת קרקעי
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במיקום  DRלבחון פתרון חלופי אשר יכלול שמירת מחשב הגיבוי  מומלץ: המלצה  - 

מרוחק מהמחשב המרכזי באופן שפגיעה פיזית לא תשבית את המערכת הרשאית 

  .ומערכת הגיבוי

 

  .םמגמות וסיכונים חדשי, מעקב אחר מידע מקצועי בתחום  .ו

  
המדינה נוקטת ביוזמות כדי להגביר את המודעות בתחום סיכוני הסייבר ובאת באמצעות הקמת 

  .פורומים ציבוריים העוסקים בתחום

  

 .מקבלת מידע באופן שוטףנמסר לביקורת כי מנהלת מערכות המידע עוקבת אחר פרסומים אלו ו

פרסם מידע אודות תוכנה אשר  Cert-ILמיילים מפורום בין היתר הוצגו לביקורת תכתובות 

הגברת העירייה בדבר הסיכון לצורך  מייל בקרב עובדי ץפוהבמהלך מאי ובתגובה  החדשזדונית 

  .ונקיטת פעולות זהירות מצידםמודעותם 

  

  תקין

  

  קיום תהליך להדרכה והטמעה  .ז

  
כדי להקטין את הסיכונים הקשורים באירוע כשל הנובעים מתוכנות זדוניות או פעולות התקפה 

  .יש לוודא כי קיימת מודעות בקרב כלל עובדי העירייה, שונות

  

הוסבר לביקורת כי מעת לעת מפורסם מידע בקרב העובדים אודות סיכוני אבטחת , כאמור לעיל

  .מידע וככל שרלוונטי מועבר מידע אודות סיכונים קריטיים המתפרסמים מעת לעת

  

  

גברת המודעות של עובדי העירייה לא קיימת תוכנית פעולה סדורה לה נמצא כי: ממצא  - 

ואחרים בנושא אבטחת מידע והסיכונים במקרה  של תוכנות זדוניות או פעולות 

  .התקפה שונות

  .נערכו הדרכות ייעודיות לכל העובדים במחשב: תגובת המבוקר 
  

. ספקים ותושבים, למסד את פעילות הגברת מודעות עובדי העירייה מומלץ: המלצה  - 

  .ש תוכנית עבודה מקיפה תוך הקצאת משאבים נאותיםלצורך כך יש לגב

  



  דוח מבקר העירייה 

 מענה לתקיפות חיצוניות

אחד מהאיומים המרכזיים המתפתחים בשנים האחרונות הינו איומי 

 .הכוללים תקיפה של תשתיות מידע באמצעות הגישה לרשת האינטרנט

  :ומצמת יחסיתבאינטרנט מצ

אינו מאוחסן על גבי שרתי העירייה אלא בשרתים חיצוניים ומעודכן מעת לעת על 

website defacement attack .( גורם עוין עלול

 - כתוצאה , אשר אף עשוי להיות מסרים עוינים

פגיעה מסוג זה , יחד עם זאת. פגיעה בשירות הניתן על ידי העירייה ואף פגיעה במוניטין העירייה

פגיעה בשרתי העירייה על , היות ושרתי האתר אינם מחוברים לשרתי העירייה

קיימת אפשרות לבצע תשלום מקוון באמצעות האתר הן בגין חובות 

המשתמש מופנה לאתרי תשלומים של ספקים 
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מענה לתקיפות חיצוניות 5.1.3

אחד מהאיומים המרכזיים המתפתחים בשנים האחרונות הינו איומי , כאמור במבוא

הכוללים תקיפה של תשתיות מידע באמצעות הגישה לרשת האינטרנט, סייבר

באינטרנט מצ" נוכחות העירייה"מבדיקת הביקורת עולה כי 

  אתר העירייה

אינו מאוחסן על גבי שרתי העירייה אלא בשרתים חיצוניים ומעודכן מעת לעת על אתר העירייה 

  .רכות מידע באמצעות גישה מרחוקידי יחידת מע

  תוכן האתר

website defacement attack(השחתה  הסיכון הקיים לפגיעה בו הינו מסוג

אשר אף עשוי להיות מסרים עוינים, ן האתר ויגרום להצגת תוכן אחרלשנות  את תוכ

פגיעה בשירות הניתן על ידי העירייה ואף פגיעה במוניטין העירייה

היות ושרתי האתר אינם מחוברים לשרתי העירייה. הינה מוגבלת

  .תר העירייה אינה בעלת סבירות גבוההבסיס השתלטות על א

 
  ביצוע פעולות באמצעות האתר

קיימת אפשרות לבצע תשלום מקוון באמצעות האתר הן בגין חובות , לתושבי העיר הפונים לאתר

המשתמש מופנה לאתרי תשלומים של ספקים , בפועל. לעירייה וכן חובות בנושא חנייה או מים

  .ההמנהלים אותם כשירות עבור העיריי

  :בנוסף קיימת הפנייה למחלקת הגבייה ומצוין מספר הטלפון

  

  

  

כאמור במבוא

סייבר

מבדיקת הביקורת עולה כי 

אתר העירייה  .א

אתר העירייה 

ידי יחידת מע

תוכן האתר

הסיכון הקיים לפגיעה בו הינו מסוג

לשנות  את תוכ

פגיעה בשירות הניתן על ידי העירייה ואף פגיעה במוניטין העירייה

הינה מוגבלת

בסיס השתלטות על א

ביצוע פעולות באמצעות האתר

לתושבי העיר הפונים לאתר

לעירייה וכן חובות בנושא חנייה או מים

המנהלים אותם כשירות עבור העיריי

בנוסף קיימת הפנייה למחלקת הגבייה ומצוין מספר הטלפון
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גורם עוין עלול לשנות את , אין סיכון לפגיעה בעירייה עצמה, כי אף על פי שכאמור לעיל, יובהר

תוכן המידע המוצג בדף ולכלול בו קישורים לאתרים אשר בשליטתו אשר יטעו את גולשי האתר 

באמצעותו ניתן לבצע תשלום תוך מסירת פרטי כרטיס האשראי  להאמין כי הגיעו לאתר לגיטימי

  .שלהם

  .העיר ולא כנגד מערכות העיר עצמם) תושבי(בתרחיש זה מבוצעת תקיפה כנגד לקוחות 

  

  

ניתן להוסיף הגנות על אפשרות לשינוי תוכן המידע המוצג באתר  נמצא כי: ממצא  - 

טיס אשראי תוך מסירת ובכך לאפשר העברת תשלום בכר, האינטרנט של העירייה

  .פרטי כרטיס האשראי של התושבים לגורם שאינו העירייה

  .המלצת הביקורת בבדיקת התכנות: תגובת המבוקר 

, המלצות הביקורת מקובלות ואכן ביצוען יגביר את המוכנות בשעת חירום,  ככלל

  . א"במשאבים הקיימים היום במחלקה אין אפשרות לבצע בשל חוסר בכ

הידע הנרכש הינו קריטי הן בשוטף והן בשעת חירום ויש לבחון כיצד נושא תיעוד 

תוכנות , תשתיות , חומרה: בימים אלו אנו מתעדים מערכי מחשוב. לתת מענה

  .םוקשרים ביניה

  

כדי להקטין את הסיכון הכרוך בתקיפה וביצוע שינויים בתוכן האתר ובמיוחד  :המלצה  - 

  :וחות העירייה יש לנקוט במספר צעדיםכנגד תרחיש בו התקפות יביאו לתקיפת לק

להפעיל בקרה לזיהוי שינויים בלתי מורשים באתר ובמיוחד בדף המפנה  מומלץ )1

  .לאתרי תשלומים

  . מומלץ להפעיל אמצעים אשר יאפשרו לשחזר את הדף לתוכן המקורי )2

במידה ונמצא כי האתר נפרץ וכי יתכן ותושבי העיר נפלו בהונאה והעבירו פרטי  )3

יש לפעול לתקשר לתושבי העיר את המידע אודות כך , ראי לגורם עויןכרטיס אש

   .ערך לכך מבעוד מועדייש לה, מוקדם ככל הניתן
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 אתר חירום 5.1.4

 

הביקורת ערכה סיור באתר החירום של העירייה וקבלה סקירה על המערכים הטכנולוגיים 

אולם ,  ם נשוא דוח ביקורת זהיצוין כי ההיבטים הטכנולוגיים באתר החירום אינ. הנכללים בו

  :מוצאת לנכון להציג את הממצאים הבאיםהביקורת יחד עם זאת 

  גנרטור חירום

התומכת בהספקת חשמל במקרה בו קיימת הפרעה  UPSבחדר המחשב המרכזי קיימת מערכת 

, במידה והפסקת חשמל מתמשכת. מהווה פתרון לזמן קצר UPSמערכת . בהספקת רשת החשמל

  . של גנרטור חירום נדרש גיבוי

הוסבר כי בעירייה קיים גנרטור חירום בסמוך למתקן החירום אך חדר המחשב אינו מחובר 

הוסבר כי ניתן לחבר אותו לחדר המחשב . בנוסף קיים גנרטור נייד המשמש לצרכים שונים . אליו

  .אם הוא זמין ואינו משמש באתר אחר

  

  

מערכת התומכת באספקת חשמל לזמן בחדר המחשב המרכזי קיימת  נמצא כי: ממצא  - 

 .כך שבמקרה של הפסקת חשמל לאורך זמן לא יתפקדו מחשבי העירייה, קצר בלבד

  

בין היתר . לשקול הוספת גנרטור חירום ייעודי לחדר המחשב המרכזי מומלץ :המלצה  - 

  .לשקול חיבור חדר המחשב לגנרטור המשמש את אתר החירום

  

  תשתיות אינטרנט

תצורה זו מקנה שרידות במקרה בו . דע העירוניות מותקנות בשרתי העירייהעיקר מערכות המי

  .חלה תקלה בקישוריות לרשתות חיצוניות

המערכת התומכת בפעילות אגף הרווחה מתקבלת כשירות מספק חיצוני על גבי רשת , עם זאת

  .האינטרנט

ע קיים נוהל כמו גם לסיכונים נוספים בתחום מערכות המיד, הוסבר כי במענה לסיכון זה

  .מידע אשר עשוי לשמש בשעת חירום. להדפסת כלל המידע ממערכות המידע

  

, יש לשקול הוספת נדבך בקרה נוסף, לאור הסיכון הספציפי במערכת הרווחה :המלצה  - 

להסדיר עם , לחילופין. בין היתר לשקול עדכון תיק פיזי בתדירות גבוהה מאחת לשנה

חות עדכניים בתדפיסים או בקבצים ויעבירם ספק התוכנה שבמקרה חירום יפיק דו

  .באופן פיזי לנציגי העירייה

התיק הפיזי מעודכן בשוטף אולם אינו יכול להיות : תגובת מנהלת מערכות מידע

  .מצריך חיפוש ידני באלפי תיקים. לעזר במידי בחירום

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

175 

 

 תמצית מנהלים .6

 

, שב השונות בעירייהפעילות העירייה מנוהלים באמצעות מערכות המחמחלקים מהותיים 

מערך הרווחה והחינוך של העירייה וכיוצא , במערכות אלה מצוי מידע רגיש רב על תושבי העיר

  . בזה

, תפעול יעיל ובטוח של מערכות המחשב בעירייה מחויבות על פי חוק ועל פי עקרונות מנהל תקין

ן על המידע המנוהל בביקורת בשנה שעברה נערך סקר על מידת הכשירות של מערכות המידע להג

בביקורת השנה נסקרה היערכות מחלקת המחשוב בעירייה למתן , בהתאם למקובל כיום, בהן

  .מענה  לכשלים בתחום מערכות המידע באמצעו צוות תגובה

  

הסקר מעלה מספר נושאים בהם נמצא כי החשיפה של העירייה לחדירת גורמים לא מורשים 

ורת על הנהלת העירייה לקיים דיון מעמיק בנושאים לדעת הביק, למערכת הינה מעל המקובל

שהועלו בביקורת ולקבל תוכנית לניהול סיכונים אשר תגדיר איזה מהסיכונים מצדיקים השקעת 

  . משאבים להקטנתם

  

  :להלן פרוט עיקר המלצות הביקורת לאור הממצאים 

 

ם גורמים רצוי לשלב בצוות החירו, יש למנות צוות חירום באופן פורמאלי: המלצה  6.1

דובר כדי לתת מענה להיבטים נוספים מלבד , ש"נוספים מהעירייה כגון יועמ

  .ההיבטים הטכניים הקשורים באירוע

יש לבחון גיוס יועצים אשר יופעלו בחירום בנושאים בהם נדרשת , כמו כן

  .םהשלמה בנושאים מקצועיים ייעודיי

  

  

 םתרחישים הרלוונטיילבצע ניתוח של הסיכונים העיקריים ב מומלץ : המלצה  6.2

  .לעירייה ולפתח מענה נאות בגין כל תרחיש רלוונטי

 

ראה ממצא (השלמת ניתוח מכלול הסיכונים הרלוונטיים עם  מומלץ : המלצה  6.3

לשקול עריכת תרגילים תקופתיים כדי לבחון את , ופיתוח מענה לכל תרחיש) קודםה

 . נאותות המענה וזאת בהתאם למגבלת המשאבים הקיימים

  
  .תרגילים שיבוצעו יתועדו לרבות מסקנות והפקת לקחיםמומלץ כי ה: מלצה ה 6.4
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. לגבש תיעוד לביצוע פעולות בחירום בהתאם לידע שנצבר במחלקה מומלץ: המלצה  6.5

זאת כמענה למקרה בו צוות , תיעוד כאמור יאפשר גם לגורם חיצוני לבצע פעולות

 .העירייה אינו זמין

  

במיקום  DRלופי אשר יכלול שמירת מחשב הגיבוי לבחון פתרון ח מומלץ: המלצה  6.6

מרוחק מהמחשב המרכזי באופן שפגיעה פיזית לא תשבית את המערכת הרשאית 

 .ומערכת הגיבוי

  

. ספקים ותושבים, מומלץ למסד את פעילות הגברת מודעות עובדי העירייה: המלצה  6.7

 .לצורך כך יש לגבש תוכנית עבודה מקיפה תוך הקצאת משאבים נאותים

  

כדי להקטין את הסיכון הכרוך בתקיפה וביצוע שינויים בתוכן האתר : המלצה  6.8

ובמיוחד כנגד תרחיש בו התקפות יביאו לתקיפת לקוחות העירייה יש לנקוט במספר 

  :צעדים

להפעיל בקרה לזיהוי שינויים בלתי מורשים באתר ובמיוחד בדף המפנה  מומלץ )4

  .לאתרי תשלומים

  . יאפשרו לשחזר את הדף לתוכן המקורימומלץ להפעיל אמצעים אשר  )5

במידה ונמצא כי האתר נפרץ וכי יתכן ותושבי העיר נפלו בהונאה והעבירו פרטי  )6

יש לפעול לתקשר לתושבי העיר את המידע אודות כך , כרטיס אשראי לגורם עוין

   .ערך לכך מבעוד מועדייש לה, מוקדם ככל הניתן

 

בין . רום ייעודי לחדר המחשב המרכזילשקול הוספת גנרטור חי מומלץ :המלצה  6.9

  .היתר לשקול חיבור חדר המחשב לגנרטור המשמש את אתר החירום
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 בנושא ביקורת -פרק ה 

 

מחשובמחלקת   

 התנהלות בבדיקת חשד לדליפת מסמך

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

178  

  מטרות הביקורת. 2

  

179  

  ביקורתתאור כללי של מהלך ה.3

  

179  

  עיקרי הממצאים. 4

  

180-181  

    פרוט הממצאים. 5

  182-183  1מטרת ביקורת מספר   5.1     

  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  

184-193  

  194  תמצית מנהלים. 6
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 כללי .1

  

גם כנתבעת ( עיריית ערד מנהלת מספר תביעות מול נציגות וחסידי גור בבתי משפט שונים

של תושבי העיר מחסידות  אחת התביעות עוסקת בדרישה. בנושאים שונים, )וגם כתובעת

  . עם צרכים מיוחדים נכס לפעילות של גן ילדים ספקגור שהעירייה ת

  

, נכס לצורך פעילות של גן ילדים ספקבנושא הנדון החליט בית המשפט כי על העירייה ל

  . משרד הפניםל "יש לבצע בהליך הקצאת נכסים המוגדר בנוהל מנכ זאתאך את 

  

הבקשה נדונה בועדת ההקצאות , בהתאם לנוהל יש להגיש בקשה להקצאת נכס מסוים

לא /בהתאם לנתונים על הועדה להמליץ, )אשר הרכב חבריה הוגדר בנוהל(העירונית 

יש להעביר את פרוטוקול ועדת . להמליץ למועצת העירייה על הקצאת הנכס למבקשים

  .ות הועדה בישיבת מועצת העירייהאי אישור המלצ/ההקצאות לאישור

  

הוגשו שני נוסחים של העירונית לאחר קיום ועדת ההקצאות  ,בדיון בבית המשפט

ישיבת המועצה (האחד נוסח חתום שהוגש לאישור המועצה , פרוטוקול ועדת ההקצאות

הנוסחים , והשני נוסח לא חתום של אותה הישיבה). התנהלה לאחר הדיון בבית המשפט

  . בפועל לא קיים שוני מהותי בין הנוסחים שונים אך

  

לטענת נציגי חסידות גור הנוסח הלא חתום הוגש על ידי עובדת לשכת היועץ המשפטי 

לא היה , לטענת עורכת הדין מהלשכה המשפטית, לעירייה במהלך הדיון בבית המשפט

  .םמכאן לא היה באפשרותה להעביר אותו לנציגי התובעי, ברשותה הנוסח הלא חתום

  

בישיבת מועצת העירייה לאחר הדיון בבית המשפט טענו נציגי החסידות במועצה כי 

כאמור (הנוסח החתום שהוגש לאישור המועצה אינו הנוסח שהוגש לנציגם בבית המשפט 

הוחלט על הורדת , מאחר ולא היה נציג המחלקה המשפטית בישיבה, )הנוסח הלא חתום

  . אישור הפרוטוקול מסדר היום

  

חזרה הטענה כי הנוסח הלא חתום לא נמסר , ברור נוסף מול המחלקה המשפטית לאחר

  . מכאן התעורר חשד לדליפת מסמך פנימי לגורם בלתי מוסמך, על ידי עובדת המחלקה

  

גם לאור החשש התבקשה מנהלת מחלקת מערכות המידע ואבטחת המידע לבצע בדיקה 

ות לגלות האם ועל ידי מי הוצא על מנת לנס, באמצעות מערכות המחשוב של העירייה

  . המסמך מחוץ לעירייה

  

מכללי מנהל  התקיימה חריגהייתכן ו לאור החשש כי, בחרתי לבצע ביקורת בנושא זה

  . תקין ומההלכות שהוגדרו בפסיקה בנוגע לבדיקות מסוג זה
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 מטרות הביקורת .2

 .בחינת הליך הבדיקה מבחינה נורמטיבית ומנהל תקין .1

 .מבחינת הדין והפסיקה בנושא בחינת הליך הבדיקה .2

  

  

  

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

  :קיום ראיונות עם 

 .מר משה קווס חבר מועצת העירייה .1

 .ל העירייה"מנכ .2

 .גזברית העירייה .3

 .מנהלת מחלקת מחשוב ואבטחת מידע .4

 .מנהלת מחלקת משאבי אנוש .5

 .עובד מחלקת המחשוב .6
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 עקרי הממצאים .4

  

הטילה על מנהלת מערכות המידע ואבטחת המידע הנהלת העירייה : ממצא . 1.ה

זאת ללא , משימה של בדיקת חשד לדליפה של מסמך ממחשבי העירייה, בעירייה

מן הראוי היה לעדכן את מנהלת מחלקת משאבי האנוש . ערוב מנהלים אחרים בתהליך

התנהלות לא שקופה בנושא זה מחשידה את כלל עובדי . ואת ועד העובדים בנושא

לדעת , לתרום לאי אמון במערכת היחסים של ההנהלה מול העובדים עלולהו העירייה

ההנהלה פעלה במקרה זה בחוסר רגישות ובניגוד לטובת יחסי העבודה הביקורת 

 .בעירייה

  

הנהלת העירייה הטילה את משימת הבדיקה על מנהלת מערכות המידע : ממצא . 2.ה

פטית לגבי הדרישה והפעולות ללא הצגת חוות דעת מש, ואבטחת המידע בעירייה

חדירה לרשות לכאורה נושאים המערבים מן הראוי כי ב. אסורות בבדיקה/המותרות

 . הפרט תתקבל חוות דעת משפטית טרם עריכת הבדיקה

  
כל העובדים החדשים הנקלטים בעירייה מתבקשים לחתום  2007משנת : ממצא . 3.ה

בו מוגדרים , "במחשבי העירייההצהרה על שמירת סודיות וכללי עבודה "על מסמך 

הטלת איסור גורף "בניגוד לפסיקה שקבעה כי . כללי השימוש במחשב בעיריית ערד

העובד נאלץ לחתום בהצהרה כי כל , "על שימוש באינטרנט לצרכים פרטיים אינו מעשי

 .שימוש אישי במחשב העירייה אסור לחלוטין

  
 בו, "לי עבודה במחשבי העירייהוכל הצהרה על שמירת סודיות"מסמך : ממצא . 4.ה

מהווה מסמך חובה לחתימה לכל עובד , מוגדרים כללי השימוש במחשב בעיריית ערד 

, עובדים שנקלטו לפני שנה זו לא נדרשו מעולם לחתום על המסמך. 2007חדש משנת 

אפליה עליה לא נתנו את הדעת , מכאן מתקיימת אפליה בין עובדים חדשים לותיקים

 .שא הביקורתבבדיקה שבנו

  
אשר קבעה כי הנסיבות של  נדוןלא קיימת הגדרה מסודרת במקרה ה: ממצא . 5.ה

אשר מתירות , חשש לדליפת המסמך מקיימת את הנסיבות המוגבלות והיוצאות דופן

 . כמוגדר בפסיקה, וחדירה לתכתובת אי מייל אישיתמעקב 

למייל ומכאן כל בוצעה חדירה לא :  מנהלת מערכות מידע ואבטחת מידעתגובת 

 .םיהסעיפים הנגררים לא רלוונטי

הלי העירייה שפורסמו והבדיקה נערכה תוך שמירה על כבוד העובד ופרטיותו ובהתאם לנ

  .לעובדים בכתב ובהדרכה

, לגבי הטענה כי לא בוצעה חדירה למייל: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

ותו הקניינית של המעסיק על בעל"  הטענה אינה רלוונטית מאחר ועל פי הפסיקה

מייל -מעקב אחר תכתובת אי. המחשב אינה מאפשרת לו לפגוע בזכות העובד לפרטיות
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וחדירה לאותה תכתובת , האישית של העובד במחשב ובשימושיו הוירטואליים בכלל

  ". מהווה פגיעה חמורה בפרטיות העובד, במסגרת העבודה בפרט

הטענה סותרת את , ירה על פרטיות העובדלגבי הטענה כי הבדיקה נערכה תוך שמ

  .מייל של העובדים- מאחר והתקיים מעקב אחר תכתובת אי, האמור לעיל

לגבי הטענה כי הדבר בוצע בהתאם לנוהלי העירייה שפורסמו לעובדים בכתב 

ולכן גם טענה זו אינה . כמפורט בהמשך הפסיקה קבעה כי אין די בכך, ובהדרכה

  . רלוונטית לממצא

  

התנהלות העירייה אינה מקיימת את תנאי הסף המצטברים שהוגדרו : ממצא . 6.ה

מיילים - נכון שהבדיקה הסתכמה לטענת המבוקר בבחינת תעבורת האי. בפסיקה

אך סביר כי אם הבדיקה הייתה מזהה , ובבדיקת כוננים מקומיים במחשבי העובדים

אן הרלוונטיות של מכ. ההמשך הטבעי היה חדירה למייל של העובד, מיילים חשודים

 .הכללים המצטברים שהוגדרו בפסיקה

 

מייל בעירייה הוגדרה לשימוש לעבודה בלבד ומכאן עונה - תיבת האי: ממצא . 7.ה

, אך מאחר והעירייה לא עיגנה את המדיניות בהסכם העבודה. להגדרת תיבה מקצועית

, בוי ומעקבגי, ולא הבהירה כי ברשותה אמצעים טכנולוגיים לביצוע פעולות ניטור

אסור לעירייה לקיים מעקב וניטור בנתוני התקשורת . בנתוני התקשורת ובנתוני התוכן

 .בתיבה המקצועית
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 פרוט הממצאים .5

  

  .בחינת הליך הבדיקה מבחינה נורמטיבית ומנהל תקין -  1מטרת ביקורת מספר  5.1

  

  מסגרת נומרטיבית ומינהל תקין 

  

מצפים העובדים כי בדיקות דוגמת ,  ורי כעירייה בפרטבמקום עבודה בכלל ובמקום עבודה ציב

  . הבדיקה שבנושא יערכו בצורה שקופה וברגישות יתר

  

מ ראש "ל וסגן ומ"מנכ(עצם העובדה כי ההחלטה על הבדיקה נעשתה על ידי שני אנשים בלבד 

עלולה להתפרש אצל חלק מהעובדים כהבעת אי אמון , ושהבדיקה התבצעה בסודיות, )העירייה

או הודעה , במיוחד כאשר לא נערך כל ברור מקדים מול העובדים החשודים, של הנהלת העירייה

  .לכלל העובדים בנושא

   

כמו כן קיים טעם לפגם בעובדה כי מנהלת מערכות המידע ואבטחת המידע הונחתה לבצע את 

ים נוספים לשתף בנושא הבדיקה אורגנהיה מן הראוי , הבדיקה ללא כל ליווי של גורמים נוספים

כגון מנהלת משאבי האנוש ואף את ועד העובדים על מנת לטפל בנושא ברגישות , של העירייה

  .המתאימה ותוך שמירה על נראות של שוויון ושקיפות בהליך הבדיקה

  

, הנהלת העירייה הטילה על מנהלת מערכות המידע ואבטחת המידע בעירייה: ממצא  - 

זאת ללא ערוב מנהלים , ממחשבי העירייהמשימה של בדיקת חשד לדליפה של מסמך 

מן הראוי היה לעדכן את מנהלת מחלקת משאבי האנוש ואת ועד העובדים . אחרים בתהליך

התנהלות לא שקופה בנושא זה מחשידה את כלל עובדי העירייה ויכולה לתרום לאי . בנושא

במקרה  ההנהלה פעלהלדעת הביקורת , אמון במערכת היחסים של ההנהלה מול העובדים

 .זה בחוסר רגישות ובניגוד לטובת יחסי העבודה בעירייה

  

הנהלת העירייה הטילה את משימת הבדיקה על מנהלת מערכות המידע ואבטחת : ממצא  - 

אסורות /ללא הצגת חוות דעת משפטית לגבי הדרישה והפעולות המותרות, המידע בעירייה

הפרט תתקבל חוות דעת משפטית נושאים המערבים חדירה לרשות מן הראוי כי ב. בבדיקה

 . טרם עריכת הבדיקה

  

את , הנהלת העירייה הטילה על מנהלת מערכות המידע ואבטחת המידע בעירייה: ממצא  -

זאת ללא כל הליך מוקדם של ברור מול העובדים הרלוונטיים וללא מתן . משימת הבדיקה

ן הראוי היה מ. אפשרות של טיעונים לשאלת ההדלפה בכלל ולבדיקת המחשבים בפרט

 .לקיים ברור ולהבהיר את מטרת הבדיקה מול העובדים שנבדקו

  

 :המלצות לעתיד  - 
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 . מומלץ כי במקרים דומים בעתיד ינוהל הליך שקוף מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה  .א

, מומלץ כי במקרים דומים תועבר חוות דעת משפטית שתקבע את חומרת הנושא  .ב

 .םותקבע את אפשרויות העירייה בהתא

על מנת לקיים , מומלץ כי במקרים דומים ינהלו את הבדיקה מספר אורגנים מהעירייה  .ג

מבקר , נציג ועד עובדים, משאבי אנוש: כגון (נראות של הגינות ואובייקטיביות 

 .)'העירייה וכד

 

  

  

  

  

  

  לסיכום 

  

תיד מן הראוי כי בע, שקופה ולא כוחניתהתנהלות הנהלת העירייה במקרה זה עלולה להתפרש כ

    .מנוטר ומגובה משפטית, יתחשבו במכלול הגורמים בנושא וינהלו הליך שקוף
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 .בחינת הליך הבדיקה מבחינת הדין והפסיקה בנושא -   2מטרת ביקורת מספר  5.2

 

את כללי ההתנהלות במקרים בהם מעביד  2011הפסיקה עסקה בנושא הביקורת וקבעה עוד בשנת 

.ממוחשבים של העובדים חפץ בקיום ניטור על תעבורת נתונים  

בעניין טלי איסקוב  90/08עע  312/08להלן הקריטריונים שנקבע בבית הדין הארצי לעבודה עע 

  : 2011כאמור משנת , ענבר

 השימוש במחשב וטכנולוגיות המידע האגורות בו  .א

המרחב הוירטואלי הפרטי של המשתמש במחשב כמוהו כמרחב הפיסי האישי  -

ת המחשב המגירה האישית של בעליו המכילה מידע לפיכך בהיו, השמור לאדם

נחשבת חדירה בלתי מורשית למחשב כפגיעה בזכותו , פרטי ואישי , כמוס

 .החוקתית לפרטיות

 זכויות היסוד של המעסיק והעובד בשימושי המחשב במקום העבודה  .ב

זכויות הקניין וחופש העיסוק של המעסיק כמו גם האוטונומיה שלו לנהל  .1

ונו במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו וחוזה העבודה בין את מפעלו כרצ

לרבות , חלים על שימוש שעושה העובד במחשב ככלי עבודה, הצדדים

זאת בהיותם חלק בלתי נפרד מסביבת , מייל- שרת וכתובת האי, אינטרנט

 . העבודה ואמצעי הייצור שבה

זכות  ות לומקימ, זכות הקניין של המעסיק והפררוגטיבה הניהולית שלו .2

אי לכך רשאי המעסיק . להגן על רכושו הפיסי והווירטואלי האצור ברשת

הנקלט בה , לנקוט באמצעים מוגברים של אבטחת המידע שנצבר ברשת

במסגרת זו רשאי המעסיק לפקח על פעילותם של עובדים כדי . והיוצא ממנה

או בלתי חוקי בכלי העבודה הוירטואלי , שלא יעשו שימוש בלתי מורשה

 . מידע המופקד בידםוה

 .מצד שני הערכים החוקתיים של פרטיות וכבוד האדם .3

ככלל זכות העובד לפרטיות במקום העבודה אינה מוחלטת ויש לאזנה עם   .4

 .זכות הקניין והפררוגטיבה הניהולית של המעסיק

 

 העקרונות המנחים והתנאים המוקדמים למעקב אחר השימוש במחשב בעבודה  .ג

עסיק ועובדיו והאיזונים בניהם להלן אבני הדרך לאור זכויותיהם של המ .1

-בנוגע למעקב שמקיים המעסיק אחר תכתובת אי, המחייבות ביחסים בניהם

 .מייל במחשב שהעמיד לרשות עובד

מכח זכות המעסיק לקניין ופררוגטיבה שלו ברכושו  –הנחת מוצא ראשונה  .2

ם לעשות בידי המעסיק לקבוע אם ועד כמה רשאים העובדי, במקום העבודה

 .שימוש בטכנולוגיות האינטרנט לצרכיהם הפרטיים

והשימוש שהוא , לעובד אין זכות קנויה במחשב ככלי עבודה -הנחת מוצא שנייה .3

נועד , עושה בטכנולוגיות המידע ובאמצעי תקשורת אלקטרוניים במקום העבודה
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מצד שני הטלת איסור גורף . למטרות העבודה ולא לצרכיו האישיים של העובד

מכאן המעסיק רשאי להתיר , על שימוש באינטרנט לצרכים פרטיים אינו מעשי

 .'תוך קביעת אופי השימוש מהותו גבולותיו וכד, לעובד שימוש פרטי

 

מתבקשים כל העובדים החדשים הנקלטים בעירייה  2007משנת : ממצא  - 

, "וכללי עבודה במחשבי העירייה הצהרה על שמירת סודיות"על מסמך לחתום 

שקבעה כי בניגוד לפסיקה . מוגדרים כללי השימוש במחשב בעיריית ערד בו

העובד , "הטלת איסור גורף על שימוש באינטרנט לצרכים פרטיים אינו מעשי"

 .ישי במחשב העירייה אסור לחלוטיןנאלץ לחתום בהצהרה כי כל שימוש א

 

הצהרה על שמירת סודיות וכללי "מסמך מומלץ לנסח מחדש את : המלצה  - 

 .כך שיעמוד במבחן המציאות, "ודה במחשבי העירייהעב

 

 בו, "וכללי עבודה במחשבי העירייה הצהרה על שמירת סודיות"מסמך : ממצא  - 

מהווה מסמך חובה לחתימה , ם כללי השימוש במחשב בעיריית ערד מוגדרי

עובדים שנקלטו לפני שנה זו לא נדרשו מעולם . 2007לכל עובד חדש משנת 

, מכאן מתקיימת אפליה בין עובדים חדשים לותיקים, לחתום על המסמך

 .אפליה עליה לא נתנו את הדעת בבדיקה שבנושא הביקורת

  

ולא , מומלץ להחתים את כלל עובדי העירייה על מסמך רלוונטי: המלצה  - 

 .להמשיך לקיים מדיניות מפלה

  

 

בעלותו הקניינית של המעסיק על המחשב אינה מאפשרת  –הנחת מוצא שלישית  .4

מייל האישית של -מעקב אחר תכתובת אי. לו לפגוע בזכות העובד לפרטיות

וחדירה לאותה תכתובת במסגרת , העובד במחשב ובשימושיו הוירטואליים בכלל

 .מהווה פגיעה חמורה בפרטיות העובד, העבודה בפרט

 

, אי לכך מעקב שמקיים המעסיק וחדירתו לתכתובת אי מייל האישית של העובד .5

אלא בהתקיים נסיבות מוגבלות ויוצאות , אות הדין ואינם מותריםכפופים להור

 .בהתקיים חשש רציני לפעילות בלתי חוקית או פלילית מצד העובד, דופן בלבד

  

אשר קבעה כי הנסיבות של  נדוןלא קיימת הגדרה מסודרת במקרה ה: ממצא  - 

אשר , חשש לדליפת המסמך מקיימת את הנסיבות המוגבלות והיוצאות דופן

  .כמוגדר בפסיקה, וחדירה לתכתובת אי מייל אישיתתירות מעקב מ

בוצעה חדירה למייל ומכאן כל לא :  מנהלת מערכות מידע ואבטחת מידעתגובת 

 .םיהסעיפים הנגררים לא רלוונטי
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הלי העירייה והבדיקה נערכה תוך שמירה על כבוד העובד ופרטיותו ובהתאם לנ

  .שפורסמו לעובדים בכתב ובהדרכה

לגבי הטענה כי לא בוצעה חדירה : יחסות הביקורת לתגובת המבוקר התי

בעלותו הקניינית של "  הטענה אינה רלוונטית מאחר ועל פי הפסיקה, למייל

מעקב . המעסיק על המחשב אינה מאפשרת לו לפגוע בזכות העובד לפרטיות

מייל האישית של העובד במחשב ובשימושיו הוירטואליים - אחר תכתובת אי

מהווה פגיעה חמורה , וחדירה לאותה תכתובת במסגרת העבודה בפרט, בכלל

  ". בפרטיות העובד

הטענה סותרת , לגבי הטענה כי הבדיקה נערכה תוך שמירה על פרטיות העובד

  .מייל של העובדים- מאחר והתקיים מעקב אחר תכתובת אי, את האמור לעיל

סמו לעובדים בכתב לגבי הטענה כי הדבר בוצע בהתאם לנוהלי העירייה שפור

ולכן גם טענה זו . כמפורט בהמשך הפסיקה קבעה כי אין די בכך, ובהדרכה

  . אינה רלוונטית לממצא

 

בעתיד מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתקבע האם נסיבות העניין : המלצה  - 

 .או חדירה לתכתובות המייל של העובדים/מתירות ביצוע מעקב ו

  

 

ככל , על עיקר החובות המוטלות על המעסיק על בסיס הנחות מוצא אלה נעמוד .6

מייל האישית שעושה העובד -שהוא מבקש לקיים מעקב אחר תכתובת האי

 . במחשב שהועמד לרשותו במקום העבודה

על . על המעסיק לקבוע מדיניות ברורה וקוד התנהגות לשימוש במחשב 6.1

המעסיק לידע את העובדים בברור אודות כלל טכנולוגיות המידע 

תוך אבחנה ברורה בין סוגי , רת הקיימים במקום העבודהוהתקשו

לבין הטכנולוגיות שביכולתו של , טכנולוגיות העומדות לשימושם

מן הראוי כי מדיניות מקום . המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב

העבודה תיקבע תוך שיתוף והיוועצות עם נציגות העובדים או ארגוני 

 .לגבש מדיניות מוסכמתלפי העניין תוך שאיפה , העובדים

 

הצהרה על "מוגדרת במסמך , מדיניות העירייה בנושא שימוש במחשב: ממצא  - 

מסמך שרק עובדים חדשים  –" שימרת סודיות וכללי עבודה במחשבי העירייה

כמו כן בשנה האחרונה מועברת . חותמים עליו 2007שנקלטו בעירייה משנת 

וקיים  ל כל העובדים להשתתףהמדיניות בהרצאות אבטחת מידע שבהן חובה ע

אין כל הגדרה והבהרה , אך בניגוד למוגדר בפסיקה, נוהל מחלקה כללי בנושא

 . לגבי הטכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב
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 מומלץ לקבוע מדיניות ולפרסם אותה לכלל העובדים בעניין: המלצה  - 

כולל הוועצות , לנקוט בנוגע למעקבהטכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו 

 . עם נציגות העובדים כמוצע בפסיקה

 

. הגבלת המעקב והשימוש למטרות חיוניות לעבודה –עקרון הלגיטימיות  6.2

שיש , על פי עקרון הלגיטימיות בהתקיים נסיבות חריגות ויוצאות דופן

בהן כדי לגרום פגיעה חמורה באינטרסים של המעסיק או במקום 

ון התנהלות פלילית של העובד או התנהלות פוגענית אחרת כג, העבודה

יכול ותמצא ההצדקה לקיום מעקב וניטור תכתובת , של העובד

אך זאת . לרבות מעקב על נתוני התקשורת ותוכן של העובד, אלקטרונית

אין , יש לענות על דרישת המידתיות והסבירות, בכפוף לעיקרים אלה

יש לקבוע , לים ובלתי מוגדריםלבצע מעקב אחר עובד ממניעים פסו

 .מטרה ספציפית ולא כוללנית

 

כאמור לא קיימת כל הגדרה מסודרת האם החשש לדליפת מסמך : ממצא  - 

לדעת הביקורת המקרה הנדון אינו . מצדיק את השיטות שננקטו במקרה זה

 . מכאן לא מתקיים עקרון הלגיטימיות. מהווה הצדקה מתאימה

 

חוות דעת משפטית בנוגע לעיקרון הלגיטימיות  בעתיד מומלץ לקבל: המלצה  - 

 .במקרים דומים

  

 

יש לבחון טכנולוגיות חלופיות למעקב הפוגעות  –עקרון המידתיות  6.3

עקרון הלגיטימיות . במידה הפחותה ביותר בפרטיות העובדים

, והמידתיות במשולב מחייבים כי חדירה לתכתובת אי מייל אישית

ולאחר , כל אפשרויות המעקבתיעשה כברירת מחדל לאחר שמוצו 

 . שנבחנו אמצעים חלופיים למעקב

  

מאחר ולטענת מנהלת מערכות המידע זו עקרון המידתיות לא רלוונטי לביקורת 

  . ואבטחת המידע ולא בוצעה חדירה לתכתובת מייל אישית במקרה זה

 

עקרון צמידות המטרה באיסוף מידע והגבלת השימוש בו למטרה  6.4

ן נובע מעיקרון הלגיטימיות זאת על דרך הגבלת העיקרו  –הראשונית 

באופן שמטרת האיסוף , השימושים שינתן לעשות באותו מידע

 .הראשונית מוצמדת למידע גם בגלגוליו הבאים
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עקרון הצמידות לא רלוונטי לביקורת מאחר ולטענת מנהלת מערכות המידע 

  . זהואבטחת המידע לא נעשה כל שימוש נוסף בממצאי הבדיקה במקרה 

  

 –עקרון השקיפות מחייב הבאת המדיניות הנוהגת לידיעת העובדים  6.5

עקרון זה . העיקרון חל מכוח חובות תום הלב והגילוי ביחסי עבודה

בבירור ובבהירות את , מחייב את המעסיק ליידע את העובדים בפירוט

בכל הנוגע לשימוש , כללי המדיניות הנוהגת והמחייבת במקום העבודה

ולפרט , המידע המותקנות במחשב וסביבת העבודה שלהם בטכנולוגיות

טכנולוגיות , את הנסיבות המצדיקות ניטור כללי ומעקב ספציפי על עובד

יש לכלול בהתקשרות החוזית עם העובד את מדיניות . המעקב ומהותן

המעסיק בנוגע לשימוש בטכנולוגיות מידע המותקנות במחשב ובסביבת 

נאמני פרטיות בטכנולוגית המידע במקום ניתן לשקול מינוי . העבודה

 ).בדומה למנגנון הממונה על ההטרדה מינית במקום העבודה(העבודה 

 

אין לכך ועקרון השקיפות לא מתקיים בהתנהלות העירייה מאחר : ממצא  - 

 .התייחסות בחוזי העבודה בעירייה

 

ן כ, מומלץ לקבוע ולפרסם מדיניות לשם מילוי אחר עקרון השקיפות: המלצה  - 

מומלץ להכניס פסקה מתאימה בחוזי העבודה החדשים ולהחתים את העובדים 

 .הקיימים על נספח מתאים

 

ככל שבמועד קבלת העובד לעבודה לא הובאה לידיעתו ולהסכמתו מדעת  6.6

ומרצון המדיניות הנוהגת במקום העבודה בנוגע לשימוש בטכנולוגיות 

הייתה בתוקף או לא , אן לא נהגה מדיניות ברורה, המידע במחשב

קמה  –מדיניות האוסרת שימוש בטכנולוגיות מידע לצרכים פרטיים 

לעובד ציפייה סבירה לפרטיות בשימוש בטכנולוגיות המידע במקום 

במצב דברים מעין זה ומכוח עקרונות . לרבות צרכיו הפרטיים, העבודה

המעסיק אינו רשאי להיכנס , השקיפות ותום הלב ביחסי העבודה

-טואלי האישי של העובד או לחדור לתוכן תכתובת האילמתחם הוויר

ובלבד שהשימוש הווירטואלי שעשה העובד לצרכי . מייל האישית שלו

  .הפרטיים נעשה בתום לב ומבלי לפגוע בעבודתו ובצרכי מקום העבודה

  

 

 מייל- דרישת הסכמה מדעת של העובד למעקב בתכתובת האי - פרק רביעי   .ד

להתקיים תנאי סף מצטברים מול המעביד נדרשים נוכח חולשת מעמדו של העובד 

 .להידרשות להסכמת העובד וקבלתה
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מייל אישית של עובד תיעשה כברירת מחדל - חדירת מעסיק לתכתובת אי .1

בהן ההגנה על אינטרסים לגיטימיים של , ובנסיבות חריגות ביותר, בלבד

 . המעסיק יש בה כדי להצדיק פגיעה בפרטיות העובד

, או נסיבות מוגבלות בלבד, קיים בנסיבות חריגות ביותרמעקב סודי יש ל .2

לרבות קיומו של , זאת בהתאם לעקרון הלגיטימיות ככל שהדין מתיר

 .של העובדאו ביסוס סביר לפעילות פלילית או עוולה אחרת , חשש רציני

המעסיק רשאי לבחון אם מתקיימות נסיבות חריגות המצדיקות חדירה  .3

לאחר שנקט באמצעים טכנולוגיים חודרניים זאת . לתוכן המידע האישי

פחות המעידים על שימוש בלתי ראוי של העובד במאגרי המידע כתוצאה 

 .ממעבר נתונים

לא תותר חדירת המעסיק לתכתובת , אף בהתקיים נסיבות מעין אלה .4

אלא אם המעסיק מילא אחר התנאים , מייל אישית של עובד-אי

כפי הנדרש , לידיעת העובדיםהמוקדמים של הבאת המדיניות הנוהגת 

הסבירות וצמידות , המידתיות, השקיפות, ממנו על פי עקרונות תום הלב

 . המטרה

מכוח עקרונות הלגיטימיות והמידתיות יידרש המעסיק לחדירה  .5

רק לאחר שמוצו כל אפשרויות , לתכתובת המייל האישית של העובד

אמצעים או , כגון מעקב באמצעות זיהוי נתוני תקשורת, המעקב

חלופיים אחרים שפגיעתם בזכויות לכבוד ופרטיות של העובד פחותה 

 .יותר

וככל שהמעסיק מבקש לקיים , בכפוף להתקיימותם של תנאים אלה  .6

, פעולות מעקב וחדירה לתיבה שהוקצתה לשימושו האישי של העובד

ולקבל , עליו לבקש מן העובד את הסכמתו המוקדמת לפעולות אלה

 . רש בדיןהסכמת העובד כנד

יש לעגן את ההסכמה מראש ומדעת של העובד בחוזה האישי של העובד  .7

במידת האפשר בהסדר קיבוצי דו , ובנהלים המפורטים במקום העבודה

 .צדדי

תנאי מוקדם לדרישת הסכמה מהעובד הוא שהדרישה תהיה מבוססת  .8

אופי המעקב . בכתב, על גילוי מוחלט ושקיפות מלאה מצד המעסיק

, השימוש שיעשה במידע, תדירות המעקב, המידע שייאסף סוג, הצפוי

 .ב"וכיו

העובד רשאי לדרוש להיות נוכח במקום בעת ביצוע החדירה גופה  .9

 . לתכתובת שלו במחשב

לאחר שניתן לעובד , מרצון חופשי ומדעת, על ההסכמה להיות מפורשת .10

המידע הדרוש בנוגע לכוונת המעסיק לפגוע בפרטיותו בכל מקרה 

 . בדרך כלל ההסכמה תינתן בכתב. ומקרה
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יש להגביל את ההסכמה למקרים הנדירים בהם אין מנוס מנקיטת  .11

וכאשר לעובד ברירה אמיתית , אמצעי מעקב אחר פעילותו של העובד

ואפשרות בצידה לחזור בו מהסכמתו , וחופשית לעצם מתן ההסכמה

 .מבלי שיהיה מאוים

ם האחד הסכמת נדרשת הסכמת העובד מדעת ומרצון בשני היבטי .12

העובד מראש מרצון ומדעת למדיניות הכללית הנהוגה אצל המעביד בכל 

. מעקב וחדירה לתיבות דואר שהועמדו לשימושו האישיהנוגע לפעילות 

בנוסף ובמצטבר נדרשת הסכמת העובד הספציפית בגין כל פעולת מעקב 

 . וחדירה בנפרד לכתובת אישית

 

מת את תנאי הסף המצטברים שהוגדרו התנהלות העירייה אינה מקיי: ממצא  - 

מיילים ובבדיקת כוננים - נכון שהבדיקה הסתכמה בבחינת תעבורת האי. לעיל

אך סביר כי אם הבדיקה הייתה מזהה מיילים , מקומיים במחשבי העובדים

מכאן הרלוונטיות של . ההמשך הטבעי היה חדירה למייל של העובד, חשודים

 .הכללים מעלה

 

בחר העירייה לממש זכותה למעקב וחדירה לתיבות המייל במידה ות: המלצה  - 

 . עליה למלא אחר כל תנאי הסף המצטברים שהוגדרו בפסיקה, של העובדים

  

 

 פרק חמישי  תיבות דואר המוקצות לעובד במתחם הוירטואלי במקום העבודה וכללי  .ה

 .מייל בתיבה שהוקצתה לו-המעקב אחר תכתובות האי

יוקצה לעובד , ב הווירטואלי במקום העבודההמעביד רשאי לקבוע כי במרח .1

בנוסף רשאי המעביד להקצות מקום וירטואלי . מחשב לצרכי עבודה בלבד

 .לשימושו האישי של העובד

ולאחר שהמעביד עיגן את , מייל לעבודה בלבד-במידה והוגדרה תיבת אי .2

הגדיר גבולות מותר ואסור בשימוש בתיבה והבהיר , המדיניות בהסכם העבודה

בנתוני , גיבוי ומעקב, ברשותו אמצעים טכנולוגיים לביצוע פעולות ניטור כי

מייל בתיבה -לרבות חדירה לתוכן תכתובות אי, תקשורת ובנתוני תוכן 

המעסיק , וכן הזהיר המעסיק את העובדים משימוש בלתי ראוי , המקצועית 

 .רשאי לקיים מעקב וניטור בנתוני התקשורת בתיבה המקצועית

נדרשת הסכמת העובד לחדירה לתכתובת האישית בתיבה  בכל מקרה .3

 . גם אם חורג מההרשאה שקיבל העובד לתיבה. המקצועית
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מייל בעירייה הוגדרה לשימוש לעבודה בלבד ומכאן עונה - תיבת האי: ממצא  - 

אך מאחר והעירייה לא עיגנה את המדיניות בהסכם . להגדרת תיבה מקצועית

, אמצעים טכנולוגיים לביצוע פעולות ניטור ולא הבהירה כי ברשותה, העבודה

אסור לעירייה לקיים מעקב . בנתוני התקשורת ובנתוני התוכן, גיבוי ומעקב

 .וניטור בנתוני התקשורת בתיבה המקצועית

 

ככל שהעירייה מבקשת בעתיד לקיים ניטור ומעקב אחר נתוני : המלצה  - 

המדיניות בהסכם עליה להסדיר זאת על ידי עיגון , תקשורת ונתוני תוכן

 . העבודה והבהרה אילו אמצעי מעקב וניטור נמצאים ברשותה

 

המעביד ראשי להתיר לעובד לעשות  –שימוש העובד בתיבה חיצונית פרטית  .4

במקרה זה אין למעביד זכות לקיים מעקב אחרי , שימוש בתיבה חיצונית פרטית

 . השימוש בתיבה זו

 

נו רלוונטי במקרה זה מאחר וקיים נושא של שימוש בתיבה חיצונית פרטית אי - 

לכל הפחות לעובדים שנקלטו , איסור על ניהול תיבה כזו ממחשבי העירייה

בהצהרה על שמירת סודיות וכללי עבודה . א4מופיע כסעיף ( 2007משנת 

יש לבחון את מצבם של העובדים הוותיקים שנקלטו לפני  ").במחשבי העירייה

  .2007שנת 

 

  לסיכום 

ר והבקרה של העירייה על תעבורת הנתונים של עובדי העירייה אינה מוסדרת פעולות הניטו

  . כמתחייב על פי הפסיקה בנושא

ולאסור , המעסיק רשאי להעמיד לרשותו של העובד תיבה מקצועית המיועדת לצורכי עבודה בלבד

 2007כפי שנעשה בעירייה אך רק לעובדים שנקלטו משנת (על העובד שימוש פרטי בתיבה זו 

רשאי המעסיק לקיים פעולות , בכפוף לעקרון השקיפות ולמסירת הודעת מדיניות כנדרש). והלאה

לרבות תכתובת , ניטור ומעקב אחר נתוני התקשורת וחדירה לנתוני התוכן בתיבה המקצועית

  . מייל המקצועית שבה-האי

, מקום העבודה וגם אם העובד קיים תכתובת אישית בתיבה המקצועית בניגוד למדיניות, עם זאת

אלא אם כן מתקיימים , המעסיק אינו רשאי להיכנס לנתוני התוכן של אותה תכתובת אישית

וככל שהמעסיק ביקש מראש וקיבל , התנאים החריגים המצדיקים חדירה לנתונים כאמור

  . מדעת ומרצון חופשי, במפורש, הסכמת העובד לכך

כולל מעקב אחר תעבורת , קות מעין אלהככל שהנהלת העירייה תבקש בעתיד לקיים בדי, מכאן

, על העירייה לקיים את כלל הדרישות שהוגדרו בפסיקה, ואולי אף כניסה למייל ספציפי, מיילים

לא עומדת בתנאי הפסיקה ומכאן מתקיים חשש , ההתנהלות בבדיקה זו שהיא נושא הביקורת

 . כמוגדר בחוק וכמפורש בפסיקה, לפגיעה בפרטיות העובדים
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. בהתייחס למבקר עירייה, חסות הפסיקה למקרה דומההתיי  

נגד עיריית ) מבקר העירייה(ש מחוזי בנימין אליהו "בימ,  2011ממרץ  09-04-13208פסד דין עמרמ 

  . טבריה

אך הוא מתייחס , ד איסקוב כמתואר מעלה"פסק הדין ניתן בטרם הוגדרו הקריטריונים בפס

  .10121/06) א"ת(ד איסקוב בערכאה קודמת עב "לפס

חדירה למחשבו של המבקר והוצאת מייל המוכיח הדלפת מידע עסק בנושא התביעה בין השאר 

מאחר והושגה תוך , נקבע כי יש טעם לפגם בשימוש במייל כראיה לביסוס הרשעה. לעיתונאי

כאשר הזכות לפרטיות , בפרטיותו של המבקר, פגיעה קשה ובלתי מידתית ושאינה לתכלית ראויה

ות חוקתית שיש לשמור עליה ולפגוע בה רק בתנאים העומדים בפסקת ההגבלה שבחוק הינה זכ

ובמיוחד כאשר מדובר בתכתובת אישית שנשלחה ממחשבו של , יסוד כבוד האדם וחירותו

 .המבקר

מכאן הדלפה של מידע לדעת בית המשפט במקרה שנדון שם אינה עילה לבדיקת מיילים של מבקר 

 .עירייה

כאשר ביסוד , שאין לפגוע בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו, נת הפרטיות קובעלחוק הג 1סעיף 

  :ההסכמה צרכים להתמלא שני תנאים 

  .הסכמה מרצון חופשי. 1

 ).לאדם המידע הדרוש באורח סביר כדי לגבש הסכמה תקיפה לפגיעה בפרטיותו(הסכמה מדעת . 2

אך ניתן , עיון בתוכן ההתכתבות לפיו אין לאפשר) 0610121/ב "ע( הכלל שנקבע בפסד איסקוב 

לעיל ועבר מיידית  1התעלם מסעיף , ל"להכשיר פיקוח על היקף השימוש הפרטי בתיבת הדוא

הדברים יפים שבעתיים כאשר מדובר בתיבת דואר אלקטרוני של . וללא נימוק אל היוצא מהכלל

, ם מקורות המידעכמו ג, שכן עבודת הביקורת דורשת כי המידע שהגיע אל המבקר, מבקר הפנים

  .יישארו חסויים

על אף אין להכשיר פיקוח , בהתאם לפסיקה לעניין מבקר עירייה: ממצא  - 

, שכן עבודת הביקורת דורשת כי המידע שהגיע אל המבקר, תעבורת המיילים

 .כמו גם מקורות המידע יישארו חסויים

 

עלולה אשר , אין לאפשר מעקב על תעבורת מיילים של מבקר העירייה: המלצה  - 

 . ואת תוכן המידע, לחשוף את מקורות המידע

  
  

נוגד את , הינו בלתי סביר, על ידי הגורם המבוקר, מצב המתיר עיון במידע המצוי אצל המבקר

 .כללי הביקורת ואושיות המנהלה התקין ואין לאשרו, הרציונל העומד בבסיס פקודת העיריות
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עומדות למעביד , בפרט לעיון במסמכיובהעדר הסכמה מפורשת של העובד בכלל ושל המבקר 

עומדת לרשותו הזכות , כך למשל. מספר אפשרויות לצורך איסוף ושימוש במידע פרטי של העובד

. לחיפוש ותפיסת מידע) מבלי ידיעת העובד(לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו במעמד צד אחד 

ה ותשיג את הצווים הדרושים ניתן גם לפנות למשטרת ישראל וזו תבצע חקיר, בנסיבות מסוימות

  . לאיסוף המידע

 

בילוש אפשרי כאשר עולה חשד . אין בדברים אלה כדי להסיק שבילוש אחר עובד אסור בכל מקרה

  . כאשר המעביד פועל בתום לב ובהתאם לחוק, לפגיעה במעביד

 

ה אין מקום להנח, כפי שעלתה בפסיקה, נוכח חובתו של המבקר לשמור על חיסיון מקורותיו

עיון במידע , לא יעלה על הדעת שמבקר יתיר פגיעה במקורותיו או. שהסכמתו ניתנה מכללא

ובכך יתאפשר שיבוש , כאשר המשיבה וראשיה הם המבוקרים, שהוכן לצורך דוח ביקורת

  . החקירה

  

  : לסיכום 

מצב המתיר עיון במידע , מבקר העירייה מתוקף תפקידו שונה במקרה זה משאר עובדי העירייה

נוגד את הרציונל העומד בבסיס , הינו בלתי סביר, על ידי הגורם המבוקר, המצוי אצל המבקר

   .התקין ואין לאשרו כללי הביקורת ואושיות המינהל, יותפקודת העיר

  

לא ניתן בכלים הטכנולוגיים של העירייה , מערכות המידע ואבטחת המידעמאחר ולטענת מנהלת 

על העירייה למצוא פתרון כך , מבקר העירייה מיתר העובדים לייחד את הפעולות הממוחשבות של

אך כאמור ראשית על העירייה להחליט אם ברצונה , לנושא התכתבויות מבקר העירייה בפרט

 . וליישם את כל הדרישות על פי הפסיקה בנושא, לקיים פיקוח ומעקבים לכלל העובדים
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  תמצית מנהלים .6

התקיימה ללא , לדליפת מסמך פנימי לגורם חוץ בלתי מורשהבבדיקת החשד התנהלות העירייה 

הליך מובנה ומסודר וללא עירוב כול הגורמים שמן הראוי שהיו מעורבים בבחירת אופן 

  . ההתנהלות

על הנהלת העירייה לוודא כי ניטור ובקרה על תעבורת מיילים של עובדי העירייה ככל שתתבקש 

תיערך בהתאם לכללים שפורט בפסיקת , לקת המחשובוככל שמתקיימת באופן רגיל על ידי מח

  .בית המשפט בנושא לכלל עובדי העירייה

ככל שהנהלת העירייה , קיימת פסיקה בנושא זה המתייחסת ספציפית למבקר רשות מקומית

יש לתת את הדעת , תבחר להמשיך לקיים ניטור ומעקב אחר תעבורת מיילים לכלל העובדים

קרי איסור על , ים לקיום פסק הדין במקרה של מבקר העירייהלמציאת פתרונות טכנולוגי

  . אפשרות כי גורם עירוני יוכל לצפות בתעבורת המיילים של המבקר

  : בהתאם לממצאי הביקורת , להלן ההמלצות העיקריות

 :המלצות לעתיד  6.1

  

מומלץ כי במקרים דומים בעתיד ינוהל הליך שקוף מול הגורמים הרלוונטיים   .א

 . בעירייה

, מלץ כי במקרים דומים תועבר חוות דעת משפטית שתקבע את חומרת הנושאמו  .ב

 .ותקבע את אפשרויות העירייה בהתאם

על מנת , מומלץ כי במקרים דומים ינהלו את הבדיקה מספר אורגנים מהעירייה  .ג

, נציג ועד עובדים, משאבי אנוש: כגון (לקיים נראות של הגינות ואובייקטיביות 

 .)'מבקר העירייה וכד

 

לעניין שימוש  מומלץ להחתים את כלל עובדי העירייה על מסמך רלוונטי: המלצה  6.2

 .ולא להמשיך לקיים מדיניות מפלה, בתיבות הדואר של העירייה

  

הטכנולוגיות  מומלץ לקבוע מדיניות ולפרסם אותה לכלל העובדים בעניין: המלצה  6.3

 .שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב

  

במידה ותבחר העירייה לממש זכותה למעקב וחדירה לתיבות המייל של  :המלצה  6.4

 . עליה למלא אחר כל תנאי הסף המצטברים שהוגדרו בפסיקה, העובדים

  

אשר עלולה לחשוף , אין לאפשר מעקב על תעבורת מיילים של מבקר העירייה: המלצה  6.5

 . ואת תוכן המידע, את מקורות המידע
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199-205  
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 רקע –כללי  .1

  

ה הציבורית הספריי, ארכיון העירייה(הביקורת על שלושת הגופים דוח בחרתי לאחד את 

  . מאחר וכולם במהותם עוסקים בתיעוד וניהול ידע) העירונית ומרכז התקשורת העירוני

  

לאור התעצמות המימד הדיגיטלי , עובר כיום הליך אבולוציוני משמעותי, ותיעודנושא ניהול הידע 

המהפכה הדיגיטלית חלה גם על תחום התקשורת הכתובה , על חשבון הידע שנשמר על נייר

מכאן שלושת הגופים נמצאים בעיצומו של הליך שישנה את אופי השירות שהם , ולמתוהמצ

  .אמורים לספק בעתיד הקרוב

  

  : להלן תמצית פעילות כל נושא 

  ארכיון העירייה .1

בכל רשות מקומית : מתוך אתר האיגוד למנהלי הארכיונים ברשויות במקומיות הגדרה 

אשר ישמור את כלל העדויות לפעילויותיהם  וישוב בישראל יקום ויפעל על פי חוק ארכיון

, לשמירת המורשת והזיכרון המשותף, לתמיכה במינהל תקין ,הארגוניות והקהילתיות

למען  ,שקיפות וללא משוא פנים בהתאם לקבוע בחוק, ולהנגשת המידע באמינות

   .התושבים והציבור הרחב ולמען הדורות הבאים

רשומות , מסמכים(יון לשם שמירת חומר ארכיוני העירייה חייבת לקיים ארכ, על פי חוק

ממספר שנים ועד , זאת לתקופות שונות, )'הקלטות קול ותמונה וכו, אלקטרוניות

כמו כן כל מחלקה עירונית , בעירייה ארכיון מסמכים וארכיון אלקטרוני. לצמיתות

  . שומרת מידע בתחום פעילותה

  הספרייה הציבורית העירונית .2

מעבר לשירותי , רייה העירונית מהווה עוגן תרבותי מרכזי בעירבאופן מסורתי הספ

אפשרות , השאלת סרטים, הספרייה מקיימת אירועי תרבות, טאבלטים/השאלת ספרים

, כריכה, צילום, הדפסה: שירות לתושב , שימוש בעמדות מחשב מחוברות לאינטרנט

  .ופקסימיליה

  

סגרת זו זוכה בין השאר לתקצוב ישיר במ, הספרייה בערד היא ספרייה ציבורית על פי חוק

למעט (על פי החוק שירותי הספרייה ניתנים חינם לכל דורש , ממשרד התרבות והספורט

  ).שירותים מיוחדים

  

  מרכז התקשורת העירוני   .3

של המאה שעברה במטרה לתעד את  תשעיםמרכז התקשורת העירוני הוקם בשנות ה

פעילות ספורט , פתיחת שנת הלימודים, ערדפסטיבל (פעילות העירייה בצילומי ווידאו 

כמו כן במסגרת מרכז התקשורת העבירו עובדי העירייה קורסים ). 'עירוני וכד
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שידור ואולפן אולפן  כן נבנו, לתושבי העיר, דאו בתשלוםוהשתלמויות בנושאי צילום וי

  . עריכה

  

  

  

בעוד , נים כל אחד בחוק נפרדמעוג, אחריות תפעול ארכיון העירייה והספרייה הציבורית העירונית

  .נושא מרכז התקשרות אינו מעוגן בחוק ופעילות מרכז התקשורת אינה מחויבת על פי דין

  

האם  היא גם לבדוק, השוטפת של כל גוף בנפרדההתנהלות  מעבר לבחינתהביקורת מטרת דוח 

חדת נושאי יכול להתקיים יתרון בניהול מאוחד של שלושת התחומים כגון חיסכון עלויות בהא

והאם איגום משאבים וכוח האדם של שלושת , המחשוב של הפעילות או בהכשרה של העובדים

 פועלתוצאות טובות לעומת המצב כיום בו כל גוף יכול להשיא לעירייה ולתושביה , ופים האלההג

  .בנפרד
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 מטרות הביקורת .2

 

 .בחינת התנהלות שוטפת ארכיון העירייה .1

 .הספרייה הציבורית העירונית  בחינת התנהלות שוטפת .2

 .בחינת התנהלות שוטפת מרכז התקשורת העירוני .3

  . בחינת המשמעויות באיחוד פעילות שלושת הגופים .4

 

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר 

 

 .סקירת רישומי הנהלת החשבונות וניצול התקציב של הגופים המבוקרים -

 .יוד של הגופים הנבחניםבחינת מערכות המחשב והצ -

 .סקירת חקיקה וזכויות הפרט בנושאי הביקורת -

 . סיורים בכל אחד מהגופים המבוקרים -

 .סקירת תכתובת מארכיון העירייה הממוחשב בנושאי הביקורת -

  :ראיונות עם  -

 .ל העירייה היוצא"מנכ –רמי נבון   .א

 .  ל העירייה הנכנס"מנכ –גרי עמל   .ב

 .רינה יוסף גזברית העירייה  .ג

 .מנהלת מחלקת החינוך –ורנה אלישע א  .ד

 . אנוש והאחראית על ארכיון העירייהמנהלת משאבי  –אורנה בן יהודה   .ה

 .עובדת הארכיון – לאורה נפוריאנו  .ו

 .מנהל הספרייה העירונית –עפר סלע   .ז

 .מנהל מרכז התקשורת –אלימלך מור   .ח

 .הממונה על הבטיחות בעירייה –הירש ליאור   .ט
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 עיקרי הממצאים .4

  

  בחינת התנהלות שוטפת ארכיון העירייה -  1יקורת מספר מטרת ב

  

כל , רשומות/נמצא כי אין בעירייה כל הסדרה של נושא שמירת מסמכים: ממצא . 1.ו

זאת ללא כל הכשרה או ליווי מקצועי , מנהל מחלקה מתנהל על פי הבנתו את הנושא

 . עירייהבעל תפקיד מתאים במטעם מסודרים ומתמשכים 

לא קיימת תוכנה ייעודית לניהול הארכיון . ניהול הארכיון אינו ממוחשב :ממצא . 2.ו

 . ואין עמדת מחשב בארכיון

 

בעירייה לא מונה מנהל ארכיון ואחראי על הרשומות מוסמך ובעל השכלה : ממצא . 3.ו

 .כמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים

 

א קביעת מדיניות לניהול אי מינוי מנהל ארכיון  הביא להתנהלות לל: ממצא . 4.ו

 . כתיבת נהלי עבודה והטמעתם ברשות, רשומות כתובות ואלקטרוניות

 

אי מינוי מנהל ארכיון  הביא להתנהלות לא מוסדרת של כל נושא קליטת : ממצא . 5.ו

על עובדת הארכיון  מגורם מקצועי מוסמך בקרהלא קיימת , ר ארכיוני מהמחלקותחומ

 .עוד והנגשת תולדות הרשות ותושביהואין כל פעילות יזומה לתי

 

נמצא כי בניגוד להגדרות תפקיד מנהל הארכיון לא אופיינה מערכת :  ממצא . 6.ו

בתי ספר , חברה כלכלית(ורשומות ברשות וביחידות הסמך  ממוחשבת לניהול מידע

 ).'וכד

הנושא לא הוגדר : תגובת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון 

  .פקיד המחלקהבתחום ת

  .התגובה אינה סותרת את הממצא:התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

אינם מאפשרים ביצוע , אחוז משרת עובדת הארכיון והתקציב האפסי: ממצא . 7.ו

 : פעולות לקיום ארכיב על פי חוק 

  .כך אין אפשרות למחשב את הארכיב ולנהל רשומות על פי חוק

כולל אחסון בחברות (ולחסוך במקום אחסון  כך אין אפשרות לסרוק מסמכים

  ).כפי שקורה היום, פרטיות בתשלום

  .כך אין אפשרות לפתח ארכיון נגיש

כך אין אפשרות לבצע ביעור מסודר של מסמכים שעל פי חוק אין חובה לשמור 

  .אותם
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  . כך לא ניתן לרכוש תוכנה לשמירת רשומות אלקטרוניות כולל דואר אלקטרוני

  

נמצא כי ארכיון עיריית ערד אינו מנוהל על ידי מפתח התיוק שהוגדר : ממצא . 8.ו

 .2009לרשויות המקומיות עוד בשנת 

 

בסיור במתחמי הארכיונים בעירייה נמצא כי העירייה אינה עומדת לפחות : ממצא . 9.ו

בחלק מהכללים הקובעים  את התנאים הסביבתיים האופטימליים לשמירה על מסמכי 

, מא הצבת ארגזים לא במרחקים המוגדרים מהרצפה ומקירות המתחםלדוג, הארכיון

 ).לדוגמא בהצפה(מצבים שעלולים לאובדן חומרים , אי כיסוי חלונות

  
נמצא כי , עקב אי ניהול הרשומות וביעור רשומות שאין חבה לשומרן: ממצא . 10.ו

והמתחם  ,מיצה את כל השטח הניתן לאחסון, המתחם העיקרי לאחסון רשומות ארכיון

 .החדש שנפתח צפוי להתמלא בחודשים הקרובים

  
ואינם מאפשרים , נמצא כי מתחמי הארכיון אינם עומדים בכללי הנגישות: ממצא . 11.ו

 . גישה לאנשים עם מוגבלויות

  
לא קיימת בעיריית ערד מערכת ניהול רשומות כמוגדר במבוא לניהול : ממצא . 12.ו

 .מדינהאלקטרוני של רשומות שכתב גנזך ה

  
לא נקבעו , בניגוד להנחיות ניהול דואר אלקטרוני של גנזך המדינה: ממצא . 13.ו

 . בעירייה מדיניות ונהלים לניהול ההודעות האלקטרוניות

  
לאור חוסר המדיניות של שמירת . ל העירייה"הוחלף מנכ 2015בשנת : ממצא . 14.ו

ו לתקן ליקויים שעלו ל היוצא שבא"הוראות המנכ, רשומות כהוראת גנזך המדינה

עקב כך . הפסיקו להתקיים, בביקורת על התנהלות העירייה בפרויקטים הנדסיים

 .עלולה העירייה לספוג נזקים כספיים ותדמיתיים

  
  

  

  בחינת התנהלות שוטפת הספרייה העירונית -  2מטרת ביקורת מספר 

  

בהסכם . הודיתס והחברה המפעילה אותו הינם בשליטת הסוכנות הי"מבנה המתנ. 15.ו

הוגדר כי הרשות תממן את , ס"המגדיר את התנאים של הקמת מבנה המתנ 1969משנת 

אין במסמך ההקמה או .  קרי את פעילות החברה בשליטת הסוכנות, ס"כל פעילות המתנ

כל התייחסות לשימוש העירייה בחלק מהמבנה לצורך ספרייה , במסמך מאוחר יותר

 ). רונית ללא קשר לסוכנותכאמור הספרייה היא פעילות עי(
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לשיפוץ ₪ מיליון  15 - העירייה הקצתה למעלה מ) 2012-2015(בשנים האחרונות . 16.ו

למרות שמבנה , )ממימון משרד השיכון ומפעל הפיס שהועברו לעירייה(ס "מבנה המתנ

לא הושגה כל הבנה בכתב לגבי התמורה לעירייה , ס אינו בבעלות העירייה"המתנ

או זכויות , חלף דמי שכירות עבור הספרייה: לדוגמא (ם לשיפוץ המבנה מהעברת הכספי

 ). 'שימוש באולם המופעים אשר מהווה חלק מהשיפוץ וכד

  
מנהל הספרייה לא היה מעורב כלל בהחלטות לגבי אופן השיפוץ שמימנה : ממצא . 17.ו

 :ס "העירייה במבנה המתנ

כך שמקבלי , פוץ הכלליכך לא בוצע סקר נגישות מבנה בספרייה לפני השי  .א

 . ההחלטות לא היו מודעים כלל לחובות חוקי הנגישות בנושא

ללא כל , ס"כך במסגרת השיפוץ נלקח מהספרייה מחסן שהיה במתחם המתנ  .ב

כיום מאוחסן החומר במחסן של העירייה (הודעה מראש או הסדר חלופי 

 ).במתחם אחר

ללא כל תאום , פרייהבמסגרת השיפוץ הוגבהה הרצפה ברחבת הכניסה לס, כך  .ג

נושא שלא תוקצב , הגבהת הרצפה חייבה את החלפת דלת הספרייה. מראש

כך שחודשים לאחר הגבהת הרצפה נאלצו להניח אחרי פתיחת דלת , מראש

 .זאת עד להחלפת הדלת, הספרייה קרשים על הרצפה לאיפוס גובה הרחבה

בר שהחזיר ד, במסגרת השיפוץ בוטל מונה החשמל הנפרד של הספרייה, כך  .ד

את הויכוחים לגבי גובה השתתפות הספרייה בהוצאות החשמל הכלליות של 

 .ס"המתנ

כך שכיום היא , במסגרת השיפוץ ביטלו את מערכת החימום של הספרייה, כך  .ה

ס "הפעלת המערכת בסמכות מנהל המתנ, ס"חלק ממערכת החימום של המתנ

 . דבר היוצר חיכוכים כאשר החימום בספרייה לא מספיק

הופנו לטיפול , נזילות מגג הספרייה כתוצאה משיפוץ גג המבנה הכללי, כך  .ו

 .מחלקת האחזקה של העירייה שלא הייתה מעורבת כלל בשיפוץ

לא ניתן לקיים סדנאות (לא נפתרה בעיית חוסר בכיתת לימוד בספרייה , כך  .ז

 ).בשעות הפעילות מאחר וכיום הכול בחלל אחד משותף

כאשר כלל העובדים , במשרדים בספרייה לא נפתרה בעיית החוסר, כך  .ח

 .  משתמשים בחדר אחד

יש להגדיר במדויק ולתקצב בהתאם מי נותן שירותים לספרייה : תגובת המבוקר  -

 . בתחום תחזוקת המבנה

מחלקת אחזקה ומנהלה הנוכחי מסרבים לטפל בתשתיות המבנה בטענה שהמבנה לא 

לדברי   -המיזוג של הספרייהכך לא ברור מי אחראי על מערכת . שייך לעירייה

כך לא ברור מי אחרי . ס העירייה"ס ולדברי המתנ"מחלקת האחזקה  המתנ

  . ס העירייה"ס ולדברי המתנ"לדברי  מחלקת האחזקה  המתנ - לתחזוקת הגג 
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לא קיימים נתונים ומדדים למדידת היקף השימוש של התושבים באמצעי : ממצא . 18.ו

מכאן הניתוח לגבי יעילות הפעילות וכמותה , ספרייההמדיה האחרים אותם מספקת ה

 . הינו חסר

בימים אלו יש הערכות דיגיטלית חדשה בעיר ואני מקווה שבסיומה : תגובת המבוקר 

  .יהיו לנו כלים מדדים 

 

מעל (הבדואית  למרות שהעיר ערד מהווה מטרופולין לאוכלוסיית הפזורה: ממצא . 19.ו

חלק מהשירותי הנצרכים דוגמא ל(ם השיפוט של העיר המתגוררת בתחו, )איש 15,000

חדר , מרכזי קניות, שירות תעסוקה, שירותי דואר - בעיר על ידי האוכלוסייה הבדואית 

, שיעור הספרות בשפה הערבית בספרייה הינו אפסי, )'בתי מרקחת וכד, מיון קדמי

 .פוטנציאל פעילות גדול לשירותי הספרייהממכאן מתעלמים 

 . נכון להיום אין ביקוש: וקר תגובת המב

ההחלטה על הנושא היא של הנהלת העירייה : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

לדעת הביקורת במידה ויתבצעו פעולות לשיתוף פעולה , כחלק מהמדיניות העירונית

  .  סביר כי הביקוש יתקיים, ושיווק הנושא באוכלוסיית הפזורה הבדואית

 

כאשר גובים כספים , ניגוד לכללי ניהול ספרים של רשויות המסבי נמצא כ: ממצא . 20.ו

ברוב המקרים מדובר  בסכומים של עשרות אגורות ועד שקלים (ממשתמשי הספרייה 

אלא בסכומים גדולים או כאשר יש (חשבונית /לא מנפיקים קבלה, )מאדם בודדים

 . כלל ניהול הכסף המתקבל בסכומים קטנים אינו מתועד, )דרישה מפורשת

 

לא עורב בשיפוץ רכז הנגישות  2014למרות שבוצע בספרייה שיפוץ בשנת : ממצא . 21.ו

 הנגישות למבנהכך לא ברור אם לאחר השיפוץ עומד מבנה הספרייה בתנאי , בעירייה

 .קיים

  
מכאן העירייה אינה מודעת , בספרייה נגישות השירותלא בוצע סקר : ממצא . 22.ו

 .הספרייה לבעיות נגישות בשירותי

  
בניגוד לכללי ניהול תקציב נמצאו שני מקרים בהם כשלו כל החסמים : ממצא . 23.ו

ואושר תשלום , והבקרות המיועדות לוודא כי סעיף תקציבי ישמש למטרה לשמה תוקצב

 . הוצאות שלא קשורות לספרייה מסעיף תקציבי של הספרייה

מספר שריונים של תקציבים  בסעיפים הרלוונטיים בוצעו: תגובת גזברות העירייה 

ברוב המקרים הרישום בתקציב הועבר לסעיף . לפעולות שאינן קשורות לספרייה

  . במקרה אחד לא התקיים לדעתי נובע מטעות אנוש, המשוריין
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בפועל , תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

, עילות הספרייה בסעיף תקציב הספרייההתאפשר רישום של הוצאה שאינה קשורה לפ

  .יש לקיים מערך בקרות וניטור על מנת לזהות טעויות אנוש מעין אלה

  

נמצא כי בניגוד למנהל תקין מתקיימת אפשרות למשוך כספים מתקציב : ממצא . 24.ו

כך שמנהלים לעיתים אף לא , מחלקות ללא חתימה אלקטרונית של מנהל המחלקה

 .ם מתקציבםמודעים למשיכת כספי

 

רכישות מתקציב משרד התרבות והספורט מבוצעות באמצעות מנהל : ממצא . 25.ו

רק למנהל הספרייה יש . הספרייה בתוכנת ניהול התקציב והרכישות פמי פרימיום

מכאן בניגוד למינהל תקין לא מתקיימת הפרדת תפקידים , הרשאה לתפעול התוכנה

 . התשלום בעבורהומאשר , מאשר קבלתה, בין מזמין הסחורה

המחלקה לספריות במשרד התרבות מעבירה את התקציב לספריות : תגובת המבוקר 

הספק מבצע בקרה כללית על התקציב ) כיום פמי פרימיום. ( בכל הארץ דרך ספק חיצוני

  . והרכש מתבצע אצל ספקים מורשים בלבד

ב גובה התקצי. גובה התקציב נקבע על ידי המחלקה והרשות מעודכנת בו �

 .נקבע על פי מספר תבחינים אשר חשופים לציבור

תכנית העבודה לניצול התקציב מוגשת לאישור המחלקה בתחילת השנה  �

 .ועותק נשלח למחלקת חינוך ברשות

לספור ספרים שהגיעו או , העירייה רשאית לפקח על הוצאות הכספים  �

שהוצאו מהמלאי בתנאי שהבקרה לא תפגע בהליך העבודה השוטף של 

 . ייההספר

 .התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

  

אין כל ביטוי בספרי העירייה לתקציב משרד התרבות והספורט המנוהל : ממצא . 26.ו

 .למרות שכל ייעודו רכישות לטובת הספרייה העירונית, בתוכנת פמי פרימיום

לעירייה ישירות אין סיבה מאחר ואין כספים המועברים : תגובת מחלקת הגזברות 

מתקיים גם בפרויקטים שונים כגון בניית כביש באזור , להציג בספרי העירייה

  . התעשייה על ידי משרד הכלכלה במימון ישיר של המשרד

לדעת הביקורת על ספרי העירייה להציג את : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

כאשר , עלות הנכסים שבבעלותה עלות הפעילות האמיתית של מחלקות העירייה ואת

יכול להשפיע על (מלאי הספרים בספרייה גדל יש להסביר להציג את מקור הגידול 

למרות שאין , כפי שמציגים תמיכה עקיפה בנושא תמיכות). נתוני ביטוח לדוגמא

, חוסר ההיגיון פועל גם מהכיוון ההפוך , מעבר כספי באותו היגיון יש לפעול גם כאן

במקרה זה , ס שאינו בבעלותה"קודם העירייה מימנה שיפוץ מבנה המתנכפי שהוצג 
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למרות שהמבנה לא בבעלות העירייה יוצג נכס בספרי העירייה בעלות השיפוץ מאחר 

  . והכספים עברו באמצעות העירייה

  

או פיקוח של מחלקת הגזברות על ניהול תקציב /לא מתקיים כל ניטור ו: ממצא . 27.ו

 . ורט בספרייהמשרד התרבות והספ

 

לא מנהל הספרייה ולא מנהלת האירועים שותפו בהליך תכנון שיפוץ : ממצא . 28.ו

, זאת כאשר עבודות המיזוג הינן רלוונטיות וקריטיות לפעילות הספרייה, ס"המתנ

ומשמש את , ס הינו אחד מהשניים הקיימים בעיר"וכאשר אולם האירועים במתנ

התנהלות העלולה ,  ועים עירוניים שוניםמחלקת האירועים במהלך השנה לאיר

 . מיטבי/להביא להוצאת כספים על מוצר לא מתאים

  

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת מרכז התקשורת העירוני -  3מטרת ביקורת מספר 

  

לא ממלא אחר מרבית המטרות לשמן , מרכז התקשורת ערד בעירייה: ממצא . 29.ו

 .אחרונותזאת לפחות בעשר השנים ה,  1991הוקם בשנת 

 

לאור , כבר אינן רלוונטיות כיום 1991חלק ניכר ממטרות המרכז שהוקם בשנת . 30.ו

נויים במערכות המשיקות בהן פעל למשל חינוך ישהבתחום והתפתחות הטכנולוגיה 

 .ורווחה

  

, דרכו גבה המרכז כספים על שירותיו ממוסדות, ר משלמים"תב: ממצא . 31.ו

ר מנעה אפשרות להמשך "סגירת התב. 2010סגר בשנת נ ,ארגונים ומלקוחות פרטיים

כספי ההכנסות שימשו לשדרוג הציוד של מרכז התקשורת , פעילות מניבה של המרכז

ר לא שודרג כמעט הציוד במרכז בשנים "כתוצאה מסגירת התב, ופעילויות נוספות

 . כך שרוב הציוד אינו רלוונטי כיום, האחרונות

  

רוב האירועים העירוניים גרמה לאי יכולת לספק תכנים הפסקת תיעוד : ממצא . 32.ו

 .  מעודכנים לדוגמא לסרט תדמית מעודכן באתר העירייה

  
להצלת ארכיון ₪  25,000 - סכום של כ תקצבהעירייה לא השכילה ל: ממצא . 33.ו

זאת למרות התראות , שצולמו על ידי מרכז התקשורת 1986-2003הסרטים משנים 

 . 2012וד מאמצע שנת מנהל המרכז בנושא ע
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הוסכם על . מחדש₪  000,25הועלתה הבקשה ל   2016לקראת תקציב : הערת המבוקר 

  .2017- ו 2016 -חלוקת הסכום לשנתיים 

  

  

  

    .בחינת המשמעויות באיחוד פעילות שלושת הגופים -  4מספר מטרת ביקורת 

 

מנהל מרכז  העירייה לא השכילה לתרום את השכלתו ונכונותו של: ממצא . 34.ו

או למנות מנהל ארכיון , התקשורת בנושא ניהול מקצועי של ארכיון עירוני מחד

 .כנדרש מאידך

  

  

יוזמת מנהל מרכז התקשרות ומנהל הספרייה להקמת ארכיון עירוני : ממצא . 35.ו

אי /לא נענתה על ידי הנהלת העירייה ולא הוגדרו כל החלטות לביצועה, תיעודי

 .חר העלאתהזאת כשנה לא, ביצועה
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 הממצאים .5

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  .5.1

  .בחינת התנהלות שוטפת ארכיון העירייה

  

 כללי 5.1.5

  

, זאת לתקופות שונות, העירייה חייבת לקיים ארכיון לשם שמירת חומר ארכיוני, על פי חוק

  . ממספר שנים ועד לצמיתות

  

  :  המקומיות ויות האיגוד למנהלי הארכיונים ברשהגדרה למטרות הארכיון מתוך אתר 
  

אשר ישמור את כלל העדויות  בכל רשות מקומית וישוב בישראל יקום ויפעל על פי חוק ארכיון

לשמירת המורשת והזיכרון , לתמיכה במינהל תקין ,לפעילויותיהם הארגוניות והקהילתיות

למען  ,בחוקשקיפות וללא משוא פנים בהתאם לקבוע , ולהנגשת המידע באמינות, המשותף

  .התושבים והציבור הרחב ולמען הדורות הבאים

  

  : מגדיר  4סעיף  1955 –ו "התשט, חוק הארכיונים

, ציור, מפה, דיאגרמה, כל כתב על גבי נייר או על גבי חומר אחר או וכל תרשים –חומר ארכיוני 

להוציא  ,המצויים ברשות הרשות המקומית... תקליט וכיוצא באלה , סרט, תצלום, תיק, תו

  ...חומר שאין לו ערך של מקור

  

  : מגדיר  - סמכויות פיקוח  - 6סעיף  1955 –ו "התשט, חוק הארכיונים

על שמירת החומר , הגנז יפקח על סדרי הארכיונים במוסדות המדינה וברשויות המקומיות

  . הארכיוני בהם ועל ביעורו

  

ואכן . ת התנהלות הארכיון העירונימהווה את הסמכות לקביע) ארכיון מדינת ישראל(מכאן הגנז 

  .לאורך השנים קבע הגנזך כללים ושיטות לניהול הארכיונים ברשויות המקומיות

  
   

משרד הפנים הגדיר באוגדן העיסוקים שלו את ההשכלה והניסיון הנדרשים מעובדי הארכיון 

אחיד ויהיו  יתויגו באופן, על מנת להבטיח כי רשומות העירייה ישמרו בהתאם לחוק , העירוני

  . זמינות לשימוש עובדי העירייה והציבור הרחב
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בניגוד למטרה של איגום כל רשומות הארכיון תחת אנשי מקצוע המכירים ומעודכנים בחקיקה 

לעיתים , נמצא כי בעיריית ערד כל מחלקה שומרת את הרשומות על פי הבנתה, ובהוראות הגנז

  . י ולעיתים בארכיון העירייהלעיתים באמצעות קבלן חיצונ, במשרדי המחלקה

מסמכים הנשמרים בכל מחלקה ואינה בודקת את /מחד עובדת הארכיון אינה מודעת לרשומות

מאידך אין כל הכשרה מסודרת או לכל , הנתונים שמועברים אליה למשמרת בארכיון העירייה

כיצד יש , הפחות הסבר או הדרכה מובנים לטובת מנהלי המחלקות לגבי איזה נתונים יש לשמור

  . לשמור אותם ולאיזה תקופה

כל , רשומות/נמצא כי אין בעירייה כל הסדרה של נושא שמירת מסמכים: ממצא  - 

זאת ללא כל הכשרה או ליווי מקצועי , מנהל מחלקה מתנהל על פי הבנתו את הנושא

 . עירייהבעל תפקיד מתאים במטעם מסודרים ומתמשכים 

על ידי , ות אחידה לכלל מחלקות העירייהמדיניולאכוף מומלץ לקבוע : המלצה  - 

 . כמתחייב בחוק הארכיונים, הגדרת כללים לאופן שמירת הנתונים וסוג הנתונים

נמצא כי ניהול נושא הארכיון מתמצה בקבלת מסמכים לשמירה בארכיון : ממצא  - 

 המוגדרותאין כל פעילות אקטיבית להפצת החובות , העירייה מהמחלקות השונות

או ניהול , בדיקת הנתונים שנמסרו למשמרת, ם לשמירת הנתוניםבחוק ובנהלי

 התקופה המחייבת שחלפהמסודר של חומר שניתן לבער מהארכיון לאחר 

 . בשמירתו

לקיים תוכנית מסודרת לפעולה שתבטיח כי אנשי המקצוע בתחום מומלץ : המלצה  - 

בהתאם אופן שמירתו וביעורו , הארכיונאות מפקחים על פעילות שמירת המידע

  .לחוק 

  

  

בקשות בודדות (נדיר עניין  וני מגורמי חוץ הינןנמצא כי בקשות לעיון במסמכי הארכיון העיר

  . בכל מקרה אין כל נוהל מוגדר של אסור ומותר במקרה של בקשה כאמור, )בשנים האחרונות

  

  :מוגדר  2010 –ע "התש) עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך(על פי תקנות הארכיונים 

  .כל אדם רשאי לעיין בחומר בגנזך בשעות העבודה הנהוגות בו –עיון בחומר ארכיוני  3סעיף 

לא תהיה חשיפה של חומר מוגבל לעיון הקהל בטרם עבר  –חומר מוגבל וחשיפה  – 8סעיף 

  .לא ייחשף חומר בטרם חלפה תקופת ההגבלה על פי חוק לגבי פרסומו... בדיקה

  

המגדיר את התנהלות העירייה במקרה של בקשה  לא קיים נוהל מסודר: ממצא  - 

מותר ואסור מבחינת חומר מוגבל לחשיפה בין אם לגורמי חוץ ובין , לעיון בארכיון

 . אם לגורמי פנים
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, גורמים חיצוניים קיבלו הרשאה לחומר כללי בלבד עיתונים: תגובת המבוקר

נה לגופה  וניתנו מאחר ומספר הפניות היה מועט ביותר כל בקשה נבח. 'מליאות וכו

מבחינת , כך שהעיון יתאפשר רק בחומר הפתוח לכלל הציבור, הנחיות מתאימות

והנהלת העירייה , גורמי פנים כל מנהל מחלקה רשאי לעיין בחומר של מחלקתו

  .בהתאם לתחומי סמכות שנקבעו להם

   .התגובה אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 

מלץ לקבוע נוהל מסודר למקרים בהם מתקבלת בקשה לעיון בחומר מו: המלצה  - 

 .ארכיוני

  

לא קיימת תוכנה ייעודית לניהול הארכיון . ניהול הארכיון אינו ממוחשב: ממצא  - 

 . ואין עמדת מחשב בארכיון

  

כולל תוכנה ייעודית לניהול ארכיון , מומלץ למחשב את פעילות הארכיון: המלצה  - 

 . כיוןוהצבת מחשב במשרד האר

  

 

  

,  1957 –ח "התשי, )תנאים לאישור ארכיונים ציבוריים והסדרים לניהולם(תקנות הארכיונים  

אופן ניהול הארכיון הציבורי ותנאי סף להפיכת , מגדירות מי מאשר ארכיון כארכיון ציבורי

  . ארכיון לארכיון ציבורי

  

מכאן לא חלות עליו החובות של ארכיון , ארכיון עיריית ערד אינו ארכיון ציבורי כמוגדר בתקנות

  . ציבורי
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 מבנה ארגוני ארכיון העירייה תקציב ו 5.1.6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 מנהלתעם יציאת , משרה התקבלה לעבודה לפני כשלוש שנים 40% -מועסקת בהעובדת הארכיון 

  ). משרה 100% -עבדה ב(הארכיון הקודמת לפנסיה 

  

  : אוגדן העיסוקים של משרד הפנים מגדיר שני תפקידים בנושא ארכיון העירייה 

 .מנהל ארכיון ואחראי על ניהול רשומות .1

 .עובד ארכיון וניהול רשומות .2

  

  

  : פרוט התפקידים 

  

 .)התפקיד אינו מוגדר בחקיקה( מנהל ארכיון ואחראי על ניהול רשומות .1

  

והמגנזות במטרה ליצור מאגר ידע , מערכת הרשומות ברשות, כיוניםניהול כללי של האר: יעוד 

  .פועלה הארגוני ותולדותיה, מהימן ונגיש אודות פעילות הרשות המקומית

  

  : תחומי אחריות 

 .גיבוש וניהול תוכנית העבודה לרבות תקציב הארכיון  .א

 ).בתי ספר, תאגידים, חברות בת(ניהול הרשומות ברשות וביחידות הסמך   .ב

 .ול מערך הגניזהניה  .ג

 .ניהול מאגר החומר הארכיוני הנמצא בארכיון והנגשתו לציבור  .ד

 . ניהול עובדי הארכיון  ועובדי הרשומות והמגנזות ברשות  .ה

  

בעירייה לא מונה מנהל ארכיון ואחראי על הרשומות מוסמך ובעל השכלה : ממצא  - 

 .כמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים

 

 שמנהלת משאבי אנו

 עובדת הארכיון 
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ארכיון  הביא להתנהלות ללא קביעת מדיניות לניהול אי מינוי מנהל : ממצא  - 

 . כתיבת נהלי עבודה והטמעתם ברשות, רשומות כתובות ואלקטרוניות

  

אי מינוי מנהל ארכיון  הביא להתנהלות לא מוסדרת של כל נושא קליטת : ממצא  - 

על  מגורם מקצועי מוסמך בקרהמאחר ולא קיימת , חומר ארכיוני מהמחלקות

 .ואין כל פעילות יזומה לתיעוד והנגשת תולדות הרשות ותושביה עובדת הארכיון

  

מומלץ למנות מנהל ארכיון בעל השכלה וידע מתאימים לניהול הארכיון : המלצה  - 

 ).בעירייה יש עובד אשר עבר הכשרה מקיפה בנושא ניהול ארכיונים ומידע(

  
מערכת  נמצא כי בניגוד להגדרות תפקיד מנהל הארכיון לא אופיינה:  ממצא  - 

 ).'בתי ספר וכד, ל"חכ(ממוחשבת לניהול מידע ורשומות ברשות וביחידות הסמך 

הנושא לא הוגדר : תגובת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון 

  .בתחום תפקיד המחלקה

  .התגובה אינה סותרת את הממצא:התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

  

כוש מערכת לניהול רשומות של הרשות ושל מומלץ לקבוע מדיניות ולר: המלצה  - 

 ).'בתי ספר וכד, ל"חכ(יחידות הסמך 

  

  

  

 

  .)התפקיד אינו מוגדר בחקיקה( עובד ארכיון וניהול רשומות .2

  

  . תפעול הארכיון ומערכת ניהול הרשומות בארגון: יעוד 

  

  : תחומי אחריות 

 .ניהול רשומות ברשות וביחידותיה בטרם הגעתן לארכיון או למגנזה  .א

 .טיפול בחומר ארכיוני עם הגיעו למגנזה ולארכיון  .ב

 . מתן שירותי ארכיון  .ג

   

  

נושאים , אחוז המשרה של עובדת הארכיון אינו מספיק לניהול ארכיון ראוי: ממצא  - 

, דבר שיכול להביא לאובדן נתונים שחובה לשומרם, רבים נשארים לא מטופלים

חשב של החומר הארכיוני ואחסונו ידני וממו, רישום ראשוני ומפורט, לדוגמא סידור
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או ביצוע העתקה והמרה של חומר ארכיוני לצרכי , בהתאם לתקנים המקצועיים

 .גיבוי והנגשה

 

ן ראוי ובהתאם ויש לנתח את משימות עובדת הארכיון  לשם קיום ארכי: המלצה  - 

 . לכך להגדיר את אחוז משרתה

 

, עובדת הארכיון שנקלטה, יםן העיסוקדבניגוד לתנאי הסף המוגדרים באוג:  ממצא  - 

וכן לא הייתה , או ידע בנושא ניהול ותפעול ארכיון/תה בעלת כל ניסיון וילא הי

עברה הכשרה ביסודות הארכיונאות רק שנה לאחר (בעלת כל השכלה בנושא 

 ).קליטתה לעבודה

, למספר מכרזים לתפקידים  בספריה להם נדרשת השכלה מקבילה: תגובת המבוקר 

ולכן . או להיקפה, בוודאי לא לרמת המשרה שאושרה.  כלל מועמדיםלא נמצאו 

 .נבחרה עובדת בעלת השכלה אקדמאית שניתן להכשירה בהמשך

  .תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 
  

, מורשה/מומלץ לאפשר לעובדת הארכיון לגשת לקורס ארכיונאי מוסמך: המלצה  - 

 .דן העיסוקיםכמוגדר באוג

  

בעוד , 2012עובדת הארכיון הנוכחית החלה עבודתה בארכיון בנובמבר : ממצא  - 

 .2012מנהלת הארכיון אותה החליפה יצאה לגמלאות באפריל 

מאחר והעובדת המחליפה הייתה בחופשת לידה בתקופת הפרישה : תגובת המבוקר 

ר את החפיפה סוכם עם העובדת הפורשת כי תעבי, של העובדת הותיקה לפנסיה

  . כאשר מחליפתה תחזור מהחופשה

מאחר וגם חופשת לידה וגם פרישה של :  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

היה ניתן להיערך לחפיפה מראש ולא , הינם אירועים צפויים חודשים מראש, עובד

 .בדיעבד

  

ד במיוחד כאשר העוב, מומלץ לקיים חפיפה מסודרת בכל תפקיד בעירייה: המלצה  - 

  ). במקרה זה יציאה לגמלאות(העוזב אינו ממשיך לעבוד בעירייה 
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בלבד לשנה בשנים ₪  2,500משרה עמד על  40% -תקציב הארכיון מעבר לרכיב שכר העובדת ב

  . ימש בעיקר לרכישת מוצרי אחסון ועגלת שינועוש 2014-2015

  

, בלבד₪  2,500עמד על  2014,2015ב ארכיון העירייה לשנה בשנים תקצי: ממצא  - 

 .סכום שאינו מאפשר שיפור התנהלות ארכיון העירייה

 

אינם מאפשרים ביצוע , אחוז משרת עובדת הארכיון והתקציב האפסי: ממצא  - 

 : פעולות לקיום ארכיב על פי חוק 

  .כך אין אפשרות למחשב את הארכיב ולנהל רשומות על פי חוק

כולל אחסון בחברות (כך אין אפשרות לסרוק מסמכים ולחסוך במקום אחסון 

  ).כפי שקורה היום, פרטיות בתשלום

  .כך אין אפשרות לפתח ארכיון נגיש

כך אין אפשרות לבצע ביעור מסודר של מסמכים שעל פי חוק אין חובה לשמור 

  .אותם

  . כך לא ניתן לרכוש תוכנה לשמירת רשומות אלקטרוניות כולל דואר אלקטרוני

  

אם את הפעולות שיש לבצע בארכיון העירוני על מומלץ לבחון ולתקצב בהת: המלצה  - 

 .מנת להפעילו ברמה נאותה ועל פי דרישות החוק והגנז

  

  

  

  

  

  

  

 ניהול הארכיון 5.1.7

 

  . חומרים ישמרו ואיפה יאוחסנו כאמור בפועל כל מחלקה מחליטה אילו

, מעבר לארכיון העירייה בו שמורים חומרים בעיקר ממחלקת משאבי אנוש והלשכה משפטית

בעוד מחלקות אחרות , הגזברות להוציא את החומרים לשמירה באתר של ספק חיצוני בחרה

  .שומרות את החומרים בתחומי המשרדים

  

הליך מחשוב החומרים נמצא בחיתולים ומבוצע על תוכנה , ארכיון העירייה מנוהל עדיין בנייר

  ).אקסל(לא ייעודית לניהול ארכיונים 
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אין כל תוכנה ייעודית לניהול , על ניירעדיין ומי הארכיון מנוהלים ריש: ממצא  - 

לעיתים רק עיון בתיק עצמו , מכאן קיים קושי רב באיתור מסמכים נדרשים. ארכיון

 .יכול להבהיר את מהות החומר שנשמר בו

 

 .מומלץ לבחון שימוש בתוכנת ניהול הספרייה גם לניהול הארכיון העירוני: המלצה  - 

  

 

  
הפרסום משותף , אחיד לניהול הרשומות ברשויות המקומיותפורסם מפתח תיוק  2009בשנת 

  : על פי הפרסום . לגנזך המדינה ולמשרד הפנים

מפתח התיוק לרשויות המקומיות נועד לקבוע את שיטת הסידור לרשומות המתקבלות   .א

  . והנוצרות בהן

המפתח הינו מרכיב חשוב בניהול הרשומות ומהווה בסיס לארגון הרשומות של הרשות   .ב

  . רה טובה ויעילהבצו

   

נמצא כי ארכיון עיריית ערד אינו מנוהל על ידי מפתח התיוק שהוגדר : ממצא  - 

 .2009לרשויות המקומיות עוד בשנת 

 

מומלץ לעדכן את מפתח הרשומות של ארכיון העירייה  בהתאם למפתח : המלצה  - 

 .2009התיוג האחיד שהוגדר עוד בשנת 

  

 

עברה את הקורס לא מתקבל חומר שאינו מאוגד על פי  הארכיון עובדתמאז ש: ת המבוקר הער

נארז  המחלקה המשפטית ובנוסף התחלנו בתיקון של המצב הקיים לדוגמא חומר של . הנדרש

 .מחדש על פי הכללים

 

מומלץ לקיים מדיניות ברורה והדרכות שוטפות למנהלי ועובדי העירייה : המלצה  - 

 .ן העירייהבנושא שמירת תיעוד בארכיון המחלקות וארכיו

 

ומוציאה חומר , )כשלוש שנים לאחור(מנהלת ארכיון פנימי במחלקות הגזברות גזברות העירייה 

  . ישן יותר לספק חיצוני לשרותי ארכיב

כמו כן אין כל , או מעקב של עובדת הארכיון בעירייה/הגזברות מתנהלת בנושא ללא כל הדרכה ו

  . הול ארכיוןמודעות בגזברות לכללי גנזך המדינה בנושא ני
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שנים  3עד , מחלקת הגזברות בעירייה מנהלת ארכיון באופן עצמאי: ממצא  - 

זאת ללא כל , במחלקות העירייה ומעבר לכך רוכשת שירותי אחסנה מספק חיצוני

 . ידע לגבי הנדרש בדין לניהול ארכיון

הנושא לא הוגדר : תגובת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון 

  .תפקיד המחלקהבתחום 

  .התגובה אינה סותרת את הממצא:התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

 

 

מומלץ שעובדת הארכיון ומחלקת הגזברות יפעלו להפיכת ארכיון הגזברות : המלצה  - 

 . כמוגדר בדין

  

, גזברות העירייה מעולם לא פעלה לביעור חומר שנשלח לארכיב החיצוני: ממצא  - 

מבחינת הגדרות , איזה תקופה יש לשמור את החומראין כל ידע במחלקה לגבי 

עלות שירותי (מכאן מתקיים תשלום עודף על שמירת נתונים שניתן לבער . הגנז

 ).₪ 30,641עמדה על  2015הארכיון בשנת 

  

, מומלץ להסדיר את נושא משך שמירת החומר שהועבר לארכיב החיצוני: המלצה  - 

מחינה משפטית והן מבחינת הגדרות גנזך הן (ולבער חומר לא רלוונטי שניתן לבער 

  ).המדינה

  

 –ו "התשמ, )ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(תקנות הארכיונים 

  . מגדיר את הכללים והתנאים לביעור רשומות,  1986

  : ביעור רשומה יכול להיות מאושר כאשר 

 .עבר הזמן שחובה על פי הדין לשמור אותה  .א

 .סוימים באישור לאחר שצולמה במיקרופילםבמקרים מ  .ב

לתקנות העדות ) 1)(א(א3לפי סעיף (במקרים מסוימים לאחר שהרשומה נסרקה למחשב   .ג

 (*)).1969 –ל "התש) העתקי צילומים(

  

  

  " 1969-ל"התש, )העתקים צילומיים(לתקנות העדות ) 1)(א(א3סעיף " -(*) 

  ) ה"תיקון התשס(סריקה ממוחשבת .       א3

ישמש ראיה לכאורה בהליכים משפטיים , מסמך סרוק של מסמך שבוער מקורו) א(

  : אם נתקיימו בו התנאים האלה

הסורק אישר שהמסמך נסרק מהמקור בשלמותו ונלווה לקובץ המחשב מידע ) 1(

  ; המציין שהוא תוצר של סריקה ממוחשבת

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

215 

 

עובדה שמצד אחד יכולה  ,בעיריית ערד לא בוצע ביעור רשומות על פי התקנות בשנים האחרונות

להביא לבזבוז כספים בשמירת רשומות שאינן צריכות להישמר ומצד שני אובדן רשומות שחובה 

  .  עדיין לשמור

  

  

נושא ביעור רשומות לא טופל בשנים האחרונות בהליך מסודר בארכיבי : ממצא  - 

ת בשמירת רשומו משאבים  יכולה להביא לבזבוז ש התנהלות . ומחלקות  העירייה

במקרה של ספק חיצוני לשירותי  כספיםמקום בארכיון ו( שאינן צריכות להישמר

 . מאחר וכל מחלקה פועלת כהבנתה, ומצד שני אובדן חומר שחובה לשמור.  )ארכיב

בשלב זה התמקדנו בשיפור התנאים הפיזיים על מנת למנוע השמדת : ת המבוקר הער

  .הנתונים בארכיון

  

כן מומלץ להגדיר , ביעור מסודר של ארכיוני העירייהמומלץ לבצע הליך : המלצה  - 

 . למחלקות העירייה כיצד לנהוג בארכיב הנמצא במחלקה

  

 

  

  

  

  

  

  

 מבני הארכיון בעיריית ערד 5.1.8

  
  

מעבר למתחמים המצויים , במתחם מבני העירייה מצויים שני מתחמים לשמירת חומר ארכיוני

  . תבכל מחלקה ולמסמכים המוצאים לחברת גניזה חיצוני

  

גם שני המתחמים המנוהלים על ידי , אין כל הנחיה מסודרת לאופן שמירת המסמכים באופן פיזי

מגדיר (אחראית הארכיון לא מסודרים ולא מנוהלים בהתאם למדריך לאחזקת רשומות בארכיון 

או על פי תקן , ) 'מניעת פגיעת מזיקים וכד, תנאים סביבתיים, אריזה, טיפול בחומר ארכיוני

מגנזות הינם מבנים המיועדים לאחסון רשומות ומסמכים . (מגנזות וארכיונים – 5092לי ישרא

ואילו ארכיונים הם מבנים המיועדים לאחסון רשומות לטווח זמן של . שנה 20לטווח זמן של עד 

מערכותיה  ,על המבנה שלה ועל כלל מרכיביה, התקן עוסק במיקום המגנזה, שנה 20 –למעלה מ 

מכסה את התחומים ו המאפשרות את תפקודה ובטיחותהוות על פעולות הנדרש וכן, ומתקניה

בטיחות , תשתיות, פנים המגנזה ,שלד ומעטפת בניין, תנאים סביבתיים חיצוניים –הבאים 

  . )וביטחון
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אין כל מודעות וניהול מדיניות לכללי אחזקת רשומות בארכיון מבחינה : ממצא  - 

דבר שעלול להביא לאובדן חומר , מדריך ייעודיתנאים סביבתיים שהוגדרו בתקן וב

 . ארכיוני

על אופן תיוק ושמירת הרשומות וניתנות  כיום יש הקפדה, כאמור :ת המבוקר הער

 .הוראות מתאימות למחלקות

  

 

במתחמי , מומלץ להגדיר מדיניות לגבי אופן שמירת מסמכי הארכיון: המלצה  - 

ל הספק החיצוני אליו מועברים בכל מחלקה ומחלקה וכן אצ, הארכיון בעירייה

 .מסמכי מחלקת הגזברות בשנים האחרונות

 

בסיור במתחמי הארכיונים בעירייה נמצא כי העירייה אינה עומדת לפחות : ממצא  - 

בחלק מהכללים הקובעים  את התנאים הסביבתיים האופטימליים לשמירה על 

רצפה ומקירות לדוגמא הצבת ארגזים לא במרחקים המוגדרים מה, מסמכי הארכיון

 ).לדוגמא בהצפה(מצבים שעלולים לאובדן חומרים , אי כיסוי חלונות, המתחם

 

נמצא כי , עקב אי ניהול הרשומות וביעור רשומות שאין חבה לשומרן: ממצא  - 

, מיצה את כל השטח הניתן לאחסון, המתחם העיקרי לאחסון רשומות ארכיון

 . ביםוהמתחם החדש שנפתח צפוי להתמלא בחודשים הקרו

 

רים שואינם מאפ, נמצא כי מתחמי הארכיון אינם עומדים בכללי הנגישות: ממצא  - 

 . גישה לאנשים עם מוגבלויות

 

על מנת לפנות , מומלץ לבצע טיפול מקיף במתחמי הארכיון של העירייה:  המלצה  - 

מקום לרשומות חדשות ועל מנת לאפשר את התנאים הסביבתיים המתאימים 

 . ומותביותר להגנה על הרש
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 הוראות ניהול רשומות אלקטרוניות 5.1.9

  

  

  .מבוא לניהול אלקטרוני של רשומות –פרסם גנזך המדינה חוברת בשם אבן פינה  2009בדצמבר 

  : בין היתר הגדירה החוברת את הנושאים הבאים 

כצעד ראשון , הכריז גנזך המדינה על פרויקט אבן פינה , עד ליישום אסטרטגיה כוללת .1

מטרת הפרויקט היא יצירת . לניהול אלקטרוני של רשומות במוסדות המדינהבדרך 

שמירה וניהול שוטף של מסמכים אלקטרוניים עבור , כללים והנחיות בסיסיים ליצירה

וכבסיס להערכות גנזך המדינה לקליטת הפקדות , משרדי הממשלה ומוסדות המדינה

 .ולשימורן בגנזך, אלקטרוניות של רשומות

מידע רשום המאוחסן על מצע מגנטי שהוצהר כרשומה : טרונית היא רשומה אלק .2

בנוסף מתבצעים עליו . ארגונית ואין יותר אפשרות לשנותו אלא בתנאים מבוקרים

הרשומה האלקטרונית לעיתים . תהליכי בקרה המבטיחים את המקוריות שלו לאורך זמן

ר שעבר דיגיטיזציה מקורה בחומר שנוצר בסביבה האלקטרונית ולעיתים מקורה בחומ

 ). 'קלטת וכו, נייר(ממדיית המקור 

הודעות דואר , תמונות, רשומה אלקטרונית יכולה לכלול פורמטים כגון מסמכים .3

המפרט , על הרשומה לכלול מטה דאטה. 'קטעים אור קוליים וכו, קטעי שמע, אלקטרוני

 . מידע על היווצרותה ועל תהליכים שונים שעברו עליה

 :הול אלקטרוני של מסמכים לבין ניהול אלקטרוני של רשומות ההבדל בין ני .4

ניהול ושיתוף מסמכים , אחסון, מהוות אמצעי לקליטה: מערכת לניהול מסמכים   .א

מערכות אלה אינן מתייחסות לכלל ההיבטים . ומאפשרות גישה קלה למסמך

 .ולמסמכים השמורים אין ערך של מקור. ההנחיות והתקנות בנושא, המשפטיים

, מדיניות, מיועדת לספק לארגון עדות מהימנה על פעילויות: רכת לניהול רשומות מע  .ב

כאשר התוכן נדרש לארגון ומשמש כעדות , ומטרות הארגון, נהלים, החלטות

בנוסף מערכות אלה מספקות מידע בהיר ומנחה לגבי מה נדרש לשמור ומה . לפעילותו

 . וגם רשומות אלקטרונייםמערכות אלה מאפשרות לנהל גם מסמכים . אפשר לבער

התפקיד והמטרות של רשומות הנייר והרשומות האלקטרוניות הינם , כמחזור החיים .5

הן רשומות הנייר והן הרשומות האלקטרוניות מרכיבות את הזיכרון הארגוני . זהים

 . המתעד את פעולות הארגון

  

יהול לא קיימת בעיריית ערד מערכת ניהול רשומות כמוגדר במבוא לנ: ממצא  - 

 . מות שכתב גנזך המדינהואלקטרוני של רש

הנושא לא הוגדר : מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון  הערת

 .בתחום תפקיד המחלקה
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מומלץ לבחון הקמת מערך ניהול רשומות אלקטרוניות שיחליף את ארכיון : המלצה  - 

  . העירייה מנייר

  

  , "אבן פינה"תחת השם , ות לניהול דואר אלקטרוניפרסם גנזך המדינה חוברת הנחי 2010באפריל 

  :שם הוגדר בין השאר כי 

ניהול הודעות דואר אלקטרוני הינו חלק בלתי נפרד מניהול הרשומות ומשמש ככלי מרכזי  .1

 .להחלפת מידע ארגוני וקבלת החלטות במוסדות המדינה

ינן רשומות ה, הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו או התקבלו במהלך פעילות ארגונית .2

השייכות למדינה וחייבות להישמר בהתאם לדרישות הארגון ולתקנות הארכיונים בדבר 

ביעור חומר ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות ולהנחיות בדבר החזרת 

 . חומר ארכיוני

 : דוגמאות להודעות דואר אלקטרוני שהן רשומות  .3

טכני בארגון והיא אינה טיוטא /יאם ההודעה נוצרה במסגרת ביצוע תפקיד מינהל  .א

 ).בין אם אתה מקבל ההודעה או יוצר ההודעה(

אם זה העותק היחיד של הודעת הדואר האלקטרוני והיא קשורה לתחומי פעילות   .ב

 .הארגון ואינה טיוטא

אם ההודעה נוצרה מחוץ לארגון ומחייבת פעולה או התייחסות שלך במסגרת   .ג

 .טיוטאטכני בארגון ואינה /תפקידך המנהלי

 :דוגמאות להודעות דואר אלקטרוני שאינן רשומות  .4

 .מחלקה/הודעה אישית או דואר זבל או הודעה שהופצה לכלל הארגון  .א

 ).יכולה בעתיד להפוך לרשומה(טיוטא חסרת חשיבות שלא הופצה   .ב

 .טכנית/הודעה שאינה נדרשת לארגון ואינה משמת כעדות לפעילות מנהלית  .ג

או כהעתק של התכתבות ללא צורך בפעולה ישירה הודעה שנשלחה אליך לידיעה   .ד

 .שלך

 .יש להתייעץ עם מנהל הרשומות בארגון, כאשר קיים ספק האם ההודעה היא רשומה .5

 

לא נקבעו בעירייה , בניגוד להנחיות ניהול דואר אלקטרוני של גנזך המדינה: ממצא  - 

 . האלקטרוניות מדיניות ונהלים לניהול ההודעות

הנושא לא הוגדר : אנוש האחראית על עובדת הארכיון ת מנהלת משאבי ההער

 .בתחום תפקיד המחלקה

  

כולל הטמעה והדרכה של העובדים , מומלץ לקבוע מדיניות ונהלים: המלצה  - 

  . ליישום ניהול הודעות אלקטרוניות
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דוגמא משנת הביקורת למחיר אותו משלמת העירייה על אי ניהול מדיניות ונהלים לניהול 

  : קטרוניות ההודעות האל

  

, ל חדש"ל העירייה בחמש השנים האחרונות ומונה מנכ"עזב את תפקידו מנכ 2015במהלך שנת 

הפיץ מספר הודעות אלקטרוניות בהן הגדיר נוהלי , ל היוצא"במהלך השנים בהן כיהן המנכ

  .2011-2014זאת בהמשך להליך תיקון ליקויים שהועלו בדוחות מבקר העירייה בשנים , עבודה

  

והאחזקה , הביצוע, קר ההוראות המנהליות עסקו בממשקי העבודה בין מחלקות ההנדסהעי

  :לאור המציאות כי חוסר התקשורת בין המחלקות גרמה לנזקים שונים לעירייה כגון , בעירייה

 .תכנון לא מיטבי של פרויקטים -

 .ביצוע פרויקטים ללא התחשבות ביכולת מחלקת האחזקה לתחזק אותם -

הגדרות בחוקים שונים / ים ללא התחשבות בצרכי מחלקות אחרותביצוע פרויקט -

 .עליהם אחראיות מחלקות אחרות

 .עיכוב אישור תשלום חשבונות קבלנים לתקופה של חודשים מביצוע העבודה -

 . אי ידוע הנהלת העירייה על קשיים מול קבלנים בביצוע עבודות -

  

לשם כך הוציא סדרת , אות לעילל העירייה היוצא החליט על התנהלות למניעת הדוגמ"מנכ

  : לדוגמא , הוראות בדואר אלקטרוני למחלקות העירייה

ותוך כדי , חיוב הצגת הפרויקטים לכלל המחלקות הרלוונטיות משלב התכנון -

התחשבות בחוקים ובצרכים עליהם , זאת לשם מניעת טעויות תכנון, העבודה

 .אחראיות מחלקות אחרות

זאת לשם קיום גישור ככל האפשר , להנהלת העירייההודעה על כל סכסוך עם קבלן  -

 . בין הקבלנים למפקחים מטעם העירייה

זאת לשם מניעת מצב בו , ימים 45מעל , הודעה על עיכוב אישור לתשלום חשבון קבלן -

 . קבלנים לא יקבלו את התשלום המגיע להם בזמן סביר

  

שהוציא והורגש שיפור כלשהו  ל היוצא נאכפו ההוראות"בשנים האחרונות כל עוד כיהן המנכ

כאמור על פי הגדרות הגנז הודעות אלה יש לשמור כחלק . בהתנהלות הממשקים בין המחלקות

  .ממש כמו נהלים שהוגדרו בנושאים שונים, מארכיון העירייה

  

ל הקודם כך שהעירייה חזרה להתנהל בנושא "הופרו כל הוראות המנכ, ל "בפועל עם חילופי המנכ

כפי , צורת התנהלות העלולה לגרום לעירייה נזקים כספיים ותדמיתיים, טביתבצורה לא מי

  . בנושא התנהלות בפרויקטים 2011,2012,2013,2014שתואר בדוחות מבקר העירייה לשנים 

  

לאור חוסר המדיניות של שמירת . ל העירייה"וחלף מנכה 2015בשנת : ממצא  - 

וצא שבאו לתקן ליקויים שעלו ל הי"הוראות המנכ, רשומות כהוראת גנזך המדינה
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עקב כך . הפסיקו להתקיים, בביקורת על התנהלות העירייה בפרויקטים הנדסיים

 . עלולה העירייה לספוג נזקים כספיים ותדמיתיים

 

אף ביתר שאת , ל הקודם ולאכוף אותן"יש לאשרר את הוראות המנכ: המלצה  - 

  .ל היוצא בתפקידו"מהאכיפה כאשר עדיין שימש המנכ

   

בפועל , נמצא כי בארכיון העירייה נמצא תיעוד לקיום נהלים עירוניים: מצא מ - 

 .מאחר ולא היה ידוע על נהלים קיימים, לאחרונה נשכר יועץ לכתיבת נהלים

  

את הנהלים הנמצאים בארכיון ולבדוק את הרלוונטיות  אתרמומלץ ל: המלצה  - 

  . זאת על מנת לחסוך בהוצאות על כתיבת נהלים, שלהם כיום
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 ארכיון ניהולי מול ארכיון היסטורי 5.1.10

  

בו יתויק החומר שיש לשמור (בהתאם להנחיות הגנז על העירייה לנהל ארכיון היסטורי 

  ). שמירת חומר שאפשר לבערו לאחר תקופה(ומגנזה ) לצמיתות

  

ובנוסף , ארכיון  היסטורי ומגנזה מסודרת הם כלים חשובים לניהול תקין של רשומות הרשות

ארכיון היסטורי . רים בתוכם את המידע העיקרי אודות היסטוריית היישוב ומורשתוהם אוצ

  . למבקרים וחוקרים, פעיל צריך שיהיה פתוח לקהל ושיהווה מוקד משיכה לתושבים

  

לשם כך , ביקש גנזך המדינה לבצע מיפוי מצב החומר הארכיוני ברשויות המקומיות 2011בשנת 

  .ין את הפרטים בנושא ארכיון העירייההפיץ שאלון לרשויות בו יש לצי

  

בעלת וותק , )2012יצאה לגמלאות בשנת(משרה  100% -ארכיונאית העירייה עבדה ב 2011בשנת 

  . בוגרת קורס ארכיונאות, שנים בתפקיד 10של 

  

הפרדה כזו לא , על פי הדיווח שהועבר לגנזך מתקיימת הפרדה בין ארכיון היסטורי למגנזה

  . כיון הנוכחיתמוכרת לעובדת האר

  

כאילו מתקיימת בעירייה , 2011ביגוד לדיווח העירייה לגנזך המדינה בשנת : ממצא  - 

 .לאחראים על הארכיון כיום לא ידוע דבר בנושא, הפרדה בין ארכיון היסטורי לגנזך

 

מומלץ להבהיר את נושא הארכיון והמגנזה מול הארכיונאית שיצאה : המלצה  - 

 .המצב לאשורועל מנת להבין את , לפנסיה

  

ארכיון ",  הקובעת כי ארכיון היסטוריבניגוד להגדרת גנזך המדינה לגבי : ממצא  - 

, היסטורי פעיל צריך שיהיה פתוח לקהל ושיהווה מוקד משיכה לתושבים

 .לא מתקיים ארכיון כזה בעיריית ערד, " למבקרים וחוקרים

  

, ון היסטורי ומגנזהמומלץ לבחון את המסגרת הנכונה להקמת וקיום ארכי: המלצה  - 

ושימור ההיסטוריה של העיר , לשם הבטחת קיום ניהול תקין של רשומות הרשות

  . ומורשתה
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 – 2מטרת ביקורת מספר  5.2

  .בחינת התנהלות שוטפת הספרייה הציבורית העירונית 

  

 תאור הנושא –כללי  5.2.1

  

  . ירייהס ופועלת תחת מחלקת החינוך בע"הספרייה העירונית בערד שוכנת במבנה המתנ

  

מעבר לשירותי השאלת , באופן מסורתי הספרייה העירונית מהווה עוגן תרבותי מרכזי בעיר

אפשרות שימוש בעמדות , השאלת סרטים, הספרייה מקיימת אירועי תרבות, טאבלטים/ספרים

. פקסימיליה, כריכה, צילום, הדפסה: ושירותים שונים כגון , מחשב מחוברות לאינטרנט

מחלקת , מחלקת הרווחה, קיימים שיתופי פעולה עם היחידה לאיכות הסביבה במסגרת הפעילות

  .האירועים ומחלקת החינוך בעירייה

  

במסגרת זו זוכה בין השאר לתקצוב , הספרייה העירונית בערד היא ספרייה ציבורית על פי חוק

למעט (על פי החוק שירותי הספרייה ניתנים חינם לכל דורש , ישיר ממשרד התרבות והספורט

  ).שירותים מיוחדים

  

ל על "י גולן ז"זכתה הספרייה הציבורית ערד בפרס הספרייה המצטיינת על שם ק 2013בשנת 

  . פעולות שיווק ופרסום הספרייה

  

אך , אלא בבעלות הסוכנות היהודית, ס בו שוכנת הספרייה אינו בבעלות העירייה"מבנה המתנ

  . במתחם הספרייה לא קיים כל מסמך המעגן את זכויות העירייה

  

ס בשלוש "מכספי העירייה לטובת שיפוץ מבנה המתנ₪ מיליון  15לאור הקצאת סכום של מעל 

היה לדעת הביקורת מן הראוי לעגן את , )כאמור אינו מבנה של העירייה(השנים האחרונות 

כגון מתחם הספרייה ומתחם מרכז (ס השונים "זכויות השימוש של העירייה במתחמי המתנ

  ). 2010-2011ראה דוח מבקר העירייה לשנים  –רים המבק

  

חדרי ישיבות וככל , כמו כן מן הראוי היה לקבל זכות שימוש על פי דרישה של אולם האירועים

ישיבות ואף , העירייה סובלת ממחסור בחללים  לקיום אירועים(האפשר גם של משרדים 

  ).משרדים לעובדים

  

, ס אשר שייך לסוכנות היהודית"נה המתנבהספרייה העירונית שוכנת במ: ממצא  - 

 .זאת ללא חוזה שכירות

מומלץ לעגן ולקבע בכתובים את מעמד הספרייה העירונית במבנה : המלצה  - 

 . ס השייך לסוכנות היהודית"המתנ
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. ס והחברה המפעילה אותו הינם בשליטת הסוכנות היהודית"מבנה המתנ: ממצא  - 

הוגדר כי , ס"הקמת מבנה המתנ המגדיר את התנאים של 1969בהסכם משנת 

.  קרי את פעילות החברה בשליטת הסוכנות, ס"הרשות תממן את כל פעילות המתנ

אין במסמך ההקמה כל התייחסות לשימוש העירייה בחלק מהמבנה לצורך ספרייה 

 ). כאמור הספרייה היא פעילות עירונית ללא קשר לסוכנות(

  

לגבי מימון ) שנה 45(היסטורי מומלץ לבחון את משמעות ההסכם ה: המלצה  - 

 . פעולות המרכז הקהילתי ולפרוט אותו לפרטים הרלוונטיים לפעילות כיום

  

₪ מיליון  15 -למעלה מ העירייה הקצתה) 2012-2015(בשנים האחרונות : ממצא  - 

, )כון ומפעל הפיס שהועברו לעירייהמימון משרד השימ(ס "לשיפוץ מבנה המתנ

לגבי בכתב לא הושגה כל הבנה , בבעלות העירייהס אינו "למרות שמבנה המתנ

חלף דמי שכירות : לדוגמא ( שיפוץ המבנההעברת הכספים להתמורה לעירייה מ

או זכויות שימוש באולם המופעים אשר מהווה חלק מהשיפוץ , עבור הספרייה

 . )'וכד

  

מומלץ לעגן , ס"לאור ההשקעה הכספית המשמעותית במבנה המתנ: המלצה  - 

ס השייך לסוכנות "ובים את מעמד הספרייה העירונית במבנה המתנולקבע בכת

וכן את השימוש , כמו גם את מתחם מרכז המבקרים הנמצא במעמד זהה, היהודית

 . ס"של העירייה באולם האירועים ובחדרי הישיבות במתנ

  

מנהל הספרייה לא היה מעורב כלל בהחלטות לגבי אופן השיפוץ שמימנה : ממצא  - 

 :ס "נה המתנהעירייה במב

  

כך שמקבלי , כך לא בוצע סקר נגישות מבנה בספרייה לפני השיפוץ הכללי  .א

 . ההחלטות לא היו מודעים כלל לחובות חוקי הנגישות בנושא

ללא כל , ס"כך במסגרת השיפוץ נלקח מהספרייה מחסן שהיה במתחם המתנ  .ב

כיום מאוחסן החומר במחסן של העירייה (הודעה מראש או הסדר חלופי 

 ).תחם אחרבמ

ללא כל תאום , במסגרת השיפוץ הוגבהה הרצפה ברחבת הכניסה לספרייה, כך  .ג

נושא שלא תוקצב , הגבהת הרצפה חייבה את החלפת דלת הספרייה. מראש

כך שחודשים לאחר הגבהת הרצפה נאלצו להניח אחרי פתיחת דלת , מראש

 .תזאת עד להחלפת הדל, הספרייה קרשים על הרצפה לאיפוס גובה הרחבה

דבר שהחזיר , במסגרת השיפוץ בוטל מונה החשמל הנפרד של הספרייה, כך  .ד

את הויכוחים לגבי גובה השתתפות הספרייה בהוצאות החשמל הכלליות של 

 .ס"המתנ
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כך שכיום היא , במסגרת השיפוץ ביטלו את מערכת החימום של הספרייה, כך  .ה

ס "המתנהפעלת המערכת בסמכות מנהל , ס"חלק ממערכת החימום של המתנ

 . דבר היוצר חיכוכים כאשר החימום בספרייה לא מספיק

הופנו לטיפול , נזילות מגג הספרייה כתוצאה משיפוץ גג המבנה הכללי, כך  .ו

 .מחלקת האחזקה של העירייה שלא הייתה מעורבת כלל בשיפוץ

לא ניתן לקיים סדנאות (לא נפתרה בעיית חוסר בכיתת לימוד בספרייה , כך  .ז

 ).אחר וכיום הכול בחלל אחד משותףבשעות הפעילות מ

כאשר כלל העובדים , לא נפתרה בעיית החוסר במשרדים בספרייה, כך  .ח

 .  משתמשים בחדר אחד

יש להגדיר במדויק ולתקצב בהתאם מי נותן שירותים לספרייה : תגובת המבוקר  -

 . בתחום תחזוקת המבנה

נה שהמבנה לא מחלקת אחזקה ומנהלה הנוכחי מסרבים לטפל בתשתיות המבנה בטע

לדברי   -כך לא ברור מי אחראי על מערכת המיזוג של הספרייה. שייך לעירייה

כך לא ברור מי אחרי . ס העירייה"ס ולדברי המתנ"מחלקת האחזקה  המתנ

  . ס העירייה"ס ולדברי המתנ"לדברי  מחלקת האחזקה  המתנ - לתחזוקת הגג 

יבדוק ויבחן מחדש את נושא עם סיום השיפוץ יש להקים צוות ש: תגובת המבוקר  -

  .ס "גובה התשלומים שהספרייה מעבירה למתנ

    

  

  

כולל , ס לעירייה"קבוע מדיניות פעולה עתידית בנושא היחסים בין המתנלדעת הביקורת יש ל

ס הנמצאים בשימוש גורמים עירוניים "עלויות כספיות והסדרת מעמדם של המתחמים במתנ

כמו כן יש לבצע חשיבה לגבי האופן הראוי ביותר למימון ). כגון הספרייה ומרכז המבקרים(

ההתנהלות באמצעות הסכם קניית השירותים , ס על ידי העירייה"הפעילות השוטפת של המתנ

  . מבחינת איזה שירותים נקנים וכיצד יש לאמוד אותם, הקיים היום אינו ברור דיו
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 סקירת חקיקה מחייבת להתנהלות הספרייה 5.2.2

  

הנחיות לספריות ציבוריות בפיקוח ובסיוע משרד התרבות  –על ידי משרד המדע בחוזר שפורסם 

הוגדרו כללים מסוימים לניהול ספריות ,  2008מינואר , ")המשרד" -ו" החוזר"להלן (והספורט 

בחרתי בביקורת לבחון את ההתנהלות לעומת , אך מאחר והחוזר אינו נאכף בפועל, ציבוריות

  . ולא בכללים המוגדרים בחוזר המשרד ההגדרות בחקיקה המחייבות

  

  

  : מגדיר בין השאר  1975- ה"התשל, חוק הספריות הציבוריות

, חוק זה בא להסדיר את פעילותן של הספריות הציבוריות לטובת הציבור: מטרה  –. א1סעיף 

בזמינות ובאיכות , במטרה לקדם את החינוך והתרבות בישראל ולהבטיח שירותי ספריה ציבורית

  .לצד אמצעים להבטחת מקורות המימון למימוש מטרה זו, ריםסבי

  

, וכן חומר גראפי, תקליט, סרט, עתון או דבר דפוס אחר, כתב עת, ספר -"  ספר": הגדרה  1סעיף 

מאוחזרים או מופצים , צורה או טכנולוגיה שבהן הם נשמרים, והכל בכל, קולי אחר-קולי או אור

  ; ולרבות בכתב לעיוורים

  .2יה שהיא פתוחה לכל והוקמה לפי סעיף יספר -"  ציבורית יהיספר"

  

יה קיימת של רשות מקומית יהשר רשאי להכיר בספר  - יה של רשות מקומיתיספר:  2סעיף 

  .ומשעשה כן יחול עליה חוק זה, ה ציבוריתיכספרי

  

  .הוכרה כספרייה ציבורית, ס"הספרייה העירונית בערד הפועלת ממבנה המתנ

  

 50%וצר המדינה ישתתף בהחזקתן ובניהולן של הספריות הציבוריות בשיעור כולל של א:  3סעיף 

ובאישור ועדת , בהתייעצות עם שר הפנים ועם הועדה המייעצת, שר האוצר. מסכום הבסיס

יקבע תנאים ואמות מידה לקביעת שיעור ההשתתפות של אוצר , החינוך והתרבות של הכנסת

בין השאר בהתחשב במיקומה הגיאוגרפי של , ריה ציבוריתהמדינה בהחזקתה וניהולה של ספ

  .היהספרי

  

, בתחום השיפוט של כל רשות מקומית הנוגעת בדבר, ספריה ציבורית תספק –שירותים :  6סעיף 

  . לרבות שירותים המאפשרים גישה למאגרי ידע ומידע, שירותים כפי שיקבע בתקנות

  

אולם ניתן לגבות , ספריה ציבורית יינתנו חינם שירותי)  ב"תיקון התשס(תשלומים :  7סעיף 

החזרתם או בשל השחתתם הכל כפי שקבע -תשלומים בשל איחור בהחזרת ספרים או בשל אי

  .השר

  

  " 1978-ט"התשל, )שירותים(תקנות הספריות הציבוריות "
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 --------------------------------------------  

  : תים האלהשירותים  ספריה ציבורית תספק את השירו

  ; ארגון הספרים בספריה) 1(

  ; לבני נוער ולילדים, השאלת ספרים למבוגרים) 2(

  ; יהישימוש בספרים בין כתלי הספר) 3(

  ; לרבות שירות ביבליוגרפי, מתן ייעוץ והדרכה לקוראים בכל הנוגע לשימוש בספרים) 4(

  ; מתן שירותי מידע) 5(

  .יבותארגון פעולות משלימות ופעולות מרח) 6(

  

להלן מספר נתונים על , הספרייה העירונית בערד מספקת את כל השירותים המוגדרים בחוק לעיל

  :  מתוך תוכנת ניהול ההשאלות שבשימוש הספרייהפעילות הספרייה 

  

  2012  2013  (*) 2014  שנה/נושא

  4,596  5,244  5,198  )לפחות פעולה אחת(מספר מנויים פעילים 

  731  560  498  מספר מנויים חדשים

  58,231  56,799  49,057  מספר השאלות ספרים

  9,645  6,775  6,414  מספר השאלות סרטים

  

  .הספרייה נסגרה לחודשיים עקב עבודות שיפוץ 2014בשנת (*) 

  

בין  0.9%ירידה בשיעור (מתוך הטבלא עולה כי מספר המנויים משתנה באופן זעיר לאורך השנים 

בעוד מספר ההשאלות של ספרים וסרטים יורד בשיעור , ) ייםבמספר המנו 2014-ל 2013השנים 

  ). בכמות ההשאלות של הספרים בין אותן השנים 13.63%ירידה של (גבוה מהותית 

  

בכמות ב שנתית של ירידה קיימת מגמה ר, על פי תוכנת ניהול הספרייה: ממצא  - 

 . השאלת הספרים

ספרים  -ה סיבותהירידה קיימת בכל הארץ והעולם מכמ: תגובת המבוקר  -

למרות זאת . זמן פנוי שמנותב למסכים ולא לספר, אינטרנט כמקור מידע, דיגיטליים

 .הירידה בהשאלות לא דרסטית

ני אנו שוקדים בימים אלו על פיתוח שירותים נוספים כגון השאלה של ציוד אלקטרו

ממתינים למעלה משנה לחוות של  -מקרן בידורית מצלמה טאבלט ומחשב נייד(

אין ספק שהספרייה משנה את פניה . וכן השאלת ספרים דיגיטליים)  ועץ המשפטיהי

  .ואין למדוד אותה רק בהקשר של כמות השאלות

על , ומלץ לנתח את הסיבות לירידה בכמות פעילות השאלת הספריםמ: המלצה  - 

מעבר  לשם הגברת הפעילות, מנת לשקול שיווק ממוקד לאוכלוסיות מתאימות

המצאת חוות הדעת פעול ביתר נחישות לכמו כן מומלץ ל  .להשאלת ספרים
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לא סביר כי יש להמתין לחוות דעת מעל , המשפטית בנושא השאלת ציוד אלקטרוני

 . שנה

  

לא קיימים נתונים ומדדים למדידת היקף השימוש של התושבים באמצעי : ממצא  - 

ות מכאן הניתוח לגבי יעילות הפעיל, המדיה האחרים אותם מספקת הספרייה

 . וכמותה הינו חסר

  
בימים אלו יש הערכות דיגיטלית חדשה בעיר ואני מקווה שבסיומה : תגובת המבוקר  -

 .יהיו לנו כלים מדדים 

  

מומלץ להגדיר ולמדוד נתוני שימוש בשירותי הספרייה שאינם השאלת : המלצה  - 

כמות פעילים , כמון שימוש כמות המידע שנצרך באינטרנט, סרטים/ספרים

  . 'השונים וכד במתחמים

  

  

  

  

.  

  : מגמות לפי סוגי ספרים 

  2010  2011  2012  2013  2014  שנה/סוג

  33,301  31,978  29,634  29,005  25,178  סיפורת מבוגרים

  16,934  16,196  15,154  15,018  12,238  סיפורת ילדים

  1,836  2,362  4,111  4,299  4,715  ספרות תורנית ילדים

  5,516  5,036  4,221  3,805  2,907  עיון

  2,209  2,205  2,014  1,786  1,763  סיפורת נוער

  1,615  1,370  1,078  1,039  874  ביוגרפיות

  1,397  1,373  1,174  1,074  899  ספרות תורנית  מבוגרים

  

  . בכל שאר סוגי הספרים קיימת מגמת ירידה לאורך השנים, מכאן למעט ספרות תורנית לילדים

אחר כך ספרות , )מהפעילות 50%מעל (רות למבוגרים עיקר פעילות השאלת הספרים היא ספ

  ).33%-כ(ילדים 
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  :מגמות לפי שפות הספרים והסרטים

  2010  2011  2012  2013  2014  שנה/שפה

  39,473  38,313  36,605  38,327  32,897  עברית

  21,509  20,505  19,058  16,692  14,894  רוסית

  10,324  11,282  10,692  7,234  6,652  אנגלית

  827  636  548  457  267  ספרדית

  427  379  337  339  366  צרפתית

  1,257  1,076  636  525  425  אחר

  

-50% -כאשר הפעילות בעברית מהווה כ, על פי נתוני הטבלא שלוש השפות המובילות הן עברית

, מכלל הפעילות 25% - כאשר הפעילות בשפה הרוסית מהווה כ, רוסית, מכלל הפעילות  60%

אין כמעט פעילות . מכלל הפעילות 15%-10% -כאשר הפעילות בשפה האנגלית מהווה כ, ואנגלית

  . בשפה הערבית

  

  : דף מדיניות פיתוח אוסף הספרייה העירונית ערד מגדיר 

הידע והתרבות בכל , הספרייה שמה לעצמה מטרה לתת מענה לתושבים בתחום המידע .1

 . עי מדיה חדשיםאמצעי המדיה הנמצאים בשוק תוך כדי התעדכנות באמצ

תוך שאיפה לשמור על , פיתוח אוסף הספרייה נעשה על פי עקרונות חופש המידע והביטוי .2

 .זכויות יוצרים

 :חלוקת התקציב הבסיסית  .3

 ).20%עיון , 40%מבוגרים ,  40%ילדים ונוער ( 55%  -ספרים וסרטים בעברית   .א

 .30%  -ספרים בשפות שונות   .ב

 .10% -סרטים   .ג

  .5% -כתבי עת מודפסים   .ד

  

  

,  40% -למרות ששיעור העולים מחבר העמים מכלל אוכלוסיית העיר הוא כ: ממצא  - 

 . בלבד 25% - שיעור הפעילות בספרייה בשפה הרוסית עומד על כ

 .חלק מקוראי הרוסית קוראים גם עברית: תגובת המבוקר  -

 

מעל (הבדואית  למרות שהעיר ערד מהווה מטרופולין לאוכלוסיית הפזורה: ממצא  - 

חלק מהשירותי דוגמא ל(המתגוררת בתחום השיפוט של העיר , )איש 15,000

, שירות תעסוקה, שירותי דואר -הנצרכים בעיר על ידי האוכלוסייה הבדואית 

שיעור הספרות בשפה הערבית , )'בתי מרקחת וכד, חדר מיון קדמי, מרכזי קניות

 .לשירותי הספרייהפוטנציאל פעילות גדול ממכאן מתעלמים , בספרייה הינו אפסי
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 . נכון להיום אין ביקוש: תגובת המבוקר  -

  

ההחלטה על הנושא היא של הנהלת : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר  - 

לדעת הביקורת במידה ויתבצעו פעולות , העירייה כחלק מהמדיניות העירונית

סביר כי הביקוש , לשיתוף פעולה ושיווק הנושא באוכלוסיית הפזורה הבדואית

 .  קייםית

  

ת ומתן שירותים בשפות הרוסית מומלץ לשקול הגברת הפעילות השיווקי: המלצה  - 

בעבור קהלים , על מנת לממש את הפוטנציאל לשירותי הספרייה, יתברוהע

  ).תושבי העיר ותושבי הפזורה הבדואית שבסביבות העיר(הנמצאים בתחומי העיר 

  

  

  

  " 1978- ט"להתש, )שעות פתיחה(תקנות הספריות הציבוריות "

 --------------------------------------------  

  שעות פתיחה   

מספר השעות השבועיות שספריה ציבורית תהיה פתוחה לציבור יהיה לפחות ) א(

  : כדלקמן

  ילדים  מבוגרים ובני נוער     מספר התושבים

  שעות 25    שעות  40         50,000עד  20,001 

  

  . לרבות שעות אחרי הצהרים והערב, ות קבועותיה תהיה פתוחה בשעיהספר) ב(

  

 38שעות הפתיחה של הספרייה לקהל הרחב של הספרייה העירונית בערד מסתכמות לסך של 

המגדירות כי , 1978- ט"התשל, )שעות פתיחה(תקנות הספריות הציבוריות בניגוד ל, שעות שבועיות

  . רשעות שבועיות למבוגרים ונוע 40על הספרייה לפעול לפחות 

  

, 1978-ט"התשל, )שעות פתיחה(תקנות הספריות הציבוריות בניגוד ל: ממצא  - 

, שעות שבועיות למבוגרים ונוער 40המגדירות כי על הספרייה לפעול לפחות 

 .שעות שבועיות בלבד 38הספרייה העירונית בערד פתוחה לקהל הרחב 

 .ושא הוספת שעות פתיחה ייבדקנ :תגובת המבוקר  -

 

גדיל את שעות פעילות הספרייה כך שיתאמו לכל הפחות למוגדר יש לה: המלצה  - 

  . בדין
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  " 1977- ח"התשל, )תשלומים(תקנות הספריות הציבוריות "

 --------------------------------------------  

   –תשלומים  ניתן לגבות תשלומים 

יר של משלוח ובלבד ששיעור התשלום לא יעלה על כפל המח -בשל איחור בהחזרת ספר ) 1(

  ; לכל שבוע של איחור, תזכורת

ובלבד ששיעור התשלום לא יעלה על מחירו  -החזרתו של ספר או בשל השחתתו -בשל אי) 2(

  ; בתוספת חמישים אחוז, הריאלי של הספר

  : בשל שירותים מיוחדים אלה) 3(

  ; שמירת ספר לקורא לפי בקשתו) א(

ין שהוא העתקה ממסמך הפתוח לעיון ב, מתן מסמך שנועד להישאר בידי הקורא) ב(

  .  עתקה כאמורה הציבורית ובין שאינו היבספרי

   

, להגדרות הדין כמתואר לעיללא נמצאו מקרים בהם נגבו כספים בספרייה העירונית בערד בניגוד 

  . אך נמצא כי רוב הכספים שנגבים עבור שירותים שונים אינם מנוהלים בהתאם לתנאי מנהל תקין

  

כאשר גובים כספים , ניגוד לכללי ניהול ספרים של רשויות המסבמצא כי נ: ממצא  - 

ברוב המקרים מדובר  בסכומים של עשרות אגורות ועד (ממשתמשי הספרייה 

אלא בסכומים גדולים או (חשבונית /לא מנפיקים קבלה, )מאדם שקלים בודדים

 תועדניהול הכסף המתקבל בסכומים קטנים אינו מ, )כאשר יש דרישה מפורשת

 .  כלל

 

על מנת , מומלץ להנפיק קבלות ידניות או לחלופין לרכוש קופה רושמת: המלצה  - 

 . במקרים בהם גובים כסף על שירות, לעמוד בכללי ניהול ספרים של רשויות המס

  
הדבר תלוי בהסכמת גזברות העירייה שהתנגדה , ההמלצה מקובלת: תגובת המבוקר  -

 . בעבר לנושא

 

בניגוד למינהל , בים בספרייה מופקדים בכספת הספרייההכספים הנג: ממצא  - 

 . תקין לכל עובדי הספרייה אפשרות לפתוח את הכספת

 

ובקרות בנושא הטיפול , מומלץ לקיים מערך מסודר של הפרדת תפקידים: המלצה  - 

 . בכספים בספרייה

  

אין כל בקרות וניטור על סכומי הכספים הנמצאים בכספת או בקופת הברזל : ממצא  - 

בכל העוסקים בנושא ולכן מלא אמון  מתקייםהמערכת פועלת בהנחה כי , בספרייה

 . לא מקיימים בקרה

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

231 

 

יש לקיים התנהלות סדורה בנושא ניהול הכספים כולל בקרות מובנות : המלצה  - 

  .ופיקוח מתאים

  

  

  

  

  

  נגישות

  

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

  עקרון יסוד:  1סעיף מספר 

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

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

  

  מטרה:  2סעיף 

גן את זכותו להשתתפות ולע, ו וחירותו של אדם עם מוגבלותחוק זה מטרתו להגן על כבוד

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

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

  

  :הגדרות  5סעיף 

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

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

  .קרייםימתחומי החיים הע

  

  לרבות רשות מקומית –גוף ציבורי  -

  

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

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

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

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

  

  

  :מבחינת נגישות הספרייה נדרשת העירייה לשני נושאים 

 .נגישות מבנה הספרייה .1

  . נגישות שירותי הספרייה .2
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התאמות (בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  הוגדרפרוט נושא נגישות מבני ציבור 

  . 2011ב "התשע ) נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים

  

התייחסות לכלל נושא נגישות מבני הציבור שבאחזקת העירייה נדון בדוח מבקר העירייה לשנת 

  . בפרק העוסק בנגישות 2014

מבנה , נערך בעירייה סקר חלקי של מבני הציבור 2014ר בדוח המבקר לשנת בהתאם לאמו

  . הספרייה לא היה חלק מהסקר

  

  

מכאן העירייה אינה מודעת לבעיות , הספרייה מבנהנגישות סקר לא בוצע : ממצא  - 

 . נגישות במבנה הספרייה

 

שות לא עורב בשיפוץ רכז הנגי 2014 למרות שבוצע בספרייה שיפוץ בשנת: ממצא  - 

כך לא ברור אם לאחר השיפוץ עומד מבנה הספרייה בתנאי הנגישות , בעירייה

 .)5.2.4ראה פרק נפרד בנושא שיפוץ הספרייה פרק (למבנה קיים 

 

במידה וימצאו ליקויי , מומלץ לקיים סקר נגישות מבנה מסודר בספרייה: המלצה  - 

פתרונות  נגישות יש לבנות תוכנית שיפוצים מסודרת ומתומחרת לשם מציאת

 . מנים המוגדרים בחוקזאת בהתאם ללוחות הז, יים למימושהתקציב

  
  . יש לקיים סקר נגישות בהקדם ולפעול בהתאם להנחיותיו: תגובת המבוקר 

  

  

התאמות נגישות (נושא נגישות השירות הוגדר בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  פרוט

  :התאמות נגישות בספרייה 68סעיף ת לשירות בספריות נגישו: ב”סימן י, 2013ג "התשע) לשירות

  

לפי העניין , 34עד  9חייב בהתאמות נגישות לספרייה יבצע את התאמות הנגישות לפי תקנות ) א(

  : ובשינויים אלה

יהיה , מטרים רבועים 150לא עלה שטח המקום בספרייה שניתן בו השירות לציבור על ) 1(

  ; )א( 15פי תקנה פטור מביצוע התאמות במעברים ל

יהיו עשרה אחוזים מכלל המושבים ולפחות מושב  -סופקו בספרייה מושבים לציבור ) 2(

  ; מושבים מותאמים, אחד

ספרים : כגון(הוצעו למכירה בשוק הפתוח כותרים בשפה רשמית בפורמטים נגישים ) 3(

יתן בה תרכוש ספרייה שנ) ספרים אלקטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני, מוקלטים

 2כותרים כאמור בשיעור של , לפי סוג הספרים המוחזק במקום, שירות קריאה והשאלה

הספרים יוחזקו במקום ; אחוזים לפחות מתקציב רכש הספרים השנתי של הספרייה

  ; שאליו מובילה דרך נגישה, מרכזי בספרייה
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  : החייב יחזיק בספרייה אמצעי עזר אלה) 4(

ואולם ספרייה אשר מספר ; )זיה במעגל סגורטלווי(מגדלת אלקטרונית ) א(

אינו עולה על , השנים שלפני יום התחילה 5–ב, הביקורים הממוצע בה בשנה

תהיה פטורה מהספקת , תושבים 20,000–או ספרייה ביישוב שבו פחות מ 30,000

  ; אמצעי עזר זה

מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים שניתן לווסת בהם את עוצמת הקול וכן ) ב(

  ; וזניותא

במחשב אחד , יותקנו, היו בספרייה מחשבים לשימוש אישי של המבקרים) ג(

  ; תוכנת הגדלה ותוכנת פלט קול ויסופקו אוזניות לשימוש המשתמש, לפחות

  : לבקשת אדם עם מוגבלות יספק לו החייב שירותי עזר אלה) 5(

  ; הדרכה בשימוש באמצעי העזר המוחזקים בספרייה) א(

  ; לפי העניין, יאת ספרים או נשיאתםסיוע במצ) ב(

  ; מתן השירות תוך שימוש בשפה פשוטה ובאופן ודרך המותאמת למוגבלותו) ג(

ברצונו ולפי נסיבות , בהתחשב במוגבלותו של האדם, כל שירות עזר סביר אחר) ד(

  . העניין

  

, ’ת סימן טיבצע בה החייב התאמות נגישות לפי הוראו, מתקיים בספרייה אירוע בפני קהל) ב(

  . לפי העניין

  

יספק החייב התאמות לפי תקנה , מפעילה ספרייה חוגים ופעילויות חברתיות קבועות לציבור) ג(

  .ולפי העניין 73

  

  : לתקנות 9-34א לעיל  ביצוע התאמות נגישות לפי סעיפים 68עמידה בתנאי סעיף 

  9-34ות סעיפים רבתי הנושאים הרלוונטיים מתקנות התאמות נגישות לשיר 68סעיף א .1

  : כוללים בין השאר 

נגישות , התאמה בשילוט, מתן שירות ללא תור, התאמת נהלים והליכים כולל בזמן חירום 

הספקת אמצעי עזר , מתן שירות באמצעות מדפים ושולחנות, עמדות שירות, במעליות

דואר , אינטרנט, דואר, מסרון, פקסימיליה, מתן שירות באמצעות טלפון, ושירותי עזר

  . אלקטרוני או אמצעי דיגיטלי אחר

  

מכאן העירייה אינה מודעת , ספרייהב נגישות השירותלא בוצע סקר : ממצא  - 

 . הספרייה בשירותילבעיות נגישות 

 

במידה , מסודר בספרייה השירות באופן מומלץ לקיים סקר נגישות : המלצה  - 

לשם מציאת פתרונות וימצאו ליקויי נגישות יש לבנות תוכנית מסודרת ומתומחרת 

  . מנים המוגדרים בחוקזאת בהתאם ללוחות הז, יים למימושהתקציב
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, לדעת מנהל הספרייה קיימים תקציבים במשרד התרבות והספורט שניתן לנצל לטובת הנגשה

ניסיונות של מנהל הספרייה לברור . אך אין כל אפשרות לנצל אותם מאחר ולא יודעים מה נדרש

  . לא נענו, שות בעירייההנושא מול רכז הנגי

 

שטח הספרייה העירונית , מטר רבוע 150לעיל קובע פטור לספריה בשטח מתחת ) 1(א68סעיף  .2

לתקנות שוויון זכויות לאנשים א 15מטרים רבועים ולכן אין פטור מסעיף  150בערד עולה על 

ות חייב יבצע התאמ: המגדיר , 2013-ג”התשע, )ות נגישות לשירותהתאמ(עם מוגבלות 

לרבות , שהציבור עושה בהם שימוש במסגרת קבלת השירות, במעברים שבין פריטי ריהוט

 ).2.12(בסעיף הדן במעברים בין רכיבי ריהוט קבועים  3.2חלק  1918י ”לפי ת, מסלולי יציאה

 

, )התאמות נגישות לשירות(וויון לאנשים עם מוגבלות בניגוד לתקנות ש: ממצא  - 

מעברים בין פרטי הריהוט לא קיימים בספרייה , )1)(א(68סעיף , 2013 –ג "התשע

 . כמוגדר בתקן, ומסלולי יציאה שהותאמו לאנשים עם מוגבלות

 

 לקיים מעברים מותאמים לאנשים עם מוגבלות על פי התקנות יש : המלצה  - 

 .בתחומי הספרייה

 

 

מהם לעיל מגדיר כי במידה וקיימים מושבים בספרייה יש להתאים חלק  )2(א68סעיף   .3

 10% -ש מכאן חובה לפחות, קיימים מושבים לציבור בספרייה, לאנשים עם מוגבלות

על פי התקן הרלוונטי מושב מתואם לאנשים עם , מותאמיםיהיו מושבים מושבים מה

  : מוגבלות בניידות יעמדו בדרישות אלה 

 .מ"ס 2שקיעה בישיבה עד , מ מפני הרצפה"ס 45-48גובה פני המושב   .א

 .מ מחלקו האחורי"ס 2 -ל המושב לא יהיה גבוה ביותר מהחלק הקדמי ש  .ב

 .מ"ס 50מ ובכורסא עד "ס 40-45המרחק מחזית המושב לגב המושב יהיה   .ג

אורכן , שיימשכו מגב המושב ככל האפשר עד החזית, משני צידי המושב יהיו משענות יד  .ד

 .מ מפני המושב"ס 18-24גובה חלקן העליון יהיה , מ לפחות"ס 30לפחות 

ב יהיה יציב גם בזמן שאדם מתיישב ויושב עליו וגם בזמן שהוא קם ונשען על המוש  .ה

 .משענת היד שלו

  

, )התאמות נגישות לשירות(וויון לאנשים עם מוגבלות בניגוד לתקנות ש: ממצא  - 

לא קיימים בספרייה מושבים מותאמים לאנשים , )2)(א(68סעיף , 2013 –ג "התשע

 . כמוגדר בתקן, עם מוגבלות בניידות
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בשיעור , על פי התקנות יש לרכוש כסאות מותאמים לאנשים עם מוגבלות: המלצה  - 

 .מכלל המושבים בתחומי הספרייה  10%של לפחות 

  

 

מחייב רכישת כותרים בשפה רשמית בפורמטים נגישים בשיעור של , לעיל ) 3)(א(68סעיף  .4

זקים במקום הכותרים צרכים להיות מוח, מתקציב הרכש השנתי של ספרים 2%לפחות 

 .מרכזי בספרייה אליו מובילה דרך נגישה

אין הספרייה , שהועבר לביקורת, על פי מסמך מדיניות פיתוח אוסף הספרייה העירונית ערד

  . כמוגדר בתקנות, ספרים אלקטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני , רוכשת ספרים מוקלטים

 

, )התאמות נגישות לשירות(וויון לאנשים עם מוגבלות בניגוד לתקנות ש: ממצא  - 

ספרים (נרכשים כותרים בפורמטים נגישים לא , )3)(א(68סעיף , 2013 –ג "התשע

לפחות  2%בשיעור של , )ספרים אלקטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני, מוקלטים

 . מתקציב רכישות הספרים השנתי של הספרייה

 

, ספרים מוקלטים(ם כותרים בפורמטים נגישי על פי התקנות יש לרכוש: המלצה  - 

לפחות מתקציב  2%בשיעור של , )ספרים אלקטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני

 . רכישות הספרים השנתי של הספרייה

 

 

 :את אמצעי העזר הבאים בספרייה להחזיק שיש מגדיר ) 4)(א(68סעיף 

תוך , 20מכשיר אלקטרוני המגדיל טקסט ותמונות לפחות פי  –מגדלת אלקטרונית   .א

רמת האור ואלמנטים נוספים לפי , ניגודיות, דמות ורקע, צבע, רות לשינוי גופןאפש

 .צורכי המשתמש

 .מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים שניתן לווסת בהם את עוצמת הקול וכן אוזניות  .ב

 .כולל אוזניות, לפחות במחשב אחד תוכנת הגדלה ותוכנת פלט קול  .ג

  

  

, )התאמות נגישות לשירות(מוגבלות וויון לאנשים עם בניגוד לתקנות ש: ממצא  - 

לא קיימים בספרייה לפחות חלק ממכשירי  ,)ג- א()4)(א(68סעיף , 2013 –ג "התשע

 . העזר החייבים להיות בספריה כמוגדר בסעיף

 

 : מומלץ לרכוש את אמצעי העזר המוגדרים בתקנות קרי : המלצה  - 
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, 20פחות פי מכשיר אלקטרוני המגדיל טקסט ותמונות ל –מגדלת אלקטרונית   .א

רמת האור ואלמנטים , ניגודיות, דמות ורקע, צבע, תוך אפשרות לשינוי גופן

 .נוספים לפי צורכי המשתמש

מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים שניתן לווסת בהם את עוצמת הקול וכן   .ב

 .אוזניות

  .כולל אוזניות, לפחות במחשב אחד תוכנת הגדלה ותוכנת פלט קול  .ג
 

  

  

   .המתרחש בספרייה אירוע בפני קהלקיום נגישות ב: ב לעיל 68עמידה בתנאי סעיף 

, הן הופעות מוזיקליות, אירועים שונים במהלך שנה קלנדרית בספרייה העירונית נערכים עשרות

  . 'הצגות ילדים וכו, מפגשים עם סופרים

  ). תלוי בסוג האירוע(מקומות ישיבה לאירוע  280במתחם הספרייה אפשרות לעד 

מכאן חובה על הספרייה לספק לכל הפחות את , ות קיימת חובה להנגשת אירועיםבהתאם לתקנ

  : הדברים הבאים 

באמצעות התאמות לכל מבקש , לספק מידע על אודות האירוע לבקשת אדם עם מוגבלות .1

 ).לתקנות 29סעיף (

 ).לתקנות 54סעיף (לפחות  5%-לספק מערכת עזר לשמיעה בשיעור של כ .2

תרגום , )בתנאי שהוגשה בזמן סביר מראש(לבקשת אדם עם מוגבלות באירוע מילולי יסופק  .3

 ).לתקנות 54סעיף (לשפת הסימנים בזמן האירוע או יסופק תמלול של האירוע 

להקצות מקומות ישיבה מיוחדים לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתקנות הנגישות למקום  .4

 ).לתקנות 59סעיף (ציבורי קיים 

  

, )התאמות נגישות לשירות(ן לאנשים עם מוגבלות וויובניגוד לתקנות ש: ממצא  - 

לא מקיימים את דרישות הנגישות באירועים ) ב(68סעיף , 2013 –ג "התשע

 . המתקיימים בספרייה

 

מומלץ לקיים את הוראות הדין בנושא נגישות אירועים בין השאר לוודא : המלצה  - 

 : כי  

  

ות מיוחדות של קיים פרסום מתאים לאירועים עם אפשרות להיענות לבקש  .א

 .אנשים בהתאם למוגבלות

 -במקרה של הספרייה מקסימום כ 5%לפחות (קיימות מערכות עזר לשמיעה   .ב

 ).איש 280מערכות כאלה כאשר הקהל המקסימלי הוא  14

אפשרי באמצעות הכשרת עובד (קיום אפשרות למתן שירותי שפת סימנים   .ג

 . והקרנת תמלול האירוע בזמן אמת, )ספרייה
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   .התאמות בהפעלת חוגים ופעילויות חברתיות קבועות לציבור: לעיל  ג68בתנאי סעיף עמידה 

הספרייה העירונית משמשת אכסניה לפעילות של מוסדות החינוך בעירייה באפן שוטף במהלך 

  . השנה

התקנה מתייחסת לפעילות קבועה , לתקנות קובע כללי נגישות בפעילויות פנאי וחוגים 73סעיף 

לא כולל שירותי הדרכה (בהשתתפות ציבור בלתי מסוים קבוע לאורך זמן , פחותחד שבועית ל

   .במקרים אלה יש למלא אחר בקשות להנגשה שהוגשו זמן סביר מראש). וסיור

  

  :לתקנות קובע את לוח הזמנים לביצוע התאמות בספריות  100סעיף 

ואילו כלל הנושאים  1/7/2014על פי הסעיף חלק מהנושאים היו צרכים להיות מטופלים עד ליום 

  . 22/12/2015צרכים להיות מטופלים עד ליום 

טרם בוצע סקר נגישות על מנת להבין את , )2015אוקטובר (עד מועד סיום הביקורת בנושא 

מכאן סביר כי הספרייה לא תספק את אמצעי הנגישות עד לתאריך . החובות ולאמוד את עלותן

יה לתביעות מצד אנשים עם מוגבלות שלא יוכלו לממש דבר שהחושף את העירי, המוגדר בחוק

  .  הספרייה את זכותם החוקית לשימוש בשירותי

  

, )התאמות נגישות לשירות(בניגוד לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות : ממצא  - 

לא הונגשה הספרייה בהתאם ללוחות הזמנים , 100סעיף , 2013 –ג "התשע

תביעות מצד אנשים ע מוגבלות שלא יכולים מכאן העירייה חשופה ל. שהוגדרו בהן

 .לממש את זכותם החוקית לקבלת שירותי ספרייה מונגשים

 

מומלץ לקיים את הוראות הדין בנושא לוחות הזמנים להתאמת שירותי : המלצה  - 

 . הספרייה לאנשים עם מוגבלות
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 תקציב וכח אדם 5.2.3

  

  . וש השנים האחרונותבשל, תקציב הספרייה העירוני עומד על כמיליון שקל בשנה

על ידי משרד התרבות  מימון קיים , העירוני תקציב הספרייהבנוסף ל, בהתאם לחוק

  . )לספרייה בערד בשנה₪ אלף  420 -כ(והספורט 

להלן נתוני ההוצאות הכספיות בפועל בספרייה בשלוש השנים האחרונות כפי שדווחו למשרד 

  : )ספים של משרד התרבות והספורטתקציב העירוני בלבד ללא הכ( התרבות והספורט

  2012  2013  2014  סעיף/שנה

  713,042  805,362  827,523  )כולל עלויות מעסיק(שכר 

  28,810  23,150  23,852  פרסומים אחרים, רכישות ספרים 

  51,921  41,384  33,943  קיום פעילות תרבות

  10,291  28,639  13,401  )'ריהוט מחשבים וכד(הצטיידות 

  124,550  130,466  144,639  טפות לאחזקת הספרייה הוצאות שו

  8,149  11,927  ----   הוצאות על שיפוצים

  936,763  1,040,928  1,043,358  כ"סה

  

בשנים המפורטות בטבלא  )למעט שכר(בסקירת הסעיפים התקציביים של פעילות הספרייה 

שלומים כולל והן מבחינת הליך אישור הת, שלמות, עקיבות, הן מבחינת סבירות, מעלה

  : עלו הנקודות הבאות , אסמכתאות מתאימות

  

  חיוב סעיף הוצאות השייך לספרייה בהוצאות שלא קשורות לפעילות הספרייה  .א

 4,300 -הוצאו כ, ₪ 5,000 - נמצא כי מסך של כ – 2014לשנת  "ספריה תיקונים"בסקירת סעיף 

  ). רכישת בד הצללה, ת ספר שיפוץ גדר בי(למטרות שאינן קשורות כלל לספרייה העירונית ₪ 

  

האישורים צורפו ( לכל רכישה התקבל אישור מיוחד של הנהלת העירייה וגזברות העירייה

אשר עוקפת את כל כללי ניהול , מכאן עולה התנהלות לא תקינה, )למסמכי הנהלת החשבונות

 כאשר כל החסמים והבקרות המובנים בניהול התקציב ואישור הוצאות העירייה, תקציב

  .ובפועל אושרה ושולמה הוצאה שלא קשורה לסעיף התקציבי, כשלו

  

בניגוד לכללי ניהול תקציב נמצאו שני מקרים בהם כשלו כל החסמים : ממצא  - 

ואושר , והבקרות המיועדות לוודא כי סעיף תקציבי ישמש למטרה לשמה תוקצב

 . תשלום הוצאות שלא קשורות לספרייה מסעיף תקציבי של הספרייה

בסעיפים הרלוונטיים בוצעו מספר שריונים שת תקציבים : גזברות העירייה  תגובת

ברוב המקרים הרישום בתקציב הועבר לסעיף . לפעולות שאינן קשורות לספרייה

  . במקרה אחד לא התקיים לדעתי נובע מטעות אנוש, המשוריין
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, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

בפועל התאפשר רישום של הוצאה שאינה קשורה לפעילות הספרייה בסעיף תקציב 

  . יש לקיים מערך בקרות וניטור על מנת לזהות טעויות אנוש מעין אלה, הספרייה

  

יש לוודא כי סעיפי תקציב העירייה ישקפו את ההוצאות הרלוונטיות : המלצה  - 

 . בהתאם לכללי ניהול תקציב, להגדרת הסעיפים

 

הוראות הנהלת העירייה לשלם הוצאות שלא יתכן מצב בו העובדה כי :   ממצא - 

גברו בפועל על כללי ניהול י ,קשורות לפעילות הספרייה מסעיף תקציב הספרייה

ואף להביא לסנקציות תקציביות , עלולה לפגוע באמינות התקציב כולו, תקציב

 . ספורטדווחו כפעילות ספרייה למשרד התרבות והימאחר ותקציבים אלה 

  

יש לקיים מערכת בקרות שתמנע אפשרות אילוץ מנהלי מחלקות לאשר : המלצה  - 

 . לצורך פעילות שאינה קשורה למחלקה, הוצאות מסעיפי תקציב מחלקתם

  

נמצא כי בניגוד למנהל תקין מתקיימת אפשרות למשוך כספים מתקציב : ממצא  - 

ים לעיתים אף לא כך שמנהל, מחלקות ללא חתימה אלקטרונית של מנהל המחלקה

 .מודעים למשיכת כספים מתקציבם

  

כך שלא תתאפשר משיכת כספים , יש לקיים בקרה מונעת ממושבת: המלצה  - 

לדוגמא באמצעות חתימה , מתקציב מחלקה ללא אישור מנהל המחלקה

האלקטרונית של מנהל המחלקה ובמקרה זה של מנהל הספרייה על דרישת הרכש 

 .  והתשלום

  
  
  
  
  
  
  
  

 שוטפות לאחזקת הספרייה הוצאות  .ב

הסעיף הגדול ביותר הוא , תקציב הספרייה 80% -סעיף הוצאות השכר המהווה כלאחר 

  ). תיקונים כולל מעלית, גז, חשמל(עבור הוצאות שוטפות לאחזקת הספרייה 

הספרייה העירונית ממוקמת במבנה של הסוכנות היהודית , מעלה 5.2.1כאמור בסעיף 

נמצא כי גם בנושא התחשבנות הוצאות החשמל המהווה , עירייהללא חוזה מסודר מול ה

וכי שיעור חיוב של הספרייה בהוצאות , אין הסדר כתוב, את עיקר ההוצאות בסעיף זה

להלן דוגמאות לסכום חיובי החשמל , החשמל סביר כי משקף את צריכת החשמל בפועל

  ) : הספרייה פתוחה בשעות קבועות, כאמור(בחודשים שונים 
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  2012  2013  2014  שנה/ודשח

  3,540  2,652  4,197  פברואר 

  1,605  2,037  4,527  אפריל

  3,412  8,731  6,915  מאי

  5,058  9,679  7,952  יוני

  14,022  18,550  8,934  יולי

  18,376  31,527  19,115  אוגוסט

  4,469  11,560  4,123  אוקטובר

  

הספרייה משתתפת , בדמאחר ולא חובר מונה חשמל להוצאות הספרייה בל: ממצא  - 

זאת ללא הסדר כתוב ומאושר על ידי , ס"בשיעור מסך הוצאות החשמל של המתנ

 . הנהלת העירייה

 

מומלץ לבחון הצבת מונה חשמל נפרד לספרייה או לחלופין הגעה להסדר : המלצה  - 

 .הגיוני על פי הערכת מהנדס חשמל לשיעור הוצאות החשמל של הספרייה

  
לדבריו אין אפשרות להצבת מונה , ס"נדון מול מנהל המתנ הנושא: תגובת המבוקר  -

 .חשמל נפרד

 

בהעדר מונה (ס "תשלומי החשמל בהם מחויבת הספרייה על ידי המתנ: ממצא  -

סך הוצאות  2013נגועים בחוסר סבירות קיצוני לדוגמא חודש מרץ ,  )חשמל נפרד

גם בבדיקת . ₪ 31,527- הגיע החשבון ל  2014בעוד שבחודש אוגוסט ₪  1,477חשמל 

יתרה . מזוהה אי עקיבות לא סבירה בהוצאות החשמל, חודשים זהים בשנים שונות

  .מכך כאשר שעות פעילות הספרייה הינן קבועות לאורך כל השנים

, מהוצאות החשמל %50 -ס מחייב את הספרייה ב"המתנ: תגובת גזברות העירייה 

אין כאן נושא של חוסר , חשמללכל דרישת תשלום מצורפת הודעת חיוב של חברת ה

  . סבירות מאחר והתשלומים הם נגזרת של חשבונות החשמל בפועל

, תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

הספרייה העירונית ככלל פועלת בשעות קבועות לאורך השנים ללא שינויים 

אין כל הסבר  מכאן, לים בהרבהס נתונה לשינויים גדו"פעילות המתנ, מהותיים

להערכת מהנדס החשמל . סביר לשונות הגבוהה בגובה התשלומים כאמור בממצא

מפעילות  30% - של העירייה צריכת החשמל של הספרייה היא בשיעור של כ

 . כאמור בתגובת הגזברות 50%מכאן אין כל סיבה לשלם , )לפני השיפוץ(ס "המתנ

  

נה חשמל נפרד לספרייה או לחלופין הגעה להסדר מומלץ לבחון הצבת מו: המלצה  - 

 .הגיוני על פי הערכת מהנדס חשמל לשיעור הוצאות החשמל של הספרייה
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 מיון הוצאות זהות בין סעיפי הוצאות הספרייה השונות  .ג

בסקירת כרטיסי ההוצאות השונים של תקציב הספרייה נמצא כי הוצאות זהות 

  : לדוגמא במהותן מופיעות במספר כרטיסים שונים 

, משרדיות, ספרים ועיתונים: הוצאות לנייר ניגוב ידיים הופיעו בכרטיסים הבאים 

  .הוצאות ארגון שונות, חומרים

, משרדיות, ספרים ועיתונים: הוצאות רכישת נייר צילום הופיעו בכרטיסים הבאים 

  .הוצאות ארגון שונות

הוצאות ארגון , קבלניותעבודות : הוצאות פרסום בעיתון הופיעו בכרטיסים הבאים 

  .שונות

חשוב לשמור על דיוק במיון , על מנת לאפשר השוואת סעיפים תקציביים בין שנים

אין סיבה שהוצאה עבור נייר לניגוב ידיים תופיע . הוצאות בין סעיפי התקציב

בסעיף  ורוכזיכי הסביר מהות ההוצאה אחת והצפי , בארבעה סעיפי תקציב שונים

  .אחד

 

, )כגון נייר לניגוב ידיים או נייר צילום(א כי הוצאות זהות במהותן נמצ: ממצא  - 

התנהלות זו מונעת אפשרות השואה , נרשמו במספר סעיפי תקציב בעלי מהות שונה

 .בין סעיפים בין השנים ויכולה להעיד על תקצוב לקוי של סעיפים

אשר קיים כ, יתכן שהוצאות זהות ירשמו בסעיפים שונים: תגובת גזברות העירייה 

תיבדק אפשרות לפישוט ). כפי שמתקיים בנושא הספרייה(דמיון בין הסעיפים 

 .וצמצום הסעיפים למניעת אי הבנות

 

 . מומלץ לשמור על אחידות במיון הוצאות זהות בין סעיפי תקציב שונים: המלצה  - 

  
 

ציב נוסף קיים תק, בנוסף על התקציב המנוהל בספרי העירייה שמקורו בכספי העירייה, כאמור

  . ממשרד התרבות והספורט

בכל תחילת שנה נבנית תוכנית עבודה בהתאם , תקציב זה מנוהל מול המשרד בתוכנה ייעודית

בנוסף קיימת (בהתאם לכך מתנהל התקציב באמצעות תוכנת פמי פרימיום , לכללי המשרד

  ).'מלאי וכד, ניהול מנויים: לדוגמא , תוכנה נוספת לניהול הספרייה בפועל

הזכיין הוא של משרד התרבות , לעירייה אין כל שליטה על הכספים המנוהלים באמצעות התוכנה

מקבל את הסחורה , מנהל הספרייה מגדיר בקשות רכש בהתאם לתקציב המאושר, והספורט

  . ומאשר את התשלום

  . רק למנהל הספרייה הרשאה לעדכון מערכת נוהל הרכישות והכספים של פמי פרמיום
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  : כספי משרד התרבות בלבד , תכנון תקציב שנתי של הספרייה בערד פרוט 

  2013  2014  2015  סוג הוצאה/שנה

  167,000  177,000  170,948  מאגרים, פרסומים, רכישת ספרים

  118,200  118,200  83,471  פעולות תרבות ופרסומן

  20,000  20,000  18,794  שבוע הספר/פעילויות תרבות בחודש הקריאה

  3,000  3,000  2,500  נתי תוכנת ספרייהתשלום ש

  20,000  20,000  18,744  תוכנות, חיבור לאינטרנט, מחשבים

  67,600  57,600  115,717  ריהוט ציוד משרדי ושונות

  14,400  14,400  9,797  השתלמויות

  4,800  4,800  4,899  פרסום ומיתוג, שיווק

  415,000  415,000  424,870  כ"סה

  

  

  

למול הגדרות משרד התרבות והספורט , ההוצאה המתוכננים לפי נושאים טבלת השוואת אחוזי

  ) :מאוחדים לפי נושאים, תקציב משרד התרבות והתקציב העירוני(

  

  

  שיעור הוצאה/שנה

שיעורי חלוקה 

בהתאם להגדרת 

  המשרד

  

2015  

  

2014  

  

2013  

מאגרי /פרסומים/רכישת ספרים

  מידע

40%-65%  40%  42%  40%  

  34%  35%  27%  35%-20%  פעולות תרבות

  22%  19%  30%  30%-5%  הצטיידות

  3%  3%  2%  8%-2%  השתלמויות והכשרת צוות

  1%  1%  1%  10%-1%  שיווק מיתוג ופרסום

  100%  100%  100%    כ"סה

  

, בשיעור המינימום המוגדר' פרסומים וכד/מניתוח הטבלא עולה כי המדיניות היא רכישת ספרים

כמו גם שיעור , א בשיעור הקרוב לשיעור המרבי המותרבעוד נושא פעולות התרבות הנמצ

  . הנמצא יותר קרוב לגבול העליון המותר, ההצטיידות

   

רכישות מתקציב משרד התרבות והספורט מבוצעות באמצעות מנהל : ממצא  - 

רק למנהל הספרייה יש . הספרייה בתוכנת ניהול התקציב והרכישות פמי פרימיום

בניגוד למינהל תקין לא מתקיימת הפרדת תפקידים מכאן , הרשאה לתפעול התוכנה

 . ומאשר התשלום בעבורה, מאשר קבלתה, בין מזמין הסחורה
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המחלקה לספריות במשרד התרבות מעבירה את התקציב לספריות : תגובת המבוקר  -

הספק מבצע בקרה כללית על ) כיום פמי פרימיום. ( בכל הארץ דרך ספק חיצוני

  . ספקים מורשים בלבדהתקציב והרכש מתבצע אצל 

גובה התקציב . גובה התקציב נקבע על ידי המחלקה והרשות מעודכנת בו �

 .נקבע על פי מספר תבחינים אשר חשופים לציבור

תכנית העבודה לניצול התקציב מוגשת לאישור המחלקה בתחילת השנה  �

 .ועותק נשלח למחלקת חינוך ברשות

ור ספרים שהגיעו או לספ, העירייה רשאית לפקח על הוצאות הכספים  �

שהוצאו מהמלאי בתנאי שהבקרה לא תפגע בהליך העבודה השוטף של 

 . הספרייה

 . התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר  - 

 

מומלץ לקיים הפרדת תפקידים בהתאם למינהל תקין בנושא רכישות : המלצה - 

 .בתוכנת פמי פרימיום, מכספי משרד התרבות והספורט

 

אין כל ביטוי בספרי העירייה לתקציב משרד התרבות והספורט המנוהל : ממצא  - 

 .למרות שכל ייעודו רכישות לטובת הספרייה העירונית, בתוכנת פמי פרימיום

מאחר ואין כספים המועברים לעירייה ישירות אין סיבה : תגובת מחלקת הגזברות 

כגון בניית כביש באזור  מתקיים גם בפרויקטים שונים, להציג בספרי העירייה

  . התעשייה על ידי משרד הכלכלה במימון ישיר של המשרד

לדעת הביקורת על ספרי העירייה להציג : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

, את עלות הפעילות האמיתית של מחלקות העירייה ואת עלות הנכסים שבבעלותה

יכול (מקור הגידול  כאשר מלאי הספרים בספרייה גדל יש להסביר להציג את

, כפי שמציגים תמיכה עקיפה בנושא תמיכות). להשפיע על נתוני ביטוח לדוגמא

חוסר ההיגיון פועל גם , למרות שאין מעבר כספי באותו היגיון יש לפעול גם כאן

ס שאינו "כפי שהוצג קודם העירייה מימנה שיפוץ מבנה המתנ, מהכיוון ההפוך 

בנה לא בבעלות העירייה יוצג נכס בספרי במקרה זה למרות שהמ, בבעלותה

  . העירייה בעלות השיפוץ מאחר והכספים עברו באמצעות העירייה

 

מומלץ לקבל חוות דעת מסודרת בנושא הצורך בהצגת תקציב הספרייה : המלצה  - 

 .מרואה חשבון מתמחה, ממשרד התרבות והספורט בספרי העירייה

 

ל מחלקת הגזברות על ניהול תקציב או פיקוח ש/לא מתקיים כל ניטור ו: ממצא  - 

 . משרד התרבות והספורט בספרייה
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קיימת לעירייה אחריות מסוימת , לדעת הביקורת בניגוד לדעת הגזברות: המלצה  - 

על כספי תקציב משרד התרבות והספורט המנוהלים באמצעות תוכנת פמי 

כל קשר במקרה של מעילה בכספים לא תוכל העירייה לטעון כי אין לה , פרימיום

מומלץ לקיים פיקוח וניטור על ניהול תקציב משרד התרבות והספורט מכאן . לנושא

 .המשמש לטובת הספרייה

 

מבוסס על , הליך קבלת הספרים שנרכשים בספרייה וכן גריעת ספרים: ממצא  - 

או אי קיום , מכאן אין כל אפשרות לזהות חוסר בספרים שהתקבלו. אמון בלבד

 . ווחגריעת ספרים למרות המד

 

על מנת , מומלץ לקיים לכל הפחות ביקורת מזדמנת של אחראי על ההליך: המלצה  - 

וכי גריעות , לוודא כי כל הספרים המתקבלים נקלטו בתוכנת ניהול הספרייה

 . ספרים מבוצעות בהתאם לרישומים

 

  

  

  

  

  כח אדם

של אחת לאור יציאתה הצפויה . משרות 7.6 -כח האדם בספרייה הגיע לכדי כ 2011בשנת 

ולאחר שלא נקלט עובד להחליף עובדת אחרת שפרשה , 2011העובדות לגמלאות בחילת שנת 

כי אי קליטת עובדים במקום אלה היוצאים לגמלאות , התריע מנהל הספרייה, 2009עוד בשנת 

  . תפגע ברמת השירותים שמספקת הספרייה

  

 7.95ת בספרייה עומד על מאחר וכך נקלטו עובדים בשנים האחרונות כך שכיום מספר המשרו

  . 2009ובכך חזר לרמתו בשנת . משרות

  

   2015לשנת בספרייה ושיעור משרתם מספר העובדים : טבלא 

  מספר עובדים  שיעור משרה  תפקיד

  1  100%  מנהל ספרייה

  9  616%  אוסף/ספרנים ואחראי נושא

  1  79%  מנקה

  11  7.95  עובדים/כ משרות"סה
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 10כות להיות יצרבעירייה בגודל של עיריית ערד  , רבות והספורטשל משרד הת על פי החוזר

אך לדעת מנהל הספרייה המשרות הקיימות מאפשרות פעילות ראויה ואין , בספרייהמשרות 

כאמור חוזר המשרד אינו נאכף בפועל ובפועל מהווה יותר  .צורך אמיתי בהגדלת כח האדם

  . הכתוב בו מאחר והמשרד אנו פועל לאכוף את, המלצה מחובה

  

  

  :מוגדרות שתי משרות בנושא הספרייה , ן העיסוקים של משרד הפניםדעל פי אוג

 .מנהל ספרייה עירונית .1

 .מידען בספרייה העירונית/ספרן .2

  

  

    

  מנהל ספרייה עירונית

  

  תחומי אחריות

 .ניהול הספרייה .1

 . ניהול עובדי הספרייה .2

 .ניהול ופיתוח של אוספי הספרייה בתחומים שונים .3

 .הול פעילות הספרייהני .4

  : נגזרים מתחומי האחריות , פרוט הביצועים והמשימות העיקריות 

 ניהול ספרייה .1

 .הטמעה ובקרה על תוכנית העבודה של הספרייה, גיבוש  .א

 .הטמעת נוהלי עבודה ובקרה על יישומם  .ב

 .תאום פעילות הספרייה מול הממונה  .ג

 .בקרה על התשתיות הפיזיות וציוד הספרייה  .ד

 .תיםפיתוח שירו  .ה

 .שיווק ומיצוב הספרייה  .ו

 

 .ניהול עובדי ספרייה .2

 .גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי האנוש ברשות  .א

 .הדרכה מקצועית וקידום העובדים בספרייה  .ב

 .ניהול העובדים על פי כללי הרשות המקומית  .ג

 .בקרה ודיווח על נוכחות והיעדרות עובדים ליחידת משאבי האנוש ברשות  .ד

 .ופתיות לעובדי הספרייהביצוע שיחות הערכה תק  .ה
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 .בניה וטיפוח אוספי ספרייה .3

 .בניית אוספים מגוונים על פי מדיניות הספרייה  .א

 .שימוש ואחסון הפריטים, פיקוח ומעקב אחר השאלה  .ב

 .עדכון מצב הפריטים במאגר הממוחשב  .ג

 .רכישת פריטים חדשים ודילול פריטים ישנים  .ד

 

 ניהול פעילות הספרייה .4

 .של הספרייה אחריות על שעות הפעילות  .א

 .פיתוח בקרה על מתן השירותים בספרייה  .ב

 .התווית כללי התנהגות ונוהלים במרחב הספרייה  .ג

 .מתן מענה לפניות הציבור  .ד

 .ניהול מערך התשלומים של משתמשי הספרייה  .ה

 .תיאום ותפעול פעולות התרבות ומורשת לבאי הספרייה, ייזום  .ו

 . ארגון ותיאום פעולות העשרה מגוונות  .ז

  

   :תנאי סף 

 .תואר ראשון .1

 .ניסיון של שנה לפחות כספרן או מנהל ספרייה .2

 .עברית ברמה גבוהה ואנגלית ברמה טובה .3

 )?האם יש הכשרות . (מיומנויות מחשב ואינטרנט מתקדמות .4

  

  . 2007מנהל הספרייה הנוכחי התחיל עבודתו בשנת 

  : הוגדרו מספר תנאי סף , על פי המכרז שפרסמה העירייה 

 .או ספרן מורשה/בלימודי ספרנות ו B.Aושלמת השכלה אקדמאית מ  .א

 .ציבורית/שנים לפחות כספרן מוסמך בספרייה עירונית 3ניסיון מקצועי מוכח של   .ב

 .ידע במערכות ממוחשבות ואינטרנט  .ג

  

לא נמצא בתיק העובד . נתוני מנהל הספרייה שנבחר לא מילאו אחר כל תנאי הסף שהוגדרו במכרז

  . סמך אחר המסביר את בחירתו לתפקידאו מ, פרוטוקול ועדת הבחינה

העובד נקלט לעבודה באמצע הלימודים (כמו כן לא נמצאו בתיק העובד תעודת ספרן מורשה 

  ).  בנושא והמשיך לימודיו לאחר קבלתו לעבודה
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מכאן , לא נמצא פרוטוקול ועדת הבחינה של מנהל הספרייה בתיק העובד: ממצא  - 

רות שלא עמד בתנאי הסף שפורסמו על ידי לא ניתן להבין מדוע זכה במכרז למ

 . העירייה

 

ממנו , מומלץ לשמור עותק עם פרוטוקול ועדת הבחינה של העובד הזוכה: המלצה  - 

 .כולל אישור מוסמכים להקלה בתנאי הסף שהוגדרו, ניתן להבין את הליך בחירתו

  

  

  מידען בספרייה העירונית/ספרן

  תחומי אחריות

 .מתן שרותי ספרייה .1

 .וביצוע פעולות העשרהייזום  .2

 . תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה .3

  

  :פרוט הביצועים והמשימות העיקריות הנגזרים מתחומי האחריות 

 .מתן שרותי ספרייה .1

 .רישום שואלים ומעקב וטיפול בהשאלת והחזרת הפריטים על פי מדיניות הספרייה  .א

 .ייעוץ והכוונה לבאי הספרייה  .ב

 .סיוע באיתור מידע או פריט  .ג

 .קטלוג ומפתוח הפריטים, ארגון: רטי הספרייה לרבות ארגון אוסף פ  .ד

 .זיהוי צרכי משתמשים ודיווח לממונה  .ה

 

 .ייזום וביצוע פעולות העשרה .2

בתוך הספרייה , לילדים ומבוגרים, הפעלת פעולות תרבות בכלל וספרות בפרט  .א

 .ומחוצה לה

 .הדרכה אישית וקבוצתית בתחומי האוריינות  .ב

 .עידוד הקריאהביצוע פעולות ל  .ג

 .מתן הדרכה לכתיבה אקדמאית  .ד

 .מתן הדרכה לשימוש מושכל באינטרנט ובמאגרי מידע  .ה

 .ייזום אירועים ופעילויות תקופתיות  .ו

 

 תפעול הספרייה בהתאם לנוהלי העבודה .3

 .מתן שירות מקצועי ואדיב לבאי הספרייה  .א

 .פתיחה וסגירה של הספרייה בהתאם לשעות הפעילות  .ב
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 .של הספרייההפעלת אתר האינטרנט   .ג

 .דיווח לממונה על כל ליקוי תקלה במרחב הספרייה  .ד

  

  

  

  : תנאי סף 

 .ות או המידענותנתואר אקדמי או לימודי תעודה אקדמית בתחום הספר .1

 . או תואר אקדמי כלשהו וסיום בהצלחה לימודי ספרן מורשה .2

  

ר אקדמי מבדיקת תיקי הספנים בספרייה שנקלטו בשנים האחרונות עולה כי לרובם אין תוא

וכן נמצא כי בעלי תואר אקדמי אחר לא סיימו לימודי ספרן , בתחום הספרנות או המידענות

הסבר מנהלת מחלקת משאבי האנוש לנתונים אלה הוא כי לא נגשו למכרזי העירייה . מורשה

  . כמוגדר באוגדן העיסוקים, אנשים עם השכלה רלוונטית

  

וכן ברוב המקרים , לעובדים חדשים בספרייה להבנת הביקורת לא קיים מסלול הכשרה מוסדר

מכאן קיים חשש כי עובדי הספרייה לא . העובדים לא נשלחים להשתלמויות רלוונטיות

  . מקצועיים דיים לביצוע תפקידם

  

בשנים האחרונות נקלטו לעירייה מספר עובדים ללא השכלה מתאימה : ממצא  - 

דבר העלול להביא , תםוללא כל מסלול הסמכה והשתלמות מסודר בנושאי עבוד

 . להתנהלות לא מקצועית ולא תקינה של הספרייה העירונית

 

מומלץ לבנות תוכנית הכשרה מסודרת לעובדים חדשים הנקלטים ללא : המלצה  - 

 .  תפעול ספריותהשכלה בנושא 
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 2014שיפוץ הספרייה בשנת  5.2.4

  

ס אשר "בנה המתנזאת המקביל לשיפוץ מ, בוצע שיפוץ בספרייה העירונית 2014במהלך שנת 

  . בקומתו השנייה ממוקמת הספרייה העירונית

  

בקשה לשיפוץ ועיצוב מחדש של כל הספרייה העירונית  העביר מנהל הספרייה 2012בשלהי שנת 

  ). 2009-2012זאת לאחר שיפוץ חלקי והתקנת מיזוג חדש במהלך שנים (

 : להלן מספר נקודות מהמסמך שהוגש 

 .יה אלפי אנשים ונחשפים לתרבות ויצירהמדי חודש מבקרים את הספרי .1

 . דבר המצריך עדכון המבנה, הספרייה העירונית בערד מתאימה עצמה לביקוש ולטכנולוגיה .2

 : הנושאים הדורשים שיפוץ  .3

 .השטיח ישן מוכתם ואינו עומד בתנאי בטיחות אש. החלפת שטיח  .א

הצמר . עיםהתקרה בנויה מפסי מתחת עליהם מונח צמר סל. החלפת תקרה אקוסטית  .ב

יוצר אוירה של מחנק ויש הטוענים שגם מסוכן , דבר המלכלך את הספרייה, מתפורר

 .לבריאות

עקב שינוי צרכי . פינת ילדים ופינות קריאה, עיצוב ושינוי חלל הספרייה כולל מידוף  .ג

כמו כן יש למצוא מקום .הקהל יש לשנות את היחס בין חלל המבוגרים לחלל הילדים

 .האינטרנטטוב יותר לעמדות 

הדלפק הנוכחי בנוי עבור שתי , הדלפק הוא לב ליבה של הספרייה. החלפת דלפק השאלה  .ד

 .יש צורך בעמדה נוספת עקב ריבוי שירותי ההדפסה לציבור. עמדות השאלה בלבד

הדבר נובע מתפיסת , קיימת ירידה חדה של שימוש בני נוער בספרייה. פינת נוער  .ה

 .לכן רוצים להקים פינת נוער עדכנית וחדשנית, ביהספרייה כמקום מיושן ולא אטרקטי

כן הוצעה תוכנית , ₪ 830,000 -הערכת עלות השיפוץ בהתאם לסעיפים לעיל עמד על סך כ  .4

 .₪ 370,000 -על סך כ.) ג4וחלק מסעיף . ד4. ב4לא כולל סעיפים (חלקית לשיפוץ 

 

 120,000ס נותבו רק "מתנמיליון השקלים שהועברו על ידי העירייה לשיפוץ מבנה ה 15מתוך 

  ). ממקורות אחרים לטובת הספרייה₪  250,000כן נותבו (לטובת שיפוץ הספרייה 

  

כאמור מבנה (₪ מליון  15ס בסך "מתוך הסכום שהוקצה לשיפוץ המתנ: ממצא  - 

בלבד ₪  120,000 - כ 2014בשנת הוקצב לשיפוץ הספרייה , )שלא בבעלות העירייה

עבור  כאשר עלות השיפוץ הנדרשזאת , )ס"בנה המתנכאמור ספרייה עירונית במ(

 .₪ 830,000 -על כ הספרייה עמדה

  

למרות בקשות מפרושות וכתובות של מנהל הספרייה לשתפו בהחלטות השיפוץ בכלל ומערכות 

לא שותף מנהל הספרייה , ס"לאור השוני בצרכי המיזוג בין הספרייה לכלל המתנ, המיזוג בפרט
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כפי שמנהלת האירועים בעירייה לא שותפה בשיפוץ אולם האירועים ממש , בתכנון השיפוץ

  . אשר משמש גם באירועים עירוניים, ס"במתנ

  

לא מנהל הספרייה ולא מנהלת האירועים שותפו בהליך תכנון שיפוץ : ממצא  - 

, זאת כאשר עבודות המיזוג הינן רלוונטיות וקריטיות לפעילות הספרייה, ס"המתנ

ומשמש את , הקיימים בעירשניים הס הינו אחד מ"במתנ וכאשר אולם האירועים

התנהלות העלולה ,  לאירועים עירוניים שונים מחלקת האירועים במהלך השנה

 . מיטבי/להביא להוצאת כספים על מוצר לא מתאים

 

הן מההיבט  , מומלץ לשתף את כלל המחלקות הרלוונטיות לשיפוץ: המלצה  - 

והן מבחינת הצרכנים , )'שוב וכדמחלקת המח, מחלקת האחזקה(הביצועי 

 ).מחלקת אירועים, ספרייה(העתידיים בתוצרי השיפוץ 

 

נושא התקרה האקוסטית  במסגרת השיפוץ החלקי בספרייה לא טופל: ממצא  - 

מכאן צמר הסלעים הישן המתפורר , )בלבד₪  12,000 - בוצע תיקון חלקי בסך כ(

יוצר אוירה , ך את הספרייהדבר המלכל, בתקרה ממשיך לנשור על מתחם הספרייה 

 .של מחנק ויש הטוענים שגם מסוכן לבריאות

 

הוגדר , פירוק מדפים וסידור חלל הספרייה מחדש כולל הרחבת המעברים: ממצא  - 

בוצע ללא , )₪ 65,000 - כ(כפרויקט שינוי במערך מידוף בספרייה לצורך הנגשה 

עונה על תנאי הנגשת  מכאן לא ניתן לדעת עם, תכנון הנגשה על ידי מורשה הנגשה

עובדה העלולה לגרום הוצאות מיותרות לעירייה באם תידרש לסדר את , המעברים

 . המדפים מחדש בהתאם לכללי הנגישות
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 - 3מטרת ביקורת מספר  5.3

 .בחינת התנהלות שוטפת מרכז התקשורת העירוני

 

 כללי  5.3.1

 

ה המקומית ערד ובסיוע ביוזמת המועצ 1991הוקם בשנת  –" המרכז"להלן (מרכז תקשורת ערד 

  .סובאה בצרפת-קהילת יהודי פונטוניי

  

הרשות המקומית אינה חייבת על פי חוק לקיים מרכז תקשורת כדוגמת מרכז התקשורת הפועל 

חלקן כחלק , עיריות המקיימות מסגרות דומות בחרו בצורות הפעלה שונות. בעיריית ערד

   .אחרות באמצעות גופים נתמכים, ממחלקות העירייה

  

  

  : מטרות המרכז בהקמתו

אנשי , התקשורת הקהילתית את ציבור התלמידים בערדלהכשיר ולהדריך בתחומי  .1

אנשי תעשייה ואת ציבור , עובדי ציבור, עובדים סוציאליים, עובדים קהילתיים, חינוך

 .התושבים בערד ובאזור

 .תרבותיות ומקצועיות לפי דרישה ביוזמת המרכז, להפיק תוכניות חינוכיות .2

לתת כיסוי תקשורתי ותיעודי מקצועי לכל הפעילויות התרבותיות והקהילתיות בערד  .3

 .ובאזור

 .לסייע במתן אינפורמציות בתחומי הקהילה והשירותים העירוניים .4

תקשורת  –תוך יצירת מוקד תרבות , לסייע בהפעלת טלוויזיה בכבלים בערד .5

 .קהילתית פעיל בערד

בתחום התקשורת לצרכי הסברה מקצועיים להכשיר באופן מקצועי אנשי מקצוע  .6

 . ולדורשי עבודה

 . מרכז תקשורת לשעת חירום להקים .7

  

  

  : פעל צוות המרכז בתחומים שונים כולל בין השאר  2002-3על פי תאור מנהל המרכז עד שנת 

וארציים כמו  אזוריים, חייםכולל שידורים . הפעלת ערוץ קהילתי כולל אולפן נייד .1

 .בפסטיבל ערד 

הרווחים חזרו למרכז התקשורת לרכישת ציוד (לפן הפקות מסחרי לכל דבר או .2

 ).והגדלת פעילות

  .התיירות ולמשרד  מוסדות וארגונים, באזורהפקת סרטים למועצות  .3

 .הפקת סרטים ותוכניות לצרכי העירייה .4
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הוראה והדרכה בבתי הספר היסודיים  וחטיבות ביניים במסגרת הפורמלית והבלתי  .5

הדרכה , הוראת תקשורת במסגרת תקן שעות הוראה  משרד החינוך . (פורמלית

 ".)קרן קרב"במסגרת 

קיום קורסים , הקמת קבוצות קהילתיות מפיקות, גיוס והכשרת מתנדבים .6

, "קהילה משדרת", "ערוצי מדבר"–קבוצות שפעלו . (קהילתיים בנושאי תקשורת

 ).ה "נוער מציל, "צעירי ערד", "איכות אמצע החיים", "סמובר"

 ).טקסים לדוגמא(תיעוד אירועים קהילתיים ועירוניים  .7

רשותי מקומי מלווה שידור רדיו במסגרת שדורי / הפעלת ערוץ מודעות עירוני  .8

 ).פעילות יחודית לערד במסגרת הרשאה מיוחדת של משרד התקשורת. ( הכבלים

 

סר בכח אדם הן מחו, בפועל בעשור האחרון המרכז לא מממש את רוב המטרות לשמן הוקם

 2015והן מחוסר השקעה בציוד מתקדם והן בגין חוסר רלוונטיות של חלק מהמטרות בשנת 

 -הפעלת טלוויזיה בכבלים , כגון מרכז תקשורת לשעת חירום שכבר קיים ללא קשר למרכז(

  ). 'תקשורת קהילתית וכד

  

ה רלוונטית תקשורת קהילתית על רבדיה השונים הינ –לדעתי מטרת העל : (הערת המבוקר 

  .)מה שיש לשנות זו הגישה והאמצעים, כיום לא פחות מבעבר

  

המטרות לשמן הוקם  אחר מרביתלא ממלא , מרכז התקשורת ערד בעירייה: ממצא  - 

 .זאת לפחות בעשר השנים האחרונות,  1991בשנת 

 

, כבר אינן רלוונטיות כיום 1991חלק ניכר ממטרות המרכז שהוקם בשנת : ממצא  - 

נויים במערכות המשיקות בהן פעל למשל ישהבתחום וחות הטכנולוגיה לאור התפת

 . חינוך ורווחה

  
מומלץ לבחון את המטרות ההיסטוריות  בהקמת המרכז ולהגדיר מטרות : המלצה  - 

כח , מיקום, תקצוב תשתיותהן מבחינת התוכן והן מבחינת , רלוונטיות לתחום היום

ימות הצעות מפורטות של מנהל קי( האדם והציוד למימוש המטרות המעודכנות

   .)2004המרכז עוד משנת 

  .)המרכיב החשוב ביותר במכלול הינו מרכיב כח האדם: הערת המבוקר 
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 מבנה ארגוני ותקציב  5.3.2

  : מבנה ארגוני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . כיום מועסק במסגרת מרכז התקשורת ערד עובד אחד בלבד שהוא מנהל המרכז, כאמור

דבר שאפשר , ) שניים עד ארבעה(בר למנהל המרכז מספר עובדים נוספים עבדו מע 2002עד שנת 

  . את הפעילות השוטפת של המרכז

דבר שהיה מאפיין , וכן פעילות הפקה נרחבת בפורמטים טלביזיוניים שונים: הערת המבוקר 

מרכז תקשורת ערד לא הסתפק רק בפורמט המקובל . יחודי וחריג בנוף ההפקה הקהילתית בארץ

שדורי , תוכניות אולפן, אלא יצר גם סרטים דוקומנטריים) אוסף כתבות(גזין קהילתי של מ

  .חיים ומוקלטים וכן פעילות במסגרות מקצועיות מסחריות –ספורט ותרבות 

  

כמו כן . ובעקבות כך תקציב הפעולות שלו, עם קיצוץ התקנים קטנה פעילות המרכז בהתאם

, מניבות  כגון העברת השתלמויות לתושבי האזור נפגעו הפעילויות שהכניסו כסף מפעולות

כספים אלו נותבו בחזרה לשימוש המרכז , הפקות מסחריות למשרדי ממשלה ולמועצות שכנות

  . תשלום שכר עבודה והתפתחות לתחומים נוספים, לשם רכישת ציוד מתקדם טכנולוגית

  

  ): ללא שכר(השוטף פעילות המרכז בהתאם לתקציב העירייה 

  

  2012  2013  2014  ףסע/שנה

  1,069  922  886  הוצאות טלפון

  2,474  1,068  1,035  הוצאות ארגון

  4,601  4,107  4,245  הוצאות חומרים

  7,698  5,147  1,204  קבלני משנה

  6,671  5,515  2,210  הוצאות שונות

  2,376  1,528  12,349  ציוד בסיסי

  24,179  18,287  *25,200  כ"סה

  

 . ייד חדשלרכישת מחשב נ 11,000 -כ •

  

 ל העירייה"מנכ

 מנהל מרכז התקשורת ערד
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  : 5201ולשנת  2008להלן בקשת התקציב לשנת , לשם השוואה

  

  2008  2015  סעף/שנה

  117,000  ----   הוספת משרה

  12,000  5,000  הוצאות ארגון

  10,000  9,000  הוצאות חומרים

  12,500  25,000  קבלני משנה

  20,000  15,000  הוצאות שונות

  70,500  20,000  ציוד בסיסי

  242,000  74,000  כ"סה

  

  

  ר משלמים"תב –תקציב בלתי רגיל 

ר זה הוזרמו הכנסות המרכז "לתב, נוהל תקציב בלתי רגיל של מרכז התקשורת 1997משנת 

   .ולמימון פעילויותוהכספים שימשו לחידוש הציוד של המרכז 

כאשר , מנהלית ומקצועית, ר שימש מקור גמיש להתנהלות הפקתית"התב: הערת המבוקר 

עבודת אנשי מקצוע חיצוניים ומימון שעות נוספות של , תי חוץ כגון השכרת ציודשימוש בשרו

  . עובדי המרכז במסגרת ההפקה החיצונית המתוקצבת

  

ר "סוכם כי יפתח תב, )דרישה טכנית(ר בהתאם לדרישת משרד הפנים "נסגר התב 2010בשנת 

  .חדש לטובת משלמים של מרכז התקשורת

, דבר שהביא להפסקת הפעילות המסחרית שהכניסה כסף לעירייה, ר כאמור"בפועל לא נפתח תב

ר חדש ונושא חידוש הציוד "עד היום לא הוקם תב. ושהמרכז השתמש בו לשם עדכון הציוד

  . הוזנח עקב חוסר תקציב

  

 ארגונים, דרכו גבה המרכז כספים על שירותיו ממוסדות, ר משלמים"תב: ממצא  - 

ר מנעה אפשרות להמשך "סגירת התב .2010נסגר בשנת  ,פרטייםמלקוחות ו

כספי ההכנסות שימשו לשדרוג הציוד של מרכז , פעילות מניבה של המרכז

ר לא שודרג כמעט הציוד "כתוצאה מסגירת התב, התקשורת ופעילויות נוספות

  .כך שרוב הציוד אינו רלוונטי כיום, במרכז בשנים האחרונות

  : הבהרה לגבי שדרוג הציוד: הערת המבוקר 

חודש ציוד העריכה לרמה פלטפורמת מחשב גבוהה אשר מאפשרת  2009בשנת . א

בבקשת התקציב .  2013ובסוף שנת  2012בוצע שדרוג בתחילת . שדרוג לאורך שנים

  . מצויה בקשה לשדרוג נוסף 2016לשנת 

אשר , נקנתה מצלמת וידיאו בסיסית איכותית) 2015(השנה  –ציוד צילום וידיאו . ב

נקנתה ) קלטות(מצלמה וידאו אחרונה . וידיאו על כרטיסי זיכרון מאפשרת לצלם

  .2009בשנת 
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 .2008ציוד סטילס לא חודש משנת . ג 

  

שדרוג מערכות ותוכנות אשר יאפשרו , הוסכם על רכש ציוד 2016לקראת תקציב 

 .למרכז תקשורת להתנהל כנדרש מבחינה טכנולוגית

 

 

 

ם לשם אפשרות פעילות של המרכז ר משלמי"מומלץ לשקול פתיחת תב: המלצה  - 

  .הציוד ופעילויות נוספותשתכניס כספים לשם שדרוג 
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 פעילות שוטפת ודינים מחייבים 5.3.3

 

ת מספר פעמים להנהלת העירייה על מנת לנסות וליצוק רבמהלך השנים פנה מנהל מרכז התקשו

יות בנושא מרכז פניותיו לא הביאו לשינוי מדינ, אך כאמור. תוכן לפעילות השוטפת של המרכז

  . וא אינו מתפקד בצורה מיטביתכך שכיום ה, התקשורת

  

  : להלן מספר דוגמאות להצעות שהועברו להנהלת העירייה במהלך השנים 

  

 2010תקשורת ואירועים בעיריית ערד משנת , תוכנית לקידום נושא הדוברות .1

 

מרכז , פן העברת המידעהן הטכנולוגיים והן לגבי תוכן ואו, לאור השינויים בעולם התקשורת

התקשורת יכול להוות מרכיב משמעותי בהכנת תכני המידע וניתובם הנכון והמתאים עבור 

השינוי הוא מעבר מדפוס העבודה . הרשות הארגונים השונים בקהילה ותושבי העיר, העיר

  .בסטילס ובוידאו לצרכים כללים אל עבודה בוידאו לצרכי רשת האינטרנט

  : מטרות התוכנית 

מרכז התקשורת ומחלקת , מחלקת האירועים, הקמת מערך משותף של דוברות העירייה  .א

 . המחשוב

 .יצירת שקיפות של פעילות העירייה למול התושבים: הסברה  .1

 .הכנת כלים להפצה ומסירה העונים על צרכי התקשורת השונים: דוברות  .2

יר השונים יזום הפקת תכנים באופן קבוע למען קידום ענייני הע: יחסי ציבור  .3

 .התעשייה והתרבות, התיירות, בתחומי המסחר

כפועל יוצא מהכנת התכנים השונים תמותג העיר באופן הרצוי : מיתוג העיר  .4

 .והמתאים שתוכנן

, הפקת תכנים רלוונטיים, העלאת רמת התוכן, הגברת פעילות ברשת האינטרנט .5

 .'קידום פרויקטים וכד, הסברה

 .התקשורת בניה מחדש של צוות מחלקת מרכז .6

  

למרות הצעות מנהל מרכז התקשורת לתוכנית מקיפה ליצירת תכנים : ממצא  - 

בפועל באתר העירייה , לא תוקצב הנושא על ידי הנהלת העיר, לרשתות החברתיות

לדוגמא סרט (קיימים תכנים לא מעודכנים , )שחובה להקימו על פי חוק(באינטרנט 

כמו כן דרישות  ).ני מספר שניםתדמית עירוני המציג מפעלים שכבר נסגרו לפ

לדוגמא (לתכנים היסטוריים ועדכניים אינן אפשריות או שניתנות באיכות נמוכה 

 ).'תכנים לתורמים פוטנציאלים וכד, השנה תכנים על אסון פסטיבל ערד
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מומלץ לבחון את המשמעות התקציבית להפעלת התוכנית המוצעת על יד : המלצה  - 

ולעזור , ויכולה לתת פתרון לניהול אתר מעודכןמאחר , מנהל מרכז התקשורת

 .  עיתונאים ותורמים פוטנציאליים, לתדמית העיר בפני משתמשי האתר

  
  

  

  

 

 2011אי תיעוד אירועי עירייה והצעה לפרויקט ייחודי משנת  .2

 

אי תיעוד אירועי סוף שבוע לאור שינוי מדיניות העירייה בעניין עבודה בימי שישי    .א

בעיה שכבר (י יכולת לספק חומרי תעודה לסרטי מיתוג עתידיים יביא לא, ושבתות

 ).קיימת כיום בהספקת חומרים למטרות שונות

פרויקט שימוש בחומרים מצולמים מפסטיבל ערד במטרה להציג את תרומתה   .ב

התכנים ישמשו . לנוער ולחברה הישראלית, האדירה של ערד הקטנה לזמר העברי

שחזור המופעים , הנוער והבוגרים שצולמו לשם קמפיין תקשורתי לאיתור בני

 . והפקת סרט להקרנה בערוץ מרכזי, המצולמים עם האומנים המקוריים

  

הפסקת תיעוד רוב האירועים העירוניים גרמה לאי יכולת לספק תכנים : ממצא  - 

 .  מעודכנים לדוגמא לסרט תדמית מעודכן באתר העירייה

  : רוני מהלכו ואופיו לאורך השניםהתיעוד העי -מרכז תקשורת : הערת המבוקר 

התיעוד העירוני בוצע במסגרת יוזמות של מנהל המרכז והעובדים ועל פי בקשות 

דוברות ומנהלי מחלקות וכן בהתאם למידע , והנחיות מטעם לשכת ראש העיר

לחלק מהבקשות לא נדרש . ובקשות שהגיעו מתושבי העיר וגופים ומוסדות מקומיים

בקשות שנדרשו לאישור הועברו . במסגרת העבודה השוטפתאישור מקדמי ונעשו 

  .ל העירייה"מנכ -לממונה על מרכז תקשורת 

  :פרוט לפי שנים 

י צוות המרכז ופעילי "תיעוד וידיאו כולל של אירועים בעיר וסביבתה ע:  2002 -  1991

  . יזום פרויקטים של תיעוד. המרכז

  .תנדבים וצלמים בתשלוםמ, י מנהל המרכז"תיעוד וידאו ע:  2006 -2003

מתנדבים וצלמים , י מנהל המרכז"או סטילס ע/תיעוד וידיאו ו:  2010 – 2006

בחלק גדול מהאירועים לא צולם וידיאו כי הדרישה המועדפת הייתה . בתשלום

  .לסטילס

  . י מנהל המרכז וצלמים בתשלום"או סטילס ע/תיעוד וידיאו ו:  2013 – 2010

כמו כן בחלק . לא תועדו במרבית המקרים מסיבה תקציביתהאירועים בסופי השבוע 

  .מהאירועים צולם רק סטילס
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מבוצע תיעוד בחלק  , ז תקשורת לא מבצע תיעוד בשטחמרכ: ועד היום  -2013

  .י צלמים בתשלום"מהאירועים השונים ע

 

גרם לכך שהשנה ,  1986אי תקצוב תוכנית עריכת התכנים של פסטיבל ערד : ממצא  - 

לא היו בידי העירייה תכנים חיוביים מגובשים על , )ה לאסון פסטיבל ערדשנ 20(

כך שרוב הכתבות בערוצי התקשורת העלו , הפסטיבל ותרומתו לתרבות הישראלית

   .שוב את נושא האסון עם כל המשמעויות השליליות לעיר כתוצאה מכך

שונות כגון לפני הצגת הפרויקט בצעתי בדיקה מול תוכניות רשת : הערת המבוקר 

טענו ) להפתעתי(כולם ללא יוצא מהכלל . צ"מפיקים שונים ואנשי יח, "צינור לילה"

שהחומר איכותי ויעזור להציג את פסטיבל ערד המיתולוגי באור הנכון ויאפשר 

הרעיון המרכזי היה להביא את הקהל . 95לשקם את הדימוי שנפגע קשות בפסטיבל 

בעלי משפחות וילדים למסע נוסטלגי , 45-40י בנ) 2011(שהם כיום   1990-1986של 

תוכנן קמפיין תקשורתי בו יופצו . בעקבות המוזיקה המוכרת שהיום כולם אוהבים

ברשת ובמדיה החברתית פורטרטים של צעירים וצעירות שצולמו בעת הפסטיבלים 

, למרות נסיונותי. מופע בו יופיעו אומני אותה תקופה/ והם יוזמנו למפגש  88ו 86של 

הביקורת והדיון יהיה על אסון פסטיבל , הרעיון נדחה בשל החשש שעיקר ההתיחסות

95. 

  

 

  

מומלץ לבחון את מדיניות העירייה בנושא תיעוד אירועים עירוניים : המלצה  - 

, תדמית(זאת על מנת לאפשר שימוש בתכנים לשימושים שונים , וקהילתיים

 ).'תורמים פוטנציאלים וכד

ואיכותי בוידיאו וסטילס הינו הדבר ) עד כמה שניתן(ד רציף תיעו: הערת המבוקר 

 . הרצוי לשם קיום פעילות רלוונטית במדיה החדשה והישנה כאחת

  
 

 2014תמונת מצב והצעות להמשך פעילות משנת  .3

  

בדיקת חומרי ארכיון , עבודת מנהל המרכז כוללת הכנת חומרי תוכן לאירועים  .א

אך כמעט שלא , לימוד תוכנות משודרגות, םתיוק חומרים ושמירת, והכנתם למשלוח

 .עבודת שטח בתיעוד אירועים

מחלקת , תוך תמיכה בדוברות העירייה, הפעלת מרכז התקשורת במתכונת חדשה  .ב

העירייה לא מצליחה להביא (והסברה של מהלכי הרשות ומוסדותיה , התיירות

, מצגות - הפקת תכנים). לידיעת הציבור את מרחב העשייה הרבה והייחודית שלה

ניהול מידע ותחזוקת , העלאתו לרשתות החברתיות, צילומים מעובדים, סרטים

 .מידע
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מתן אפשרות לקהל להגיע . הפעלת מרכז התקשורת במשותף עם הספרייה העירונית  .ג

, פרויקטים של תיעוד צילומי סיפורי תושבים, לתכנים שהפיק המרכז בשנים עברו

. לוב ספריה ארכיון וירטואלי ומוזיאוןשי. דשה לקיום תקשורת קהילתיתדרך ח

 )5.3.4ראה הרחבה בסעיף (

  

ונערך דיון ראשוני עם הנהלת הוגשה תוכנית מעודכנת  2015בסוף : הערת המבוקר 

  .העירייה בנושא

  

  

  

  

  

  נהלים ודינים בפעילות מרכז התקשורת

 . נוהל מסירת תכנים מארכיון מרכז התקשורת  .א

וע נוהל בנושא מסירת תכנים מארכיון ביקש מנהל המרכז לקב 2009בשנת 

  .הצילומים של המרכז

הנושא אמור היה להיות נדון ומאושר על ידי הנהלת העירייה והיועץ המשפטי 

  . לא נמצא כל תיעוד לאישור הנוהל על ידי הנהלת העירייה. לעירייה

  

של מנהל המרכז לקבוע נוהל מסודר למסירת  2009למרות בקשתו משנת : ממצא  - 

 . לא אושר נוהל כאמור עד היום, ארכיון הסרטים במרכז לגורמי פנים וחוץתכני 

 

בהתאם להליך כתיבת ואישור נוהל , מומלץ לכתוב נוהל מסודר בנושא: המלצה  - 

 ).בנושא המוקד העירוני 2014ראה ממצא דומה בדוח המבקר לשנת (בעירייה 

  
 

 זכויות יוצרים בפס קול בסרט וידאו   .ב

  . כרז לא נרכשה ספריית מוזיקה לשימוש חוקי בפס קוללמרות בקשת מנהל המ

בתוכנית לרכוש מנוי בספרייה דיגיטלית הכוללת חומרים שונים : הערת המבוקר 

גרפיקה ואנימציות שונות אשר יאפשרו יצור חומרי תוכן , וידיאו, מוזיקה –להפקה 

  . ריםחסכון בעלויות והתנהלות ללא חשש של פגיעה בזכויות יוצ, ברמה גבוהה
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 ארכיון סרטים 5.3.4

  

קלטות  600 -התריע מנהל המרכז בפני הנהלת העירייה כי תכנים המוקלטים על כ 2012ביולי 

  .שבא לידי ביטוי לאחר מספר שנים, עקב פגם בייצור הקלטות, וידאו לא ניתן להפעלה

  

יתה לא הי 2012ועד תחילת  1986-2003הקלטות האלה היו בשימוש מרכז התקשורת בין השנים 

  .בעיה בשימוש בהן

  

מצא מנהל , מאחר והבעיה היא לא רק בעיריית ערד לאחר ברור בין השאר מול גנזך המדינה

 -עלות הצלת כל הקלטות היא כ, המרכז כי הפגם מוכר וכי יש אפשרות טכנית להצלת התוכן

35,000 ₪.  

  

וביקש , לא כל תקלותקלטות הצליח ל 10דיווח מנהל המרכז כי ניסיון שחזור של  2012באוגוסט 

בפועל עד לסיום הביקורת בנושא . שלכלל הפרויקט₪  35,000מתוך ₪  10,000בשלב ראשון 

עד כה הוצאו אלפי שקלים בודדים לטובת (לא נמצא התקציב להצלת הארכיון  2015בשנת 

  ). הנושא

  

להצלת ארכיון ₪  25,000 -העירייה לא השכילה למצוא סכום של כ: ממצא  - 

זאת למרות התראות , שצולמו על ידי מרכז התקשורת 1986-2003נים הסרטים מש

 . 2012מנהל המרכז בנושא עוד מאמצע שנת 

הוסכם . מחדש₪  000,25הועלתה הבקשה ל   2016לקראת תקציב : הערת המבוקר 

 .2017-ו 2016 -על חלוקת הסכום לשנתיים 

 

הצלת החומר מומלץ לקבל החלטה לגבי איזה תכנים יבוצע הליך : המלצה  - 

פגם , שנשמר על הקלטות עם פגם הייצור 1986-2003הארכיוני של המרכז משנים 

 .   המונע את הפעלתן בשלב זה
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 - 4מטרת ביקורת מספר  5.4

 .המשמעויות של איחוד שלושת הגופיםבחינת 

 

 ניהול מקצועי של ארכיון העירייה וגופי הסמך 5.4.1

  

, נושא הניהול המקצועי לוקה בחסר, העירוניבנושא הארכיון  1כאמור במטרת ביקורת מספר 

וכיום , עובדת הארכיון הוכשרה בקורס בסיסי רק מספר חודשים לאחר כניסתה לתפקיד

לא קיימת משרה . לא מספיקה לקדם את הארכיון למצב התנהלות סביר, במסגרת אחוז משרתה

  .כמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים, של מנהל ארכיון עירוני

  

מנהל המרכז עבר הכשרה מקיפה , בנושא מרכז התקשורת 3מור במטרת ביקורת מספר כא

  . כמתבקש מהגדרות אוגדן העיסוקים, המסמיכה אותו לניהול ארכיון

וכי העירייה לא , נמצא כי מטרות מרכז התקשורת בהקמתו ברובן אינן רלוונטיות כיום, כמו כן

  .האחרונות השכילה להפעיל את המרכז בצורה מיטבית בשנים

הגו תוכנית בה המרכז משתלב בפעילות הספרייה , בנוסף מנהל מרכז התקשורת ומנהל הספרייה

  . וכן להקמת ארכיון עירוני תיעודי

  

מכאן המסקנה המתבקשת היא שמנהל מרכז התקשורת ימונה כמנהל מקצועי של הארכיון 

ים בנושא ניהול הארכיון ללא יכולה העירייה לפתור את מירב הליקויים המקצועי, כך. העירוני

  . תוספת עלות משמעותית

  

העירייה לא השכילה לתרום את השכלתו ונכונותו של מנהל מרכז : ממצא  - 

או למנות מנהל ארכיון , התקשורת בנושא ניהול מקצועי של ארכיון עירוני מחד

 .כנדרש מאידך

 

צועי של מומלץ לבחון למנות את מנהל מרכז התקשורת גם למנהל המק: המלצה  - 

תוכל העירייה לקיים , כמעט ללא עלות נוספת, כך. וגופי הסמך ארכיון העירייה

  .ניהול מקצועי יותר של ארכיון העירייה
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 תקציב ומחשוב לארכיון העירייה, משאבי כח אדם 5.4.2

  

לאחר קבלת הסכמה עקרונית מהנהלת העירייה בנה מנהל המרכז ביחד עם ,  2014בשלהי שנת 

 בפני הנהלת. הצעה לפעילות משותפת של מרכז התקשרות והספרייה העירוניתמנהל הספרייה 

  : העירייה הועלו שתי אפשרויות לשיתופי פעולה 

 .השתלבות המרכז בפעילות הספרייה .1

בארכיונאות מנהל המרכז הוא בוגר מסלול לימודים (הקמת ארכיון עירוני תיעודי  .2

 ).וניהול מידע הסטורי

ההצעה לא מומשה , הקודמת לכנסת ישראל ובחירת ראש עירייה חדש לאור מעבר ראשת העירייה

  . בשלב זה

  

  : זו הצעת מנהלי המרכז והספרייה , נושא הקמת הארכיון התיעודי מתקשר לנושא ביקורת זה

הקמת ארכיון תיעודי עירוני אשר יהיה זמין ברשת ויספר את סיפורה של העיר : מטרה   .א

 . סרטים מוזיקה ועוד, תמונות, ערד לאורך השנים במלל

העברת חומר , סריקות, שטח אחסון, קניית תוכנה(הקמת הארכיון דורשת משאבים   .ב

 ).בעיקר מתנדבים(וכח אדם ) ציוד ועוד, לפורמט דיגיטלי

 : השלבים המוצעים בהקמת הארכיון   .ג

 .הקמת צוות היגוי עירוני לבניית חזון ומטרות .1

 .גיוס צוות מתנדבים שיעברו הכשרה בנושא .2

 .קמת צוות ויקיפדיה אשר יבנה ויעדכן ערכים הקשורים לעירה .3

 . מיפוי החומר והעלתו לארכיון, סריקות .4

 

  

יוזמת מנהל מרכז התקשרות ומנהל הספרייה להקמת ארכיון עירוני תיעודי : ממצא  - 

, אי ביצועה/לא נענתה על ידי הנהלת העירייה ולא התקבלו כל החלטות לביצועה, 

 .הזאת כשנה לאחר העלאת

 

מומלץ כי הנהלת העירייה תקבע מדיניות סדורה בנושא הארכיון העירוני : המלצה  - 

תוך ניצול הנכונות של מנהלי המחלקות , והארכיון התיעודי העירוני בפרט בכלל

 . כמעט ללא כל עלויות נוספות לעירייה, להקים את פרויקט הארכיון
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 תמצית מנהלים 6

  

  נהלות שוטפת של ארכיון העירייהבחינת הת -  1מטרת ביקורת מספר 

 

לא מתנהל בעיריית ערד על פי ארכיון כל נושא שמירת הידע ובכללו המידע שיש לשמור ב

  .ואף לא בהתאם לייעוד קיום ארכיון, ההגדרות בדין

הכשרת , הוצאות אחסון לא מחייבות, עקב כך נגרמים נזקים שונים לעירייה כגון אובדן ידע

  . מסמכים ללא צורך אמיתיחללים נוספים לשמירת 

להגדיר את הנושא גם , )שאמור לא קיים בעירייה(מאחר ובאחריות הרשות ומנהל הארכיון 

סביר כי גם בגופים אלה לא מתנהל , לגופים כפופים לעירייה כגון חברה כלכלית או בתי ספר

  .ארכיון כנדרש

ת אשר ישפרו את המצב מומלץ כי הנהלת העירייה תבחן את הנושא בכללותו ותגדיר פתרונו

  .הבעייתי המתקיים כיום

  : להלן פרוט עיקר ההמלצות לממצאי הדוח 

  

  

על ידי הגדרת , מומלץ לקבוע ולאכוף מדיניות אחידה לכלל מחלקות העירייה: המלצה  6.1

 .כמתחייב בחוק הארכיונים, לאופן שמירת הנתונים וסוג הנתונים כללים

  

כולל תוכנה ייעודית לניהול ארכיון , יוןמומלץ למחשב את פעילות הארכ: המלצה  6.2

 .והצבת מחשב במשרד הארכיון

 

מומלץ למנות מנהל ארכיון בעל השכלה וידע מתאימים לניהול הארכיון : המלצה  6.3

 ).בעירייה יש עובד אשר עבר הכשרה מקיפה בנושא ניהול ארכיונים ומידע(

 

של הרשות ושל  מומלץ לקבוע מדיניות ולרכוש מערכת לניהול רשומות: המלצה  6.4

 ).'בתי ספר וכד, ל"חכ(יחידות הסמך 

 

מומלץ לבחון ולתקצב בהתאם את הפעולות שיש לבצע בארכיון העירוני על : המלצה  6.5

 .מנת להפעילו ברמה נאותה ועל פי דרישות החוק והגנז

 

מומלץ לעדכן את מפתח הרשומות של ארכיון העירייה  בהתאם למפתח : המלצה  6.6

 .2009עוד בשנת  התיוג האחיד שהוגדר
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כן מומלץ להגדיר , מומלץ לבצע הליך ביעור מסודר של ארכיוני העירייה: המלצה  6.7

 .למחלקות העירייה כיצד לנהוג בארכיב הנמצא במחלקה

 

על מנת לפנות , מומלץ לבצע טיפול מקיף במתחמי הארכיון של העירייה:  המלצה  6.8

בתיים המתאימים ביותר מקום לרשומות חדשות ועל מנת לאפשר את התנאים הסבי

 . להגנה על הרשומות

 

מומלץ לבחון הקמת מערך ניהול רשומות אלקטרוניות שיחליף את ארכיון : המלצה  6.9

 . העירייה מנייר

 

כולל הטמעה והדרכה של העובדים ליישום , מומלץ לקבוע מדיניות ונהלים: המלצה  6.10

 .ניהול הודעות אלקטרוניות

 

אף ביתר שאת , ל הקודם ולאכוף אותן"נכיש לאשרר את הוראות המ: המלצה  6.11

  .ל היוצא בתפקידו"מהאכיפה כאשר עדיין שימש המנכ

   

  

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת של הספרייה העירונית -  2מטרת ביקורת מספר 

  

ככלל לא , העירונית בערד מהווה עוגן תרבותי חשוב במרקם החיים העירוני כאמור הספרייה

בפועל מתפקדת (ים להעיד על התנהלות לא יעילה של הספרייה נמצאו ממצאים מהותיים היכול

נמצא כי ). תקציב מסודר ומאוזן, זכייה בפרס ארצי על שיווק, בתקן כח אדם מתחת למומלץ

נאו , לא הוסדר נושא השכירות, ס אשר הספרייה יושבת בו"קימת בעיתיות בהתנהלות מול המתנ

  . חזוקת המבנהאו האחריות על ת, ס"שיאת חלק מהוצאות המתנ

) מבנה בבעלות הסוכנות היהודית(ס "בשיפוץ מבנה המתנ₪ מיליון  15העירייה השקיעה מעל 

  .  וללא כל התייעצות עם מנהל הספרייה לגבי צרכי הספרייה, ללא כל הסדרת נושא הספרייה

 חוקי ההנגשה מגדירים תאריכים לביצוע הנגשת מבנים, נושא מהותי נוסף הוא הנגשת הספרייה

זאת למרות שהספרייה , לא נערך כל סקר בספרייה לגבי הגדרת נדרש מול מצוי, והנגשת שירות

והיה ניתן להסדיר רבות מדרישות הדין בנושא ההנגשה במסגרת  2014עברה שיפוץ חלקי בשנת 

  . שיפוץ זה

  :  5להלן עיקר ההמלצות מפרק 

  

ימון פעולות המרכז לגבי מ) שנה 45(מומלץ לבחון את משמעות ההסכם ההיסטורי  6.12

 .לפרטים הרלוונטיים לפעילות כיום ולפרוט אותו הקהילתי
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מומלץ לעגן ולקבע בכתובים את , ס"אור ההשקעה הכספית המשמעותית במבנה המתנ 6.13

כמו גם את מתחם , ס השייך לסוכנות היהודית"מעמד הספרייה העירונית במבנה המתנ

ש של העירייה באולם האירועים וכן את השימו, מרכז המבקרים הנמצא במעמד זהה

 .ס"ובחדרי הישיבות במתנ

  

מומלץ להגדיר ולמדוד נתוני שימוש בשירותי הספרייה שאינם השאלת : המלצה  6.14

כמות פעילים במתחמים , כמון שימוש כמות המידע שנצרך באינטרנט, סרטים/ספרים

 . 'השונים וכד

  

 

שירותים בשפות הרוסית מומלץ לשקול הגברת הפעילות השיווקית ומתן : המלצה  6.15

בעבור קהלים הנמצאים , על מנת לממש את הפוטנציאל לשירותי הספרייה, והערבית

 ).תושבי העיר ותושבי הפזורה הבדואית שבסביבות העיר(בתחומי העיר 

 

על מנת לעמוד , מומלץ להנפיק קבלות ידניות או לחלופין לרכוש קופה רושמת: המלצה  6.16

 . במקרים בהם גובים כסף על שירות, ות המסבכללי ניהול ספרים של רשוי

הדבר תלוי בהסכמת גזברות העירייה שהתנגדה , ההמלצה מקובלת: תגובת המבוקר  -

 . בעבר לנושא

 

במידה וימצאו ליקויי , מומלץ לקיים סקר נגישות מבנה מסודר בספרייה: המלצה  6.17

יים נות תקציבנגישות יש לבנות תוכנית שיפוצים מסודרת ומתומחרת לשם מציאת פתרו

 . מנים המוגדרים בחוקזאת בהתאם ללוחות הז, למימושה

  .יש לקיים סקר נגישות בהקדם ולפעול בהתאם להנחיותיו: תגובת המבוקר 

  

במידה וימצאו , מסודר בספרייה השירות באופן מומלץ לקיים סקר נגישות : המלצה  6.18

יים פתרונות תקציב ליקויי נגישות יש לבנות תוכנית מסודרת ומתומחרת לשם מציאת

 . מנים המוגדרים בחוקזאת בהתאם ללוחות הז, למימושה

 

יש לוודא כי סעיפי תקציב העירייה ישקפו את ההוצאות הרלוונטיות להגדרת : המלצה  6.19

 . בהתאם לכללי ניהול תקציב, הסעיפים

 

כך שלא תתאפשר משיכת כספים מתקציב , יש לקיים בקרה מונעת ממושבת: המלצה  6.20

לדוגמא באמצעות חתימה האלקטרונית של מנהל , א אישור מנהל המחלקהמחלקה לל

 .  המחלקה ובמקרה זה של מנהל הספרייה על דרישת הרכש והתשלום
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מומלץ לקיים הפרדת תפקידים בהתאם למינהל תקין בנושא רכישות מכספי : המלצה 6.21

 .בתוכנת פמי פרימיום, משרד התרבות והספורט

  

דעת מסודרת בנושא הצורך בהצגת תקציב הספרייה מומלץ לקבל חוות : המלצה  6.22

 .מרואה חשבון מתמחה, ממשרד התרבות והספורט בספרי העירייה

  

קיימת לעירייה אחריות מסוימת על , לדעת הביקורת בניגוד לדעת הגזברות: המלצה  6.23

, כספי תקציב משרד התרבות והספורט המנוהלים באמצעות תוכנת פמי פרימיום

מכאן . ספים לא תוכל העירייה לטעון כי אין לה כל קשר לנושאבמקרה של מעילה בכ

מומלץ לקיים פיקוח וניטור על ניהול תקציב משרד התרבות והספורט המשמש לטובת 

 .הספרייה

  

הן מההיבט  הביצועי , מומלץ לשתף את כלל המחלקות הרלוונטיות לשיפוץ: המלצה  6.24

הצרכנים העתידיים בתוצרי והן מבחינת , )'מחלקת המחשוב וכד, מחלקת האחזקה(

 ).מחלקת אירועים, ספרייה(השיפוץ 

  

  

  

  מרכז התקשורת העירוניבחינת התנהלות שוטפת של  -  3מטרת ביקורת מספר 

  

בשנים האחרונות לא השכילה הנהלת העירייה להחליט כיצד ניתן לנצל את מרכז התקשורת 

דרוג מערכות וציוד בראיית פני מחד לא הוקצה כל תקציב לש. העירוני לטובת מטרות העירייה

  . הוקצו כספים להצלת ארכיון העבר עתיד ומאידך לא

לדעת הביקורת על ההנהלה לקבל החלטה מושכלת וברורה כיצד והאם להמשיך את פעילות 

ככל שיוחלט על המשך פעילות המרכז יש להגדיר מטרות רלוונטיות , מרכז התקשורת העירוני

ניתן לנצל , התוכניות למיתוג העיר ונקיטת פעולות לשיפור תדמיתהלדוגמא לאור , לשנים הבאות

  . את יכולות וארכיון מרכז התקשורת לטובת הפקת סרטי תדמית

  

  : להלן ריכוז המלצות הביקורת בהתאם לממצאי הדוח 

מומלץ לבחון את המטרות ההיסטוריות  בהקמת המרכז ולהגדיר מטרות : המלצה  6.25

כח , מיקום, תקצוב תשתיותמבחינת התוכן והן מבחינת הן , רלוונטיות לתחום היום

קיימות הצעות מפורטות של מנהל המרכז ( האדם והציוד למימוש המטרות המעודכנות

   .)2004עוד משנת 

 

ר משלמים לשם אפשרות פעילות של המרכז "מומלץ לשקול פתיחת תב: המלצה  6.26

 .שתכניס כספים לשם שדרוג הציוד ופעילויות נוספות
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מומלץ לבחון את המשמעות התקציבית להפעלת התוכנית המוצעת על יד : ה המלצ 6.27

ולעזור לתדמית , מאחר ויכולה לתת פתרון לניהול אתר מעודכן, מנהל מרכז התקשורת

 .  עיתונאים ותורמים פוטנציאליים, העיר בפני משתמשי האתר

  

וניים מומלץ לבחון את מדיניות העירייה בנושא תיעוד אירועים עיר: המלצה  6.28

תורמים , תדמית(זאת על מנת לאפשר שימוש בתכנים לשימושים שונים , וקהילתיים

 ).'פוטנציאלים וכד

  

מומלץ לקבל החלטה לגבי איזה תכנים יבוצע הליך הצלת החומר הארכיוני : המלצה  6.29

פגם המונע את , שנשמר על הקלטות עם פגם הייצור 1986-2003של המרכז משנים 

 .   הפעלתן בשלב זה

  

  בחינת המשמעויות של איחוד פעילות בין שלושת הגופים – 4מטרת ביקורת מספר 

ניתן לקיים שיתוף פעולה בין כל הגופים על מנת , נמצא כי כמעט ללא כל עלויות נוספות לעירייה

במינוי מנהל מרכז . לעומת מצבו כיום, להביא את נושא הארכיון העירוני למצב טוב בהרבה

ניתן לשדרג , ובמימוש הנכונות שלו ושל מנהל הספרייה, ועי של הארכיוןהתקשורת למנהל המקצ

  .להנגישו לציבור ולשמור על המורשת של העיר לטובת הדורות הבאים, את נושא ניהול הארכיון

  

מומלץ לבחון למנות את מנהל מרכז התקשורת גם למנהל המקצועי של : המלצה  6.30

תוכל העירייה לקיים ניהול , עלות נוספת כמעט ללא, כך. וגופי הסמך ארכיון העירייה

 .מקצועי יותר של ארכיון העירייה

 

מומלץ כי הנהלת העירייה תקבע מדיניות סדורה בנושא הארכיון העירוני : המלצה  6.31

תוך ניצול הנכונות של מנהלי המחלקות להקים , בכלל והארכיון התיעודי העירוני בפרט

  .נוספות לעירייה כמעט ללא כל עלויות, את פרויקט הארכיון
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 ביקורת בנושא - פרק ז 

  
  –מחלקת אירועים 

  התנהלות שוטפת ופסטיבל ערד
  

  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –כללי .  1

  

269  

  מטרות הביקורת. 2

  

270  

  תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

270  

  עיקרי הממצאים. 4

  

271-273  

    פרוט הממצאים. 5

  274-281  1ורת מספר מטרת ביק  5.1     

  282-290  2מטרת ביקורת מספר   5.2     

  291-294  3מטרת ביקורת מספר   5.3     

  295-296  תמצית מנהלים. 6
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 רקע –כללי  .1

  

  . אחד מהנושאים בהם עוסקות רשויות מקומיות הוא קיום אירועי תרבות וספורט

  

כמו כן הרשות אחראית על , ומיתהתשתיות לקיום האירועים ברוב המקרים הן של הרשות המק

וביחד עם המשטרה , )איש 500כיום במתחמים מעל (הנפקת רישוי לאירועים תחת כיפת השמיים 

  .על הביטחון של המשתתפים באירועים

  

 90-באמצע שנות ה,  של המאה הקודמת 80- מתקיים ברציפות בעיר משנות ה" פסטיבל ערד"

, )בעיקר בני נוער(כאשר עשרות אלפי אנשים , ארצי הפך פסטיבל ייחודי לתקופתו בקנה מידה

. הגיעו לעיר לשהות בה לאורך ימי הפסטיבל ולהשתתף בהופעות של כוכבי הזמר העברי

ו כן הרשות כמ, הפסטיבל זוהה עם העיר והיווה עוגן כלכלי חשוב לעסקים השונים ברחבי העיר

  . לאפשר את קיום האירועהמקומית התגייסה 

  

שהתרחש במהלך הפסטיבל בשנת , אירוע טראומתי כולל אבידות בנפש, "ן ערדאסו"בעקבות 

הפסיק הפסטיבל להתקיים במתכונתו הקודמת והפך , ואשר נבע מצפיפות יתר של קהל, 1995

  .בנוסף לפסטיבלים רבים בערים שונות בחודשי הקיץ, פסטיבל קטן וצנוע

  

מתקיימים עשרות , )שי חופשת הקיץימים בחוד 3-4פסטיבל בן (מעבר לפסטיבל ערד , כיום

לדוגמא חגיגות יום העצמאות והן , הן אירועים מחזוריים, אירועי תרבות נוספים מטעם העירייה

כגון מרוצי , כמו כן מתקיימים בעיר אירועי ספורט. הופעות והצגות שונות לטובת תושבי העיר

  . 'וכדחלקי מרתון ריצת , מרוצי מכוניות, אופניים

  

קר את נושא מחלקת האירועים וקיום האירועים לאור חשיבותו לרווחת תושבי העיר בחרתי לב

והאם מתקיימת פעילות מונעת להתרחשות אסון , על מנת להבין האם הוסקו מסקנות מהאסון

בין (וכן על מנת להמליץ על התנהלות מיטבית בנושאי קיום ורישוי אירועים ברחבי העיר . נוסף

  ).או אירוע משותף לעירייה וגוף ושאינו עירוני, אם אירוע של גופים עסקייםאם אירוע עירוני ובין 
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 מטרות הביקורת .2

 

 .בחינת התנהלות שוטפת מחלקת האירועים .1

 .פסטיבל ערד .2

בחינת נושאי רישוי וקיום אירועים עירוניים תחת כיפת השמיים ואירועים בשיתוף עם  .3

 .יהאו עמותות חיצוניות לעירי/גופים מסחריים ו

 

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :הביקורת כללה בין השאר 

 

 .הנתונים הכספיים של מחלקת האירועים במחשבי העירייה סקירת -

 .סקירת פרסומים בנושא אירועי תרבות בכלל המדינה -

 .סקירת חקיקה וזכויות הפרט בנושא הנגשה לאירועים -

 . ות המקומיותסקירת דוחות מבקר המדינה בנושא הפקת אירועים ברשוי -

 .2015השתתפות בישיבות בנושא פסטיבל ערד  -

 .בחינת כלל המשמעויות של עריכת הפסטיבל מבחינת מחלקות העירייה השונות -

  :ראיונות עם  -

 . מנהלת מחלקת אירועי תרבות ומפיקת פסטיבל ערד –גברת מרינה גלייזר   .א

 .הממונה על הבטיחות בעירייה –ליאור הירש   .ב

 .דובר העירייה –מר יהושע אשכנזי   .ג

 .ס"מנהלת מתנ –מר דודי שושטרי   .ד

 .ס"מנהל תרבות במתנ –מר אורן עמית   .ה
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 עיקרי הממצאים .4

  

 .שוטפת מחלקת האירועים בחינת התנהלות - 1מטרת ביקורת מספר 

  
כולל , לעריכת אירועים עירונייםומחייב נמצא כי לא קיים נוהל מסודר : ממצא . 1.ז

 ותהחלטות על אירוע בטווחי זמן קצרים לא מאפשר(ים פנים ארגוניהגדרת זמני עבודה 

ולא , מבחינת המחלקות האחרות המעורבות בתהליך ובקיום האירוע היערכות ראויה

 ).על עלותםמיטבית עמדת מיקוח  ותמאפשר

לעניין , 2015מפת אבני הדרך שהוגדרה על ידי הנהלת העירייה בסוף שנת : ממצא . 2.ז

 . וגם ההתייחסות החלקית שלה לא מיושמת בפועלהפקת אירועים אינה שלמה 

. ס בערד"קיימת אי בהירות בנוגע לאירועים המתקיימים באמצעות המתנ: ממצא . 3.ז

מכאן יש לקיים . ס פועל תחת הסוכנות היהודית ואינו מחלקה של העירייה"המתנ

 .ס"הסדרה והפרדה ברורה בין אירועים עירוניים לאירועים שבהפקת המתנ

אושרו ושולמו , נמצא כי למרות התראות מחלקת משאבי האנוש בעירייה: ממצא . 4.ז

זאת מעבר לשעות הנוספות המרביות שמותר לעבוד על , למנהלת המחלקה שעות נוספות

 .פי דיני העבודה

נעזרים במחלקות , למרות שבהפקת וקיום האירועים השונים בעירייה: ממצא . 5.ז

. אין לכך ביטוי מלא בתקציב העירייה, תפקידן המוגדרהעירייה שנושא האירועים אינו 

מביא , אי העמסת עבודת מחלקות העירייה שאין מתפקידן לעזור בקיום אירועים

זאת ). בעיקר המחלקות הגינון והאחזקה(למעשה להטעיה בהצגת הדוחות הכספיים 

קה מחל: בניגוד למחלקות שפעילותן בתהליך האירועים הינו מובנה ומוגדר כגון 

רישוי  –מחלקת רישוי , ביטחון באירועים המוניים –מחלקת ביטחון , חוזים –משפטית 

 .אירועים המוניים

  

  .פסטיבל ערד  – 2מטרת ביקורת מספר 

  

על מנת לקיים את אחת , העירייה לא פעלה להפיכת פסטיבל ערד לייחודי: ממצא . 6.ז

הפיכת ערד לבירת הזמר הצעה ללדוגמא , ממטרות הפסטיבל כמוקד משיכה לתיירות

יישום הרעיון עשוי ). 90- הרעיון קיים עוד משנות ה(העברי לא קודמה על ידי העירייה 

 . להפוך את ערד למוקד מוסיקלי לאורך השנה ולהפוך את פסטיבל ערד לאירוע ייחודי

  .אני חושבת שפסטיבל ערד הינו פסטיבל ייחודי : תגובת המבוקר 

. תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא: המבוקר התייחסות הביקורת לתגובת 

דוגמת פסטיבל הכליזמרים  הממצא מתייחס לייחודיות במובן של משיכת תיירות פנים

  . בצפת
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מיושנים , התשתיות והאתרים לקיום אירועים בתחום השיפוט של העיר: ממצא . 7.ז

ר מקומות למרות שקיימים בעיר מספ ,לא נותנים פתרון לעריכת אירועים גדולים 

תוכנית  לא קיים תכנון או, )רונים טבעייםלדוגמא שני אמפיתיאט(פוטנציאליים 

 . לקידום הנושא

 7000איש בטריבונות ועוד  2000אצטדיון ערד יכול להכיל כמות של : תגובת המבוקר 

כמו כן השנה אנחנו עובדים על הרחבת קרית האמנים כדי שניתן יהיה . דשאאיש ב

  .מקומות 0003 -יש צורך באמפי מסודר לכ , איש 0180להכיל בה עד 

כאמור בממצא . התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

האתרים מיושנים ולא נותנים פתרונות ראויים לאירועים גדולים המקובלים היום כגון 

המבוקר  ית האומנים המוזכרים בתגובתיבנוסף האצטדיון וקר. בל האיש הבועריפסט

  . דבר המגביל את שעות הפעילות שלהם, נמצאים בקרבה לבנייני מגורים

 

לא מאפשרת לדעת , לאירועי פסטיבל ערד מדיניות הכניסה החופשית: ממצא . 8.ז

לפחות בשני אירועים נסגרו שערי המתחם מאחר , מראש כמה אנשים יגיעו לכל אירוע

 עשרות צופים לא יכלו כךצאה מכתו, צופים המכסימלית שאושרהוהוכנסה כמות ה

 .)כולל אנשים שהגיעו לצפות באירוע במיוחד מחוץ לעיר( לצפות באירוע

 

שעות כח  1,800 -מחלקת האחזקה בעירייה תורמת לטובת הפסטיבל כ: ממצא . 9.ז

סך השעות שווה ערך , המחלקה גם מבצעת עבודות לאירועי עירייה נוספים(אדם 

ולמרות , זאת למרות שהמחלקה חסרה כח אדם). דמשרה שנתית של עוביותר מל

ראה דוח (שמשימות המחלקה השוטפות לא מטופלות בחלקן בגין חוסר בכח אדם 

 ).בנושא מחלקת האחזקה 2014מבקר העירייה לשנת 

  
 1,200 -כ, השעות שהקדישו עובדי העירייה לפסטיבל ערד 3,200- מ: ממצא . 10.ז

בנושא שעות  8/99שכר עליו חתמה העירייה לפני  לאור הסכם. שעות היו שעות נוספות

על כל שעה נוספת בעבודה בנושא  25%העובדים הותיקים זוכים לתוספת של , פסטיבל

מכאן העלות לעירייה גבוהה . 50%ואילו בימי הפסטיבל זוכים לתוספת של , הפסטיבל

 .2015שעות בשנת  1,000 - מתשלום שעות נוספות רגילות עבור כ

  
ספינת –למרות תפיסת הנהלת העירייה את הפסטיבל כאירוע עוגן עירוני : צא ממ. 11.ז

דובר העירייה לא , ולמרות שכירת חברת יחסי ציבור לקידום ופרסום הפסטיבל, הדגל

בכך לא נוצלו הידע והקשרים של . עורב כלל בנושא הפסטיבל עד כחודש לפני התחלתו

 .הדובר מול כלי התקשורת המקומיים והארציים

 

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

273 

 

בחינת קיום כללים לעריכת אירועים עירוניים וכן אירועים בשיתוף עם  – 3מטרת ביקורת מספר 

  .או עמותות שאינן עמותות עירוניות/גופים מסחריים ו

  

פרשנות מחלקת רישוי העסקים בעירייה כי אירוע שבו הצפי הוא לפחות : ממצא . 12.ז

אשר מגדיר צורך ברישוי , עסקים משתתפים אינו עולה בקנה אחד עם צו רישוי 500- מ

על פי  מכאן, משתתפים 500 - ככל שזה מאפשר כניסה של יותר מ,  למתחם האירוע

פרשנות הביקורת יש לפעול להוצאת רישוי בהתאם למתחם האירוע ולא לצפי 

 .המשתתפים בו

  .הנושא הועבר לבדיקת היועץ המשפטי של העירייה: תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים 

 

נמצא כי העירייה לא גיבשה נוהל מסודר לקיום אירועים שאינם דורשים : ממצא . 13.ז

דבר אשר מהווה סיכון להשתבשות אירוע עירוני , רישוי עסקים כדוגמת עיריות אחרות

המבטיח כי למרות , שיכול להימנע בקיום נוהל עירוני מסודר,  )ס"כגון מתנ(או אחר 

רוע מתבצע על ידי אנשי מקצוע וכי הסיכונים עדיין ניהול האי, שלא נדרש רישוי

 . לציבור מנוטרלים ככל הניתן

 .המחלקה תפעל על פיו, ככל שיקבע נוהל עירוני: תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים 

  

תמלול ומקומות , עיריית ערד לא מספקת באירועים מטעמה עזרי שמיעה: ממצא . 14.ז

 .ישיבה מותאמים לאנשים עם מוגבלות

 

עיריית ערד קיימה אירועים בשיתוף , בניגוד לחקיקה ולמינהל תקין: ממצא . 15.ז

 .גופים עסקיים ללא משנה סדורה וללא בחינת נושא ניגוד עניינים

  
מגופים , או שווה כסף/העירייה לא הסדירה נושא קבלת תרומות בכסף ו: ממצא . 16.ז

 . חוץ עירוניים

  
לכל , רה נושא קיום אירועים ביום השבתהעירייה לא הגדירה והסדי: ממצא . 17.ז

 .הפחות מבחינת השתתפות עובדי עירייה
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 פרוט הממצאים .5

 

 – 1מטרת ביקורת מספר  .5.1

 .בחינת התנהלות שוטפת מחלקת האירועים

  

 כללי 5.1.1

  

  . אחד מהנושאים בהם עוסקות רשויות מקומיות הוא קיום אירועי תרבות וספורט

  

כמו כן הרשות אחראית על , ים הן של הרשות המקומיתהתשתיות לקיום האירועים ברוב המקר

וביחד עם המשטרה על , )איש 500במתחמים מעל (הנפקת רישוי לאירועים תחת כיפת השמיים 

  .הביטחון של המשתתפים באירועים

  

  :לעיריית ערד שישה מתקנים עיקריים לעריכת אירועים תחת כיפת השמיים 

 .על הדשא 7,000צופים בטריבונות ועוד  2,000 תכולה עד –אצטדיון הכדורגל העירוני  .1

 .צופים 1,200תכולה עד  –אמפיתיאטרון  קריית האומנים  .2

 .צופים 1,000תכולה מוערכת עד  –אמפיתיאטרון ניצחון  .3

 .צופים 2,000תכולה עד  –רובע האומנים  .4

 .   צופים 600-900תכולה עד  –במת רובע האומנים  .5

  . שאי 1,000תכולה עד  –כיכר העיר  .6

  

  

פסטיבל ייחודי לתקופתו בקנה מידה ,  "פסטיבל ערד"עד אמצע שנות התשעים התקיים בעיר 

הגיעו לעיר לשהות בה לאורך ימי הפסטיבל , )בעיקר בני נוער(כאשר עשרות אלפי אנשים , ארצי

הפסטיבל זוהה עם העיר והיווה עוגן כלכלי חשוב . ולהשתתף בהופעות של כוכבי הזמר העברי

, לאפשר את קיום האירוע מו כן הרשות המקומית התגייסהכ, השונים ברחבי העיר לעסקים

  . )המתחמים לא פעילים כיום(והוכשרו מתחמים מיוחדים לאירועים עם אלפי משתתפים 

  

שהתרחש במהלך הפסטיבל בשנת , אירוע טראומתי כולל אבידות בנפש, "אסון ערד"בעקבות 

הפסיק הפסטיבל להתקיים במתכונתו הקודמת והפך , לואשר נבע מצפיפות יתר של קה, 1995

  .נוסף לפסטיבלים רבים בערים שונותב, פסטיבל קטן וצנוע
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מתקיימים עשרות , )ימים בחודשי חופשת הקיץ 3-4פסטיבל בן (מעבר לפסטיבל ערד , כיום

ת והן לדוגמא חגיגות יום העצמאו, הן אירועים מחזוריים, אירועי תרבות נוספים מטעם העירייה

  . הופעות והצגות שונות לטובת תושבי העיר

  

היא הכח המניע בכלל האירועים , בלבד מנהלת המחלקהממחלקת האירועים בעירייה מורכבת 

  .העירוניים

  

  

  :אירוע תהליך הפקת 

 .מנהלת המחלקה יוזמת רעיון כולל השערה תקציבית  .א

 .)לאחרונה מונתה ועדת היגוי( הנושא מועבר לראש הרשות לאישור  .ב

 .מתקיים שולחן עגול עם כל המחלקות הביצועיות הדרושות לקיום האירוע  .ג

 .מבוצע תדריך לפני האירוע לעובדים רלוונטיים  .ד

  .קיום האירוע תוך קישור ותיאום כל המרכיבים  .ה

  

בה הוגדר על ידי הנהלת העירייה אבני דרך , התכנסה ועדת היגוי לאירועים 2015בסוף שנת 

  : ירוני באופן הבא ותזמון של הפקת אירוע ע

  

  לוח זמנים יחסית למועד האירוע בחודשים  מהות אבן הדרך  מספר

  חודשים לפי  מועד האירוע 4  התנעה  1

 חודשים לפי  מועד האירוע 3  תיאום והערכות  2

 חודשיים לפי  מועד האירוע  )משימות(תאום מחלקות   3

 חודש לפי  מועד האירוע  חתימות הסכמים וכל השאר  4

 שבועות לפי  מועד האירוע 3  .כולל ליזמים בעיר, סוםפר  5

 שבועיים לפי  מועד האירוע  דרישות חשמל  6

 שבוע לפי  מועד האירוע  אישורים ורישוי  7

  

  

כמו כן , עדיין לא הוסדר זמן תגובה מתאים מהמחלקות השונות, בפועל ההחלטה לא מיושמת

  . לתכנון מסודרנושא התקציב משתנה לעיתים תכופות ומונע אפשרות 

  

כולל , לעריכת אירועים עירונייםומחייב נמצא כי לא קיים נוהל מסודר : ממצא  - 

החלטות על אירוע בטווחי זמן קצרים לא (פנים ארגוניים הגדרת זמני עבודה 

מבחינת המחלקות האחרות המעורבות בתהליך ובקיום  היערכות ראויה ותמאפשר

 ).על עלותםבית מיטעמדת מיקוח  ותולא מאפשר, האירוע
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לעניין , 2015מפת אבני הדרך שהוגדרה על ידי הנהלת העירייה בסוף שנת : ממצא  - 

 . הפקת אירועים אינה שלמה וגם ההתייחסות החלקית שלה לא מיושמת בפועל

 

כולל הגדרת , ב אירועמומלץ לבנות תוכנית סדורה לגבי החלטה ותקצו: המלצה  - 

וכן ניתן , אש ניתן להשיג מחיר זול יותרככל שנערכים לאירוע מר(זמני פעולה 

 ).התכונן אליו כראויל

  

  

חלקן מתנהלות באמצעות זכיינים , נושא הפקת האירועים שונה מרשות מקומית אחת לשנייה

וחלקן מתנהלות כעיריית ערד שמפיקה את , חלקן באמצעות תאגידים עירוניים, חיצוניים

  . האירועים באמצעות עובדי העירייה

  

ס פועל תחת "המתנ(ס "מתקיימים גם אירועים בחסות המתנרוניים יאירועים העמעבר ל

קיימת אי בהירות בחלוקת האחריות והתפקידים , )הסוכנות היהודית ואינו מחלקה בעירייה

לדעת הביקורת יש להסדיר את מעורבות העירייה , ס"במקרה של אירועים היזומים על ידי המתנ

ס לבין אירועים "ם הפרדה ברורה בין אירועים שמקיים המתנס ולקיי"באירועים שיוזם המתנ

  .שמקיימת העירייה

   

. ס בערד"קיימת אי בהירות בנוגע לאירועים המתקיימים באמצעות המתנ: ממצא  - 

מכאן יש לקיים . ס פועל תחת הסוכנות היהודית ואינו מחלקה של העירייה"המתנ

 .ס"עים שבהפקת המתנהסדרה והפרדה ברורה בין אירועים עירוניים לאירו

 

ם בכלל באירועים בהפקת אמומלץ לחדד את נושא שיתוף הפעולה : המלצה  -

   .המצב כיום יוצר התנהלות מסורבלת ולא ברורה. ס העירוני"המתנ



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

277 

 

  מבנה ארגוני מחלקת אירועים  5.1.2

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ירונילא קיימת הגדרת תפקיד בחוק או באוגדן העיסוקים של משרד הפנים למנהל אירועים ע

  

זאת בנוסף , לעובדת האירועים והתיירות מנהלת מחלקתהוצא כתב מינוי ל 2009בשנת 

בפועל מנהלת . לתפקידיה באותה עת כמנהלת יחידת הקליטה ויועצת לקידום מעמד האישה

  . ועל להפקת אירועי תרבות ואירועי עירייה אחריםהאדם היחיד הפ המחלקה היא

  

  . בבית הספר למנהלים ולפיננסים, ודי ניהול והפקת אירועיםהוצאה המנהלת ללימ 2010בשנת 

  

הפועלים תחת , )מפעם(הוצע על ידי מערכת מרכזי הדרכה ופיתוח בשלטון המקומי  2015בשנת 

זאת לאחר גיבוש על בסיס . התמחות באירועים המוניים –קורס רישוי עסקים , משרד הפנים

  .וי ועדת היגוי מקצועית כולל נציג משרד הפניםבליו, מיפוי כישורים נדרשים לעוסקים בתחום

  .מטרת הקורס להקנות ידע מקצועי לניהול בטיחות ורישוי בהפקת אירועים המוניים

  . אותו בהצלחהגם   מנהלת מחלקת האירועים נשלחה לקורס מטעם העירייה וסיימה

  

 אושרו ושולמו, נמצא כי למרות התראות מחלקת משאבי האנוש בעירייה: ממצא  - 

עות הנוספות המרביות שמותר מעבר לשזאת , למנהלת המחלקה שעות נוספות

 .לעבוד על פי דיני העבודה

 

בנושא הגבלת שעות נוספות ותשלומן  הוראות דיני העבודהיש לקיים את : המלצה  - 

 .לעובדי העירייה

  

  

חינת הן מב, המחלקה בעובדי מחלקות העירייה השונותמנהלת נעזרת בהפקת האירועים השונים 

כך שבפועל כמות העוסקים במלאכה ', וכו אבטחה, חשמל, הקמת במות, פרסום, תכנים, הנחיה

  . האירועים היא גדולה תבהתאם להגדרות והנחיית מנהל

  

   

 ל העירייה"מנכ

 מנהלת מחלקת אירועי תרבות 
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 תקציב מחלקת אירועים 5.1.3

 

  : להלן פרוט תקציב מחלקת האירועים מספר התקציב של העירייה 

  

 2013 2014 2015 סעיף/שנה

 - חגיגות
      

(100,000)  
                

(351,081)  

 פסטיבל ערד מותנה
                

(1,117,946)  
                  

(413,676)  - 

 חגיגות שכר
                    

209,909  
                    

101,122  
                      

74,662  

 קבלן.חגיגות ע
             

119,546  
                    

104,545  - 

 תחגיגות הוצאות אחרו
                    

527,969  
                    

468,224  
                 

1,240,191  

 מותנה תחגיגות הוצאות אחרו
                    

107,967  
                    

100,000  - 

 פסטיבל מותנה
                    

929,394  
                    

366,606  - 

  (1,117,946) הכנסות אירועים
                  

(513,676)  
                  

(351,081)  

 הוצאות אירועים
                 

1,894,785  
                 

1,140,497  
                 

1,314,853  

 ציב העירייהמימון מתק
                    

776,839  
                    

626,821  
                    

963,772  
  

  

 זוהות החשבונות של סעיפי ההכנסה וההוצאה של נושא האירועים לא הלמסקירת כרטיסי הנ

  . חריגים מהותיים

  

  .עים מקורן בעיקר ממשרדי ממשלה שוניםורהאיהכנסות 

  

אבטחת , עבודות קבלניות כגון הקמת במה, את עלות המופעים ירועים כוללותהוצאות הא

  . 'אירועים וכד

  

  

: כגון , הלת המחלקה בעובדי מחלקות שונות בעירייהלשם הפקת אירוע נעזרת מנ, כאמור

לפחות בחלק ', מחשוב וכד, גינון, רישוי עסקים, אחזקה, הנדסה, רכש, מחלקה משפטית

למרות זאת . ועים אינו חלק מהגדרת התפקיד של המחלקות המעורבותמהמקרים העיסוק באיר

למעט שעות עבודה (העמסת עלויות על מחלקת האירועים /אין כל תחשיב מסודר או פיצול

ממלאים , אשר מעבר לתפקידן השוטף, לדוגמא מחלקות הגינון והאחזקה בעירייה). פסטיבל ערד

  .  'סידור מחסומים וכד, הקמת במות: כגון , יםעובדיהן משימות שונות לטובת מחלקת האירוע
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נעזרים במחלקות , למרות שבהפקת וקיום האירועים השונים בעירייה: ממצא  - 

בתקציב  מלא ביטוי כךאין ל, העירייה שנושא האירועים אינו תפקידן המוגדר

אי העמסת עבודת מחלקות העירייה שאין מתפקידן לעזור בקיום . העירייה

בעיקר המחלקות הגינון (למעשה להטעיה בהצגת הדוחות הכספיים  מביא, אירועים

נה ומוגדר בבתהליך האירועים הינו מו פעילותןזאת בניגוד למחלקות ש). והאחזקה

, ביטחון באירועים המוניים –מחלקת ביטחון , חוזים –מחלקה משפטית : כגון 

 .רישוי אירועים המוניים –מחלקת רישוי 

 

, רישום ומיון הוצאות מתאים ממחלקות הגינון והאחזקהמומלץ לקיים : המלצה  - 

על מנת לשקף נכון יותר את פעילות המחלקות ועלות , לתקציב האירועים העירוני

 . האירועים העירוניים

  

אין כל העמסה חלקית של שכר מנהלת המחלקה שהיא גם מנהלת מחלקת : ממצא  - 

פסטיבל עבודה על ב ותמסוימלמעט שעות (על תקציב מחלקת האירועים , הקליטה

 ).ערד

  

מומלץ לקיים העמסה חלקית ריאלית של מנהל מחלקת האירועים : המלצה  - 

 .  על תקציב מחלקת האירועים, והקליטה
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 מבקר המדינה 5.1.4

  

  .2013מבקר המדינה התייחס לנושא אירועים ברשויות המקומיות בדוח מבקר המדינה לשנת 

ממצאי מבקר , לא הייתה בין הרשויות המבוקרות למרות שעיריית ערד, להלן תקציר הדוח

  . המדינה מתקיימים גם בערד

  

  :המדינה הרלוונטיים לעיריית ערד להלן נקודות וממצאים עיקריים מדוח מבקר 

  

מופעים , כגון חגיגות, הרשויות המקומיות נוהגות לקיים עבור התושבים אירועים המוניים  .א
האירועים . וחלק תחת כיפת השמים, למות סגוריםחלק מהאירועים מתקיימים באו. ומסיבות

אירועים לציון , חגיגות תקופתיות, אירועים הקשורים לחגים: נחלקים לארבעה סוגים עיקריים
  . תאריך חשוב ואירועים שרשות מקומית מסוימת מקיימת במועד קבוע בכל שנה

עלויות כספיות ואף שקיומם כרוך ב, לתושבים מאוד ייםאף שהאירועים האמורים משמעות
נוסח [ לא בפקודת העיריות, בחוק מוסדר קיומם אין, שהרשויות המקומיות נדרשות לשאת בהן

המקומית מוגבלת  הרשות איןמשמעות הדבר היא בין היתר ש. ולא בחוק עזר עירוני ]חדש
ההוצאה שהיא רשאית להוציא  סכוםבדבר מספר האירועים שהיא רשאית לקיים ובדבר  בחוק

  .שיפוטה בתחום המתקיימים ירועיםא בעבור

  

לצורך ארגון חגיגות ומופעים לתושבים מוציאות הרשויות המקומיות מקופותיהן מאות מיליוני   .ב
, ובמיוחד על הגירעוניות שבהן, על הרשויות המקומיות. בעיקר מכספי התושבים, ח בשנה"ש

תושביהן ברמה נאותה מוטלת אפוא החובה למצוא את נקודת האיזון בין מתן שירותי תרבות ל
מחד גיסא ובין שמירה על כספי הציבור תוך הימנעות מחגיגות ראוותניות ופזרניות מאידך 

  .גיסא

הביקורת העלתה כי הרשויות המקומיות שנבדקו לא פעלו בצורה המיטבית לשמירת כספי 
  . הציבור שהופקדו בנאמנות בידיהן

  

 :פרוט הממצאים    .ג

ם מ ו י ק ו ם  י ע ו ר י א ן  ו נ כ   ת

ת לא קבעו נוהל או מסגרת מחייבת אחרת או הכינו מסמך עקרונות לצורך הבניית הרשויו - 
, המפרטים את הפעולות הכרוכות בתכנון כל אירוע, שיקול הדעת ולקביעת אבני דרך

הנחיות בנושא זה נדרשות בייחוד לקיום אירועים רחבי היקף הכרוכים . אישורו והפקתו
  . בהוצאה כספית ניכרת

דים העירוניים שנבדקו לא תיעדו את תהליך קבלת ההחלטות על קיומם העיריות והתאגי - 
; לרבות זהותו של מי שהחליט על קיומו של כל אירוע והנימוקים להחלטתו, של האירועים

לרבות היקף השתתפותה של הרשות , קביעת תקציבו; קביעת תוכנו ואופיו של האירוע
ובחירת החברה ; לכיסוי ההוצאות במימונו והשגת התחייבות למקורות המימון האחרים

בהיעדר מסמכים המפרטים את אבני הדרך בתכנון . הספקים ונותני השירותים, המפיקה
וקיים קושי בהפקת , כל אירוע לא ניתן לקבוע אם התקבלו ההחלטות הנכונות בדבר קיומו

 .לקחים לאחר סיומו

  

ם י ת ו ר י ש י  נ ת ו נ ו ם  י ק פ ס ם  ע ת  ו י ו ר ש ק ת   ה

ברה שמרכז ח "מופעים בעם"קו לא פנו בדרך כלל לחברת הרשויות המקומיות שנבד - 
לבירור ) השלטון המקומי התקשר עימה במטרה להוזיל עלויות אירועי תרבות ברשויות

וממילא לא נלקחו בחשבון תעריפיה בטרם , מחירי ההתקשרות שלה עם האמן המבוקש
  . ת בההחליטה הרשות המקומית על התקשרות לצורך קיום ההופעה שהיא מעוניינ
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נעשו התקשרויות עם אמנים שלא באמצעות משרד ההפקות או האמרגן המייצג אותם  - 
מפיק או אמרגן שרכש , אלא באמצעות חברת הפקה) האמרגן המייצג - להלן (באופן רשמי 

סביר להניח כי "). שרשור"תופעה של (את הזכות לשווק את ההופעה מהאמרגן המייצג 
  .תר בשל פערי תיווך ועמלות מיותרותעקב כך שילמו מחירים גבוהים יו

העיריות שנבדקו לא תיעדו את תהליך הבחירה של האמנים שהופיעו בחגיגות ובאירועים  - 
הן לא קבעו לא אמות מידה לבחירת , כמו כן. לכן לא ברור כיצד נבחרו האמנים, שקיימו

י האמנים ולא מגבלה כספית כלשהי על ההתקשרויות כדי לנסות ולהפחית את מחיר
 .ההופעות

  

ם י ח ק ל ת  ק פ   ה

דהיינו עמידה במסגרת , ישיבות הפקת לקחים בכל הנוגע לצד הכספי של האירוע ולא קיימ - 
ההכנסות העצמיות וכן דרכי פעולה אפשריות , עלות האירוע, התקציב שהוקצה לאירוע

  .שיסייעו בידיהן לצמצם את עלויותיהם של אירועים עתידיים או להגדיל את ההכנסות

מקיף ושיטתי שנגע בכל אירועי הפסטיבל ובכל הקשור לתכנים , מו דיון סדורלא קיי - 
עוד נמצא כי לא נדונו . לאבטחה וכן להיבט הכספי, לתפעול וללוגיסטיקה, בתחום האמנותי

העלויות הכרוכות בכך , דרכי פעולה ליישומן של חלק מההמלצות שהועלו בדיונים
  . והן ממילא לא יושמווהאמצעים הלוגיסטיים והפיזיים הנדרשים 

  

ה  צ ל מ    ה

  

ראוי שהרשויות המקומיות והתאגידים העירוניים שנבדקו יקבעו נוהל או מסגרת מחייבת  - 
, משלב תכנונם ועד סיומם, אחרת שבהם יוסדרו כל הפעולות הכרוכות בקיומם של אירועים

מליץ ראוי לעגן באותה מסגרת מחייבת את דרכי הפעולה שעליהן ה. לרבות הפקת לקחים
חסכוני ואפקטיבי יותר של האירועים , משרד מבקר המדינה כדי להביא לניהול יעיל

תהליך הפקת , יתרה מזאת. המופקים ברחבי העיר ושל כספי הציבור המוצאים בגינם
הלקחים לאחר קיום אירועים נחוץ כדי ללמוד על כשלים ולשפר את הטעון תיקון וכן לייעל 

  .מהבחינה הכספית והן מהבחינה המינהלית את ארגון האירועים בעתיד הן

  

התוכנית מוגשת . אני בונה תכנית עבודה שנתית בנושא האירועים: הערת המבוקר 

כל האירועים שמתקיימים עומדים . להנהלת העירייה ונדונה בישיבות תקציב שנתי

ההסכמים נחתמים מול המארגנים שמייצגים את . בתקציב שנבנה ותוקצב מראש

פרט למקרה בודד בו חברת . אנחנו לא נוהגים לעבוד עם חברות הפקה. האומנים

  ].זה קורה באירועי עצמאות בלבד[הפקה רכשה את האמן מהאמרגנים 

חסכוני ואפקטיבי את האירועים המופקים ברחבי , לדעתי אנחנו מנהלים ניהול יעיל

  .ובהחלט מקיימים ישיבת הפקת לקחים בתום אירועים גדולים. העיר

המלצת מבקר המדינה נרשמה לאור : סות הביקורת לתגובת המבוקר התייח

לדעת הביקורת . הממצאים שעלו בדוח הביקורת שערך ברשויות שאינן עיריית ערד

  . המפורטים לעיל, תגובת המבוקר אינה סותרת את ממצאי דוח מבקר המדינה
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  – 2מטרת ביקורת מספר   5.2

  .פסטיבל ערד 

 כללי  5.2.1

  

לאורך השנים שינה הפסטיבל את תקופת חגיגתו , וקיים עד היום 1983ת פסטיבל ערד החל בשנ

   .ואת אופיו

  

וכיום מתקיים במהלך , ו באב"לאחר מכן עבר לחג האהבה ט, בשנים הראשונות נחגג בסוכות

  .חודש אוגוסט ללא קשר לחג האהבה

  

  :הוגדרו שתי מטרות עיקריות בחגיגתו 

 .שימור ופיתוח הזמר העברי .1

 .לא מקצועיים) מוסיקאים וזמרים(ליוצרים  מפגש ובמה .2

  

בהשתתפות האומנים המובילים בשנים , הפך הפסטיבל במה לאירועים המוניים 90-בשנות ה

קרס אחד משערי אתר ההופעה ונגרם , "משינה"בהמתנה להופעה של להקת  1995בשנת , אלה

  ").ן פסטיבל ערדאסו"האירוע נודע בשם (מותם של שלושה צופים ולפציעת עשרות אחרים 

  

 2009בשנת , לאחר האסון הפך הפסטיבל לאירוע מצומצם יחסית לטובת תושבי העיר בעיקר

אך , בעזרת מימון של חברת סלקום, נעשה ניסיון להחזיר את הפסטיבל לאירוע המוני לבני נוער

  . החברה בחרה שלא להמשיך בפרויקט והפסטיבל מאז ועד היום חזר למתכונתו המצומצמת

  

מקיימת העירייה וכן משטרת העיר האחראית על הביטחון באירועים , פועל יוצא של האסוןכ

למרות  .לשם אספקת בטיחות ובטחון המשתתפים, הקפדה יתרה על תכנון האירועים וניהולם

אך לא , שנכתב בעקבות האסון, 2007קיים תקן של מכון התקנים משנת (שלא הוגדר תקן בחוק 

  . )ניתן לו מעמד מחייב

  

שנה לאסון  20מלאו  2015בשנת , מאז האסון מקושרת אליו תדמית העיר בכלל והפסטיבל בפרט

העירייה לא הצליחה למנף את התעניינות התקשורת בפסטיבל לשם שיפור , פסטיבל ערד

בפועל רוב הכתבות באמצעי התקשורת לקראת קיום הפסטיבל עסקו באסון , התדמית העירונית

ובכך שהעיר , א חזר להיות אירוע מרכזי בתרבות הישראלית כבעברובעובדה שהפסטיבל ל

  .בדומה לפסטיבל שוקעת לעומת תקופת הזוהר שלה כאשר נחשבה לפנינת הנגב

  

בשנים האחרונות מנוהל הפסטיבל על ידי , בניגוד לעבר אז מונו מנהלים אומנותיים לפסטיבל

  .מנהלת האירועים
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 בירת הזמר העברי - תשתיות 5.2.2

  

  :שהוגדרו עם תחילת הפעלת הפסטיבל הן שתי המטרות העיקריות , ורכאמ

 .שימור ופיתוח הזמר העברי .1

 .לא מקצועיים) מוסיקאים וזמרים(מפגש ובמה ליוצרים  .2

  

והוא מייצג פעילות של , גם כיום נתפס הפסטיבל על ידי העירייה כחלק מתרבות הזמר הישראלית

דבר , ת ומטרה נוספת היא יצירת פעילות מושכת קהלהעירייה שנועדה למתג את העיר כעיר תרבו

  .שעוזר למתג את העיר כעיר תיירות

  

לפסטיבל ערד אין כל , לא קיימות כיום 90-הייחודיות והראשוניות של פסטיבל ערד בשנות ה

מכאן אינו מהווה . יתרון על עשרות פסטיבלים בכל רחבי המדינה המתקיימים בחודשי הקיץ

לאחרונה ( כדוגמת פסטיבל הכליזמרים בצפת י למשתתפים מחוץ לעירמוקד משיכה משמעות

  ).   הצהירה שרת התרבות והספורט כי משרדה יממן פסטיבל בכל עיר פריפרייה במימון מלא

  

ותי על מנת לממש את מטרות הפסטיבל ועל מנת להפוך אותו למוקד משיכה כאירוע תרב, מכאן

  . מומלץ לבחון שינוי בהתנהלות הפסטיבל בעתיד, לעירמחוץ אשר יצליח למשוך קהל רב , ייחודי

  

פסטיבל ערד כיום אינו שונה מעשרות אירועים שונים הנערכים בערים : ממצא  - 

מכאן אינו ממלא אחר חלק מייעודו לכל הפחות במובן של . אחרות ברחבי הארץ

 . מוקד משיכה לתיירות פנים

יד ששומר על צביונו לאורך כל פסטיבל ערד היח. אני לא מסכימה: תגובת המבוקר 

השנים כפסטיבל הזמר העיברי הראשון והוותיק בין כל הפסטיבלים הקיימים היום 

. הפסטיבל שומר בדיוק את  היעוד שהיה למארגניו וליוזמיו הראשוניים . בארץ

  :לאורך השנים הוא מוסיף ומשתבח והיום יש בו תוכן נוסף כמו 

מופעים גם חדשים וגם , לאמנים וותיקיםבמה , יצירת הפקות מקור חדשניות

הפקות שמשלבות מספר תחומי אמנות , מוצלחים שכבר התקיימו במקומות אחרים

הפסטיבל עומד בכל  .במה חינוכית לילדים, ]וידאו,ריקוד,שירה,מוסיקה[

הקריטריונים המוקפדים ביותר וזוכה לשבחים מצד אנשי מקצוע גם במשרד 

  .התרבות וגם במפעל הפיס

. תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא: ייחסות הביקורת לתגובת המבוקר הת

לדוגמא מול , בל אלא לחוסר הייחודיות שלויהממצא לא התייחס ליעוד הפסט

כמובן שאינו זוכה להצלחה תיירותית , פסטיבל יצירה ישראלית בבנימינה ואחרים

   .או פסטיבל המחולות בכרמיאל, כגון פסטיבל הכליזמרים בצפת
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מומלץ לבחון דרכים להפוך את הפסטיבל לייחודי בנוף הפסטיבלים : המלצה  - 

  . תוך ניסיון להפוך אותו למוקד משיכה תיירותי, בארץ

  

  

תורגם הרעיון  2000-בשנות ה, הועלה רעיון להפוך את העיר  לבירת הזמר העברי 90-עוד בשנות ה

הקמת מוזיאון אך מעבר לכך לא קודם ו, כולל נושא תקציב וכח אדם, לתוכנית עבודה מסודרת

  . הנושא

  

ויכול בתכנון וביצוע נכונים להפוך , הרעיון ממלא אחר מטרות הפסטיבל בנושא הזמר העברי

  . או פסטיבל המחולות בכרמיאל, כדוגמת פסטיבל הכליזמרים בצפת, לאירוע משמעותי

  

אם כי קיימות מספר מסגרות , למיטב ידיעת הביקורת לא קיים כיום בארץ מוזיאון לזמר העברי

  : הפועלות בנושא כגון 

 . העמותה מורשת הזמר העברי .1

מטרת ). שהיה מנהל מקצועי של פסטיבל ערד בשנים עברו(הוקמה על ידי נחום היימן 

  .העמותה לשמר ולשחזר את ראשית הזמר העברי

 .אוצר הזמר העברי של רשות השידור .2

 המוקדם פרויקט חירום להצלת הזמר העברי –זמרשת  .3

. שנה 50שמטרתו להציל את השירים שהושרו עד לפני , פרויקט התנדבותי בעיקרו

  . הפרויקט מפעיל אתר אינטרנט עם שירים להשמעה

  

על מנת לקיים את אחת , העירייה לא פעלה להפיכת פסטיבל ערד לייחודי: ממצא  - 

ת הצעה להפיכת ערד לבירלדוגמא , ממטרות הפסטיבל כמוקד משיכה לתיירות

יישום ). 90-הרעיון קיים עוד משנות ה(הזמר העברי לא קודמה על ידי העירייה 

הרעיון עשוי להפוך את ערד למוקד מוסיקלי לאורך השנה ולהפוך את פסטיבל ערד 

 . לאירוע ייחודי

  .אני חושבת שפסטיבל ערד הינו פסטיבל ייחודי : תגובת המבוקר 

. המבוקר לא סותרת את הממצא תגובת: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  . הממצא מתייחס לייחודיות במובן של משיכת תיירות פנים

 

רעיונות להפיכת פסטיבל ערד לייחודי דוגמת הרעיון מומלץ לבחון יישום : המלצה  - 

בשוטף על מנת לספק מוקד תיירותי נוסף לעיר , הפיכת ערד לבירת הזמר העבריל

  . בכלל ובזמן הפסטיבל בפרט
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 בשלב ראשון, מחייב תכנון כולל של העירייה, פסטיבל ערד למוקד משיכה לתיירות פניםהפיכת 

יש לבחון את התשתיות הקיימות בעיר לעריכת אירועי תרבות והאם הן מתאימות לדרישות של 

בשנתיים האחרונות היו מספר מקרים בהם מוצו מקומות הצפייה . פסטיבל רב משתתפים

הכניסה לאירועים (שארו מחוץ למתחם ולא הורשו להיכנס להופעה כך שאנשים נ, באתרים שונים

לא קיימת תשתית בעיר לקיום אירועי עוגן של מספר אלפי , כמו כן). בפסטיבל ערד היא חינם

  ).'פסטיבל האיש הבוער וכד(כנהוג כיום בארץ ובעולם בפסטיבלים רבי משתתפים , משתתפים

  

מיושנים , בתחום השיפוט של העיר התשתיות והאתרים לקיום אירועים: ממצא  - 

למרות שקיימים בעיר מספר מקומות  ,לא נותנים פתרון לעריכת אירועים גדולים ו

לא קיים תכנון או תוכנית , )לדוגמא שני אמפיתיאטרונים טבעיים(פוטנציאליים 

 . לקידום הנושא

 7000וד איש בטריבונות וע 2000אצטדיון ערד יכול להכיל כמות של : המבוקר תגובת 

כמו כן השנה אנחנו עובדים על הרחבת קרית האמנים כדי שניתן יהיה . דשאאיש ב

  .מקומות 3,000 -יש צורך באמפי מסודר לכ, איש 1800להכיל בה עד 

כאמור . התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

עים גדולים המקובלים בממצא האתרים מיושנים ולא נותנים פתרונות ראויים לאירו

ית האומנים המוזכרים יבנוסף האצטדיון וקר. היום כגון פסטבל האיש הבוער

דבר המגביל את שעות הפעילות , בתגובת המבוקר נמצאים בקרבה לבנייני מגורים

  . שלהם

 

 

בהתאם , מומלץ לקיים תוכנית ותכנון להקמת אתרים לעריכת אירועים: המלצה  - 

 .  וכן לשיפוץ והגדלת המתחמים הקיימים. תידוהפסטיבל בעלצרכי העיר 
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  2015פסטיבל ערד  5.2.3

  

לכל האירועים בפסטיבל הכניסה , לאוגוסט 17-20 נערך בעיר פסטיבל ערד בתאריכים 2015בשנת 

  .  ללא הזמנת מקום מראש, חופשית ללא תשלום

לא מאפשרת לדעת , לאירועי פסטיבל ערד מדיניות הכניסה החופשית: ממצא  - 

לפחות בשני אירועים נסגרו שערי המתחם , מה אנשים יגיעו לכל אירועמראש כ

עשרות צופים  כךכתוצאה מ, צופים המכסימלית שאושרהמאחר והוכנסה כמות ה

 . )כולל אנשים שהגיעו לצפות באירוע במיוחד מחוץ לעיר( לצפות באירוע לא יכלו

 

או לפחות , רועיםמומלץ לבחון את מדיניות הכניסה החופשית לכלל האי: המלצה  - 

 . להגדיר שיטה בה ניתן לדעת כמה אנשים צפויים להגיע לאירוע מראש

 

התופעה שהמקום צר מלהכיל את מספר הצופים , לפחות בקרית האומנים: ממצא  - 

אך העירייה , כך שההתרחשות לא הייתה חדשה, 2014התרחשה גם בפסטיבל ערד 

  . 2015כשלה במציאת פתרון לקראת פסטיבל 

. הכניסה לכל האירועים הייתה תחת אילוצים ביטחוניים 2014-ב: המבוקר  תגובת

] המופע של מתי כספי[ לאירוע אחד בלבד  2015-לגבי הכניסה לקריית האמנים ב

לבדיקה , המשטרה  סגרה את שערי הכניסה כרבע שעה אחרי תחילת המופע

  .ים להיכנס ולאחר מכן פתחה שוב את השערים ונתנה אפשרות לאנש, ולהתארגנות

הנומרטורים סופרים את האנשים בכניסה וביציאה ועל ידי כך מספר האנשים 

 .שבסופו של הדבר רואים את המופע מוכפל ולפעמים  אפילו יותר

 

 

מומלץ לשקול הצעת מנהלת האירועים לשכירת טריבונות להצבה : המלצה  - 

 . דבר שיכול להגדיל את כמות הצופים בכמה מאות נוספים, במתחם

  

) צופים 3,000קיבולת (למעט היום הראשון בו נערך מופע של להקת טיפקס באצטדיון העירוני 

בשאר ימי , )ההופעה ללא קשר לפסטיבל ערד היא חלק מפרויקט בימות פיס(במימון מפעל הפיס 

  . והאחרון הסתיים לאחר חצות 11:00הראשון החל בשעה , אירועים בכל יום 5הפסטיבל נערכו 

  

  :תשתיות הקיימות בעיר ההופעות נערכו במקומות הבאים בהתאם ל

  .מקומות 250 -שנים עד שלושה מופעים ביום במבנה הספרייה העירונית כ

  .מקומות 1,200 -כ –אמפיתיאטרון תחת כיפת השמיים  –אחד בקרית האומנים 

  .תלוי באירוע 900מקומות או  600 - כ –במה תחת כיפת השמיים  –ואחד ברובע האומנים 
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  :מכאן פוטנציאל של כלל ההופעות 

מספר   מספר אירועים  פרמטר/מקום

  מקומות

  פוטנציאל צופים

  2,250  250  9  ספריה

  3,600  1,200  3  קריית האומנים

  4,200  600-900  4  רובע האומנים

  10,050    16  כ"סה

  

 - למרות קיבולת מכסימלית של קהל לפי כמות הצופים המותרת בסך של כ: ממצא  - 

דיווחה העירייה לגורמים שונים כי כמות , איש בכלל אירועי הפסטיבל 10,000

 .א של עשרות אלפי אנשיםהמשתתפים בפסטיבל הי

אנחנו מדווחים דיווחי אמת על פי הספירה של נומרטורים בכל : תגובת המבוקר 

  .אירוע ואירוע

ין ספירה בנומראטורים אינה מבחינה ב  :התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

מכאן מומלץ למצוא . לבין אותם אנשים שנכנסים ויוצאים מהמתחם, אנשים שונים

  . שיטה בדוקה יותר לספירת המשתתפים באירועי הפסטיבל

 

יש לוודא כי הדיווחים לגורמים השונים בדבר מספר המשתתפים : המלצה  - 

  . בפסטיבל הוא סביר

   

  :ההופעות כללו בין השאר 

, נורית הירש, יהלי סובול, נורית גלרון, מתי כספי, נתנאלה, רצה אדרשירי ת, מחווה לסשה ארגוב

  . ואחרים, 6התקווה , רונית שחר, ורדינה יזהר וחופני כהן, דקלון וסגיב כהן

  

  

עיכוב  נפגעת בשל, נמצא כי המטרה להפיכת הפסטיבל למוקד תיירות לעיר: ממצא  - 

דבר , ם עם האומניםמוביל לעיכוב בסגירת חוזיה, בהגדרת התקציב לפסטיבל

ומכאן קושי למי , מוביל לאי יכולת לצאת בפרסום ויחסי ציבור מספיק זמן מראשה

 . שאינו תושב העיר לתכנן ביקור בפסטיבל ערד מראש

  

על מנת לאפשר פרסום , מומלץ לקבוע תקציב פסטיבל מספיק זמן מראש: המלצה  - 

את הפסטיבל במסגרת זמן מספיק מראש כך שאנשים יוכלו לכלול , ויחסי ציבור

  . תוכניות החופש שלהם
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  עלות פסטיבל ערד 

  

, ח "אלש 650 -עמדה על כ 2015על פי דיווח העירייה לגורמים המממנים עלות פסטיבל ערד לשנת 

  . ח היו הוצאות שכר של עובדי עירייה שעסקו בפסטיבל"אלש 165 -כאשר מתוכם כ

  

מהן של מחלקת  1,800 -כאשר כ, עירוני בפסטיבלשעות כח אדם  3,200 -הושקעו כ 2015בשנת 

  . האחזקה בלבד

  

עות כח ש 1,800 - מחלקת האחזקה בעירייה תורמת לטובת הפסטיבל כ: ממצא  - 

סך השעות שווה ערך , המחלקה גם מבצעת עבודות לאירועי עירייה נוספים(אדם 

למרות ו, כח אדם חסרהזאת למרות שהמחלקה ). למשרה שנתית של עובד

ראה דוח ( בחלקן בגין חוסר בכח אדם מות המחלקה השוטפות לא מטופלותשמשי

 ).בנושא מחלקת האחזקה 2014מבקר העירייה לשנת 

 

של מחלקת האחזקה בנושא  מומלץ לבחון דרכים להקטנת שעות העבודה: המלצה  - 

ובכך לאפשר , שעות המצטברות היום למשרה שנתית מלאה של עובד, אירועים

שכיום בחלקן אינן , יותר במשימות האחזקה השוטפות למחלקה לעמוד טוב

 . מבוצעות עקב חוסר בשעות כח אדם

  

שעות  1,200 -כ, השעות שהקדישו עובדי העירייה לפסטיבל ערד 3,200- מ: ממצא  - 

בנושא שעות  8/99לאור הסכם שכר עליו חתמה העירייה לפני . היו שעות נוספות

על כל שעה נוספת בעבודה  25%של  העובדים הותיקים זוכים לתוספת, פסטיבל

מכאן העלות . 50%ואילו בימי הפסטיבל זוכים לתוספת של , בנושא הפסטיבל

 .2015שעות בשנת  1,000 - לעירייה גבוהה מתשלום שעות נוספות רגילות עבור כ

  

מומלץ לבחון נחיצות עבודה של עובדים ותיקים בעבודות כפיים פשוטות : המלצה  - 

בהתאם , מנת לחסוך עלויות תשלום חריג על שעות נוספות על, בנושא הפסטיבל

  .8/99להסכם פסטיבל מלפני 

  

  

  2015הערכות העירייה לפסטיבל ערד 

  

להלן חלק , כאמור מנהלת האירועים נעזרת המחלקות העירייה השונות לפני ובמהלך הפסטיבל

  : 2015מהפעולות שנדרשו מהמחלקות בפסטיבל 

 מחלקת אחזקה  .א

בניי , בניית במות, טיפול בצרכי החשמל להופעות, מספר מוקדים בעירתליית שילוט ב

  .תליית תאורה, חדרי הלבשה לאומנים
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 מחלקת גינון  .ב

, הובלה וסידור כיסאות לצופים, הקמת ופירוק גדרות וסככות, שמירה באתרי האירועים

 . גיזום צמחייה

 מחלקת תברואה ורישוי עסקים  .ג

, פיקוח במהלך האירועים, ול בזכיינים למכירת מזוןטיפ, ניקיון באתרים כולל שירותים

 .טיפול ברישוי האירועים חתחת כיפת השמיים

 בטיחות+ מחלקת ביטחון   .ד

 .נוכחות באירועים עצמם, הכנת תוכנית ביטחון ובטיחות לכל האתרים

 רכז נגישות  .ה

לא התקבלו , למרות בקשת מנהל האירועים לקבל הנחיות בנושא ולהיערך בהתאם

  .מתאימותהוראות 

  

למרות בקשת מנהל האירועים לקבל הנחיות בנושא הנגשת אירועי : ממצא  - 

 .לא התקבלו כל הנחיות, הפסטיבל מרכז הנגישות העירוני

 

 .יש לקיים נגישות לאירועי העירייה כמוגדר בחוק: המלצה  - 

 

 מחלקת בטיחות בדרכים  .ו

  תכונית לסגירת כבישים באתרים בהתאם לצורך

 מחלקת מחשוב  .ז

  .ת להקרנה בשני אתרים במהלך הפסטיבלהערכו

  

ספינת – למרות תפיסת הנהלת העירייה את הפסטיבל כאירוע עוגן עירוני: ממצא  - 

דובר העירייה , קידום ופרסום הפסטיבלולמרות שכירת חברת יחסי ציבור ל, הדגל

בכך לא נוצלו הידע . לפני התחלתו כחודשלא עורב כלל בנושא הפסטיבל עד 

 .כלי התקשורת המקומיים והארציים מולובר והקשרים של הד

 

ככל להגיע לפרסום , מומלץ לשתף את דוברות העירייה בנושא הפסטיבל: המלצה  - 

 . מיטבי של הפסטיבל בכלי התקשורת

  

, יום רביעי 12/8/15אי שיתוף דובר העירייה גרם למצב בו בתאריך : ממצא  - 

לא הייתה ,  הפסטיבל כשעתיים לפני סגירת עיתון סוף השבוע המקומי שלפני

 . מוכנה כתבה מוכנה לפרסום מטעם העירייה בנושא הפסטיבל

  
מדובר בפרסום של הפקה מקורית מקומית בודדת ולא של כלל : תגובת המבוקר 

  .תוכן הפסטיבל לא היה בסכנת פרסום. תוכן הפסטיבל
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 .התגובה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

מומלץ לשתף את דוברות העירייה לכל הפחות בכל הנוגע לפרסומים : המלצה  - 

ולנצל את העובדה כי הדובר עובד עם מערכת העיתון באופן שוטף , בעיתון המקומי

 .ואינטנסיבי לאורך כל השנה

  
  

  2015הפקת לקחים פסטיבל 

  

  :במהלך הפסטיבל בוצעה ישיבה הפקת לקחים ראשונה בה עלו שתי בעיות 

 .בעקבות תלונות של תושבים הגרים בסמוך לאתרים, מופעיםשעות סיום ה .1

מעבר למספרים שאושרו על ידי המשטרה בכל , כמות צופים המבקשים להיכנס לאתר .2

 .אירוע

  

, העירייה פעולת לשינוי חוק עזר עירוני, לעניין האפשרות לפעול בשעות המאוחרות בימי הפסטיבל

  . אשר יאפשר פעילות מאוחרת במספר ימים בשנה

  

  :לאחר הפסטיבל נערכה פגישת הפקת לקחים נוספת המסקנות העיקריות מישיבה זו היו 

על מנת להימנע ממצב בו סוגרים , יש למצוא שיטה לחזות את מספר הצופים באירועים .1

 .שערים עקב הגעה למספר המשתתפים המכסימלי המותר

לא מעבר בסמיכות ל, יש למצוא פתרון לדרך גישה לרכב  שירות להגיע לבמת האירוע .2

 .לקהל

במקרה של אירועים מקבילים , יש למצוא דרך להעברת עובדי תפעול בין אתרי האירועים .3

 .או מתגלגלים

  

מסקנות ישיבות הפקת הלקחים , משמעותיים אירועים חריגיםעבר ללא  2015ככלל פסטיבל ערד 

  . הינן בהתאם לכך
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 – 3מטרת ביקורת מספר  5.3

וכן אירועים בשיתוף  עירונייםיכת אירועים בחינת קיום כללים לער

  .או עמותות שאינן עמותות עירוניות/עם גופים מסחריים ו

  

  

 רישוי אירועים המוניים תחת כיפת השמיים 5.3.1

  

  .כל העסקים הדורשים רישוי בצו מפורטים, 2013צו רישוי עסקים עודכן בשנת 

למקום לאירוע תרבות שנועד קבע הצו כי אין צורך בהוצאת רישוי , מבחינת קיום אירועים

  ). לתוספת בצו) ה(7.7סעיף (משתתפים  500 -לפחות מ

אינו צריך , פרשנות מחלקת הרישוי בעירייה הוא כי אירוע המתוכנן לפחות ממספר צופים זה

  . ת רישוי עסקים אין עניין בוקולמחל, רישוי

  

הוא לפחות פרשנות מחלקת רישוי העסקים בעירייה כי אירוע שבו הצפי : ממצא  - 

אשר מגדיר צורך , משתתפים אינו עולה בקנה אחד עם צו רישוי עסקים 500- מ

, משתתפים 500 - ככל שזה מאפשר כניסה של יותר מ,  ברישוי למתחם האירוע

פרשנות הביקורת יש לפעול להוצאת רישוי בהתאם למתחם האירוע ולא על פי  מכאן

 .לצפי המשתתפים בו

הנושא הועבר לבדיקת היועץ המשפטי של : סקים תגובת מנהל מחלקת רישוי ע

 .העירייה

 

, מומלץ לקבל פרשנות משפטית בנוגע לחיוב אירועים ברישוי עסקים: המלצה  - 

 . האם בהתאם לצפי המשתתפים או בהתאם לגודל המתחם

  

, אינו אומר כי העירייה רשאית להתעלם מקיומו, עצם העובדה כי אירוע אינו מצריך רישוי עסק

כדוגמת ,  פחות יש לקבוע נוהל לקיום אירועים ביוזמה עירונית שאינם דורשים רישוי עסקלכל ה

  .של עיריית תל אביב 844נוהל 

  

הצפי היה כי יגיעו , איש 500התקיים אירוע עירוני במתחם היכול להכיל הרבה מעל  2015בשנת 

רוע לא נוהל על ידי האי( איש ולכן לא בוצע הליך רישוי במחלקת רישוי העסקים 500-פחות מ

  . )מחלקת האירועים העירונית

לא ניתן היה לאמת את מספר , איש 500לאור הערכות ופרסומים לא רשמיים נכחו במקום מעל 

  .המשתתפים מאחר ולא התקיימה ספירה רשמית של הנכנסים לאירוע

, ה כשורהלדעת הביקורת העירייה לא הייתה יכולה לטעון כי נהג, במידה והאירוע היה משתבש

נקבע כי מחלקת הרישוי תבנה טופס מסודר , כתוצאה מברור הנושא על ידי הביקורת. (במקרה זה

  ).על מנת שישמר תיעוד לגבי דיווח היזם לפיו הוחלט שאין צורך ברישוי לאירוע, לכל בקשת אירוע
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  .   האירוע לא נוהל באמצעות מחלקת האירועים בעירייה: הערת המבוקר 

   

מגן דוד ,כיבוי אש, משטרה, ט"קב(ריית תל אביב יש לפנות לגורמי בטיחות ובטחון בנוהל עי

, ע"שפ(פניה לגורמים עירוניים נוספים , )חשמלאי, מהנדס במות(לגורמים מקצועיים , )אדום

מכאן חשוב לקיים נוהל מסודר על מנת ). ממונה בטיחות, 106מוקד , ביטוח, פיקוח, תנועה, דרכים

  . הגורמים הרלוונטיים שלא יישכח אחד

  

נמצא כי העירייה לא גיבשה נוהל מסודר לקיום אירועים שאינם דורשים : ממצא  - 

דבר אשר מהווה סיכון להשתבשות אירוע , רישוי עסקים כדוגמת עיריות אחרות

המבטיח כי , שיכול להימנע בקיום נוהל עירוני מסודר,  )ס"כגון מתנ(עירוני או אחר 

עדיין ניהול האירוע מתבצע על ידי אנשי מקצוע וכי , וילמרות שלא נדרש ריש

 . הסיכונים לציבור מנוטרלים ככל הניתן

 .המחלקה תפעל על פיו, ככל שיקבע נוהל עירוני: תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים 

 

מומלץ להסדיר נוהל עירוני בדבר הליך בקשה לקיום אירוע שלא נדרש לו : המלצה  - 

 . רישוי

  
לכל אירוע (על מנהל האירוע חובה לקבל אישור מהמשטרה , מחלקת רישוי עסקיםגם ללא ערוב 

המשטרה מתנה את קיום האירוע בחוות דעת של אנשי מקצוע שונים ובהכנת , )איש 200מעל 

  .תוכנית אירוע מסודרת

  

  

  :בחינת תיקי רישוי לאירועים החייבים ברישוי 

בבחינת תיקי מחלקת הרישוי של , רוע עירונילמרות הגדרת ראש העיר להכנת תיק אירוע לכל אי

, נמצא כי התיקים אינם מסודרים כנדרש,  2015אירועים שונים שהתקיימו בחודשים יולי אוגוסט 

 . לא קיימת רשימת תיוג לגבי מה נדרש בכל תיק ומה נמצא בו

  

 :בבחינת תיקי אירועים במחלקת רישוי העסקים נמצא כי : ממצא  - 

 .ג המגדירה איזה מסמכים צרכים להיכלל בתיקלא קיימת רשימת תיו  .א

 .ספציפי אירועלאישור המשטרה לקיום  לא קיים תיעוד  .ב

 .לא קיים תיעוד לגבי הרוכלים שפעלו באירוע  .ג

  : תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים 

ככל שלא נמצאה כזו בביקורת , ככלל קיימת רשימת תיוג המצורפת לכל תיק  .א

 .מדובר בטעות בודדת

י ולכן העדר האישור נובע ירוע התקיים ללא היתר משטרתיתכן שא לא  .ב

 .מחוסר סדר
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 . לגבי נושא הרוכלים ניתנו הנחיות ברורות  .ג

 

ולנהל רשימות תיוג לגבי כל , מומלץ להגדיר מבנה מסודר לתיק אירוע: המלצה  - 

 .ואיזה חומר קיים בפועל בתיק, החומר שצריך להיות בתיק

  

 

  הנגשה 5.3.2

  

נושא הנגשת אירועים , 2014ור נבחן בדוח מבקר העירייה לשנת נושא ההנגשה של מבני ציב

אשר בה בין השאר מתקיימים (במתחם סגור נבחן בדוח זה פרק המתייחס לספרייה העירונית 

  .)אירועים כחלק מפסטיבל ערד ואירועים עירוניים אחרים

  

, שא הנגשהמנהלת מחלקת האירועים לא קיבלה הנחיות בנו, בפרק פסטיבל ערד לעיל, כאמור

  . למרות שביקשה הנחיות לקראת הערכות לפסטיבל

  

, מוען מכתב לכלל ראשי הרשויות מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 2015באפריל 

  . לאנשים עם מוגבלות 2015בנושא נגישות האירועים הממלכתיים בשנת 

  :המכתב ציין בין השאר את הנקודות הבאות 

יום הזיכרון לשואה וגבורה ויום הזיכרון , טקסי יום העצמאות קיימת חובה להנגיש את  .א

 .לחללי מערכות ישראל

על פיהן על העירייה , נכנסו לתוקפן תקנות שוויון אנשים עם מוגבלות 25/10/2013ביום   .ב

 .ערך למתן שירותים צורה נגישהילה

 :הנגשת אירועים לקהל כוללת   .ג

  .אספקת מערכות עזר לשמיעה לכבדי שמיעה

  .איש 150ל בשילוט אלקטרוני או על גבי מסך לאירועים מעל תמלו

  .ככל שקיימת דרישה מסודרת, תרגום לשפת הסימנים

  .כולל דרך נגישה עד אליהם, מקומות ישיבה עבור אנשים עם מוגבלות

  

תמלול ומקומות , עיריית ערד לא מספקת באירועים מטעמה עזרי שמיעה: ממצא  - 

 .בלותישיבה מותאמים לאנשים עם מוג

 

לקיים את הוראות החוק בנושא הנגשה באירועים לאנשים עם  מומלץ: המלצה  - 

 .מוגבלות

העירייה  !בת רק באירועים ממלכתייםהחוק קובע שהעירייה מחוי  :תגובת המבוקר 

- יבים רק החל מלגבי אירועי תרבות נהיה מחו !אינה מארגנת אירועים ממלכתיים

2021. 
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  מסחרייםקיום אירועים בשיתוף גופים  5.3.3

  

  .נושא ניגוד העניינים בקבלת תרומות או במיזמים משותפים מצריך התנהלות עירונית מושכלת

  

אשר מעורבים בו גופים שאינם עירוניים , שימוש במשאבים עירוניים וכספי ציבור בקיום אירוע

 על מנת לעמוד במוגדר בחקיקה והן, מצריך מהעירייה תכנון ומחשבה כיצד ניתן לאפשר אותו

  . מבחינת מנהל תקין

  

  :לדוגמא , ערכה עיריית ערד מספר אירועים בשיתוף פעולה עם גופים מסחריים 2015במהלך שנת 

 .2015כחלק מפסטיבל ערד  –" מוזה"לפאב  30חגיגות  .1

 .בשיתוף עמותה פרטית –חצי מרתון  .2

 ).אירוע ביום שבת(בשיתוף עמותה פרטית  –תערוכת כלבים בינלאומית  .3

  

  .הלות מול גופים לא עירוניים באירועים משותפים לא הוסדר בעירייהנושא ההתנ

  

עיריית ערד קיימה אירועים בשיתוף גופים , בניגוד לחקיקה ולמינהל תקין: ממצא  - 

 .עסקיים ללא משנה סדורה וללא בחינת נושא ניגוד עניינים

 

 פים חוץ עירוניים על מנתויש להסדיר נושא מיזמים משותפים עם ג: המלצה  - 

חוד (והן על מנת לבטל חשש לניגוד עניינים , )מכרז(לעמוד בחקיקה בנושא 

 ). ש"יועמ

  

מגופים , או שווה כסף/העירייה לא הסדירה נושא קבלת תרומות בכסף ו: ממצא  - 

 . חוץ עירוניים

  

 . מומלץ להגדיר נוהל מסודר בנושא קבלת תרומות לעירייה: המלצה  - 

  

לכל , ה נושא קיום אירועים ביום השבתהעירייה לא הגדירה והסדיר: ממצא  - 

 .הפחות מבחינת השתתפות עובדי עירייה

  

מומלץ להגדיר ולהסדיר נושא עריכת אירועים בשבת והאפשרות להפעיל : המלצה  - 

 . עובדי עירייה באירועים אלה
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 תמצית מנהלים .6

 

אלפי שעות  ובנוסף, עיריית ערד מוציאה על נושא האירועים מאות אלפי שקלים בשנה בכסף

כאשר , הנושא אינו מקבל ביטוי נכון בדוחות הכספיים של העירייה. עבודה של עובדי העירייה

לא מועמסות שעות העבודה של שאר האירועים ושל מנהלת , למעט שעות העבודה בפסטיבל ערד

  . מחלקת האירועים בסעיף התקציבי של האירועים

, )מכלל שעות העבודה 33%-בפסטיבל ערד כ  – חלקן כשעות נוספות(השקעת אלפי שעות עבודה 

ומעמיסות על תקציב העירייה , באה על חשבון העבודה השוטפת של מחלקות הביצוע העירוניות

  . תשלום שעות נוספות

כולל עמידה , בהתאם לממצאי הדוח הביקורת ממליצה להסדיר את נושא האירועים בכללותו

  : להלן עיקר ההמלצות בהתאם לממצאי הדוח ). תעבודה בשב, נגישות, מכרזים(בתנאי החוק 

  

 .בחינת התנהלות שוטפת מחלקת האירועים - 1מטרת ביקורת מספר 

כולל הגדרת זמני , ב אירועמומלץ לבנות תוכנית סדורה לגבי החלטה ותקצו: המלצה  6.1

התכונן אליו וכן ניתן ל, ככל שנערכים לאירוע מראש ניתן להשיג מחיר זול יותר(פעולה 

 ).אויכר

ס "מומלץ לחדד את נושא שיתוף הפעולה אם בכלל באירועים בהפקת המתנ: המלצה  6.2

  .המצב כיום יוצר התנהלות מסורבלת ולא ברורה. העירוני

יש לקיים את הוראות דיני העבודה בנושא הגבלת שעות נוספות ותשלומן : המלצה  6.3

   .לעובדי העירייה

, מתאים ממחלקות הגינון והאחזקהמומלץ לקיים רישום ומיון הוצאות : המלצה  6.4

על מנת לשקף נכון יותר את פעילות המחלקות ועלות , לתקציב האירועים העירוני

 . האירועים העירוניים

  

  .פסטיבל ערד  – 2מטרת ביקורת מספר 

רעיונות להפיכת פסטיבל ערד לייחודי דוגמת הרעיון מומלץ לבחון יישום : המלצה  6.5

בשוטף בכלל על מנת לספק מוקד תיירותי נוסף לעיר , יהפיכת ערד לבירת הזמר העברל

 . ובזמן הפסטיבל בפרט

 

בהתאם לצרכי , מומלץ לקיים תוכנית ותכנון להקמת אתרים לעריכת אירועים: המלצה  6.6

 . וכן לשיפוץ והגדלת המתחמים הקיימים. העיר והפסטיבל בעתיד
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או לפחות , אירועיםמומלץ לבחון את מדיניות הכניסה החופשית לכלל ה: המלצה   6.7

 . להגדיר שיטה בה ניתן לדעת כמה אנשים צפויים להגיע לאירוע מראש

  

מומלץ לבחון דרכים להקטנת שעות העבודה של מחלקת האחזקה בנושא : המלצה  6.8

ובכך לאפשר , שעות המצטברות היום למשרה שנתית מלאה של עובד, אירועים

שכיום בחלקן אינן מבוצעות , תלמחלקה לעמוד טוב יותר במשימות האחזקה השוטפו

 . עקב חוסר בשעות כח אדם

  

מומלץ לבחון נחיצות עבודה של עובדים ותיקים בעבודות כפיים פשוטות : המלצה  6.9

בהתאם להסכם , על מנת לחסוך עלויות תשלום חריג על שעות נוספות, בנושא הפסטיבל

 .8/99פסטיבל מלפני 

  
ככל להגיע לפרסום , נושא הפסטיבלמומלץ לשתף את דוברות העירייה ב: המלצה  6.10

 . מיטבי של הפסטיבל בכלי התקשורת

  

 

בחינת קיום כללים לעריכת אירועים עירוניים וכן אירועים בשיתוף עם  – 3מטרת ביקורת מספר 

  .או עמותות שאינן עמותות עירוניות/גופים מסחריים ו

 .י עסקיםמומלץ לקבל פרשנות משפטית בנוגע לחיוב אירועים ברישו: המלצה  6.11

  

מומלץ להסדיר נוהל עירוני בדבר הליך בקשה לקיום אירוע שלא נדרש לו : המלצה 
  .רישוי

 

 .יש לקיים את הוראות החוק בנושא הנגשה באירועים לאנשים עם מוגבלות: המלצה  6.12

 

יש להסדיר נושא מיזמים משותפים עם גופים חוץ עירוניים על מנת לעמוד : המלצה  6.13

 ). ש"חוד יועמ(והן על מנת לבטל חשש לניגוד עניינים  ,)מכרז(בחקיקה בנושא 

 

 .מומלץ להגדיר נוהל מסודר בנושא קבלת תרומות לעירייה: המלצה  6.14

 

מומלץ להגדיר ולהסדיר נושא עריכת אירועים בשבת והאפשרות להפעיל : המלצה   6.15

 . עובדי עירייה באירועים אלה
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מעקב מפורט אחר תיקון  -פרק ח 
לו בדוח מבקר העירייה שהוע ליקויים

  2012לשנת 
  
  

  תוכן העניינים
  

  

  נושא

  

  

  עמוד 

  .רקע –כללי .  1

  

298  

  .מטרות הביקורת. 2

  

299  

  .תאור כללי של מהלך הביקורת. 3

  

299  

  

    .פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם. 4

תיקון ליקויים  אחרמפורט הליך הביקורת בעירייה ומעקב   4.1     

  .2012בקר לשנת שעלו בדוח המ

  

300-409  
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 רקע –כללי  .1

  

החובה לתקן , הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת קב אחר תיקון ליקוייםומע גיבוש המלצות

העירייה לדוח הביקורת  תזאת בין השאר בהתאם לתגובת ראש, העירייההנהלת ליקויים חלה על 

רת ואשר נדונה עם סיכומי הוועדה שנדונה בוועדה לענייני ביקו 2012של מבקר העירייה לשנת 

  . 07/05/2014לענייני ביקורת במועצת העירייה בתאריך 

  

דוח מבקר : הוגדר כי  4סעיף ,  1974-ד"התשל, )יהידין וחשבון מבקר העיר(בתקנות העיריות 

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

והוא יציין אם , ל מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייהממצאי הביקורת ש

  . 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

 .ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד. על ידי המועצה

הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה   .ב

וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה , נדון על ידי המועצה

 .חודשים

  

לעומת אופן , בפועל 2012ייה לשנת בביקורת מעקב זו בחנתי את תיקון ממצאי דוח מבקר העיר

העירייה  כן בוצע מעקב תיקון ליקויים על דוחות מבקר( הטיפול שהוגדר בתגובת ראש העירייה

  ).ראה בפרק ט לדוח זה - 2010-2011לשנים קודמות 

  

כאמור נבחנה התנהלות צוות תיקון הליקויים בעירייה שתפקידו  2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

  . לדווח על יישום המלצותיו ותיקון הליקוייםולפקח , תיקון הליקוייםלהמליץ על 

  

  

דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום 

מאחר ומבקר המדינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד בשנים , סמכויותיו של מבקר העירייה

   .האחרונות
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 הביקורתת מטר .2

 

תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול בתגובת ראש העירייה לדוח מבקר  בחינת

 . 2012העירייה לשנת 

  

  

  

 תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  :כללה בין השאר  דיקההב

 

 .בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים -

 .בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה -

 .נת תיקון הליקויים בעבודה השוטפתביקור במחלקות המבוקרות ובחי -

 .מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטייםראיונות עם  -

 .סקירת אסמכתאות לאימות תיקון הליקויים -
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 פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם .4

 

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים  4.1

  שעלו בדוח הביקורת

  

 כללי 4.1.1

  

  :הליך הביקורת בעירייה 

  

פי פקודת העיריות דוח הביקורת של מבקר העירייה לשנה מסוימת צריך להיות מוגש  על .1

לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אפריל 

 . של השנה העוקבת

מפרט את הנושאים בהם נערכה , הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה .2

 . והמלצות לתיקונם, ממצאים/תוך הצבעה על ליקויים, ה החולפתביקורת בעירייה בשנ

בדרך כלל מנהלי המחלקות (נוסח הדוח מוגש לאחר העברתו לתגובה של המבוקרים  .3

זאת על מנת להגיע לנוסח מוסכם ככל הניתן הן , )או מושא הביקורת עצמו, הרלוונטיות

במקרה של אי (תיקונם  מבחינת הנתונים המוצגים בדוח והן מבחינת הליקויים ודרך

 ).הסכמה על הנוסח מובאת דעת הביקורת לצד דעת המבוקר

 .ראש העירייה נדרש על פי הדין להגיש את תגובתו לממצאי דוח הביקורת .4

חברי וועדת הביקורת נדרשים על פי הדין לדון בממצאי הדוח והמלצותיו והן בתגובת  .5

 .ראש העירייה לממצאי דוח המבקר

מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני  ,בסופו של התהליך .6

 .מועצת העירייה והדוח מפורסם לציבורבלדיון  ,ביקורת

 . כמו כן מועבר דוח המבקר למשרד הפנים ולמבקר המדינה .7

צוות תיקון הליקויים בעירייה נדרש על פי הדין לפקח על תיקון הליקויים ולעדכן את  .8

 . קורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות בתיקון הליקוייםהוועדה לענייני בי

מבקר העירייה נדרש על פי דין לפרט בדוח מבקר העירייה את המעקב אחרי התיקון של  .9

ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה 

  . ו הצביע תוקןולציין האם הליקוי שעלי, שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה

  

  

 2012ת אחר תיקון הליקויים של דוח מבקר העירייה לשנ מפורט דוח זה הינו ביקורת מעקב

לעיל  9בהתאם לסעיף , )מעקב תיקון ליקויים של שנים קודמות ראה בפרק הבא בדוח הביקורת(
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 מבקר המדינה לא ערך ביקורות בעיריית ערד בשנים האחרונות ולכן אין ממצאי דוח מבקר(

   ).המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה

  

  .הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני (העירייה החובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת 

  ).ביקורת

  

ואושרה תגובת  2012דוח מבקר העירייה לשנת נדון  07/05/2014בישיבת מועצת העירייה מיום 

לאחר דיון בה ובסיכומי הוועדה  2012ראשת העירייה לדוח הביקורת של מבקר העירייה לשנת 

  . לענייני ביקורת בנושאי הדוח

  

דוח מבקר : הוגדר כי  4סעיף ,  1974-ד"התשל, )יהידין וחשבון מבקר העיר(בתקנות העיריות 

אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל העירייה יפרט את המעקב 

והוא יציין אם , ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה

  . הליקוי שעליו הצביע תוקן

  

במקום שההמלצות גובשו על : של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות  18על פי הנחיה מספר 

יש להקפיד על כך שיקבע , ה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומיתדעת הנהלת היחיד

וכן יקבע לוח זמנים לביצוע אותן , מהו התקציב הנדרש לשם כך, מי אחראי לתיקון הליקויים

  .המלצות ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים

  

  

  

א מתקצבים כמו כן ל, בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי: ממצא  - 

 .את נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת דיווח על התקדמות תיקון הליקויים

  

מומלץ כי נושא תיקון הליקויים יתוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת : המלצה  - 

  . דיווח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים ולמבקר העירייה
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 2012דוח מבקר העירייה לשנת  4.1.2

  

  : מורכב משמונה נושאי ביקורת בתחומים הבאים  2012לשנת דוח מבקר העירייה 

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

מפורט אופן הטיפול 

  בליקויים

  307-319  .מערך הגביה והטיפול בחייבים –גזברות מחלקת   .1

  320-332  .התחשבנות מול משרד הרווחה –הרווחה מחלקת   .2

  333-339  .ניהול פרויקטים, מחלקת ביצוע –בים בלתי רגילים תקצי  .3

  340-359   .העמותה לקידום הספורט בערד –תמיכה במוסדות ספורט   .4

  360-373  .ניהול מערך הגביה והחייבים –ס ערד "מתנ  .5

  374-387  .תפוח פיס –מחלקת חינוך   .6

  388-398  .ניהול קאנטרי ערד –מ "חברה כלכלית ערד בע  .7

  399-412   .ניהול מחלקת התיירות –מ "חברה כלכלית ערד בע  .8

  

  

 95כ "תגובת ראשת העירייה התייחסה לפרק עיקר הממצאים בלבד בדוחות הביקורת סה

  ). ליקויים 142כ "סה, בפועל בפרק הדוח המפורט ליקויים נוספים(ליקויים 

בה אושרה תגובת  07/05/2014הדוח נדון בישיבה מיוחדת של מועצת העירייה מיום , כאמור

  .ראשת העירייה לעיקר ממצאי הדוח ואופן הטיפול בהם

 

  : להלן סיכום בדיקת הממצאים המפורטים מטה 

  

  . ליקויים מדוחות אלה 142סך של , 2012נושאי ביקורת מדוח  8נבדקו 

  : קטגוריות  ארבעהביקורת חילקה את הטיפול בליקויים ל

התגובה שאושרה במועצת (אשת העירייה לדוח הביקורת ליקוי שתוקן בהתאם לתגובת ר .1

 ).העיר

שאושרה במועצת  ראשת העירייהתגובת ליקוי שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם ל .2

 .בהתאם לתגובתה לדוח הביקורת, העיר

 . ליקוי שלא תוקן .3

כולל  ).תוכנה שהשימוש בה הופסקל המתייחסלדוגמא ליקוי ( ליקוי שהפך לא רלוונטי .4

 ).כגון טעות אנוש(קת מעקב אחר ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו הפס
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  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

סך ליקויים 

שתוקנו 

/ חלקית

תוקנו שלא 

על פי קביעת 

ראשת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך ליקויים 

לא 

רלוונטיים 

או הפסקת 

  מעקב

  

  

כ "סה

  ליקויים

ערך הגביה מ –גזברות 

  וטיפול בחייבים

2  4  8  2  16  

התחשבנות מול  –רווחה 

  משרד הרווחה

1  1  14  1  17  

ניהול  –מחלקת ביצוע 

  פרויקטים

1  1  7   ---  9  

  25  1  14  2  8  תמיכה במוסדות ספורט 

ניהול  –ס ערד "מתנ

  מערך הגביה והחייבים

8  5  4  2  20  

תפוח  –מחלקת חינוך 

  פיס

9   ---  8  3  20  

ניהול  –ת חברה כלכלי

  הקאנטרי העירוני

6   ---  7  4  17  

ניהול  –חברה כלכלית 

  מחלקת התיירות

3   ---  10  5  18  

  142  18  72  13  38  כ ליקויים"סה

באחוז מכלל הליקויים 

  )כ"סה 142(

  

27%  

  

9%  

  

51%  

  

13%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  )כ"סה 124(הרלוונטיים 

  

31%  

  

11%  

  

58%  

  

 ----  

  

100%  

  

  

מהליקויים הרלוונטיים  58%צא כי כשנתיים וחצי לאחר פרסום הדוח נמ: ממצא  - 

 .טרם תוקנו, ליום בדיקת מעקב הליקויים

 

מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו : המלצה  - 

 . בדוח המבקר
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בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול  4.2

 לדוח המבקרבתגובת ראשת העירייה 

  

 .מערך הגביה והטיפול בחייבים - דוח ביקורת בנושא מחלקת גזברות  4.2.1

 

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  16סיכום מתוך 

  ).50%(ליקויים כלל  8לא תוקנו 

  ).12.5%(ליקויים בהתאם להחלטת המועצה   2תוקנו 

  ).12.5%(ליקויים שלא בהתאם להחלטת המועצה  2תוקנו 

  .שלא בהתאם להחלטת המועצה) 12.5%(ליקויים  2תוקנו  חלקית 

 ).12.5%( 2015שני ליקויים נמצאו לא רלוונטיים בשנת 

  

 .התנהלות שוטפת של מחלקת הגביהבחינת  -  1מטרת ביקורת מספר 

 

  .אין מערך נהלים כתובים למחלקת הגביה בעירייה:  הליקוי 1.1

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כולל הסמכת מנהלי המחלקה באופן , להקים מערך נהלים מסודר במחלקה מומלץ

   . כתיבת וניהול מערך נהלים

  

    ):לתגובה 1.1סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

העדר נהלים הינה בעיה . הגורם שהיה ממונה ברשות על נושא כתיבת נהלים פרש

י "כתיבת הנהלים יערכו ע .דרת הנושאתבחן הקצאת משאבים להס. רוחבית ברשות

  .ראש המחלקה והגזברית

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

 לא תוקן לפי

  אישור המועצה

  ,ראש העיר
, גזברית

מחלקת 

  גבייה

מע וטעדיין לא פורסם וה, קיימת טיוטא סופית  30/6/2014

  . במחלקה

  

  לא תוקן
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המונעת גישה של עובדים , אין כל הגבלת הרשאות בתוכנת ניהול הגביה : הליקוי  1.2

 .לנתוני המערכת של קרובי משפחה ואף לחשבון האישי שלהם

  

  :  2012משנת הגזברות תגובת 

 .ויטופל מול מחלקת המחשוב, הממצא מקובל

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 .לץ לקיים הרשאות מתאימות בתוכנת הגביהמומ

  

  ):לתגובה 1.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .ויטופל מול מחלקת המחשוב, הממצא מקובל

  

  :  2015ליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול ב

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, גזברית

מחלקת 

  גבייה

31/12/2013  
  

לא רלוונטי מאחר ולא קיים פיתוח הרשאות 

     ).תוכנת הקונטרה(ה כזו בתוכנת הגבייה ברמ

  

  לא רלוונטי

  

  

  

  

אין כל ניטור או בקרה לזיהוי מקרים בהם עובדי המחלקה מטפלים : הליקוי  1.3

  ).קיים איסור בעל פה בנושא(בחשבונות הקרובים אליהם 

 

  :  2012הגזברות משנת תגובת 

 .תבוצע בקרה רבעונית בנושא 2013החל משנת , הממצא מקובל

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות מערך של דוחות בקרה לזיהוי פעולות חריגות ופעולות בחשבונות של קרובי 

  .העובדים

  

    ):לתגובה 1.3סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 .ויטופל מול מחלקת המחשוב, הממצא מקובל
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  :  2015וי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליק

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, גזברית

מחלקת 

  גבייה

בברור מול מחלקת המחשוב עולה כי ניתן   31/12/2013

מכאן הפתרון שקיים , ח ממוחשבלהנפיק דו

אינו מיטבי מאחר ולא קיים כל תיעוד 

ניתן פתרון לגבי מי בודק  לאכמו כן , לבדיקה

את פעולות סגנית המנהל המבצעת את 

  .   הבדיקה על אחרים

  

לא תוקן 

בהתאם 

להחלטת 

. המועצה

  התיקון חלקי

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

זאת בהתאם למיפוי קרובי , מנהל מחלקת הגבייהידנית על ידי סגנית הבדיקה מתבצעת 

  . משפחה שבוצע במחלקה

  ).כ נובע מטעות"בד(נמצאו מספר מקרים בבדיקות ובוצע ברור מול העובדים הרלוונטיים 

  

מהנתונים עדיפה על פני  100%בדיקה ממוחשבת על : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .מי בודק את פעולות סגנית המנהל כמו כן לא ברור, בדיקה ידנית ללא תיעוד

  

  

  

  

  

  

כל עובדי מחלקת הגביה מורשים במערכת המחשוב לעכב הליך טיפול : הליקוי  1.4

 .בחייב

 

  :  2012הגזברות משנת תגובת 

 .ש ובמדור אכיפה בלבד"או עיכוב הליך מבוצע באישור היועמ/ביטול ו

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מבחינת . האחד בעמדת ניהול, יטופל על ידי שני אנשים לפחותמומלץ כי הליך העיכוב 

  .ניהול תקין לא מקובל לאפשר לעכב הליך ללא חתימה שנייה

  

    ):לתגובה 1.4סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .הממצא מקובל ויטופל מול מחלקת המחשוב
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  ,ש"יועמ

מחלקת 

  גבייה

מחלקת 

  מחשוב

ות ממוחשבות לא רלוונטי אמבחינת הרש  31/12/2013

ים פיתוח הרשאות ברמה כזו מאחר ולא קי

  ).   תוכנת הקונטרה(בתוכנת הגבייה 

  .בפועל לא קיים כל ניטור מסודר על הנושא

  

  לא תוקן

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

  .אין ניטור ידני וניטור ממוחשב אינו אפשרי, קיימת הוראות בעל פה בנושא

  

  

  

  

  

  

ות עורך הדין החיצוני אין ברשות מחלקת הגביה כל כלי לבדיקת התנהל: הליקוי  1.5

ד שלא ברור עד כמה כולל את כל "קיים דוח אקסל המועבר מהעו(בנושא החייבים 

  ).התיקים

 

  :  2012הגזברות משנת תגובת 

  .הממצא מקובל הנושא בבדיקה לאפשרויות הביצוע

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כלי עבודה בידי  שישמשו ,ומעקב אחר פעולות עורך הדין יש לבנות מערכת דוחות בקרה

  .מחלקת הגביה

  

  ):לתגובה 1.5סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .ד"יקבעו ישיבות עבודה שוטפות עם העו
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

סיום  בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, ש"יועמ

  מחלקת גביה

. מתקיימת פגישה חודשית לעדכון מצב  31/12/2013

מבוצעת התאמה בין הנתונים הקיימים 

  . ד"בעירייה לאלה הקיימים אצל העו

  

  תוקן

  

  

  

  

נמצאים בטיפול עורך דין חובות , ₪ מיליון  55 -ארנונה של כמסך חובות : הליקוי  1.6

  !בלבד ₪ מיליון  9בסך של 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ד ולוודא שאכן כל "מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לגבי חובות שיש להעביר לטיפול עו

  .  החייבים הועברו לטיפולו

  

    ):לתגובה 1.6סעיף (ייה העירתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

י עורכי הדין החיצונים והמחלקה "חובות ארנונה המטופלים ע, על פי נתוני המערכת

ד קנטור מרבית "ח מטופלים אצל עו"מלש 9אכן . ₪מיליון  50 –המשפטית נאמדים בכ 

דרש דיווח מסודר יי). כתוצאה ממכרז שבוצע( מיתרת החוב נמצא במעבר בין עורכי דין 

  .םטוס החייבים שבטיפולאלגבי סטד "מעו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

מנהל 

גביה  מחלקת

והיועץ 

  המשפטי

מתקבל דיווח על מצב התיקים לפחות משני   31/12/2013

כך . 2015עורכי דין מתוך שלושה בשנת 

שלפחות קיים תיעוד לגבי רוב סכום החובות 

  . המטופלים אצל עורכי דין חיצוניים

  

  תוקן
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נהלי מ(בעירייה קיימות דעות שונות בנושא ההליך המיטבי לאכיפת חובות : הליקוי  1.7

לא בוצע הליך מקיף אשר בדק את ההליך המיטבי ). או באמצעות מערכת בתי המשפט

 .לעירייה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע מחקר מקיף בנושא הליך הגביה המנהלי לעומת ההליך בפועל כיום ולבחור את 

  .ההליך הטוב ביותר לקופת העירייה

  

    ):לתגובה 1.7סעיף (העירייה ועצת תגובת ראשת העירייה שאושרה במ

  .בדומה לנהוג במרבית הרשויות, ממליצים על בחינה נוספת של הליך אכיפה מנהלית

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

פול שאושר לעומת אופן הטי, הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, גזברות

מחלקת 

ראש , גביה

  עירייהה

הוחלט על אכיפה מנהלית לגבי . לא בוצע דבר  30/6/2014

  . ממתינים לפרסום ברשומות, חובות של חברות

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הסבר חריגים בנושא מחלקת הגביה אינה עורכת דוחות ניטור ובקרה ל: הליקוי  1.8

נמצא כי , הנחה עקב אי כושר =  122נחה מספר הכך לדוגמא בניגוד להיגיון ב. ההנחות

  .בעוד שסך ההנחה בכסף עלה, תושבים 71הייתה ירידה במספר הזכאים בסך 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בדוגמא , ופעהמומלץ לבנות מערך בקרה וניטור לאיתור חריגים כמתואר בממצא והסבר הת

  ).או גידול חד בזכאות בהנחה, טעות אנוש, בממצא יכול להיות כתוצאה מטעות חישובית

  

  

  

    ):לתגובה 1.8סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

לא יאוחר  המלצה לדוח ניטור ובקרה בנושא הנחותהעירייה מחלקת הגבייה תגיש לגזברית 

  .1/9/13 מיום
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  :  2015יקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בד

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  , גזברית
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

    .ה דברלא נעש  31/12/2013

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

  

  

גם , שהיא העובדת היחידה במדור, נמצא כי מנהלת מדור ההנחות: ממצא : הליקוי  1.9

מבחינת . מקבלת את מסמכי הבקשה וגם מאשרת את המסמכים לקבלת ההנחה

את המסמכים וגם מאשר את  הרשות מצב בו אותו העובד גם בודקמינהל תקין אין ל

 . הבקשה ללא כל ניטור ובקרה

  

  :  2012תגובת הגזברות משנת 

  .הממצא מקובל ופועלים לתיקונו

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כולל בדיקות מדגמיות , יש לכל הפחות לבנות מערך בקרה וניטור על מערך ההנחות בעירייה

  .של מנהלי המחלקה לגבי הנחות שניתנו

  

    ):לתגובה 9.1סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .ןתוק
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  , גזברית

מחלקת 

  ייהגב

מחלקת 

  מחשוב

הוגדר נוהג בו פקידות הגביה מקבלות את   31/12/2013

מנהלת מחלקת , הנתונים ומזינות אותם

 תההנחות בודקת את הנתונים ומאשר

בפועל המנהלת יכולה .  בחתימה אלקטרונית

אין . לקיים את כל התהליך מבחינת התוכנה

  .ניטור של גורם ניהולי נוסף

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

החזרת (נמצא כי מערכת המחשב מאפשרת להנפיק קבלה במינוס : הליקוי  1.10

 .קיום האופציה כאמור אינה תקינה ויכולה לשמש פתח למעילה). כסף לתושב

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

או לכל הפחות לחייב חתימה אלקטרונית , מומלץ לחסום הרשאה להנפקת קבלות במינוס

על מנת לרשום פריט במינוס יש לבקש הרשאה של  ,ממש כמו שבסופר מרקט(של מנהל 

  ).קופאית ראשית

  

   ):לתגובה 1.10סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 .כל פעולה במינוס מחייבת חתימה אלקטרונית של מנהל

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

ת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיק

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  , גזברית
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

בדוח רבעון . מבוצע ניטור ידני פעם ברבעון  31/12/2013

סך כספי של פעולות במינוס  2014שליש לשנת 

   .ח"אלש 176 -כ

לא תוקן 

בהתאם 

להחלטת 

  המועצה

  

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

 : מבוצעות פעולות הנדרשות במערכת 1.10יש לציין שבאמצעות הפרוצדורה המפורטת בסעיף 
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  .החזרי כספים למשלמים .1

  .ד"החזרי הוראות קבע לשרותי רווחה ושכ .2

בהתאם ) ספקים, תקציבים ,גביית ארנונה משכר(של קיזוזים  ) תיקון(ביטולי קבלות  .3

  .ח ושכר"לדרישת הנה

 

 : י הפירוט הבא"ח מורכב עפ"אלש 176סך , במקרה שנבדק

 החזרי כספים למשלמים -ח "אלש 114

  תיקון תיקוני תקציבים –ח "אלש 57

  תיקוני גביית ארנונה משכר -ח "אלש 2.3

  ד"ק רווחה ושכ"החזרי הו –ח "אלש 2.9

  .ביטולי יתרות₪  8.24

  

  .דורה זוח ובדיקה של הקבלות שניתנו בפרוצבכל שלב לבצע פילוניתן 

  .ההצגה בדוח הביקורת הינה מטעה בסעיף זה

  

עצם העובדה שניתן לשחזר כל פעולה אינה רלוונטית : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .לכן הסיכון לא הוקטן והליקוי לא תוקן, כאשר אין דוח בקרה או דוח חריגים ממוחשב

העירייה  תמתגובת ראש כחלקהליקוי לא טופל בהתאם להחלטת מועצת העירייה , ר לכךמעב

  . לדוח שאושר במליאה

  

  

  

  

  

  

, נמצא כי אין כל דוח בקרה על הנפקת קבלות במינוס וכי בנוהג הקיים כיום 1.11

 .המקרה כנראה שלא היה מתגלה על ידי הקופאית הראשית

  

  :  2012תגובת הגזברות משנת 

  .יבנה דוח ניטור שייבדק בכל תקופה הממצא מקובל

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 . וכן דוחות בקרה וניטור על הנפקת קבלות במינוס, יש לבנות נוהל החזרת כספים

  

   ):לתגובה 11.1סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 כל פעולה במינוס מחייבת חתימה אלקטרונית של מנהל
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  :  2015בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת  תוצאות

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  , גזברית
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

לא תוקן   .צע ניטור ידני פעם ברבעוןמבו  31/12/2013

בהתאם 

להחלטת 

  המועצה

  

  

  

  

  

 .בחינת מגמות רב שנתיות בגביה וחייבים -  2מטרת ביקורת מספר 

  

נמצא כי , מחלקת הגביה לא הצליחה לנתח את הגורמים למגמות שהוצגו לעיל: הליקוי  1.12

 .לללא קיימת מערכת מוסדרת של ניטור ובקרה על נושא החייבים והגביה ככ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות מערכת כוללת של דוחות בקרה וניטור אשר יתנו לשדרה הניהולית הבנה לגבי 

כך ניתן יהיה לבנות תוכנית גביה מסודרת וכך ינוצלו המשאבים בצורה , מגמות הגביה

   .מיטבית

  

    ):ובהלתג 21.1 סעיף(העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .יש לפעול ליצירת דוחות נתונים הנדרשים לצורך עבודת ניהול איכותית

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / וקןתלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  , גזברית
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

    . לא נעשה דבר  31/03/2013

  לא תוקן

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

  .הנושא כרגע לא בעדיפות
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  .בחינת טיפול בחוב של חברה ספציפית -  3מטרת ביקורת מספר 

  

למרות שלא חויבה לשלם , עוכבו פעולות אכיפה כנגד החברה בגין חובות עבר: הליקוי  1.13

מעל שלוש שנים (דבר שהביא לכך שכמעט לכל אורך פעילות החברה . את החיוב השוטף

לעומת חוב של ₪  60,000 - שולמו כ(לא שולמו מסי ארנונה , )עד סגירת דוח הביקורת

 ).₪ 700,000מעל 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אין לקבל שיהוי באכיפה כפי , יפול בחובותיש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים לט

 . שעולה מהמקרה

   

     ):לתגובה 31.1 סעיף( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .להנושא הועבר לטיפול משפטי החברה הוכרזה כפושטת רג

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

יקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בד

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, ש"יועמ

מחלקת 

  גזברית, גביה

המקרה הנקודתי שעלה בביקורת אינו המהות   31/12/2013

אלא הפרצה של עיכוב טיפול , של הליקוי

בפועל . תבטא במקרה שנבדקבחובות כפי שה

כמו כן אין כל דוחות , לא נקבעו קריטריונים

כאמור , ניטור על חבות מעוכבים במערכת

  . בממצאים קודמים

  

  לא תוקן

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

  . כיום עיכוב בהליכים מבוצע רק באישור היועץ המשפטי של העירייה

הנתונים ליועץ המשפטי לא מבטיחה  עצם העברת:  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

לשם כך יש . וכי קיים ניטור על כלל החובות המעוכבים במערכת, כי הועברו כל הנתונים

  . לקבוע קריטריונים מסודרים בנוהל רשמי
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גם לאחר שלוש שנים לא הוסדר נושא חיוב הארנונה בגין המוזיאון : הליקוי  1.14

 .במתחם החברה

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

אין לקבל שיהוי באכיפה כפי , יש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים לטיפול בחובות

   . שעולה מהמקרה

  

     ):לתגובה 41.1 סעיף( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .להנושא הועבר לטיפול משפטי החברה הוכרזה כפושטת רג

  

  :  2015בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

, ש"יועמ

מחלקת 

  גזברית, גביה

31/12/2013    

   .מקרה נקודתי –לא רלוונטי 

  

  לא רלוונטי

  

  

  

  

 

עיכוב ההליכים בחלק מהמקרים לא הוגדר בזמנים ובחלק אחר בו : הליקוי  1.15

 .הוגדרו זמנים לא טופל החוב באופן מידי עם חלוף הזמן שהוגדר

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אין לקבל שיהוי באכיפה כפי , יש לקבוע קריטריונים ברורים ואחידים לטיפול בחובות

   . שעולה מהמקרה

  

     ):לתגובה 51.1 סעיף( בת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייהתגו

במועד בהגדרת זמנים  המותנהיש ליצור מערך בקרה הכולל בין היתר עדכון עיכוב הליכים 

  .ל מיידי בחוב עם חלוף הזמן שהוגדרטיפו .וזאת על פי הנחיית היועץ המשפטי העדכון
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  :  2015קוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בלי

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  ש"יועמ
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

    . לא נעשה דבר  31/12/2013

  לא תוקן

  

  

  

  

  

למרות שהחברה לא עמדה בהסדרי התשלומים שלה בשיטות שונות : וי הליק 1.16

  .לא החלו בהליכי אכיפה, )'דחיית המחאות וכד, החלפת המחאות(

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע קריטריונים ברורים לגבי חייבים שאינם עומדים בהסדרי התשלום עליהם 

  .התחייבו

  

     ):לתגובה 61.1 סעיף( במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

במועד בהגדרת זמנים  המותנהיש ליצור מערך בקרה הכולל בין היתר עדכון עיכוב הליכים 

  .ל מיידי בחוב עם חלוף הזמן שהוגדרטיפו .וזאת על פי הנחיית היועץ המשפטי העדכון

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  ללטיפו

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  תוקןלא 

  אישור המועצה

  ש"יועמ
מחלקת 

  גבייה
מחלקת 

  מחשוב

    . לא נעשה דבר  31/12/2013

  לא תוקן
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   - ברתיים בעיריית ערד ביקורת בנושא המחלקה לשירותים ח 4.2.2

  התנהלות המחלקה והתחשבנות מול משרד הרווחה    

  

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  17מתוך  -  סיכום

  ).6%(בהתאם להחלטת המועצה  תוקן ליקוי אחד

 ).6%(ליקוי אחד תוקן חלקית 

    ).82%(ליקויים  14לא תוקנו 

  ).6%( 2015י לשנת וליקוי אחד נמצא לא רלוונט         

  

  בחינת דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה סעיפי הוצאות – 1מטרת ביקורת מספר 

  

 ₪מילון  1.1 - הוציאה העירייה עבור שירותי רווחה כ 2012,2011 בשנים:  הליקוי  2.1

תוקצב לרשות על ידי משרד מעבר לשיעור השתתפותה בפעילות הרווחה כפי ש, בשנה

השנים האחרונות לא בוצע בעירייה ניתוח מלא של סכום ההוצאות  בשלוש. הרווחה

 .העודפות

  

במשך השנים ובמהלכן מתקיים ניתוח שוטף בין המחלקה לבין  : מחלקת הרווחה תגובת 

אין חריגות מהותיות בין התקציב לביצוע בסעיפים  .הגזברות באשר להוצאות ולהכנסות 

  .ת יבוצע ניתוח מלא בסוף כל שנהבשנים הבאו, הממומנים על ידי העירייה

  

  

   ) :בתגובה 1.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .יערך דוח ניתוח שנתי מסודר ומסכם 2013החל משנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

למועד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

תקציבאית 

ומזכירת 

מחלקת 

  רווחה

קיימת רק הצעת , לא נעשה ניתוח מסודר  31/12/2013

  . תקציב אך לא ביצוע בפועל

  לא תוקן
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טרם החל שלב , לפעילות המחלקה לא קיימים מדדי הצלחה ואבני דרך: הליקוי  2.2

מיפוי הצרכים במחלקה על מנת לבנות סדרי עדיפויות ותוכנית עבודה שנתית ורב 

 .שנתית

  

  :  מחלקת הרווחהתגובת 

מידי שנה המחלקה מקיימת מיון תיקים שמטרתו הוא לבדוק צרכים שעל בסיסם נבנית מעין 

 .םפיתוח תוכניות ופיתוח פרויקטי,תוכנית עבודה שנתית 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

את פעילות  תכנןיש ל בני דרך לפעילות המחלקה ובהתאם אליהםי הצלחה ואיש לקבוע מדד

לפחות בכל הנוגע לכספים שהרשות משקיעה מעבר ( המחלקה בטווח הקצר ובטווח הארוך

 . )לתקציב משרד הרווחה

  

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה לא 

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  רייה במועצת העי

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  רווחה

אין , לא קיימים מדדי הצלחה ואבני דרך  לא הוגדר

תוכנית אסטרטגית בנושא הרווחה בכלל 

  . והתקצוב העודף של העירייה בפרט

  לא תוקן

  

  

    2015 תגובת המבוקר שנת

לשם כך יש להתקשר עם יועץ  .לחה ואבני דרךאך אין הגדרה לגבי מדדי הצ, נבנתה תוכנית חומש

  . ארגוני

  

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

319 

 

ברשות המחלקה נתונים לגבי מגמות בפעילות המחלקה  לא קיימים:  הליקוי 2.3

מספר המקרים בהם העזרה של המחלקה הביאה של , לדוגמא כמות פונים חדשים

מספר המקרים של פונים חוזרים , הפונה למקום שאינו נזקק לשירותי המחלקה

 .'וכד

 

תוכנית שנתית על בסיס הצרכים שזוהו במיון כאמור מידי שנה נבנית : ת מחלקת הרווחה תגוב

יק כמה אין בידינו צפי מדו,ית המטופלים על פי סטטיסטיקה ארצ' יש צפי בגידול מס,תיקים 

  ...יתגרשו או ימותו ,אנשים יחלו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

את פעילות  תכנןיש ל ך לפעילות המחלקה ובהתאם אליהםבני דרי הצלחה ואיש לקבוע מדד

לפחות בכל הנוגע לכספים שהרשות משקיעה מעבר ( המחלקה בטווח הקצר ובטווח הארוך

 . )לתקציב משרד הרווחה

  

   ) :בתגובה 2.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .יש לשלב תכניות רווחה במגמות העירוניות

  .תכנית חומש מבוססת על נתונים מקומיים וארצייםיש לבנות 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  עצההמו החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  רווחה

ללא כל אבני דרך ומדדי , נבנתה תוכנית חומש  1/7/2014

מא עיבוי לדוג. הצלחה או הגדרת משימות

ללא , מערך ההתנדבות הוא אחת ההצהרות

, הכשרות, הגדרת מטרות מספר מתנדבים

בפועל בתחלופת רכזת המתנדבים (' תרגול וכד

  . )נמצא כי המערך לא קיים ברובו 2015בשנת 

  

  

  לא תוקן

  

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

לשם כך יש להתקשר עם יועץ  .אך אין הגדרה לגבי מדדי הצלחה ואבני דרך, נבנתה תוכנית חומש

  .ארגוני
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ללא קביעת מטרות ומדדי הצלחה בפעילות המחלקה לא ניתן לנהל אותה :  הליקוי 2.4

קבעו מדדים כאמור יהיה רק כאשר י, בכיוונים המיטביים ולכוון תקציבים בהתאם

  . ניתן לנהל את המחלקה בצורה המיטבית

 

  .מוסכם כי ניתן לחדד את נושא מדדי ההצלחה:  תגובת מחלקת הרווחה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

את פעילות  תכנןיש ל בני דרך לפעילות המחלקה ובהתאם אליהםי הצלחה ואיש לקבוע מדד

לפחות בכל הנוגע לכספים שהרשות משקיעה מעבר ( רוךהמחלקה בטווח הקצר ובטווח הא

 . )לתקציב משרד הרווחה

  

   ) :בתגובה 3.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .מקומיים וארצייםיש לבנות תכנית חומש מבוססת על נתונים 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  רווחה

ללא כל אבני דרך ומדדי , נבנתה תוכנית חומש  1/7/2014

  .הצלחה או הגדרת משימות

  לא תוקן

  

  

   2015 בוקר שנתתגובת המ

לשם כך יש להתקשר עם יועץ  .אך אין הגדרה לגבי מדדי הצלחה ואבני דרך, נבנתה תוכנית חומש

  .ארגוני

  

  

  

  

  

תוכנת הנהלת החשבונות של העירייה אינה מספקת בקרה ממוחשבת מלאה : הליקוי  2.5

  .על הוצאות מחלקת הרווחה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  .קרה מסודר על פעילות מחלקת הרווחהיש לבנות דוח ב
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   ) :בתגובה 4.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .בניית בקרה ממוחשבת מלאה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

מחשוב 

  ורווחה

  לא תוקן  .לא בוצע  31/12/13

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת

בכל פעילות ישירות , לא ניתן לקיים בקרה על נושאים שאינם עוברים דרך מחלקת הרכש

  .קרהבאמצעות משרד הרווחה אין כל ב

  

  

  

  

  

  

  

לא , תקציב מחלקת הרווחה נמצא בעלייה מתמדת לאורך השנים: הליקוי   2.6

 . קיימת בעירייה מדיניות של הגדרת תקציבים סופיים לסעיפי רווחה שונים

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 כך יהיה, וצאה במחלקת הרווחהככל שהחוק מאשר יש לקבוע תקציבי מקסימום לסעיפי הה

לתכנן את תקציב הרווחה ולנתבו לנושאים שיקבעו בתוכנית העבודה השנתית והרב ניתן 

  .שנתית

  

   ) :בתגובה 5.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .נבחן כל רבעון מול ביצוע בפועל, הוגדר תקציב מכסימלי . 2013מבוצע משנת 
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  :  2015ת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנ

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מאחר ולא קיימת תוכנית אופרטיבית   לא רלוונטי  לא רלוונטי

, ספייםומפורטת לפעילות כולל מדדים כ

המשמעות של בקרת תקציב כולל אינה 

  .מתקנת את הליקוי

  

  לא תוקן

  

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

   .ההשמות בסעיפים מסוימים' הוגבלו מס, 2016החל מתקציב 

 .חוק/ מגיעות מתוקף צו בית משפט יש לציין כי לא תמיד ניתן להגביל את ההשמות ככל שאלו 

אם לאישור הפיקוח של משרד הרווחה ובהתאם התקציבאית מאשרת את ההשמות בהת

   ).2016 - החל מ(למסגרת ההשמות 

   .ןההשמות ואף להפחית' א לקבע את מסהי 2016 - המדיניות ב

, )'מנהלה וכו, כגון המקום של רן מרכז גישור(בסעיפים בהם אין השתתפות של משרד הרווחה 

  .הוגדרה מסגרת תקציב שנתית מקסימלית

 .על מנת שלא תהיה חריגה) מצטבר( 1/12כל חודש הוצאות עד גובה התקציבאית מאשרת 

  

  

  

  

זאת לאחר חתימת (נמצא כי לאחר חתימת התקציבאית על הוצאה : הליקוי  2.7

המערכת הממוחשבת לא נועלת את המסמך , )ראש הצוות ומנהלת המחלקה

 .לביצוע שינויים

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 .לאחר חתימת התקציבאית על הוצאות המחלקה יש לבצע נעילה ממוחשבת

  

  

   ) :בתגובה 6.2סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .כיום מתאפשרת נעילה ידנית של ההוצאה על ידי התקציבאית –הנושא תוקן 
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

דיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד ב

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מברור עולה כי יש עדיין אפשרות לפתיחת   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  .הנעילה לאחר סגירתה על ידי התקציבאית

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

כי לא קיים מנגנון המבטיח העברת כל ההוצאות מעובדי  נמצא: הליקוי  2.8

 .המחלקה לאחראית על הדיווח למשרד הרווחה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע מנגנון שיבטיח העברת כל דרישות התשלום שמתקבלות לעובדי המחלקה לאחראית 

 .על הדיווח למשרד הרווחה

  

  

   :העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה 

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ושר לעומת אופן הטיפול שא, סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  הרווחה

יש תזכורות שוטפות ורענון , אין מנגנון בקרה  לא נקבע

יש , לדעת הביקורת לא מספיק. נהלים בנושא

לקיים בקרה אקטיבית במספר מועדים 

  .בשנה

  

  לא תוקן
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, אפשרות חפיפה בטיפול בנזקקיםלא קיים דוח ממוחשב לגבי : הליקוי  2.9

לא ניתן לדעת כמה כסף הושקע מכאן . לדוגמא צרכנים של סדנאות שונות

ולא ניתן לזהות חפיפה בטיפול או ניצול אפשרויות המערכת על , ספציפי בנזקק

 .ידי הנזקקים

 

 .אנו נמצאים בתהליך בניה של מנגנון זה ביחד עם יחידת המחשוב:  מחלקת הרווחהתגובת 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

זה ניתן  חמתוך דו, יש לבנות דוח ממוחשב לזיהוי ותמחור השקעה בכל נזקק לישרותי הרווחה

ת תקציבים ק זאת על מנת לקיים חלו, משפחה/יהיה להבין כמה כספים מושקעים בכל מקרה

  .מיטבית

  

   :)הבתגוב 2.7סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .בניית דוח ממוחשב מתאים

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

 מחשוב

  ורווחה

  לא תוקן  לא בוצע  31/12/2013

  

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

אין דוח . כך נמנעת חפיפה, בתיק הנזקק יופיע לכמה פעילויות הגיע ומה סוגי העזרה שקיבל

  .ממוחשב מרכז
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  .בחינת דיווחים והתחשבנות מול משרד הרווחה סעיפי השכר – 2מטרת ביקורת מספר 

 

  

נתוני העובדים החדשים ושינויי העובדים הקיימים בדיקת : הליקוי  2.10

ללא נייר (מתבצעת במחלקת הרווחה בעין , שמועברים בפלט משרד הרווחה

 . ועל פי זיכרון העובדת האחראית על הדיווחים למשרד הרווחה) עבודה מסודר

  
  

   :העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

א הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה ל

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

פי ל לא תוקן

  המועצה החלטת

נהלת מ

חלקת מ

  הרווחה

  לא תוקן  .2012ללא שינוי מהביקורת בשנת   לא נקבע

  

  

  

  

  

העובדת המדווחת למשרד הרווחה , בניגוד להפרדת תפקידים נאותה: הליקוי  2.11

אין כל ניטור או , על השינויים היא זו שבודקת ומאשרת אותם לאחר קבלתם

נבדק הנושא על ידי מערכת משאבי  פעם בשנה. בקרה של גורם נוסף על ההליך

 .אך רק מבחינת תקן ולא מבחינת שכר, האנוש

 

  

   :)בתגובה 2.8סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

מחלקת משאבי אנוש תבקר את הדיווח למנהלת הרווחה פעם   .יבנה נייר עבודה מסודר לנושא

  .בחצי שנה
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  :  2015ל בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפו

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

  .רווחה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

  לא תוקן  .לא מבוצע בהתאם להחלטת המועצה  שוטף 

  

  

  

  

  

אין כל בדיקה של השכר שאושר על ידי משרד הרווחה לעומת השכר : הליקוי  2.12

 . ששולם בפועל לעובדות המחלקה על ידי מערך השכר של העירייה

  

   :העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

יבה לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הג

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

  לא תוקן  .2012וי מהביקורת בשנת ללא שינ  לא נקבע  גזברות

  

  

  

  

בעוד  75% - בניגוד לכלל בו משרד הרווחה משתתף בעלויות השכר ב: הליקוי  2.13

משרד הרווחה אינו משפה את העירייה במקרים בהם , 25%העירייה מוסיפה 

משרד , ) בהתאם לכך נגזר שכרו(מועבר עובד עם ותק בעירייה למחלקה 

  . במחלקההרווחה משלם רק על פי הוותק 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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ולהגיש תמחור זה למקבלי , מומלץ לתמחר את הנושא של אי השיפוי על ידי משרד הרווחה

  .ההחלטות בדבר ניוד עובדים למחלקת הרווחה

  

   :)בתגובה 2.7סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה  לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

י לפ לא תוקן

  המועצה החלטת

מחלקת 

מחשוב 

  ורווחה

  לא תוקן  .לא הוגדר נוהל בנושא  לא נקבע

  

  

  

נמצא כי התשלומים בפועל בשכר העובדים אינם זהים לתשלומים : הליקוי  2.14

תשלום עבור אחזקת : לדוגמא (אותם מעביר משרד הרווחה בגין אותו העובד 

 ).י שעות נוספותאו תשלומ, רכב שהתקבל ממשרד הרווחה אך לא שולם לעובד

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לא סביר כי מתנהלים על פי מדיניות , מומלץ להסדיר נושא תשלומי השכר מול משרד הרווחה

לא רשמית אשר יכולה להשתנות בכל רגע ולהעמיד את העירייה במצב בו מוציאה תשלומי שכר 

  .ללא שפוי מתאים מהמשרד

   :)בתגובה 2.9סעיף (העירייה במועצת  תגובת ראשת העירייה שאושרה

  .בדיקה מול רשויות אחרות כיצד פועלות בנושא זה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / וקןת

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

באחריות 

גזברית 

  העירייה

החל משנת 

2014  

התקבל מכתב ממפקחת משרד הרווחה 

האומר כי אין המשרד דורש תשלום לעובד 

בחלק מהסעיפים , בהתאם להעברת הכספים

  . כגון אחזקת רכב

  תוקן
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לפרשנות  הרווחה אינם מקבלים את שכרם בהתאם תעובדי מחלק: הליקוי  2.15

חוקת העבודה במשרד הרווחה אלא על פי פרשנות העירייה ומרכז השלטון 

כך לדוגמא לא משולמים לעובדים דמי ההשתתפות בהוצאות רכב . המקומי

 .כמוגדר על פי משרד הרווחה

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מעביר משרד יש לערוך בדיקה מקצועית של תלושי השכר והשוואתם לרכיבי השכר אותם 

  .הרווחה לעירייה

  

   :)בתגובה 2.7סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה 

  .ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

מנהלת 

מחלקת 

  רווחהה

במסגרת הליך , יש פשרה לגבי מספר עובדות  לא נקבע

חדשות /לגבי העובדות האחרות. בבית משפט

  .הנושא לא מוסדר

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

מעולם לא נערכה בעירייה השוואה בין רכיבי השכר אותם מעביר : הליקוי  2.16

  .משרד הרווחה לבין אלה המשולמים לעובד בפועל

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ול משרד הרווחה ולוודא כי העירייה לא תידרש להחזר כספים מיש להסדיר את נושא השכר 

  .כר שקיבלה עבורם תמיכה אך שלא שולמו לעובדים בפועלעתידי בגין רכיבי ש

  

   :)בתגובה 2.10סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .בדיקה מול רשויות אחרות כיצד פועלות בנושא זה
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

יקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בל

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

גזברית 

  העירייה

החל משנת 

2014  

התקבל מכתב הבהרה ממפקחת משרד 

הבקרה הקובעת מבחינת המשרד , הרווחה

, היא של המפקחת על רכיבים ספציפיים

  .עת בשוטף על ידי המפקחתבקרה זו מבוצ

  לא רלוונטי

  

  

  

  

בעקבות פסיקת בית המשפט אולצה העירייה לקלוט שתי עובדות : הליקוי  2.17

מאחר ותקצוב . זאת מאחר ואלו הועסקו באמצעות גוף שלישי, כעובדות עירייה

העירייה נאלצת לשלם את שכר , משרד הרווחה הינו רק באמצעות גוף שלישי

  ).ממשרד הרווחה עלות של עשרות אלפי שקלים בשנה העובדות ללא כל תמיכה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

על מנת שלא להגיע , יש לבחון התנהלות עתידית בנושא העסקת כוח אדם באמצעות גוף שלישי

למצב המתואר בו העירייה נאלצת לקלוט את העובד ועקב כך מפסידה את תמיכת משרד 

  .  הרווחה בשכרו

  

   :)בתגובה 2.7סעיף (העירייה שת העירייה שאושרה במועצת תגובת רא

מנהלת . אין פתרון על העירייה להמשיך לשלם בהתאם לפסיקת בית המשפט, הממצא נכון 

מחלקת רווחה תבצע בדיקה האם קיימים מקרים דומים תעביר רשימה מסודרת להנהלה 

  ובהתאם למקרים דומים יוחלט על טיפול

  

  :  2015ת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקור

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

באחריות 

מנהלת 

מחלקת 

  רווחה

רווחה לא לפי בדיקת מנהלת מחלקת ה  31/12/2013

. קיימים כיום במערכת עובדים מסוג זה

למחלקת הרווחה לא ברור כיצד לנהוג 

על מנת , בעובדים כאלה אם יהיו בעתיד

  . להימנע ממקרה דומה

  

  לא תוקן
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   התנהלות מההיבט ההנדסי  –תקציבים בלתי רגילים  4.2.3

  

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  9מתוך  - סיכום 

  ).78%(ליקויים  7נו לא תוק

  ).11%(תוקן ליקוי אחד 

  ).11%(ותוקן חלקית ליקוי אחד 

  

. כמצוין בדוח הביקורת נשכרה חברת יעוץ הנדסי על מנת לבחון פרויקטים שונים ברחבי העירייה

  . הפרויקטים שנבדקו פוקחו ואושרו על ידי מחלקת הביצוע בעירייה

יש , בדוח הביקורת של חברת הייעוץ ההנדסימנהל מחלקת הביצוע לא הסכים עם שום ממצא 

  .לציין כי הממצאים היו לא פשוטים

מכאן . ניסיונות הביקורת להגיע לנוסח מוסכם וכתיבת הדוח מחדש לא שינו עמדת המבוקר

, מול תגובת המבוקר המלאה כנספחים לדוח, החלטתי להגיש את דוח חברת הייעוץ כלשונו

  ).מאחר ולא היו הסכמות על הממצאים(ולהציג בגוף הדוח המלצות בלבד 

מכאן הבדיקה כאן היא אחר מימוש , מנהל מחלקת הביצוע הודיע כי ההמלצות מקובלות עליו

  . ההמלצות בפועל במחלקת הביצוע

  

  

עיכוב חשבונות /אין לאפשר אישור: המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.1

 .ביצוע קבלן ללא כל בדיקה של גורם נוסף בעירייה

  

   :)בתגובה 3.1סעיף (העירייה בת ראשת העירייה שאושרה במועצת תגו

. עיריית ערד שכרה את שירותיו של יועץ ארגוני שבחן בין השאר את התנהלות מחלקת הביצוע

מסקנות אלה צפויות שיתנו פתרון להמלצת , העירייה תיישם מסקנות היועץ הארגוני בנושא

  .  המבקר

  

  :  2015ול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפ

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ל "מנכ

  העירייה

  .לא יושמו המלצות היועץ הארגוני בנושא  31/12/2013

על  ל אשר אינה מיושמת"וראת מנכקיימת ה

ראה לדוגמא פרויקט שיפוץ (ידי המחלקה 

טענת הקבלן שלא קיבל  הבריכה העירונית

  ).כספים על עבודות שבוצעו

בהתאם  לא תוקן

לאישור המועצה 

ולא מתקיים 

  בפועל
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   2015 תגובת המבוקר שנת

ל הקובעת שיש לדווח "מנכהופצה הוראת  8/4/14בתאריך ) : רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  .יום 45ל על כל חשבון המתעכב מעל "למנכ

  

  

  

  

אין לאפשר התנהלות של תכנון חסר : המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.2

יש לשאוף לתכנון מפורט ככל הניתן על מנת למנוע הוצאות , ביציאה לפרויקט

 . כספיות לא מתכוננות ככל הניתן

  

   :)בתגובה 3.2סעיף (העירייה ועצת תגובת ראשת העירייה שאושרה במ

. עיריית ערד שכרה את שירותיו של יועץ ארגוני שבחן בין השאר את התנהלות מחלקת הביצוע

מסקנות אלה צפויות שיתנו פתרון להמלצת , העירייה תיישם מסקנות היועץ הארגוני בנושא

  .  המבקר

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

ראי אח

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ל "מנכ

  העירייה

  .לא יושמו המלצות היועץ הארגוני בנושא  31/12/2013

היה עדיין יש הוצאות בפרויקטים שניתן 

פרויקט לדוגמא , למנוע בישיבות מסודרות

דוח ל 2בפרק ירושלים ברחוב מעבר חציה 

או לדוגמא ישיבת , 2013המבקר לשנת 

התנעה של שיפוץ הבריכה העירונית שזמנה 

אך ללא כל הכנה מראש או דיון לעומק 

הפרויקט מתעכב (לקראת הפרויקט 

המשמעות שלא הייתה בריכה עיורנית 

  ).2015התושבים בקיץ  חיצונית לשימוש

בהתאם  לא תוקן

לאישור המועצה 

ולא מתקיים 

  בפועל

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

ל הקובעת חובת "הופצה הוראת מנכ 24/10/2011בתאריך ) : רמי נבון(ל היוצא "תגובה של המנכ

כדי להקטין תופעות ₪  100,000קיום ישיבות תאום של המחלקות הקשורות לכל פרויקט מעל 

  .י צפויותבלת
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מומלץ ככל , לשם הקטנת עלויות: המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.3

ולא להוציא כל , הניתן לקיים הסכמים שנתיים עם הקבלנים השונים

 .פרויקט קטן להליך ביצוע בנפרד

  
  

  

   :)בתגובה 3.3סעיף (העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

בתלות בכמות העבודות משנים (בחן בכל מקרה לגופו יציאה למכרז שנתי ת, ההמלצה מקובלת

  ). עברו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  / תוקןלא / תוקן

לפי  לא תוקן

  המועצה החלטת

ל "מנכ

  העירייה

 רב/ לא ידוע לביקורת על הסכמים שנתיים   מיידי

שנתיים שנחתמו עם קבלנים באמצעות 

אפשרי לדוגמא בהנגשת (מחלקת הביצוע 

אכן נחתם . )כיתות לתלמידים לקויי שמיעה

הסכם לעבודות ריצוף באמצעות מחלקת 

סכסוך בפרויקט  2014אך בשנת , הגינון

הביצוע הביא לסירוב הקבלן  בפיקוח מחלקת

המשמעות השלמת (לעבוד עם המחלקה 

 - עבודות על ידי קבלן אחר בעלות הגבוהה  בכ

  ).מעלות ההסכם השנתי 20%

  תוקן

  

  

   2015 תגובת המבוקר שנת

  .לדוגמא עבודות ריצוף, בוצע ככל הניתן) רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  

  

  

  

  

יש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש תקבע לאיזה  :המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.4

את בחירת הקבלנים מומלץ לבצע לפי הדרך , קבלנים יש לפנות לשם קבלת הצעות מחיר

בחירה אקראית , ניהול ספר קבלנים(המוגדרת בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא 

 ).ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר הצעות מחיר
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   ):בתגובה 3.4סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .ההמלצה מקובלת

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לפי  לא תוקן

  החלטת המועצה

מחלקת רכש 

וכל מחלקות 

העירייה 

  האחרות

נמצא כי ברוב המקרים מחלקת הרכש קובעת   מיידי

את הספקים להם ישלחו הבקשות להצעות 

כולל חריגים .  אך לא בכולם, המחיר

  .במחלקת הביצוע

  תוקן חלקית

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

ל הקובעת שהתנהלות "הוראת מנכ הופצה 17/6/2014בתאריך ) : רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  .מול הקבלנים תתבצע באמצעות מחלקת רכש

  

  

  

מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי : המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.5

אין ', פניה למאגר הקבלנים של החברה למשק וכלכלה וכד, כגון הסכמים שנתיים, שוק

יים  ואף פי שלוש מעבר למחירי תור פרויקטים פי שכל סיבה שעיריית ערד תשלם עב

  .השוק

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

י בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקו

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

. לא הוגדרה דרך פעולה מסודרת לעתיד  לא הוגדר  לא הוגדר

לפחות בחלק , ל היוצא"למרות הוראת המנכ

מהמקרים לא מתמחרת מחלקת הביצוע את 

כך שהאומדן , ון דקלהעבודות על פי מחיר

  . לעבודות גבוה ממחירי השוק

  תוקןלא 

  



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

334 

 

   2015תגובת המבוקר שנת 

כל האומדנים על פי מחירון  –ל "הוצאה הוראת מנכ 8/7/14) : רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  .דקל

  

  

  

  

יש , מומלץ לעבוד בהתאם לחוזה ולמקובל  :המלצת הביקורת להתנהלות עתידית מ 3.6

את חישוב הכמויות , AS MADEחישוב כמויות בנוסף לתכונית  לדרוש מהקבלנים

 .שיגישו חובה לבדוק גם כן

  

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  וןמועד אחר

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

למרות בקשת הביקורת להמצאת מסמכים   לא הוגדר  מלקת ביצוע

לא התקבל כל מסמך התואם את , תומכים

מכאן . טענת המחלקה כי הנושא מבוצע

  .מבחינת הביקורת הנושא לא טופל

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  . ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע"המנכ) :רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

   .ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל: תגובת מנהל מחלקת הביצוע 

  

  

  

אם לחוזה ולחייב את מומלץ לפעול בהת  :המלצת הביקורת להתנהלות עתידית   3.7

 .הקבלנים להגיש חשבונות מסודרים עם פרוט נפרד לעבודות נוספות וחריגים

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  עד אחרוןמו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מחלקת 

  ביצוע

ונמצא כי לא  2013/2014הנושא נבדק בשנת   לא הוגדר

ראה לדוגמא דוח ביקורת . (מבוצעת ההמלצה

לא הועברו מסמכים ). 2פרק  2014לשנת 

  .לבקשת הביקורת להוכחת ביצוע ההמלצה

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  . ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע"המנכ) :רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

   .ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל: תגובת מנהל מחלקת הביצוע 

  

  

  

חובה ,  2011כפי שהומלץ בדוח המבקר לשנת   :דית המלצת הביקורת להתנהלות עתי 3.8

  .ר"לערוך סיור בשטח של כל המחלקות הרלוונטיות בכל שלבי חיי התב

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מחלקת 

  ביצוע

  לא תוקן  . לא מבוצע  לא הוגדר

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  . ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע"המנכ) :רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  . ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל: תגובת מנהל מחלקת הביצוע 
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יש להקפיד על ניהול יומני עבודה בכל היקף : המלצת הביקורת להתנהלות עתידית  3.9

גלעו בו ית אפשרות לקיום בקרה וניטור וכן למקרה, עבודה וזאת לשם תיעוד נאות

  .עות בין הקבלן למחלקהחילוקי ד

 

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

ד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למוע

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מחלקת 

  ביצוע

נמצא כי מולאו , בבדיקת פרויקט הנגשה  לא הוגדר

כך . נציגו/יומני עבודה ללא חתימת הקבלן

  . שבפועל לא הושגה המטרה במילוי היומנים

  לא תוקן

  

  

   2015נת תגובת המבוקר ש

  . ל ביקש תגובת מחלקת הביצוע"המנכ) :רמי נבון(ל היוצא "תגובת המנכ

  . ההמלצה מיושמת על ידי מחלקת הביצוע כמקובל: הביצוע תגובת מנהל מחלקת 
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 )ר"ע(העמותה לקידום הספורט בערד  - תמיכה במוסדות ספורט  4.2.4

 

  : ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים 25מתוך  - סיכום 

  ).לא לפי החלטת המועצה 2מתוכם ) (40%(ליקויים   10תוקנו 

  )56%(ליקויים  14לא תוקנו 

  .)4%( 2015בשנת  ליקוי אחד נמצא לא רלוונטיוכן   

  

 

העירייה , ר על ידי הרשויות המקומיותבניגוד לנוהל תמיכות במוסדות ציבו: הליקוי  4.1

 . ות בעקיפיןלא הגדירה ולא יישמה נושא תמיכות שלא בכסף ותמיכ

  

 . הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת ועדת התמיכות 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כמתחייב בנוהל תמיכות במוסדות , יש להסדיר נושא תמיכות בעקיפין ותמיכות שלא בכסף

 . ל משרד הפנים"כפי שהוגדר בחוזר מנכ, ציבור

  

  ) : בתגובה 4.1סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הממצא מקובל ונפעל לתיקונו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  המועצה החלטת

לא   ועדת תמיכות

  רלוונטי

פורסם , תוקן לעניין שימוש במתקני העירייה

  . 2013נוהל תמיכות עקיפות בספטמבר 

  תוקן

  

  

  

  

  

לעמותה לקידום הספורט בערד זכות שימוש במתקני העירייה וכן העירייה : וי הליק 4.2

ל מאות בשווי ש, מעסיקה עובדים המוקצים למתן שירותים חיוניים לפעילות העמותה

 .  ללא כל הסכם או הגדרת תמיכה, אלפי שקלים בשנה

  

לאחר ברור הנושא הוצאה חוות דעת של , הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת ועדת התמיכות 

  .המחלקה המשפטית בעירייה המתווה דרך פעולה מיידית לתיקון הליקוי
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כמתחייב בנוהל תמיכות במוסדות , יפין ותמיכות שלא בכסףיש להסדיר נושא תמיכות בעק

 . ל משרד הפנים"כפי שהוגדר בחוזר מנכ, ציבור

  

  ) : בתגובה 4.2סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הממצא מקובל ונפעל לתיקונו

  

  : 2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  רוןאח

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   ועדת תמיכות

  רלוונטי

אומנם נושא העובדים לא הוסדר בנוהל , תוקן

אך גזברית העירייה קיזזה את עלות , התמיכות

  .מיכות בכסף שהגיעו לעמותהשכרם מהת

  תוקן

  

  

  

  

בניגוד לנוהל תמיכות לא כללה העירייה את התמיכות העקיפות בתקציבה : הליקוי  4.3

 ).שווי מוערך במאות אלפי שקלים לשנה(השוטף 

  

  .הממצא מקובל ונפעל לתיקונו: תגובת ועדת התמיכות 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 . בנושא הצגת התמיכות העקיפות בתקציב העירייהיש ליישם את נוהל התמיכות 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  : 2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

כון למועד סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נ

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

גזברית 

  העירייה

לא 

  רלוונטי

כיום נכללת התמיכה העקיפה בתקציב , תוקן

  .העירייה

  תוקן
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ישיבות הוועדה בניגוד למוגדר בנוהל לא הוזמנו נציגי האגף הרלוונטי ברשות ל:  הליקוי 4.4

 .בעניין בקשות התמיכה

  

מחלקה /ככל שיש או שיהיה מנהל אגף. אין בעירייה מנהל אגף ספורט: תגובת ועדת התמיכות 

  .הוא יוזמן לישיבה הרלוונטית לעניינו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לכל הפחות (יש להזמין את נציגי האגף הרלוונטי לישיבות הועדה המקצועית בנושא התמיכות 

 ).מחזיק תיק הספורט ברשות ומחזיק תיק הרווחה

המלצת מבקר העירייה לזמן נבחר ציבור אינה עולה בקנה אחד עם : תגובת ועדת התמיכות 

  . לא יוזמנו נבחרי ציבור לדיוני הועדה המקצועית. ואף לכאורה נוגדת לו, הוראות הנוהל

וההמלצה היא לספק לחברי הועדה  כוונת הנוהל:  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

לדוגמא , גם אם מידע זה מגיע מנבחר ציבור, המקצועית את מירב הנתונים לגבי בקשות התמיכה

 .כאשר אין מנהל אגף בנושא המצב עדיף על אי קבלת מידע כלל

 

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ל לא מוזמנים ראשי האגפים הרלוונטיים בפוע  לא הוגדר  ועדת תמיכות

  .לישיבות הועדה

  לא תוקן

  

  

  

    2015תגובת המבוקר שנת 

ואילך יוזמנו מנהלי המחלקות הרלוונטיים לבקשת  2016על תמיכות בדיוני הוועדה 

יש להימנע מלהכניס גורמים פוליטיים כל שהם לדיוני . תמיכה ספציפית לעניין הבקשה

  . ועדה מקצועית
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בניגוד לנוהל הועדה המקצועית לא הכינה והגישה תבחינים חדשים לאישור : הליקוי  4.5

 .המועצה בתאריכים שהוגדרו בנוהל

  

  . אישור התבחינים נעשה על פי דין, למעט נושא  מועד שינוי התבחינים: תגובת ועדת התמיכות 

 . תגובת הועדה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . ל משרד הפנים"כפי שפורסם בחוזר מנכ, יש לפעול בהתאם למוגדר בנוהל ההקצאות

  

  

  ) : בתגובה 4.3סעיפים ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הממצא מקובל ונפעל לתיקונו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

י אחרא

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   ועדת תמיכות

רלוונטי 

מאחר 

  ותוקן

נושא , בניגוד לתגובת ראשת העירייה

המוגדרים  התבחינים לא טופל בהתאם לזמנים

בנוהל התמיכות זאת לפחות בשנתיים 

  .האחרונות

  

  לא תוקן 

  

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  .2016יטופל בשנת 

  

  

שינתה הועדה את התבחינים לתמיכות לאחר התאריך  2011- ו 2010בשנים :  הליקוי 4.6

 . שנקבע בנוהל לשינויים כאמור ויישמה אותם בניגוד לנוהל כבר באותה שנת תקציב

  

  . ר התבחינים נעשה על פי דיןושאי, נושא  מועד שינוי התבחיניםלמעט : ובת ועדת התמיכות תג

  .תגובת הועדה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר  
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . ל משרד הפנים"כפי שפורסם בחוזר מנכ, תמיכותיש לפעול בהתאם למוגדר בנוהל ה

  : בת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייהתגו

  .לא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

  לא תוקן בפועל  .בפועל לא עמדו בזמנים גם בשנים האחרונות  לא נקבע  ועדת תמיכות

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  .2016יופעל בהתאם לחוות דעת משפטית לשנת 

  

  

  

התבחינים ללא קבלת חוות דעת כתובה מהיועץ  מועצת העירייה אישרה את:  הליקוי 4.7

המשפטי המאשרת כי התבחינים  הינם בהתאם להוראות כל דין לרבות לעניין 

 . השמירה על עיקרון השוויון

 

ניתנה חוות דעת בעל פה של היועץ המשפטי בהתאם לחוק הרשויות : תגובת ועדת התמיכות 

  ).יועץ משפטי(המקומיות 

 . תגובת הועדה לא סותרת את הממצא: ובת המבוקרהתייחסות הביקורת לתג

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . ל משרד הפנים"כפי שפורסם בחוזר מנכ, יש לפעול בהתאם למוגדר בנוהל ההקצאות

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .ויים אליו התייחסהלא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליק

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה
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קן בשנים האחרונות מועברת התייחסות תו  לא נקבע  יועץ משפטי

  .כתובה כנדרש

  תוקן

  

  

  

  

פרוטוקולים של ועדת התמיכות המפורסמים באתר האינטרנט אינם חתומים : הליקוי  4.8

 . כלל

  

  .נדרש רק פרסום הפרוטוקול, אין חובת חתימה: תגובת ועדת התמיכות 

פרסום פרוטוקול . ממצאתגובת הועדה לא סותרת את ה: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

אין כאן כל עניין של חובה , חתום מבטיח כי מפורסם הנוסח הרלוונטי ומונע אי הבנות וטעויות

 . אלא מניעת תקלות

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסה

  

  :  2015ת בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאו

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

רסמים באתר המפו 2015הפרוטוקולים משנת   לא נקבע  ועדת תמיכות

לאור המקרה בשבועות . אינם חתומים

האחרונים בו הגיע פרוטוקול לא חתום של 

ועדת ההקצאות לתובע בבית המשפט טענה 

, העירייה כי רק הפרוטוקול החתום הוא הקובע

כפי שחזתה , מכאן מן הראוי לתקן את הליקוי

  . הביקורת בהתייחסותה לתגובת המבוקר

  

  

  לא תוקן 

  

  

  2015ר שנת תגובת המבוק

  .העלות פרוטוקול חתוםלא הראתה מקור חוקי לפיו נדרש להביקורת 

הביקורת לא טענה שקיים מקור חוקי ואינה :  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

בהתאם לדוגמא שהובאה לעיל הנושא נדרש לשם מינהל תקין . עוסק בחוק בלבד

  . ומניעת טעויות
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תמיכות לעמותת הכדורגל  2009-2012ישרה בשנים הועדה המקצועית א: הליקוי  4.9

לעמותת הכדורגל . (בניגוד לתבחינים שהיא עצמה קבעה ושאושרו במועצת העירייה

 ).4.3אין פעילות רב גילאית כנדרש בתבחין 

  

אין הגבלה בתבחינים למתן תמיכה רק למוסד , בניגוד לאמור בממצא: תגובת ועדת התמיכות 

ליתן תמיכה גם אם אין פעילות , ולכן היה ניתן במקרה המפורט, ם יחדשעונה לכלל התבחינים ג

 .4.3כנדרש בתבחין 

מחד לדעת המבוקרים הממצא אינו , הביקורת והמבוקרים חלוקים בנושא זה: הערת הביקורת 

מאידך הביקורת לא השתכנעה מהסברי המבוקרים בנושא במידה כזו שתניח את דעתה , נכון

  .בדבר ביטול הממצא

  

  

  ) : בתגובה 4.4סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  / לא תוקן/תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  התמיכות

בפועל תוקנו התבחינים בצורה חד משמעית   לא נקבע

שלא יהיה ניתן בעתיד להיות חלוקים בנקודה 

  )נקבע כי חייבים לעמוד בכל התבחינים(זו 

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  

  

  

  

העירייה פרסמה הודעות על מתן תמיכה שלא בהתאם לזמנים המוגדרים : הליקוי  4.10

 . וזאת באיחור ניכר, בנוהל

  

  .2013טרם עריכת הביקורת הנושא הוסדר בשנת : תגובת ועדת התמיכות 
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  .תגובת הועדה לא סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

  

  ) : בתגובה 4.5סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .2013הוסדר בשנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  התמיכות

י הנוהל יש לפרסם את נושא התמיכות על פ  לא נקבע

על , הנוכחית עוד לפני תום השנה לשנה הבאה

. ת לאפשר לעמותות להיערך בהתאםנמ

העירייה לא עומדת בזמני הפרסום שהוגדרו 

  . בנוהל

  

  לא תוקן

  

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

ר ושלנוהל התמיכות ובהתאם למועד אי 9.1תאם לסעיף הנעשה כדין ב 2016לשנת הפרסום 

  .הצעת התקציב במועצת העיר

הנושא יבחן בשנה , 2015דוח הביקורת מייחס לשנת : קר התייחסות הביקורת לתגובת המבו

  .הבאה במסגרת מעקב אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  

  

 

העמותה לקידום הספורט בערד לא סיפקה פרוט לגבי חלק , בניגוד לנוהל: הליקוי  4.11

חוסר פרוט זה אינו מאפשר . מהפעילות שלגביו נתבקשה תמיכה מסך פעילות המוסד

  .כה מעבר לשיעור המותר בנוהללוודא כי לא ניתנת תמי

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . ל משרד הפנים"כפי שפורסם בחוזר מנכ, יש לפעול בהתאם למוגדר בנוהל ההקצאות

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .הלא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחס
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  התמיכות

י הבקשה לתמיכה לשנת נמצא כי גם מסמכ  לא הוגדר

בין השאר חסר מיון תקציב , היו חסרים 2015

בין פעילות נתמכת לפעילות שאינה קשורה 

הבקשה עבור פעילות תחרותית כאשר (בתמיכה 

לא , תחרותית בעמותהלא קיימת גם פעילות 

  )ומסמכים נוספים, הוגש מיון תקציב כנדרש

  תוקןלא 

  

  

  

 

ים של הועדה המקצועית נמצא כי לא עמדו בלוחות ממצא בבדיקת הפרוטוקול: הליקוי  4.12

לא יאוחר , הזמנים שהוגדרו בנוהל להעברת חוות דעת בנושא התמיכות למועצת העירייה

 . מסוף חודש ינואר של שנת התקציב שאליה נועדה התמיכה

  

  .2013טרם עריכת הביקורת הנושא הוסדר בשנת : תגובת ועדת התמיכות 

 .הועדה לא סותרת את הממצאתגובת : תגובת הביקורת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . ל משרד הפנים"כפי שפורסם בחוזר מנכ, יש לפעול בהתאם למוגדר בנוהל ההקצאות

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מיכות במועצת לא אושרו ת 2015בשנת   לא נקבע  ועדת תמיכות

  . העירייה בחודש ינואר כנדרש בנוהל

  לא תוקן בפועל

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

מאחר וטרם אושר תקציב , לא היה ניתן לאשר את תקציב התמיכות בחודש ינואר 2015בשנת 

  ).2015אושר רק בחודש נובמבר (לעירייה 
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של העמותה לקידום בניגוד למוגדר בנוהל אישרה הועדה בקשות תמיכה  :הליקוי  4.13

הספורט למרות שלא צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים וללא חוות דעת כתובה 

 . של היחידה המקצועית

  

  .מעולם לא אושרה בקשה חסרה: תגובת הועדה 

תגובת הועדה סותרת את הנתונים המפורטים : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

באים שלא נכללו במסמכים שהגישה בדוח הביקורת המציינים את המסמכים ה

  : זאת כאמור בניגוד למתחייב על פי נוהל התמיכות , העמותה

 ).יום לפני ההגשה 60עד ( 2011מאזן בוחן   .א

 .מיון תקציב בין פעילות נתמכת לפעילות שאינה קשורה לבקשת התמיכות  .ב

 .מספר משתתפים בפעילות הנתמכת  .ג

  .תמיכה עקיפה  .ד

  

  :  יהמלצת הביקורת לתיקון הליקו

שיתאימו לתבחינים , יש להגדיר מחדש את המסמכים והנתונים שיש לצרף לבקשת תמיכה

  .  שמוגדרים על פי הנוהל ועל פי התבחינים שקבעה הועדה המקצועית ברשות

  

  ) : לתגובה 4.6סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .2013תוקן בשנת 

  

  :  2015בליקוי בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

נטען   ועדת תמיכות

 -שתוקן ב

2013  

נמצא כי גם מסמכי הבקשה לתמיכה לשנת 

בין השאר חסר מיון תקציב , היו חסרים 2015

בין פעילות נתמכת לפעילות שאינה קשורה 

  ).לא תחרותית ולא גרעונית( בתמיכה

  

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

יחד עם זאת תועבר דרישה לעמותות לדווח בנפרד , הנושא נבדק במסגרת הפיקוח על התמיכות

, 2016העמותה האחרות לצורך ביצוע מעקב לשנת בין ספורט תחרותי נתמך לבין פעילויות 

  .הנושא ייבדק שנית בסוף שנת התקציב בהתאם
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בוצעה הבחנה בין הענפים התחרותיים והלא תחרותיים במסגרת  2015חשוב לציין שכבר בשנת 

  .דוחות העמותה הנתמכת

  

  

ל בניגוד לנוהל הועדה המקצועית אישרה בקשות לתמיכה שלא נמצאו בהן כ:  הליקוי 4.14

 . המסמכים הנדרשים ולא נתונים מהותיים להבנת פעילות המוסדות הציבוריים

  

  

מתוך מסמכי הבקשה ניתן , כל פעילות העמותה עונה לסוגי הפעילות הנתמכת: תגובת הועדה 

ללמוד מהם סוגי הפעילויות בגינן נתבקשה תמיכה ומהם סוגי הפעילויות שבגינם לא ניתנה 

  .תמיכה

  

תגובת הועדה אינה עולה בקנה אחד עם אי יכולת :  לתגובת המבוקר הביקורת התייחסות

מזו שלא ) פעילות בוגרים(העמותה לספק נתונים המפרידים את הפעילות לה נתבקשה תמיכה 

כמו כן אין פרוט מספר המשתתפים לפעילות לה נתבקשה , )פעילות נוער(נתבקשה תמיכה בגינה 

 .את הממצא מכאן תגובת הועדה אינה סותרת, התמיכה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להקפיד בפעילות הועדה המקצועית על בחינת הבקשות קיום המסמכים ותבחינים לפני 

 .אישור הבקשה לתמיכה

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .התייחסהלא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

רת העמותה החלה לבקש וקביהערת הלאחר   לא נקבע  ועדת תמיכות

תמיכה על כלל הפעילות ולא רק על פעילות 

מכאן , הבוגרים כפי שהיה בשנת הביקורת

מבדיקת . 2015הממצא לא רלוונטי בשנת 

לא נמצאו  2015מסמכי הבקשה לתמיכה לשנת 

  .חוסרים מהותיים

  

  תוקן
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לאחר הזמנים  2010-2012בניגוד לנוהל העירייה אישרה תמיכות בשנים : הליקוי  4.15

  .שנקבעו לאישור הנושא בוועדה המקצועית ובמועצה

  

  . על פי דין ונעש יםרושכל האי, נושא  המועדיםלמעט : תגובת ועדת התמיכות 

 . תגובת הועדה לא סותרת את הממצא:  לתגובת המבוקר הביקורתהתייחסות 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  .מיכות בהתאם לזמנים המוגדרים בנוהליש להקפיד לקיים את נוהל הת

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בליקוי בפועל נכון למועד סיום  בדיקת הטיפול

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

 על הוועדה תמיכות נוהלל 13.2סעיף על פי   לא נקבע  ועדת תמיכות 

יאוחר מסוף לסיים את הדיון בבקשות לא 

את  בפועל הועדה אפשרה להגיש. ינואר

מכאן שוב אי , ת עד אמצע פברוארהבקשו

  .עמידה בזמנים

  

  לא תוקן 

  

  

  

  

 

ללא כל , בניגוד לנוהל העירייה העבירה כספי תמיכה לעמותת הספורט:  הליקוי 4.16

 . בדיקה של היקף הפעילות בפועל

  

לקראת , התמיכה הועברה בחלוקה לתשלומים על פני כל שנת הכספים:תגובת ועדת התמיכות 

  . 201210-1/גישה דוח ביצוע לתקופה סוף השנה העמותה ה

כאמור אין , תגובת הועדה לא סותרת את הממצא:  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

 . בנפרד משאר הפעילויות, ברשות העמותה את הנתונים של הפעילות לה התבקשה התמיכה

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה
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  .לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסהלא קיימת תגובת ראשת העירייה 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

כיום יש מפקחת מעובדות הגזברות אשר   לא נקבע  ועדת תמיכות

מבצעת את הפיקוח ומדווחת באופן שוטף 

  .עדהולו

  תוקן

  

  

  

  

  

 

בניגוד לנוהל לא נדרשו הגופים הנתמכים לדווח על השימוש בכספים  :הליקוי  4.17

 .שקיבלו

  

לקראת , י כל שנת הכספיםהתמיכה הועברה בחלוקה לתשלומים על פנ:תגובת ועדת התמיכות 

  . 201210-1/סוף השנה העמותה הגישה דוח ביצוע לתקופה 

כאמור אין , תגובת הועדה לא סותרת את הממצא: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

  .ברשות העמותה את הנתונים של השימוש בכספי התמיכה לגבי הפעילות לה התבקשה התמיכה

  

  ) : בתגובה 4.7סעיף ( עצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במו

  .2013יש לבצע בקרה בשנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

פי לא תוקן ל

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

אכן מונתה מפקחת ממחלקת  2013בסוף   31/12/2013

, למרות זאת ולמרות תגובת המבוקר, הגזברות

הסתיימה פעילות  2012נמצא כי בשנת 

כאשר , ₪  405,000 - העמותה בעודף של כ

 - תמיכת העירייה בשנה זו עמדה על כ

ועדה ובהתאם לנוהל היה על ה, ₪ 490,000

ש מהעמותה את יתרת עודף הפעילות לדרו

  

  

  

  לא תוקן 
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ניתנה  2013הדבר לא בוצע ואילו בשנת . שלה

עבור שנת ₪  440,000 - תמיכה נוספת בסך כ

2013.   

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  .לא הועברה תגובה עד מועד  סיום עריכת דוח הביקורת

  

  

  

  

ת ממצאי הפיקוח על התנהלות בניגוד לנוהל לא הונחו בפני הועדה המקצועי: הליקוי  4.18

  .למרות זאת אישרה הועדה את התמיכות שהתבקשו, הגופים הנתמכים

  

כן הוגש דוח פיקוח שבחן את נתוני הביצוע של העמותות  2012בשנת : תגובת ועדת התמיכות 

בהסתמך על דוח זה הועדה המקצועית תקבל החלטותיה לגבי חלוקת . 2012הנתמכות לשנת 

  .3201התמיכות של 

בבדיקה מול כותב הדוח האמור עולה כי ציין במפורש :  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

להבנתי הדוח אינו סותר את ממצאי הביקורת כפי שהובאו , איזה בדיקות ביצע ומה מאשר הדוח

  .בדוח זה מאחר ולא נבדקו על ידו נושאים אלה

  

  ) : בתגובה 4.8סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

אכן הוגש דוח פיקוח חלקי שבחן את נתוני הביצוע של העמותות הנתמכות לשנת  2012בשנת 

  .2013 -אך בצורה חלקית יתוקן ב 2012

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , קורתהבי

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

כאמור בהסבר לליקוי הקודם גם אם בוצע   31/12/2013

הועדה לא נתנה דעתה על העודף , דוח פיקוח

המהותי בו הסתיימה פעילות העמותה בשנת 

את ועל החובה בהתאם לנוהל לדרוש  2012

מאי הנזק לעירייה . כספי התמיכה בחזרה

   .₪ 400,000מעל תיקון הליקוי 

  

  

  לא תוקן

  

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 
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  .לא הועברה תגובה עד מועד  סיום עריכת דוח הביקורת

  

  

  

  .בחינת ניצול כספי התמיכה בפועל על ידי העמותה – 2מטרת ביקורת מספר 

 

, ר פעילות קבוצות הבוגרים השונות בלבדהעמותה ביקשה תמיכה בעבו: הליקוי  4.19

עקב . למרות זאת לא ניהלה העמותה את חשבונותיה בנפרד מפעילות מחלקות הנוער

כך לא ניתן לדעת האם התמיכה שהתקבלה מהעירייה שימשה לפעילות שלשמה 

 .התבקשה

  

דם עמותת  הספורט מגישה בכל שנה בקשת תקציב לעירייה מתוך כוונה לק: תגובת העמותה 

לאחר קבלת מסגרת תקציב . את הספורט התחרותי והספורטאים ולהשקיע תקציבים במטרה זו

העמותה פועלת באחריות ומבצעת פעילויות לפי התקציב הקיים ברשותה לא יעלה על , מהעירייה

  .הדעת שהעמותה תפעל ללא כיסוי תקציבי

  .תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא: תגובת הביקורת 

  

  ) : בתגובה 4.9סעיפים ( אשת העירייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ר

  .31/12/2013לטיפול ועדת התמיכות עד 

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  ת העירייה במועצ

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

התבקשה תמיכה עבור הקבוצות  2015בשנת   31/12/2013

למרות שקיימת פעילות לא , התחרותיות בלבד

מכאן הממצא לא תוקן , תחרותית בעמותה

מאחר ולא הוגשה הפרדה תקציבית בבקשה 

  .בין הפעילויות

  

  לא תוקן

  

  

  

   2015מבוקר שנת תגובת ה

  . תבוצע הפרדה בין התחום התחרותי והלא תחרותי בתוך הענפים האמורים 2016החל משנת 
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למרות שהנתונים הכספיים של העמותה בפועל לא השתנו במידה :  הליקוי 4.20

סכומי התמיכות שהתבקשו אופיינו ברוב הפעילויות , מהותית בין השנים

 . ירות בקשות התמיכה לפעילויותעובדה המטילה ספק בסב. בשונות גבוהה

  

  .ראה תגובה לממצא הקודם: תגובת העמותה 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

באמצעות מנגנון הפיקוח על מנת לוודא כנדרש בנוהל , יש לבדוק את בקשות התמיכה בדיעבד

  .שכספי התמיכה שימשו לפעילות שלשמן ניתנו

  

  ) : בתגובה 4.10סעיף ( עירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת ה

  .פעילותתידרש העמותה להעביר נתונים מפורטים על  2013בשנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  ה במועצת העיריי

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

לא נמצא מסמך שהוצג לוועדה עם הנתונים   31/12/2013

  . ל"הנ

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

סכום התמיכה נבחן בהתאם לקריטריונים המאושרים במועצת העיר במסגרת התקציב המאושר 

הבקשה או שונות הבקשה של הנתמך משנה לשנה  נושא סכום. ובמספר הבקשות המאושרות

  .אינו רלוונטי לדיוני הוועדה

הייתה , סביר כי אם היו נדרשים נתונים כמוגדר בליקוי: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

יש לנהוג . נמנעת התקלה של העברת כספים לעמותה עם עודפים כמפורט בליקויים הקודמים

הקריטריונים נועדו לקיים , וודא כי נמסרים לאלה הזקוקים להםבכספי ציבור ביתר זהירות ול

  . שקיפות ושוויוניות אך לא מבטלים את בדיקת המהות

  

  

 

למרות שהעמותה נהנית משימוש בנכסי העירייה ומעבודת מספר עובדי :  הליקוי 4.21

 .מעולם לא ביקשה העמותה תמיכה בשווה כסף כנדרש בנוהל התמיכות, עירייה

  

העמותה מגישה בקשות בהתאם לפרסומי העירייה ומעולם העמותה לא : ה תגובת העמות

בעקבות שאלות , נתבקשה להגיש מסמכים ובקשות על ידי העירייה עבור מתקנים ועובדים
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. הוגשו בקשות מהעירייה גם עבור מתקנים ועובדים 2012שהועלו מצד מבקר העירייה בדצמבר 

מורה לתושבי העיר במידה וניאלץ לשלם עבור כל תמיכת שווה כסף המצוינת ניתנת ללא ת

  .תמיכת שווה כסף נאלץ להעלות את עלויות הפעילות לתושבים

  .תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא:  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת העמותה כולל שות התמיכה בשנים הבאות יכללו את כל התמיכות אותן מקבלמומלץ כי בק

  .תמיכות עקיפות בשווה כסף

  

  ) : בתגובה 4.11סעיפים ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

 .2013יוסדר עד סוף שנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , יקורתהב

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

שימוע לעמותה מאחר בוצע הליך  2015בשנת   31/12/2013

  .גם לתמיכות בשווה כסףולא הגישה בקשה 

  

  תוקן

  

  

  

 

אלפי שקלים העמותה מקבלת בפועל תמיכה בשווה כסף בעלות של מאות :  הליקוי 4.22

נתונים אלה לא באים לידי ביטוי בדוחות ). מעל מליון שקל בהערכה גסה(בשנה 

 . הכספיים של העמותה

 

  .ראה תגובה לממצא הקודם: תגובת העמותה 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שות התמיכה בשנים הבאות יכללו את כל התמיכות אותן מקבלת העמותה כולל מומלץ כי בק

  .עקיפות בשווה כסףתמיכות 

  

  ) : בתגובה 4.12סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  2013יוסדר עד סוף שנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

שאושר לעומת אופן הטיפול , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

הנושא ,  2015במסמכי הבקשה לתמיכה לשנת   31/12/2013

לא כלול בדוחות הכספיים ללא כל טיפול של 

  .ועדת התמיכות בניגוד לתגובת ראש העירייה

  לא תוקן 

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

ותות הנתמכות להכנסת נושא התמיכה העקיפה בשווה כסף בדוחות יצא מכתב בקשה לעמ

  .הכספיים השנתיים

  

  

 

למרות הגדרת נוהל תמיכות כי שיעור התמיכה המכסימלי לפעילות יהיה :  הליקוי 4.23

, מטווח ירי, הוקי, בבקשות התמיכה של העמותה בענפי כדורסל,  90%בגובה 

 .תקציב שהציגה העמותהמהפעילות על פי ה 90%- התבקשה תמיכה הגבוהה מ

  

הוגש ביצוע של  2012בדוחות ביצוע של ניצול התמיכה שהגישה העמותה לשנת : תגובת העמותה 

תה ולא היה צורך בהפרדה של מחלקות הנוער השונות כפי שהתבקש בתבחינים וכלל ענפי העמ

  .%90מכאן יוצא שאין תמיכה מהעירייה בענפי העמותה מעל , ה העירייהמשפרס

לאחר הערת המבקר  2012תיקון בקשות התמיכה בשנת : סות הביקורת לתגובת המבוקר התייח

 .2012וכן לבקשת התמיכה הראשונה בשנת  2010-2011אינה מבטלת את הממצא לשנים 

  

  ) : בתגובה 4.13 סעיף( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .2013שנת ועדת תמיכות תקפיד על דיווח מתאים לנוהל תמיכות ב

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

המסמכים בבקשת התמיכה לשנת בבדיקת   31/12/2013

לא נמצא דיווח מתאים כפי שהוגדר , 2015

המפקח מטעם  .בתגובת ראשת העירייה

  .העירייה בנה דוח בדיקה לסך הפעילות

  

לא על פי  תוקן

  החלטת המועצה

  

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 
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, 2015ת על פי דוח המפרט את פעילות העמותה בפועל לעומת תקציב הקבוצות התחרויות לשנ

  .מסך הפעילות 90%התמיכה המבוקשת אינה עולה על 

  

 

נמצא כי הוצאות בפועל על , בניגוד לתקציבים שצורפו לבקשות התמיכה:  הליקוי 4.24

לא היו קיימות כלל או שהיו , מטווח, הוקי, כדורסל, הסעות למשחקים בענפי הפטנק

לגבי הוצאות (. קיימות בסכום נמוך משמעותית מהתקציב שצורף לבקשות התמיכה

אחרות לא ניתן לבדיקה מאחר ואין הפרדה בין פעילות הבוגרים לגביה נדרשה 

 ).התמיכה לבין פעילות הנוער בספרי העמותה

  

 . ראה תגובה לממצא הקודם: תגובת העמותה 

  

  

  ) : בתגובה 4.14סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .2013ים לנוהל תמיכות בשנת ועדת תמיכות תקפיד על דיווח מתא

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ועדת 

  תמיכות

בבדיקת המסמכים בבקשת התמיכה לשנת   31/12/2013

לא נמצא דיווח מתאים כפי שהוגדר , 2015

המפקח מטעם  .בתגובת ראשת העירייה

  .העירייה בנה דוח בדיקה לסך הפעילות

  

לא לפי  תוקן 

  החלטת המועצה

  

  

  

  

 

מוצג סכום תמיכות מהעירייה הנמוך ,  2010בדוח הכספי של העמותה לשנת :  הליקוי 4.25

שהועברו בפועל ₪  102,000במקום סך של (כום התמיכות שהועבר בפועל לעמותה מס

 ). בלבד 64,040נרשם סכום של 

מוצג סכום נמוך ממה שהועבר בפועל  2010בדוח הכספי של העמותה לשנת : תגובת העמותה 

 בכרטסת העירייה. ותהמכיוון שנעשה קיזוז חד צדדי מצד העירייה בכספי התמיכה שאושרו לעמ

התחייבה העמותה לעזור בתקציב  2008בשנת . ₪ 38,559עם קיזוז של ₪  102,600יע בעמותה מופ

החליטה העמותה לבטל  2009בעקבות אי תקצוב העירייה בשנת . שדרוג מתחם קריית הספורט

לא יתכן שהעמותה . את ההתחייבות לעירייה והודיעה זאת לראש העיר הממונה מר גדעון בר לב
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העמותה תממן  ובנוסף 2009 - ב₪  1לתקציב של  2008בשנת ₪  620,000של ירדה מתקציב 

₪  38,559לצערנו בסופו של דבר החליטה העירייה לקזז סכום של . פרויקט שבאחריות העירייה

  .64,040סך של  2010מתקציב התמיכה בעמותה ולכן נרשמה תמיכה בפועל בדוח הכספי של 

 .סותרת את הממצא תגובת העמותה אינה: תגובת הביקורת 

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובת ראשת העירייה לליקוי מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הליקויים אליו התייחסה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

למועד סיום  בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  לא רלוונטי  לא רלוונטי למעקב ליקוי חד פעמי
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  ).צ"חל(מ "תרבות בערד על שם סמואל רובין בע גביית כספים במרכז  4.2.5

 

 

  :לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים ליקויים  20סיכום מתוך 

  ).70%(ליקויים בהתאם להחלטת המועצה  8תוקנו 

  ).25%(ליקויים  5תוקנו חלקית 

  ).20%(ליקויים  4לא תוקנו 

  ).10%( 2015ליקויים נמצאו בלתי רלוונטיים בשנת  2וכן 

  

 ס אחראית על כל הטיפול"עובדת אחת במתנ, בניגוד למערך בקרה נאות: הליקוי 5.1

אכיפה במקרה של , הפקדות בבנקים, התאמת קופה, עדכון הנחות, גבייה, בכספים

 . תשלום חוזר/חוב

 בימים אלו התקבלה. ס קופאית אחת "א יש למתנ"חוסר תקציב לכ בעקבות :המבוקר תגובת 

 ח כך שתהיה בעתיד"עם הכשרה בהנה, מזכירה חדשה במקום קודמתה שעברה לגיל הרך 

ס בודקת את הנתונים הכספיים "המתנח הראשית של "ל מקרה מנהבכ. חלוקת תפקידים

  .ח"להנה אותם ומכניסה תמהקופא המגיעים

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

או לכל הפחות לבנות מערך , מומלץ לקבוע אופן התנהלות אשר יקיים הפרדת תפקידים נאותה

  .ס"י עובד בכיר במתנמערך אשר ייבדק על יד, דוחות בקרה לזיהוי פעילות חריגה

  

  ) : בתגובה 5.1סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .בוצעה הפרדת תפקידים, ח נוספת"נקלטה עובדת מנה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , יקורתהב

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

אך בפועל לא הגדירו , אכן נקלטה עובדת נוספת

. שתי העובדות עושות הכל, הפרת תפקידים

ס פעם "הל המתנננושא ההנחות נבדק על ידי מ

החשבונות הקופה מועברת להנהלת , בשנה

  .מכאן בקרה חלקית. לעדכון והתאמות

  

  

  תוקן חלקית
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תוכנת הגביה מאפשרת מתן הנחות על מחיר הפעילות המלא ואף : הליקוי  5.2

אשר בודק את , אין כל דוח בקרה הנסקר על ידי גורם ניהולי, לבטל חוב כליל

 .השימוש במקרים אלה

 .ות בתוכנהמנהל או רכז יבדקו את ההנחות הניתנ :תגובת המבוקר 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

או לכל הפחות לבנות מערך , מומלץ לקבוע אופן התנהלות אשר יקיים הפרדת תפקידים נאותה

  .ס"מערך אשר ייבדק על ידי עובד בכיר במתנ, דוחות בקרה לזיהוי פעילות חריגה

  

   ) :בתגובה 5.2סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .בתוכנהמנהל או רכז יבדקו את ההנחות הניתנות 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  ועצההחלטת המ

מנהל 

  ס"המתנ

נמצא כי בשנתיים האחרונות מתבצעת בדיקה   2013

. ס על נושא ההנחות"מדגמית של מנהל המתנ

הפתרון . לא קיימת בקרה על נושא ביטול חוב

בדיקה , המלא הוא דוח חריגים ממוחשב

-מדגמית אינה מיטבית אך עדיפה על המצב ב

2012.  

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

  

א נלקח בחשבון הוצאות בגין תקורות והוצאות הנהלה בקביעת מחיר פעילות ל 5.3

 .כן אין הגדרה לכמות ההנחות שניתן להעניק למשתתפים בפעילות מסוימת, וכלליות

  
ה לחוג בהתאם לטבלת הזכאות ס אומרת כי כל ילד שזכאי להנח"תפיסת המתנ :תגובת המבוקר 

  .ס"בחוגי המתנ מההנחה ואין אנו מונעים השתתפות ילדים הזכאים להנחה ייהנה

לדעת הביקורת יש חשיבות בשיקול כל הנתונים : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

נניח כי יסתבר כי עודף הוצאות על הכנסות , הכספיים בקבלת ההחלטות על סוגי הפעילות

במקרה של ביטול הפעילות יהיה ניתן לקיים . בפעילות מסוימת מגיע לעשרות אלפי שקלים
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כאשר אין נתונים כאמור לא ניתן לקבל החלטה . ת אחרות עקב החיסכון בהוצאותפעילויות רבו

  . מושכלת

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

על מנת לקבל תמונה מלאה לגבי עלויות , מומלץ לקיים תמחור מדויק ככל הניתן של כל פעילות

ויות מפסידות באופן באמצעות כלי כאמור ניתן יהיה לזהות מגמות ופעיל. הפעילויות השונות

  .קיצוני

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , ביקורתה

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

כך , ס חולק לפי סוגי פעילות"תקציב המתנ  לא נקבע  לא נקבע

עם , שכל פעילות מתנהלת במעין משק סגור

. גרעון מפעילות/בקרה תקציבית על עודף

ס "כ ותקורות לפי תפיסת המתנ"הוצאות הנה

על פי , מור להיות מתוקצב על ידי העירייהא

  .ההסכם ההיסטורי להפעלת מרכז התרבות

  

  

  תוקן

  

  

  

  

הכספת בה מונחים ההמחאות הדחויות והכסף המזומן אינה מעוגנת לקיר או : הליקוי  5.4

  .מכאן ניתן לגנוב אותה ללא קושי רב, לרצפה

  

  .לאחר השיפוץ נדאג שכל הכספות יקובעו :תגובת המבוקר 

  

  ) : בתגובה 5.3סעיף ( ובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייהתג

  .יקובעולאחר השיפוץ נדאג שכל הכספות 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  ועצת העירייה במ

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

    .קיימת כספת מקובעת לרצפהבמהלך מנהל 
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  תוקן  2014  ס"המתנ

המשרד מהווה גם חדר , העובדת אשר עוסקת בגביה יושבת במשרד עם עוד מספר עובדים 5.5

 עיסוק במזומנים והמחאות בחדר הפתוח לכלל הציבור. ס"הכניסה למשרד מנהל המתנ

 .אינו מיטבי

  

  .ר למשרדים החדשים הנושאים יטופלולאחר השיפוץ והמעב : תגובת המבוקר

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כך שתימנע גישה לדברים אלה על ידי , מומלץ למצוא פתרונות לטיפול בכספים ובנתונים רגישים

 . אנשים לא מורשים

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

קן לפי לא תו

  החלטת המועצה

עמדת העובדת נמצאת במתחם אליו אסורה   לא נקבע  לא נקבע

יתרה מכך עם סיום קבלת , כניסת הציבור

נסגר תריס העמדה הפונה למרחב , קהל

הציבורי ואז יש זמן ופרטיות לעסוק בכספים 

  . ונתונים רגישים

  

  תוקן

  

  

  

  

שכר ואישורים שונים על מצב  תלושי(נתונים רגישים כגון בקשות להנחות : הליקוי  5.6

 . מתויקים בארון הכללי של המשרד ואינם נעולים, )רפואי

  

  .לאחר השיפוץ והמעבר למשרדים החדשים הנושאים יטופלו: תגובת המבוקר 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ידי  כך שתימנע גישה לדברים אלה על, מומלץ למצוא פתרונות לטיפול בכספים ובנתונים רגישים

 . אנשים לא מורשים
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  ) : בתגובה 5.4סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

כשלב ביניים הנתונים ינעלו בארון . לאחר השיפוץ והמעבר למשרדים החדשים הנושאים יטופלו

  .בחדר התיוקים

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  ןמועד אחרו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהל 

  ס"המתנ

31/12/2013    

  . כיום מאוחסן בארון נעול

  

  .תוקן

  

  

  

  

  

  

יווח על המערכת הממוחשבת ס לא ד"המתנ, לכאורה בניגוד לחוק מאגרי מידע: הליקוי  5.7

דבר היכול לחשוף אותו , ומכאן אינו מנהל מאגר מידע כחוק. שלו כמאגר מידע לרשויות

  .לתביעות בנושא

  

 .ס"הנושא ייבדק מול היועץ המשפטי של המתנ: תגובת המבוקר 

  

  ) : בתגובה 5.5סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .אגרהחלו בהליכים לרישום מ

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהל 

  ס"המתנ

הוגשו , מול רשם המאגריםמתקיים הליך   31/12/2013

  . המסמכים ושולמה האגרה

  

  תוקן
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אי . במערכת ניהול החוגים החדשה קיימות הרשאות גורפות למספר אנשים רב: הליקוי  5.8

 . ס ובאובדן כספים"קיום הרשאות מתאימות לכל תפקיד יכול לפגוע בפעילות המתנ

  

  .רשאות בתוכנה החדשה לאחר הטמעת התוכנה החדשה יוסדרו הה: תגובת המבוקר 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אין לאפשר מצב בו אנשים יכולים , יש לקבוע הרשאות לכל משתמש בהתאם לתפקידו במערכת

  .לבצע פעולות במערכת ללא קשר לתפקידם

  

  ) : בתגובה 5.6סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  אות בתוכנה החדשהבמהלך הקיץ יעדכנו את ההרש

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהל 

  ס"המתנ

קיימת טבלת הרשאות שנבנתה לאחר   31/12/2013

הוגדרה גישה רק למורשים . הביקורת בנושא

  .ואפשרות צפייה לאחרים

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  

  

לדעת הביקורת לא , ס"דוחות הנוכחות של הפעילות לא מוחזרים לתיוק במתנ: הליקוי  5.9

סביר להטיל על המדריכים לשמור כל הדוחות לשם ברור אי הגעה או השתתפות בפעילות 

 .וימתמס

  

ח נוכחות חודשי למעקב "בתחילת כל חודש המדריך מנפיק מתוכנת החוגים דו :המבוקר תגובת 

  .ושומר את כל הדוחות אצלו ובקרה 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 
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  :  2015ליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול ב

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ס "דוחות הנוכחות מועברות לאחראי במתנ  לא נקבע  לא נקבע

  .ומתויקות במשרד

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  

כמו כן . ס על היעדרות משתתף"לא קיים כל נוהל המגדיר מתי יש לדווח למתנ: הליקוי  5.10

לדעת . אין כל בדיקה האם המדריכים יוצרים קשר עם הפעילים לבדוק מדוע לא הגיעו

ס ולא סביר כי נושא זה "הביקורת נושא של שימור לקוחות הינו מהות פעילות המתנ

 .הרכזים ללא כל נוהל או פיקוחהועבר לאחריות המדריכים ו

 .אין כל נוהל המגדיר מה באחריות הרכז לבצע בנושא בדיקת נוכחות והיעדרויות: הליקוי

אי  2שיחת פתיחת השנה מול המדריכים מובהר למדריכים כי לאחר  :המבוקר תגובת 

באחריות הרכז לבצע בקרות על . הופעות לחוג המדריך מתקשר לבדוק את הסיבה 

  .יבנה נוהל  בהתאם. ם המדריכי

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לוודא כי המדריכים אכן . מומלץ לבנות מערך בקרה על נושא נוכחות משתתפים בפעילויות

לקיים , כי כל המשתתפים הסדירו את התשלום לפעילות ובמידה של פרישה, בודקים נוכחות

 .ניסיון לשימור הלקוח באופן מוסדר

  

  :)בתגובה 5.7סעיף (ת העירייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראש

  .בתחילת שנת הפעילות יוצא מכתב לכל המדריכים על נוהל מעקב אחרי משתתפים בחוגים

  הרכזים הונחו לעקוב בהתאם

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

פועל נכון למועד סיום בדיקת הטיפול בליקוי ב

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

קיים נוהל כתוב המועבר לכל המדריכים   לא נקבע  לא נקבע

והרכזים בכל שנה במסגרת רענון נהלים בנושא 

  

  תוקן
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    . היעדרויות

או דרישה לחתימה שנייה כאשר מבצעים פעולת  לא קיים דוח בקרה ממוחשב: הליקוי  5.11

 .ביטול השתתפות בפעילות מסוימת

  

הרכז האחראי . כל החזר כספים וביטול פעילות הלקוח ממלא טופס במזכירות  :המבוקר תגובת 

ביטול לאחר שבדק עם המדריך את נכונות הפרטים שהילד באמת עזב את / מאשר את העזיבה 

ן הטופס מגיע למנהל לחתימה מטפל בה במידת הצורך ולאחר מכמוודא את הסיבה ו,  החוג 

  .ח "י מנה"ק ע'או יוצא צ/ו. והעברה לקופה לעדכון ההחזר וביטול תשלומים עתידיים  שנייה

ההליך המתואר בתגובת המבוקר אינו מונע אפשרות של : התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

לדעת . אימות במערכת החוגים הממוחשבתביטול פעילות על ידי משתמשים עם הרשאות מת

הביקורת יש לקיים ניטור ובקרה על פעולות אלה על מנת לוודא כי כולן בוצעו בהתאם להליך 

  .המתואר בתגובת המבוקר

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לוודא כי המדריכים אכן . מומלץ לבנות מערך בקרה על נושא נוכחות משתתפים בפעילויות

לקיים , כי כל המשתתפים הסדירו את התשלום לפעילות ובמידה של פרישה, ים נוכחותבודק

 .ניסיון לשימור הלקוח באופן מוסדר

  

  :)בתגובה 5.7סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .בתחילת שנת הפעילות יוצא מכתב לכל המדריכים על נוהל מעקב אחרי משתתפים בחוגים

  לעקוב בהתאם הרכזים הונחו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

יטול השתתפות המחייב חתימת קיים טופס ב  לא נקבע  לא נקבע

לא קיימת , ס"רכז הפעילות ומנהל המתנ

   .חתימה שנייה ממוחשבת

  

  חלקית תוקן

  

  

    2015תגובת המבוקר שנת 

ס מקיים גם ביקורת מדגמית ומבקש לראות "מנהל המתנ, מעבר לחתימה על טופס העזיבה

  .טפסים מהעבר לגבי הגדרות של עזיבה מתוך המערכת הממוחשבת
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 .אין כל מדיניות לגבי מספר ההנחות שניתן להעניק לכל משתתף: הליקוי  5.12

 

רישום  י קריטריונים של מבחן הכנסה או הנחת "ועדת ההנחות פועלת עפ:  המבוקר תגובת 

  .הנחה כמובן שאין הנחה על. לנרשמים בתחילת חודש ספטמבר   %5מוקדם של  

לא הוצג בפני , בוקר מתייחסת לעקרוןתגובת המ: התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר 

בפועל אין כל מניעה להעניק הנחות כפולות במערכת הגביה , הביקורת כל נוהל כתוב בעניין

 . הממוחשבת

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

על מנת לוודא כי לא קיימות כפל , מומלץ כי תיבנה מערכת בקרה וניטור באמצעים ממוחשבים

יתבטלו ההנחות כאשר תבוטל ההנחה , בהם הנחה אחת תלויה בשנייה הנחות וכי במקרים 

  .המקורית

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בד

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

  לא תוקן  .2012ללא שינוי מביקורת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

  

  

  

ב תוכנת הגביה מאפשרת מתן הנחות על מחיר הפעילות המלא ואף לבטל חו: הליקוי  5.13

 .אשר בודק את השימוש במקרים אלה, אין כל דוח בקרה הנסקר על ידי גורם ניהולי, כליל

  

 . הממצא מקובל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד:  המבוקר תגובת 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 
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  :  2015ת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיק

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

ם קיימים דוחות הנחות וחייבים אשר נסקרי  לא נקבע  לא נקבע

אין פתרון . ס"פעם בשנה על ידי מנהל המתנ

  .לגבי מצב של ביטול חוב ללא סמכות

  

  חלקיתתוקן 

  

  

  

  

  

אין כל בקרה ממוחשבת , במקרה של ביטול השתתפות לדוגמא בחוג ראשון: הליקוי  5.14

 . לוודא כי מבוטלת הנחה על חוג אחר שנחשב כחוג שני

  

 . לא ישנה בעתידהממצא מקובל ויטופל על מנת ש:  המבוקר תגובת 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

מת אופן הטיפול שאושר לעו, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

  לא תוקן  .2012ללא שינוי מביקורת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

  

. נמצאו מקרים בהם ניתנה הנחה בהתאם לטופס בקשת הנחה שאינו חתום: הליקוי  5.15

וכי ידוע לו כי , כוניםהחתימה מהווה הצהרה כי החתום מתחייב שכל הנתונים בטופס נ

 .מילוי פרטים שקריים מהווה עבירה

 

  .הממצא מקובל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד:  תגובת המבוקר 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 
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  :  2015בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

במדגם נמצאו שוב בקשות להנחה ללא חתימת   לא נקבע  לא נקבע

  .מבקש ההנחה

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

 .ללא כל אסמכתא כתובה, נמצא כי ניתנו הנחות לפי הוראה בעל פה : הליקוי  5.16

 

 .הממצא מקובל ויטופל על מנת שלא ישנה בעתיד:  המבוקר תגובת 

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4לא קיימת מאחר והליקוי לא הופיע בפרק 

  

  :  2015ת הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת א

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא נמצאו , הפסקת מעקב ליקוי חד פעמי  לא נקבע  לא נקבע

  . 2015 - ב מקרים זהים

  

  לא רלוונטי

  

  

  

  

  

  

ס לא דווחה "ההנחה שניתנה לעובדי המתנ, בניגוד לפקודת מס ההכנסה: הליקוי  5.17

ס "אי דיווח כאמור חושף את המתנ. כהטבת שווה כסף בתלושי השכר של העובדים

 . לחיובים וקנסות בביקורת ניכויים של מס הכנסה וביטוח לאומי

 

 .בת השכר תונחה לפעול על פי הדיןהממצא מקובל חש:  המבוקר תגובת 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ס בתלושי השכר כמקובל וכנדרש על ידי דיני המס "יש להסדיר את דיווח ההנחות לעובדי המתנ

  .בישראל

  

  :)בתגובה 5.8סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .2/13תוקן בתלושי השכר מחודש 

  

  :  2015קת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדי

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

זקף שווי במדגם תלושי שכר מצא כי כיום נ

  . הנחה לעובדים הנהנים מהנחה בחוגים

  

  תוקן

  

  

  

  

  

נמצא כי לעובדת אחת קוזז סכום עלות השתתפות בפעילות מהשכר שהגיע לה : הליקוי  5.18

ס עלול להיתבע בעתיד "במקרה זה המתנ. ללא כל דיווח כמוגדר בדיני המס, ס "מהמתנ

 ).ביטוח לאומי, יהפנס(על קיזוז שכר ללא פיצוי על הפרשות המגיעות בגינו 

 .הממצא מקובל חשבת השכר תונחה לפעול על פי הדין:  המבוקר תגובת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ס בתלושי השכר כמקובל וכנדרש על ידי דיני המס "יש להסדיר את דיווח ההנחות לעובדי המתנ

  .בישראל

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  ).עיקר הממצאים(לדוח  4אחר והליקוי לא הופיע בפרק לא קיימת מ

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  המועצה החלטת

לא נמצאו , הפסקת מעקב ליקוי חד פעמי  לא נקבע  לא נקבע

  . מקרים זהים

  

  לא רלוונטי
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הטיפול בחייבים על ידי עובדת בעלת הרשאות לשינוי כל הנתונים במערכת : הליקוי  5.19

 .הגביה מאפשר שינוי נתוני חייבים ללא כל בקרה

  

 . וההחזרים ס יעקוב אחר נושא החייבים "מנהל המתנ: המבוקר תגובת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לבין , מומלץ כי תתקיים הפרדה בין העובד לו קיימות הרשאות לשינוי יתרת החייבים במערכת

  .העובד האחראי על  הטיפול בחייבים

, מומלץ כי יתקיימו בקרות והרשאות מתאימות בנושא ביטול יתרות חייבים או זיכוי משתתפים

 .מעורב גורם ניהולי בנוסף על הגורם המבצע כך שבתהליך יהיה

  

  : )לתגובה 5.9סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .םס יעבור על החייבים וההחזרי"בסוף שנת הפעילות מנהל המתנ

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הטיפול בל

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהל 

  ס"המתנ

אוגוסט 

2013  

לא טופל , למרות הגדרת ההרשאות בתוכנה

למרות קליטת עובדת נוספת לא . נושא זה

בוצעה הפרדת תפקידים בנושא הגביה 

ס אכן סוקר דוח חייבם "מנהל המתנ. והחייבים

  . בסוף שנה

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

מכאן . לא קיים כל דוח בקרה לגבי פעולת מחיקת חובות במערכת הממוחשבת: הליקוי  5.20

חובות של משתתפים ללא " להעלים"יש באפשרות כל העובדים עם ההרשאות המתאימות 

 .ידיעת אדם נוסף במערכת

  

  :  יהמלצת הביקורת לתיקון הליקו

. מומלץ לקיים בקרות והתאמות לגבי חובות משתתפים באופן שוטף ולא רק בסוף שנת פעילות

 .טיפול בנושא בזמן אמת יכול לשפר את יכולת הגביה

מומלץ לבנות מערכת הרשאות שלא תאפשר מחיקת חוב ללא חתימה שנייה של אדם : המלצה 

  בדרג הניהולי

  

  :)לתגובה 5.10סעיף (עירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת ה
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  .ס יבדוק את החובות ויוסדרו הרשאות בתוכנה"בסוף שנת הפעילות מנהל המתנ

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  עצת העירייה במו

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  החלטת המועצה

מנהל 

  ס"המתנ

ספטמבר 

2013  

ההרשאות לא , לא קיים דוח חריגים ממוחשב

הפתרון שנקבע אכן מיושם . פתרו את הנושא

, ס סורק דוח חייבים בסוף שנה"מנהל המתנ

אך לדעת הביקורת הפתרון אינו רלוונטי 

  לממצא

  

  לא תוקן
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 תפוח פיס –ינוך מחלקת ח 4.2.6

 

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  20סיכום מתוך 

  ).45%(ליקויים בהתאם להחלטת המועצה   9תוקנו 

  ).40%(ליקויים כלל  8לא תוקנו 

 ).15%( או שהופסק המעקב לגבי הטיפול בהם ליקויים נמצאו לא רלוונטיים כיום 3 - ו

  

 

אינו ממלא אחר כל צרכי הפעילות המתקיימות , רתו הנוכחיתתפוח הפיס בצו: הליקוי    6.1

או לחדר עבודה לאב הבית וכן אין חלל , לא הוקצה מקום לחדר מורים: לדוגמא . במתקן

  . מסודר למחסן

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית מסודרת המגדירה את צרכי התפוח ולהגיש בקשה למפעל הפיס לשיפוץ 

  .  מבנהה

  

     ):לתגובה 6.6סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .2013הנושא ייבדק במהלך חודש יולי 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

ל שאושר לעומת אופן הטיפו, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלי 

מחלקות 

, חינוך

, אחזקה

ממונה 

  בטיחות

התקיים סיור במתחם על ידי האחראים   27/8/13

בפועל , לסקירת המצב הקייםשהוגדרו לטיפול 

כך , לא בוצעו עד היום כל שיפוצים במבנה

  . שהמצב נשאר כשהיה

  

  

  לא תוקן  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  . מעבר לכך לא נעשתה השלמת בניה בשום חלל בתפוח הפיס, נקנו מדפים לחלל המחסן
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שלא , הינם מערכות מיזוג מיוחדות, המזגנים שהותקנו בתפוח עם בנייתו: הליקוי     6.2

 . ניתן למצוא להן חלפים כיום

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ולכלול הייחודיים במבנה קת האחזקה תוכנית להחלפת התקנים יש לבנות באמצעות מחל

  .אותם בבקשת השיפוץ למפעל הפיס

  

     :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלי 

מחלקות 

, חינוך

  .אחזקה

הפתרון שיושם הוא החלפת מערכת המיזוג   לא נקבע

. למזגנים בדדים בכל חדר המרכזית המושבתת

כיום בפועל קיים פתרון מיזוג בכל החללים 

  . בהם הייתה מערכת המיזוג המרכזית

  

  תוקן

  

  

  
בדבר החשיפה בהמשך ההתקשרות עם  2011בניגוד להמלצת הביקורת בדוח : הליקוי  6.3

חידש התפוח , חברת הניקיון ובניגוד לכל שאר הגופים שהיו קשורים באותו חוזה

 . 2012קטובר את החוזה עם החברה הבעייתית עד לחודש מאי בחודש או

  

     ):לתגובה 6.5סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר  ,הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

, כיום חלק מהמכרז של כלל העירייה בנושא

   .כולל בקרה מסודרת על פי חוק

  תוקן
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אין ברשות התפוח מדדים ונתוני השוואה בין שנות הפעילות של מספר : הליקוי  6.4

ל מונע תכנון עתידי וזיהוי מגמות "חוסר הנתונים הנ. ם וניצולת חדרי פעילותהמשתתפי

 . וכן מצביע על אי קביעת מדדי הצלחה ואבני דרך בפעילות התפוח

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מנתונים , מומלץ לבנות טבלאות השוואה רב שנתיות לגבי מספר המשתתפים בפעילות התפוח

ואי שימוש מיטבי בחדרי הפעילות ולבנות תוכנית עתידית עם מדדי אלה לזהות מגמות 

 .הצלחה מוגדרים ואבני דרך מתאימות

  

     ):לתגובה 7.6סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תיבנה תוכנית ניצולת חדרים שנתית על מנת לנצל את פוטנציאל המקום

  

  :  2015י בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקו

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

התקבלה מערכת שעות לשנת הלימודים   31/12/13

תוכנית ניצולת כאמור  לא הועברה, הנוכחית

  .בהחלטת המועצה

  

  לא תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
  . תוכנית שנתית ומערכת תפוסת חדרים קיימת

  . חדרים 4ס ותופסת "פעילות פסגות מתקיימת המתנ

  
  
  

ה "בניגוד לערים אחרות לא קיים שיתוף פעולה בין התפוח לבין פרויקט להב: הליקוי  6.5

בניית , כי קיימת כפילות הוצאה מבחינת שכירת מיקוםכך יוצא . של משרד האוצר

גם אם העירייה אינה מממנת את (רכישת תוכנות , רכישת מחשבים, מערכת מחשבים

 ).ה"פרויקט להב

 

לא יהיה איחוד כזה לא . שיתוף פעולה אינו בהכרח איחוד המערכות: תגובת המבוקר  

יקוח משרד החינוך והוא מוסד חינוכי תפוח פיס נמצא בפ. א"לא בהצטיידות  ולא בכ, במבנה

 .אבל שיתוף פעולה חובה לקיים. לא –ה "מרכז להב. לכל דבר

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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כך יוכל התפוח ליהנות , מומלץ כי העירייה תנסה להשפיע על איחוד מיקום הפעילות

ה לחסוך "מצד שני יוכל מרכז להב, ממחשבים חדישים ותוכנות מעודכנות ללא עלות

  .בהוצאות דמי שכירות ולחלוק בעלויות אנשי המקצוע

  

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  ןאחרו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

    לא נקבע

   .בפועל לא מתקיים שיתוף כאמור בליקוי

  

  לא תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
אי , אך לא הגיע לכדי שיתוף פעולה, ה"על ידי מנהלת התפוח למנהל להבבוצעו מספר פניות 

שיכל לעזור לפעילות הרובוטיקה , ה"שיתוף הפעולה מנע ניצול תקציב לנושא רובוטיקה של להב

  .בתפוח
  
  

נמצא כי מנהלת התפוח הציגה לביקורת מצג שווא כאילו אין לה כל נגיעה : הליקוי  6.6

 .בכספים

  

     :)לתגובה 6.1סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  . הועבר דיווח בעניינה למשרד החינוך הנושא בטיפול

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  צת העירייה במוע

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

מבחינת .  התקיים שימוע במשרד החינוך  30/7/2013

העירייה סמכויות מנהלת התפוח בנושא ניהול 

  .  כספים הוגבלו משמעותית

  

  לא רלוונטי
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זאת בניגוד , תאותנמצא כי מנהלת התפוח גובה כספים ללא כל דיווח או אסמכ: הליקוי  6.7

 .לפקודת מס ההכנסה ובניגוד לכל מינהל תקין

  

     :)לתגובה 6.2סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

כל . מנהלת התפוח וצוותה קיבלו הנחיות מפורשות לא לגבות ולו שקל אחד נוסף בתפוח

  .גבייה תתבצע באמצעות העירייה בלבד

  

  :  2015הטיפול בליקוי בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

הנושא הוסדר כך שכל הטיפול בכסף מבוצע על   מיידי

עירייה או , תיכון(ידי מערכות הנהלת חשבונות 

  ) הקרן לפיתוח ערד

  

  תוקן

  

  
  

 .לא נערך דוח כספי לפעילות תפוח הפיס ואין כל תכנון כספי רב שנתי: הליקוי  6.8

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בנושא ניהול  2011ראה הערות דוח הביקורת לשנת (יש לקיים ניהול כספי ראוי ורב שנתי 

  ).מי של בית ספר חלמישעצ

  

     :)לתגובה 6.3סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .תבחן האפשרות להוצאת דיווח כספי גם של תפוח פיס, במסגרת הדיווחים של ניהול עצמי

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

פול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הטי

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך

נושא דיווח .  2012לא שינוי מהביקורת של ל  לא נקבע

מסגרות בניהול עצמי החל ללא הכללת תפוח 

  . פיס

  

  לא תוקן

  

  2015ר שנת תגובת המבוק
  .הנושא יבחן על ידי גזברות העירייה
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לא הוגדרו בעירייה קריטריונים מעודכנים להשכרת חדרי , בניגוד לעבר: הליקוי  6.9

  . בכך אבד לתפוח מקור הכנסה חשוב, הפעילות של המרכז לגופים חיצוניים

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

גדיר קריטריונים להשכרת חללים במבנה יש למצות את פוטנציאל ההכנסות של התפוח ולה

  .לגופים חיצוניים

  

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  יפוללט

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

  לא תוקן  . 2012ללא שינוי מביקורת   לא נקבע

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
  .ינת גזברות העירייהלבח,  יש להביא את הנושא כולל תיעוד קיים

  
או תוכנית לחידוש ציוד אלקטרוני /לא קיימת תוכנית הצטיידות עתידית ו: הליקוי  6.10

 ).'מקרנים וכד, מחשבים, שרתים(בתפוח 

  

     :)לתגובה 6.8סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

אים של משרד החינוך כשיצאו קולות קור. תפוח פיס הוא מוסד חינוכי בפיקוח משרד החינוך

תינתן עדיפות לטיפול בחידוש ציוד תפוח פיס בהתאם להמלצות אחראית מחלקת מחשוב 

  .בעירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

ושר לעומת אופן הטיפול שא, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלות 

מחלקות 

חינוך 

  ומחשוב

הועבר תיעוד עדכני למצב מערכות המחשוב   לא נקבע

  . כולל סדר עדיפויות, בתפוח

    

  

  תוקן
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  2015תגובת המבוקר שנת 
  

עמדות  20ה הושמשו בשנת הלימודים האחרונ, קיימת תוכנית בסיסית בשיתוף מחלקת המחשוב

  .עדיין יש צורך בהשקעות נוספות, עבודה

.  
  
  

כך שאין כל בקרה ואין כל , לא הוגדר כל נוהל לקבלת תרומות בשווה כסף: הליקוי  6.11

שהתקבלו מחברה " לוחות חכמים"לדוגמא (ביטוי בספרי העירייה לתרומות אלה 

גופים חיצוניים לדוגמא השתתפות (או תמיכות שונות בכסף לפעילות , ) מסחרית

 ).ל"בעלויות משלחת לחו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

גם כאשר הגופים התורמים , יש לקבוע קריטריונים לקבלת תרומות בכסף ובשווה כסף

 . נותני השירותים/משלמים את הכספים ישירות לספקים

  

  

     :)לתגובה 6.4סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

חלקת החינוך תשמח לקבל נוהל קבלת תרומות באם נמצא בעירייה ולהפיצו לכל גורם מ

יחד עם זאת הנוהל הידוע בעל פה למחלקת החינוך ולכל מנהלי מוסדות החינוך כי . רלוונטי

  .כל תרומה חייבת להיות מדווחת לעיריית ערד

  

  

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

לא ידוע על נוהל , לא התקבל כל נוהל מהעירייה  לא נקבע

  .   הכאמור אף במחלקת הגזברות של העיריי

  לא תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
  

הנושא מתנהל באמצעות עמותה אשר , כיום לא מתקבלות תרומות בשווה כסף ישירות לתפוח

  .מוציאה קבלות על כל תרומה
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הועברו לכאורה ישירות לספקים ללא , תרומות עבור המשלחת מגופים שונים: הליקוי  6.12

 .א כל שקיפותכל דיווח לעירייה והסדרת הנושא כמקובל ולל

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

חובה ליצור מערכת של , יש לקבוע נוהל מסודר בדבר קבלת תרומות בכסף ושלא בכסף

  .שקיפות מלאה

  

     :)לתגובה 6.4סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

יצו לכל גורם מחלקת החינוך תשמח לקבל נוהל קבלת תרומות באם נמצא בעירייה ולהפ

יחד עם זאת הנוהל הידוע בעל פה למחלקת החינוך ולכל מנהלי מוסדות החינוך כי . רלוונטי

  .כל תרומה חייבת להיות מדווחת לעיריית ערד

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד ס

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

  לא תוקן  .   לא התקבל כל נוהל מהעירייה  לא נקבע

  
  

  2015תגובת המבוקר שנת 
  

ר הנושא מתנהל באמצעות עמותה אש, כיום לא מתקבלות תרומות בשווה כסף ישירות לתפוח

  .מוציאה קבלות על כל תרומה
  

  

כל נושא המשלחת בוצע על ידי מנהלת התפוח ללא דיווח מלא וללא התייעצות : הליקוי  6.13

ההתנהלות אינה יעילה מאחר ויש גורמים בעירייה אשר להם . עם האחראים בעירייה

ל ולהם ידע רב שהיה יכול למנוע חלק מהתקלות לכאורה "ניסיון בהוצאת משלחות לחו

תקשורת בינלאומית , כללי דיווח לאחר המשלחת, הוצאת ויזה(גו על ידי ההורים שהוצ

 ).'וכד

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ . מעבר לנוהל משרד החינוך, ל"יש לקבוע נוהל מסודר של הוצאות משלחות לחו

טעם ל מ"להגדיר אדם אחד בעל ניסיון בנושא אשר ילווה כל הליך של בניית משלחת לחו

  .העירייה
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     :)לתגובה 6.9סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .ל"בניית נוהל מסודר ליציאת כל משלחות מערכת החינוך והגופים הסמוכים לחו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

נכון למועד סיום  בדיקת הטיפול בליקוי בפועל

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלות 

מחלקת 

, חינוך ורכש

מנהלנית 

מחלקת 

  חינוך

לא נבנה נוהל מסודר כהחלטת תגובת ראשת   לא נקבע

   .ירייההע

  

  לא תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
כך שכיום הנושא מובנה יותר ממה שהיה בביקורת , נות כתוצאה מהביקורתבפועל הוסקו מסק

  .  2012בשנת 
  

  

  

לכל הפחות יש לדרוש (ל "לא מצוי בעירייה קריטריון למלווה משלחת לחו: הליקוי  6.14

  ).ניסיון בעבודה עם ילדים, ידע בעזרה ראשונה, שליטה בשפה רלוונטית

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  .ל"קבוע קריטריון מסודר לבחירת מלווה למשלחות לחומומלץ ל

  

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך 

בהנחיית מנהלת מחלקת החינוך לא מצרפים   לא נקבע

ושהיה שותף , מלווה מחוץ למערכת החינוך

  .ית למשלחתבמהלך הפעילות הרלוונט

  

  תוקן
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  2015תגובת המבוקר שנת 
עליו ניתן , ילדים 10בהתאם לקריטריון משרד החינוך למלווה במשלחות מעל בפועל נוהגים 

  .   להוסיף הורים מלווים
  

  
  
  

ללא כל , המלווה נבחרה על ידי מנהלת התפוח ללא כל התייעצות עם גורם אחר: הליקוי  6.15

 .פוחפרסום האפשרות לליווי לעובדי הת

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות בנק של מלווים פוטנציאליים ממנו ניתן לבחור מלווה וכן מומלץ בהתאם 

  . לניסיון כאן כי יוכן מלווה לגיבוי במקרה בו יבצר מהמלווה מיועד להגיע למשלחת

   

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה לא קיימת תגובה מאחר

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

ן לפי לא תוק

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך 

בהנחיית מחלקת החינוך לא מצרפים מלווה   לא נקבע

וכן לא מצורף מישהו , מחוץ למערכת החינוך

   .שלא היה שותף לפעילות

  

  תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 
  

  .המלווה מותנה באישור משרד החינוך

  

  

  

  

מסודר לגבי התנהלות המשלחת  המנהלת לא נדרשה להעביר דיווח כספי: הליקוי  6.16

 . אלא רק לאחר מכתב התלונה של הורי תלמידי המשלחת, למחלקת החינוך בעירייה
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הטפסים הוגשו {המשלחת יצאה במסגרת אישור ממשרד החינוך  :תגובת המבוקר 

דבר המחייב את המנהלת . ולא כיוזמה פרטית  גם לא כיזמה עירונית} למנהלת המחוז

.  אה ולהגיש דיווח להורים על הוצאות בגין כספים שהעבירו לידיהלפעול בשקיפות מל

ראוי גם לבדוק האם  נרשם באופן רשמי במקום . קבלה בגין הכסף שקבלה/אסמכתא 

  .מכל הורה$ 350כלשהו שנתקבלו סך 

 .ל כל מנהל מוסד חינוכי"חלה עליה חובת התנהלות בכספי הורים כפי שמנחה חוזר מנכ

  

  :  יקון הליקויהמלצת הביקורת לת

מומלץ כי כל פרויקט כדוגמת המשלחת יחויב בניהול דיווח כספי מסודר ושמירת קבלות 

 . מתאימות לגבי כל ההוצאות במהלך הפעילות

  

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך 

צאות בפועל בצורת טבלת גיליון הועבר דוח הו  לא נקבע

נושא הוצאות השהייה נוהל ומומן    .אלקטרוני

להוצאות העירייה צורפו . על ידי בית ספר אורט

מומלץ להגדיר טופס מובנה לכל   .חשבוניות

כולל חתימות אימות של מחלקת , המשלחות

  . החינוך וגזברות העירייה

  

  תוקן 

  

  
  
  

לא , קיימים כל המסמכים לגבי הוצאות המשלחת למרות הצהרת המנהלת כי: הליקוי  6.17

זאת עד לסיום תאריך , העבירה המנהלת לביקורת אף מסמך מקורי של הוצאות כאמור

 .הביקורת

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

תוך תימוכין בקבלות , יש לדרוש ממנהלת התפוח פרוט מסודר של ההוצאות וההכנסות

  .צלהמקוריות שלפי הצהרתה קיימים א
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     :)לתגובה 6.10סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  חינוך 

לא 

  רלוונטי

התקבלו המסמכים שהיו ברשות מנהלת 

סיפקו הסבר חלקי להוצאות שלטענתה , התפוח

הנושא נדון  .ל"הוציאה במהלך השהייה בחו

  .בשימוע במשרד החינוך

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

  

  

כך שהיו הורים שהתקשו ליצור , וסדרנושא התקשורת למשלחת מהארץ לא ה: הליקוי  6.18

 .קשר עם ילדיהם

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . מומלץ למצוא פתרון מסודר שיאפשר להורים ליצור קשר בשעות מסוימות עם הילדים

  

     :ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .ליו הגיבה ראשת העירייהלא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא כלול בפרק עיקר הממצאים ע

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  ך חינו

לא 

  רלוונטי

 2011נוהל משרד החוץ בנושא משלחות משנת 

. הגדיר את האחריות על יצירת קשר לארץ

מאחר וקיימות מודעות לנושא סביר כי התקלה 

  . לא תחזור על עצמה

  

  הפסקת מעקב
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  2015תגובת המבוקר שנת 
  

  .מתנהלים על פי נוהל התקשורת של משרד החוץ
 

  

  

 

זאת ללא , צרפה מנהלת התפוח את ביתה למשלחת, וריתבניגוד לתקינות ציב: הליקוי  6.19

  .כל אישור או דיווח מראש לממונים

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 .יש להסדיר נושא הוצאת המשלחות וצרוף אנשים שונים בנוהל מוגדר

  

     :) לתגובה 6.12סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

קת החינוך העירו למנהלת התפוח על כך והבהירו באופן חד משמעי ראש העיר ומנהלת מחל

  .הנושא הובא לידיעת הפיקוח במחוז דרום. כי העניין חמור ולא תקין

  

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי 

  רלוונטי

  תוקן   .כיום אין היתר להוספת נספחים למשלחות

  

  
  

לא התקבל כל מסמך התומך בהצהרת המנהלת כי שילמה עבור ביתה את : הליקוי  6.20

 .משלחתעלויות המשלחת באופן נפרד משאר חברי ה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  . יש לדרוש מהמנהלת דיווח מלא על אופן תשלום הכספים בעבור השתתפות ביתה במשלחת

 

     :) לתגובה 6.13סעיף (ה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיריי

  .תוקן
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

 מועד

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי 

  רלוונטי

הועברו המסמכים לביקורת לאחר סיום 

  . 2012הביקורת לשנת 

  

  תוקן

  

  
  
  
  
  

 
   



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

385 

 

מתחם בריכות השחייה העירונית  ניהול –מ "עחברה כלכלית ערד ב 4.2.7

  ")הקאנטרי"או  " הקאנטרי קלאב" –להלן (ברחוב עיינות בערד 

  

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  17סיכום מתוך 

  .)35%( ליקויים בהתאם להחלטת המועצה  6תוקנו 

  .)41%( ליקויים כלל 7 תוקנולא 

 ).24%(נטיים כיום ליקויים נמצאו לא רלוו 4 - ו

  
  .בחינת תוצאות כספיות של הקאנטרי – 1מטרת ביקורת מספר 

  
פעילות הקאנטרי הסתיימה , 2011ועד שנת  2007משנת  2009למעט שנת : הליקוי   7.1

  .בהפסדים

  

     ):לתגובה 7.1סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  . ₪ 50,000 - תפעולי של כווח פעילות הקאנטרי הסתיימה בר 2012בשנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

העירייה 

  קאנטריוה

- נקבע בלא 

לאור  2012

סיום אותה 

  השנה ברווח

בפועל לא נקבעה תוכנית סדורה לשיפור ביצועי 

הקאנטרי על ידי הדירקטוריון ולא הוקצו 

. משאבים כספיים להתמודד עם כוחות השוק

עם  2013כך לדברי מנהלת הקאנטרי בשנת 

פתיחת חדר כושר חדש בעיר החלה זליגת 

הפעילות  2014 בשנת, מנויים מהקאנטרי

בבריכה בקיץ לא הייתה משמעותית כנראה 

לאור עיכוב  2015בשנת , בגלל מבצע צוק איתן

בפרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית לא הופעלה 

יש הפסד תפעולי וכך  2014בשנת . כלל הבריכה

  .2015הצפי גם לשנת 

  

  לא תוקן

  

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  . פוץ מתאים וחידוש מכשירים בחדר הכושרקיימת בעיה בשיווק המתחם ללא שי
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כמו כן , חובה להחליפם בהקדם, רבות מהמערכות והמתקנים עברו את הזמן הסביר לשימוש

על מנת להגיע למספר מנויים , מאגר המנויים הפוטנציאלים מקרב תשובי העיר כבר מומש

  ).  יישובי הר חברוןלדוגמא (יש לפנות לקהלים מחוץ לעיר , שיקיים פעילות מאוזנת תקציבית

  

  

  

ל ולאור הצפי לסגירת "מהווה מרכיב משמעותי בתוך החכ, פעילות הקאנטרי: הליקוי   7.2

הפעילות , ל"אתר האשפה ואי ההצלחה בהשכרת המחסנים הגדולים של החכ

  .בקאנטרי תהפוך משמעותית יותר

  

  :  2012המבוקר משנת תגובת 

ל ניהלה עבור העירייה "מאחר והחכהנתונים המובאים לעיל מציגים תמונה חלקית 

) ₪מליוני  10 -כ 2010 - וב₪ מליוני  16-בהיקף של כ 2009- ב(פרויקטים במיליוני שקלים 

רים של "ל אלא מנוהלים במסגרת התב"שאינם רשומים בהנהלת החשבונות של החכ

  .ל"ח רואה חשבון של החכ"זאת על פי דו, העירייה

  

     ):לתגובה 7.1סעיף (ת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצ

  . ₪ 50,000 - ווח תפעולי של כפעילות הקאנטרי הסתיימה בר 2012בשנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  עצת העירייה במו

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

העירייה 

  והקאנטרי

, ₪הפסד כולל של מעל חצי מיליון  2014בשנת   לא רלוונטי

הפסד , תרומת ההפסד בקאנטרי₪  300,000 -כ

  . בשנה לכל מנוי₪  300 -המשקף סבסוד של כ

עלויות שיפוץ , ההפסד לא כולל הוצאות פחת

ממומנות מתקציבי העירייה ואחזקה ש

מבחינה עסקית אין כל הצדקה , השונים

מבחינה עירונית אין , להפעלת הקאנטרי

  . הצדקה לסבסוד ללא גבול לפעילות

  

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

, שיפוץ ושדרוג המתקנים, במצב הפיזי של מבני הקאנטרי ולאור אי השקעת כספים בתחזוקה

  . וצאה כספית טובה בהרבהבלתי אפשרי להשיג ת

מבנים  2ואף הצליחה להשכיר , ל פעלה להגדלת הרווחיות באמצעות ניהול פרויקטים"החכ

  . ל"גדולים מתוך השלושה שבבעלות החכ
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למרות הצפי הקודם ובקרוב יצא מכרז לאתר אשפה , גם אתר האשפה עדיין מניב הכנסות

  . חדש

  

  

  

  

ולמרות , שירותים ייחודית בתחומי העירייהשהקאנטרי מספק חבילת  למרות: הליקוי  7.3

מספר המנויים השנתיים לפעילות הקאנטרי עומד על , איש 28,000 - קהל שבוי של כ

 1,250 - כ( 2012בשנת  1,200- וכ 2010-2011מנויים בלבד בשנים  1,100 - ממוצע של כ

 ).2008בשנת  1,440 –וכ  2009בשנת 

  

     ):לתגובה 7.3סעיף (רייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העי

בסיום עונת הקיץ נתחיל בשיפוץ רחב של המתחם שיאפשר מתן שירות איכותי ומגוון יותר 

  .בתקווה שיגדיל את מספר המנויים

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

סיום בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

העירייה 

  והקאנטרי

-2014בפועל לא עלו מספר המנויים בשנים   2014סוף 

רוב מבני ומתקני הקאנטרי עדיין חייבים , 2015

  .שיפוץ מקיף

  

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

 ,שיפוץ ושדרוג המתקנים, צב הפיזי של מבני הקאנטרי ולאור אי השקעת כספים בתחזוקהבמ

גם מדיניות העירייה לאפשר את שירותי הקאנטרי , בלתי אפשרי להגדיל את מספר המנויים

  . לתושבי העיר בלבד פוגעת באפשרויות גידול מספר המנויים

  

  

  

  

  

  

מחה לשיווק הקאנטרי  לגבי פעולות מטעם המו ל מסמך"נמצא ברשות החכ: הליקוי    7.4

 . לא כל המלצות המומחה יושמו, שיש לנקוט על מנת להביא לגידול בפעילות הקאנטרי
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במקום לא ניתן היה לפתח ) מחסור בחדרים(לנוכח המגבלות הפיזיות :  2012 תגובת המבוקר

צידם הכנסה בכלל זה שירותים נלווים שב, תכניות ארוכות טווח לגיוון הפעילות בקאנטרי

ל נמצא תכנון אדריכלי של המתחם שיאפשר הגדלת "מעבר לכך ברשות החכ .מתאימה

הוכנסה מערכת  2007בשנת ,   כמו כן. הפעילות וההכנסות מהשירותים הנלווים בקאנטרי

בשנים י התכתבויות ורישומים נמצא כי "עפ סולארית לחיסכון בעלויות החימום בקאנטרי

חירום , הן בשל דרישות ותקנות של בטיחות, ושיפורים במתחם פוציםיהאחרונות נעשו ש

בבריכה )  2010(כולל השיפוץ האחרון , והן כחלק מראייה עתידית את המקום, ב"יווכ

י האדריכלית מירי "נעשה תכנון אדריכלי ועיצוב פנים לשדרוג המבנה ע 2010המקורה בשנת 

כל המתחם הפתוח פיתוח נית אדריכלית לכמו כן הוכנה תכ) . ₪מליון  7 - אומדן כ(אלינסקי 

  .תקציב מחוסר לא יושמו ותכניות אל. אמירה ברמן' י אד"בקאנטרי ע

  

  

     ):לתגובה 7.4סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .את הממצא השיפוץ יפתור חלקית, בתכנון השיפוץ נלקח בחשבון המלצות המומחה

  

  :  2015הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

השיפוץ החלקי בסופו של דבר היה מינימלי   31/12/2014

   .א היא לכל שינוי מהותי בפעילות הקאנטריול

  

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  .לפחות באופן חלקי, שאמור לשפר את המצב 2015מתוכנן שיפוץ במהלך 

  

  

  

  

  

  

ל אין מספיק מידע כדי להגיע  "בנתונים שהובאו בפני הדירקטוריון של החכ: הליקוי  7.5

  .ההכנסות מהפעילות בניסיון להגדיל את , להחלטה לגבי אופן המשך פעילות הקאנטרי

  

     ):לתגובה  7.5סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .הדירקטוריון יתכנס לדיון ספציפי בנושא הקאנטרי 2013במהלך שנת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

ול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדיקת הטיפ

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

, העירייה

ל "מנכ

  ל"החכ

כאמור מאחר , לא התקיים הדיון האמור  31/12/2013

ופעילות הקאנטרי היא המהותית ביותר 

י כי מן הראו, ל"מבחינה כספית בחכ

ויקבל , הדירקטוריון יהין את המצב לאשורו

  .  החלטות על בסיס מידע מלא ועדכני

  

  לא תוקן

  

  2015תגובת המבוקר שנת 

אך עדכונים שוטפים הועברו במהלך הישיבות במהלך , אכן לא התקיים דיון מיוחד בדירקטוריון

  .  השנה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ין הפעלת חדר הכושר במתחםעמידה בחוקים השונים בעני -  2מטרת ביקורת מספר 

  

, בניגוד לאמור בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים: הליקוי  7.6

בחוזה , בדבר אי העסקת עובד קבלן ללא אישור אי הרשעה בעבירות מין, 2001א "התשס

אין כל התייחסות , של הקאנטרי מול קבלן לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר

 .י החוקלחובה על פ

 

החברה המספקת את השירותים הוחתמה על תצהיר המחייב :  2012תגובת המבוקר שנת 

  .אותה לבדוק את הנושא על פי חוק

  

  

     ):לתגובה 7.6סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תוקן

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  רוןאח

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

  הקאנטרי

לא 

רלוונטי 

  תוקן

לדברי מנהלת , ר משטרהושקיים תיעוד לאי

הקאנטרי  הפסיקו את שירותי חברת כח האדם 

גם את , את כל מאמני הכושר כעובדיםוקלטו 

  .המחליפים

  

  תוקן

  

  

  

  

  

בדבר אי ,  1994- ד"התשנ) רישוי ופיקוח(בניגוד לאמור בחוק מכוני הכושר : הליקוי  7.7

בחוזה של הקאנטרי מול קבלן , העסקת מדריך ללא תעודת הסכמה לאימון קטינים

 .ה על פי החוקאין כל התייחסות לחוב, לשירות כח אדם בנושא מאמני חדר כושר

 

החברה המספקת את השירותים הוחתמה על תצהיר המחייב אותה : גובת המבוקר ת

  . לבדוק את הנושא על פי חוק

  

  

     ):לתגובה 7.7סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי 

  לא רלוונטי  מאחר ואין חברת כח אדם לא רלונטי

  

  

  

  

  

ה יש לנהל מאגר מידע רשום בעניין על פי חוות דעת היועץ המשפטי לעיריי: הליקוי  7.8

  . האישורים הרפואיים
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  .הנושא נבחן וייושם בקרוב, לאור חוות הדעת :  2012שנת  תגובת המבוקר

  

     ):לתגובה 7.8סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .מתקיים ניהול מאגר כחוק, תוקן

  

  :  2015 תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

העובדים , משולמת אגרה לרשם המאגרים

ם על מסמכי עוברים רענונים בנושא וחתומי

  . סודיות

  

  תוקן

  

  

  

  

אין ברשות הקאנטרי , 1994-ד"התשנ, )רישוי ופיקוח(בניגוד לחוק מכוני כושר : הליקוי  7.9

למעט חתימת ההורה על תקנון , הסכמה כתובה של אחד מהוריו לאימון בחדר הכושר

 .הקאנטרי

  

  .הממצא יתוקן, מקובל: תגובת המבוקר 

  

     ):לתגובה 9.7סעיף (עצת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במו

אישור רפואי של + שהילד שלהם . ז.תוקן ההורים מוחתמים על טופס מיוחד כולל צילום ת

  .הילד

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

ת אופן הטיפול שאושר לעומ, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  תוקן   . אומת שקיים טופס כאמור
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מוגדרת בתקנות מכוני כושר לגבי מספר מקסימלי של בניגוד למגבלה ה: הליקוי  7.10

י על מספר המתאמנים אין כל בקרה בקאנטר, קטינים המורשים להתאמן בנקודת זמן

  . הקטינים בזמן נתון

  

  .תבוצע הבקרה המתחייבת: תגובת המבוקר 

  

     ):לתגובה 10.7סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .ההנחיות נתלו על הקיר, המדריכים תודרכו לבדוק את הנושא על פי ההנחיות. תוקן

  

  :  2015שנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי ב

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

. אומת שקיים שלט בעמדת המדריכים בנושא

בצעת מנהלת אין תיעוד על הבקרה שמ

  .הקאנטרי בנושא בשוטף

  תוקן

  

  

  

  

נמצא כי תיק העזרה הראשונה בחדר , בניגוד למוגדר בתקנות מכוני כושר: קויהלי 7.11

  . הכושר לא הכיל את כל הרכיבים שהוגדרו בדין

  

  .תוקן: גובת המבוקר ת

  

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .עיקר הממצאיםלא קיימת תגובה מאחר ולא נכלל בפרק 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

  הקאנטרי

נוהל לאימות מלאי התיקים באופן  מתקיים  מיידי

כל החוסרים מסופקים מהמחסן באופן . יומי

  . שוטף

  

  תוקן
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  .סאונה לחה –התנהלות בנושא השקעה במתחם  -  3מטרת ביקורת מספר 

 

, העירייה הוציאה עשרות אלפי שקלים עודפים על בניית סאונה ייחודית: קויהלי 7.12

 .מתלעומת קניית סאונה מוכנה בטכנולוגיה מתקד

  

  ) :לתגובה 7.11סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .ל"החלטות דומות ידונו בעתיד בישיבות הדירקטוריון של חכ

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

עומת אופן הטיפול שאושר ל, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

ל "מנכ

  ל"החכ

לא נמצא כי נערך כל דיון בשיפוץ הבריכה   מיידי

, )₪מיליון  3-פרויקט של כ(החיצונית 

  .  בדירקטוריון החברה

  

  תוקןלא 

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

ל מתייחסת "החכ .שא הקאנטרי ומבצעת דרישות העירייהל נותנת שירות לעירייה בנו"החכ

  .ל אין שיח בנושא"לחכ –לקאנטרי כאל מתקן השייך לעירייה 

  

  

  

למרות שבניית הסאונה על ידי הקבלן התארכה בחודשים רבים מעבר למוגדר : קויהלי 7.13

למחלקה שטיפלה , בחוזה ולמרות שלאחר סיום בנייתה הסאונה לא עבדה כראוי

 .כל טענות לקבלן בפרויקט אין

  

  ) :לתגובה 7.12סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  טופל -כיום הסאונה פועלת 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

שאושר  לעומת אופן הטיפול, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  לא רלוונטי  .   לא נמצא מקרה דומה כיום, ליקוי חד פעמי
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מאחר , לדברי מנהל מחלקת הביצוע לא היו כלל דרישות סף לקבלן הביצוע: קויהלי 7.14

 . ואין ניסיון בישראל לבניית סאונה מסוג זה

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובה מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הממצאים

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  העירייה במועצת 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  לא רלוונטי  .   לא נמצא מקרה דומה כיום, ליקוי חד פעמי

  

  

  

  

  

קנסות (בחוזה מול הקבלן לא היתה כל התייחסות לאיחור באספקת הסאונה : קויהלי 7.15

בפועל . יטוח לטיב העבודהכמו כן לא הוגדרה כל ערבות או ב, )כמקובל בחוזים אחרים

לקראת סיום הביקורת נשכר מומחה על חשבון העירייה (שולם על מוצר שלא עובד 

 .ואין לעירייה כל סנקציה מול הקבלן המבצע) להסדיר את פעולת הסאונה

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובה מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הממצאים

  

  

  :  2015ת בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאו

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

  לא רלוונטי  .   קרה דומה כיוםלא נמצא מ, ליקוי חד פעמי
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אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת הגדלת , בניגוד לנוהל הרכש בעירייה: קויהלי 7.16

 .בדיעבדעל עבודות שנעשו  10% –חוזה בכ 

 

  :)לתגובה 7.13סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .ריתנקבע נוהל מסודר להגדלת היקף העבודות באישור הגזב

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

ל "מנכ

  ל"החכ

הותיים בפרויקט שיפוץ נמצא כי שינויים מ  מיידי

לא דווחו  2015הבריכה החיצונית משנת 

  .    בהתאם לנוהל

  

  לא תוקן

  

  

  

למרות שבנית הסאונה הלחה הסתיימה זה מכבר ואף עבדה מספר ימים : קויהלי 7.17

 . כמתחייב בחוק, ל להוצאת רישוי עסק לסאונה"לא פעלה החכ, בודדים

  
שיון עסק בטרם הושלמה הבנייה והחלה לא ניתן לקבל רי:  2012המבוקר לשנת תגובת 

הוגשה בקשה  2012/418/ביום ). משרד הבריאות לא נותן אישורו בטרם ההפעלה(ההפעלה 

 .לרישיון שאושרה זה מכבר

לאור ייחודיות המוצר היה מן הראוי לבקש :  2012לתגובת המבוקר הביקורת  התייחסות

כן באי אישור לאחר ההשקעה אישור עקרוני לפני תחילת הבנייה על מנת שלא להסת

מן הראוי , כמו כן  הסאונה פעלה מספר ימים לאחר בנייתה אך פעולתה השתבשה. הכספית

  .היה כי נושא הרישיון יטופל לפני הפעלת הסאונה לקהל המשתמשים

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .לא קיימת תגובה מאחר ולא נכלל בפרק עיקר הממצאים

  

  :  2015אות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצ

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהל 

  הקאנטרי

  קןתו  .2015קיים רישיון לשנת   מיידי
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מחלקת התיירות בעירייה והפעלת דוכן  –מ  "חברה כלכלית ערד בע 4.2.8

  2011-2012העירייה בתערוכות התיירות הבינלאומית השנתיות 

I.M.T.M  

  

  :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים  18סיכום מתוך 

  ).17%(ליקויים בהתאם להחלטת המועצה   3תוקנו 

  ).56%(ליקויים כלל  10לא תוקנו 

 ).27%( או שהופסק המעקב לגבי הטיפול בהם ליקויים נמצאו לא רלוונטיים כיום 5 - ו

  

  

בחינת משמעות מהלך העברת האחריות  על מחלקת התיירות  – 1מטרת ביקורת מספר 

   ).2012במהלך שנת (מ "לחברה הכלכלית לערד בע

 

ום מערכת לא לוותה בייש, ל "העברת מחלקת התיירות לאחריות החכ: הליקוי  8.1

 . ל ומנהלת המחלקה"סמכויות וכפיפויות ברורה בין העירייה החכ

  

 . יוגדר מול ראש העירייה:  2012תגובת המבוקר לשנת 

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ל למחלקת התיירות ולמנהל רובע "מומלץ לקבוע נהלי עובדה ומסגרת כפיפות בין החכ

  .האמנים

  

     ):לתגובה 4.1סעיף (במועצת העירייה  תגובת ראשת העירייה שאושרה

תקבע ישיבת המשך במסגרתה יוחלט על אופן המשך , ירועננו ההסכמים והסיכומים בנושא

  .פעילות המחלקה

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , יקורתהב

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

ל "מנכ

  ל"החכ

הומצא מסמך המעגן את יחסי הגומלין לפחות    31/12/13

. בנושא מחלקת התיירות מבחינה משפטית

אי בהירות לגבי מי מאשר חופשה  2015במהלך 

ן למנהלת מחלקת התיירות הנושא הולב

לגבי מנהל הרובע לא רלוונטי כיום  .בישיבה

  .מאחר והתפקיד לא מאויש

  

  תוקן 
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לא קיימת תוכנית סדורה בהתנהלות מחלקת התיירות בעירייה : הליקוי  8.2

ולא קיים ) המשכיות(לא קיימים אירועים שהפכו למסורת , בשנים האחרונות

 .תכנון רב שנתי

  

יירותית באירועים מתבטאת בהחדרת הפן  הת' השתתפות מח:  2012תגובת המבוקר לשנת 

 את מחלקת 2012בשנת התיירות שימש  תקציב מחלקת .אירוע/התיירותי בכל פסטיבל

 . בפסטיבל ערד ובתערוכת הכלבים, האירועים

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

, מומלץ להקים צוות לקביעת אסטרטגיית פעילות רב שנתית של העירייה בנושא התיירות

כולל על פעילויות מול עסקים , וות ישמש כצוות חשיבה ובקרה על פעילות המחלקההצ

כמו כן יש לשתף את הצוות בנושא , פרטיים ושימוש בכספי הציבור לקידום נושא התיירות

  .מיתוג העיר

מומלץ כי מנהלת מחלקת התיירות תשתתף בפגישות בנושא תשתיות התיירות בתחומי 

 . ובמיתוג העיר) אופנייםלדוגמא שבילי (העירייה 

  

     ):לתגובה 4.2סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

מזה כשנה אנו פועלים לבניית תוכנית אב בתחום התיירות בשיתוף עם גורמים מקצועיים 

  .שתקבע אסטרטגיה רב שנתית של העירייה בנושא התיירות

  

  :  2015נת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בש

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

לתיירות רעיונית אכן גובשה תוכנית אב   31/12/13

מנהלת מחלקת  בתהליך רב משתתפים כולל

נית ולא בפועל לא תוקצבה התוכ. התיירות

  . תוכנית פעולה רב שנתית הוגדרה

  

  לא תוקן

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

י מנהלת מחלקת התיירות ואושרו "חלק מתכנית האב מיושם בתכניות העבודה אשר גובשו ע

חלקה בשנת גם לאחר הגדלת תקצוב המ. י הגורמים המתקצבים את התיירות בעירייה"ע

החלק העיקרי בתכנית האב לא תוקצב וייושם באמצעות תקציבים חיצוניים אם ,  2016

  .   יימצאו
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הינו בעייתי ואין כל , הפעילות של המחלקה מול גופים עסקיים פרטיים: הליקוי  8.3

הבעייתיות של שימוש בכספי ציבור לקידום עסקים . הגדרה לגבי מותר ואסור בנושא

ברשויות אחרות פתרו את הבעיה לדוגמא על (תרה בפעילות המחלקה פרטיים לא נפ

ידי הקמת עמותה בשיתוף עם גופים עסקיים בה הרשות חברת עמותה כשאר הגופים 

 ).הפעילים

  

  .לפעילות המחלקה הנושא הובהר ויוכנו הגדרות ונוהל: תגובת המבוקר 

  

     ):גובהלת 4.3סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  . תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

א הומצא לביקורת כל תיעוד המסדיר את ל

נערכו  2015יתרה מכך בשנת . המתואר בממצא

אירועים תיירותיים שונים בשיתוף עם גופים 

  . עסקיים ללא כל הליך מסודר

  

  לא תוקן

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

ניתנו למנהלת מחלקת התיירות הסברים ודוגמאות לגבי הפרדת הפעילות בין התחום הפרטי 

  . ין הציבוריוב

תקציב ותכנית  מחלקת התיירות נבנו בהתאם ומבטאים פעילויות המקדמות תיירות לכל 

  .או לתיירן  פרטי/אין בתכנית פעילות לאתר ו,  אתרי התיירות בעיר

  

  

  

  

  

שבילי טיולים (טיפוח יוזמות שנות בתחום התיירות בעיר וסביבותיה : הליקוי   8.4

הינו נקודתי אם בכלל ואינו נותן פיתרון , )'טח וכדטיולי ש, שבילי אופניים, רגליים

 . כולל לתיירים על משפחותיהם

  

 ולא רק מיטיבי, י משפחות"רוב הטיולים בסביבה מתאימים ואף מנוצלים ע: תגובת המבוקר 

ברה הממשלתית לתיירות י הח"ע, בימים אלו נבנית תכנית אב לתיירות. לכת בודדים
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התיירות פתרון מקיף וכולל הן ' מח/תציב בפני העירייהיש תקווה שהתכנית . )ת"מהח(

 .לאתרים הקיימים והן ליוזמות העתידיות

 

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לדוגמא , מומלץ כי בכל פיתוח פעילות ספציפית יינתנו פתרונות כוללים לכלל בני המשפחה

בעיר ערד . ני הזוגפעילות אתגרית לבוגרים ופעילות מתאימה לילדים קטנים יותר ולב

יחסית לערים אחרות באזור כגון מצפה , נמצאות אטרקציות רבות נוספות לרווחת התיירים

  .רמון

  

     ):לתגובה 4.4סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .הכנת תכנית אב לתיירות בשלבי סיום

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

י אחרא

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

בפועל , כאמור אכן יש תוכנית אב לתיירות  לא נקבע  לא נקבע

הנושא לא תוקצב ולא הוגדרה כל תוכנית 

כיום נבנית תוכנית . בהתאם לתוכניתפעולה 

  .אסטרטגית בנושא התיירות

  

  לא תוקן

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

' י מח"חלק מהתכניות יבוצעו ע. תכנית האב מתייחסת להעצמת עסקי התיירות הקיימים

בה יוחלט כיצד ולאיזה ) ראה תכנית עבודה(התיירות ' י מ"החלק האחר יבוצע ע, האירועים

תקציבים חיצוניים ייעודיים  עשויים לפנות  לקהל יעד , יחד עם זאת. האירועים פלח יופנו

  . ללא קשר לצרכים העירוניים) נישה(מסוים 

  

  

  

ל ברובע "סמכויות מנהל הרובע שמונה ואופן שיתוף הפעולה מול פעילות החכ: הליקוי  8.5

 .האומנים לא הוגדרו

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 .ל למנהל הרובע"ת סמכויות ואופן שיתוף הפעולה בין החכמומלץ להגדיר א

אפשרי גם על ידי החלפת (מומלץ לבחון אפשרות לרכישת מבני רובע האמנים על ידי העירייה 

ל לדוגמא יש באזור התעשייה מחסנים שעומדים ריקים מספר חודשים ללא "בעלות לחכ

מבני הרובע לשעות פתיחה כך יהיה אפשר לחייב את האומנים השוכרים  את , )שימוש
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, מבני שירותים(לשלוט בהרכב הדיירים ולפתח את השירותים החסרים במקום , מסודרות

 ). 'ממכר מזון וכד

  

     :)לתגובה 4.8סעיף ( תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .מנהל הרובע סיים את תפקידו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

עקב ביטול התפקיד בעירייה הממצא אינו 

  רלוונטי

  

  לא רלוונטי

  

  

  

 

כך , השילוט שנרכש עבור רובע האומנים הוצב במקומות שאינם מיטביים:  הליקוי 8.6

שלט (שהוראות הכיוון בהם יכולים להטעות את מי שאינו מכיר את דרך ההגעה לרובע 

או במיקום שאנו נראה מהכביש , )לכיוון ים המלח 31בכיכר הכניסה לעיר בפניה לכביש 

 ). ט ואינו נראה מהכביששלט שהוצב על ראש גבעה ברובע האמנים שכמע(

  

ל "החכ .התיירות לא היתה מעורבת בנושא השילוט ברובע האומנים' מח: תגובת המבוקר 

תכנון שנעשה , י העירייה"על בסיס תכנון מאושר  ע, פעלה להצבת השילוט   בשנה שעברה

רם ייבדק מחדש ט "ישן"ל הוחלט שלהבא כל תכנון "לאור הניסיון הנ).  6-2005בשנת (בעבר 

 .יישומו

  

  

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ולהוסיף לכל הפחות כיתובים , מומלץ לבחון אפשרות למיקום שונה של השילוט לרובע

 .באנגלית וערבית

  

     ):לתגובה 4.9סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

לאור הממצאים , העבודהבהתאם לתכנון התבצעה  .שנים 5 -תכנון השילוט נקבע לפני מעל ל

  .הוסקו מסקנות לעתיד
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

חברה 

  כלכלית

לא 

  רלוונטי

בפועל השילוט נותר במקומו ללא שינוי או 

  . תוספת

  לא תוקן

  

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

  .ל אין אמירה בנושא"לחכ .תבצע כל החלטה של העירייה בנושא, ל באם תידרש"החכ

  

  

  

  

השלטים לרובע האומנים כתובים בעברית בלבד כך שאינם משמשים תיירים : הליקוי  8.7

 .א קוראים עבריתשל

  

 .בסמכות העירייה להחליט על הצבת שילוט בשפות אחרות: תגובת המבוקר 

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ולהוסיף לכל הפחות כיתובים , מומלץ לבחון אפשרות למיקום שונה של השילוט לרובע

  .באנגלית וערבית

  

     ):גובהלת 4.9סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

לאור הממצאים , בהתאם לתכנון התבצעה העבודה .שנים 5 -תכנון השילוט נקבע לפני מעל ל

  .הוסקו מסקנות לעתיד

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

יפול שאושר לעומת אופן הט, הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

חברה 

  כלכלית

לא 

  רלוונטי

בפועל השילוט נותר במקומו ללא שינוי או 

  . תוספת

  לא תוקן

  

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

  .ל אין אמירה בנושא"לחכ .תבצע כל החלטה של העירייה בנושא, ל באם תידרש"החכ
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אך הברגות אלה לא רותכו כך , לטים לרובע הורכבו לקרקע בעזרת הברגותהש: הליקוי  8.8

פחות משנה לאחר (כמו כן בחלקם כבר החלו להחליד , שקיימת סכנה לגנבת השלטים

 ).הצבתם

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לתקן את , מומלץ לבחון את החלודה בשלטים ובמידה וקיימת עדיין אחריות של היצרן

   .הנושא

  

     :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה הליקוי לא נכלללא קיימת תגובה מאחר ו

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , רתהביקו

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

חברה 

  כלכלית

  לא תוקן  .הנושא לא טופל   לא נקבע

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

  .י התכנון"השילוט נבנה עפ

  

  

  

 מרכז המידע לתיירים ממוקם במרכז ההיסעים ללא חניה סמוכה וללא נראות: הליקוי  8.9

כמו כן השילוט בתחומי העירייה מכוון למרכז מבקרים שאינו פעיל . מהכביש הראשי

 ).2011ראה דוח בנושא מרכז המבקרים בדוח המבקר לשנת (

  

  .הממצא יתוקן, מקובל: תגובת המבוקר 

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להסדיר את  כמו כן, מומלץ להעתיק את פעילות מרכז המידע למיקום נגיש ובולט יותר

  .נושא השילוט למרכז המבקרים שאינו פעיל

  

     ):לתגובה 4.5סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .הצעות להפעלה מחדש של מרכז המבקרים' נבחנות מס,  2013תחנת המידע נסגרה בינואר 

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  ללטיפו

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

לא קיים מרכז מידע  2015נכון לסוף שנת   31/12/13

בתוכנית האב לתיירות הוגדר המרכז . לתיירים

  . ושא קריטי לקיום תיירות בתחומי העירכנ

  לא תוקן

  

   2015תגובת המבוקר שנת 

הנושא נבחן , אחד מהמלונות בתחומי העיר הציע לאחרונה להקים מרכז מבקרים בתחומו

  . ומול נציגי התיירנים, מול הנהלת העירייה

  

  

  

  

  

שא שעות מרכז המידע אינו ממלא את תפקידו ובפועל הפך למרכז מידע בנו: הליקוי  8.10

 . הפעילות של קווי האוטובוס במתחם ההיסעים

  

ויש לבדוק ולשקול אלטרנטיבות , המיקום אינו מתאים –מרכז מידע עירוני : תגובת המבוקר 

 .אחרות

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הקמת מרכז המידע במסגרת מתחם הקניות של צים הממוקם במקביל לכביש 

המתחם צריך להיפתח בשבועות הקרובים וקיימת בו תשתית של חניה . רבכניסה לעי 31

  .וכן מהווה מתחם לשירות נוסעי הכביש, מסודרת

  

  

     ):לתגובה 4.5סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .הצעות להפעלה מחדש של מרכז המבקרים' נבחנות מס,  2013תחנת המידע נסגרה בינואר 

  

  :  2015יקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בד

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הנהלת 

  העירייה

לא 

  רלוונטי

  לא רלוונטי   .מרכז מבקריםלא רלוונטי מאחר ולא קיים 
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 .אתר האינטרנט בנושא תיירות אינו מעודכן ודל בחומר: הליקוי   8.11

  

שפיצר הממתגת את העיר ובשיתוף עם מחלקת ' הנושא מטופל מול חב: תגובת המבוקר 

  .המחשוב

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

גמא דוכן בתערוכת לדו(מומלץ לנתב כספים מפעילויות מוגבלות בהיקף החשיפה שלהן 

 .ולהשקיע את הכספים בבניית אתר מעודכן ובעל תוכן מקסימלי, )תיירות

  

  ) :לתגובה 4.7סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

   .יוסדר במסגרת תכנית המיתוג

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

דיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום ב

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  התיירות

אתר . הנושא לא הוסדר בסופו של דבר   31/12/13

האניטרנט של העירייה הכולל את נושא 

הביקורת פר בהרבה מאז תהתיירות לא הש

  .2012בשנת 

  

  לא תוקן

  

   : 2015תגובת המבוקר שנת 

י תכנית העבודה הנושא "עפ. ומעודכן באופן שוטף מול הדובר 2015 -אתר האינטרנט עודכן ב

  . מתוך כוונה להקים את האתר 2016יקבל טיפול וביטוי בשנת 

  

  

  

  

 

 .אינטרנטלא מושקעים כספים בקידום האתר במנועי החיפוש השונים ב: הליקוי  8.12

  
  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 . מומלץ לבחון אפשרות לקידום אתר התיירות במנועי החיפוש השונים באינטרנט

  

     :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה הליקוי לא נכלללא קיימת תגובה מאחר ו
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  :  2015רת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקו

מועד   אחראי לטיפול

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר , סיום הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מחלקת 

דובורת /תיירות

  העירייה

  

  

  לא נקבע

  

  .2012ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

   : 2015תגובת המבוקר שנת 

י תכנית העבודה הנושא "עפ. ומעודכן באופן שוטף מול הדובר 2015 -אתר האינטרנט עודכן ב

  . מתוך כוונה להקים את האתר 2016יקבל טיפול וביטוי בשנת 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .בחינת סבירות ההוצאה בגין הקמת הדוכן בתערוכת התיירות הבינלאומית

  

למעט (א סביר כי דוכן עיריית ערד היה הדוכן הגדול ביותר ביריד של עירייה ל: הליקוי 8.13

, באר שבע, עיריות כמו תל אביב, )עיריית אילת וזהה בגודלו לזה של עיריית ירושלים

 .חולון ואחרות הסתפקו בדוכנים קטנים משמעותית, בת ים, נתניה

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים שיתופי פעולה עם , יך להשתתף ביריד בשנים הבאותבמידה ויש כוונה להמש

  . רשויות קרובות על מנת לחסוך בעלויות הדוכן

  

  ) :לתגובה 4.10סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תוקן
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

קת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום בדי

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא רלוונטי

לא 

  רלוונטי

  

בירידים בשנים שלאחר הביקורת נשכר דוכן 

  .בעלות נמוכה, בשיתוף רשויות מהאזור

  

  

  תוקן

  

  

  

  

  

מחלקת התיירות אפשרה לבעלי עסקים , דוכנים של עיריות אחרותבניגוד ל: הליקוי 8.14

). ₪ 500(מהעיר להשתתף בפעילות הדוכן וזאת תמורת דמי השתתפות סמליים 

 .הביקורת רואה בעיתיות במימון פלטפורמה שיווקית לעסקים פרטיים בכספי הציבור

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

גופים פרטיים יוסדר באמצעות הסכמים רשמיים וכי מומלץ כי נושא שיתוף הפעולה עם 

כולל בחינת הרגישות של הוצאת כסף ציבורי , החלטות בנושא יתקבלו על ידי צוות מתאים

  .לעזרת עסקים פרטיים

  

  ) :לתגובה  11.4סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .תוקן

  

  

  

  :  2015נת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בש

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  לא רלוונטי

  

לא 

  רלוונטי

  

אסור בנושא /לא קיימת כל הגדרה של מותר

טיים בדוכן בתערוכה שיתוף נציגי עסקים פר

  . הממומן מכספי העירייה

  .תעריף ההשתתפות אף ירד, הנוהג ממשיך

  

  לא תוקן
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הביא לדעת הביקורת לזילות הדוכן , דוכן חלוקת הבירה כחלק מדוכן העירייה: הליקוי 8.15

אינה קשורה בשום " בירה נגב. "ולא תרם להעברת התכנים שהיו מטרת הדוכן בתערוכה

 . יירות בהצורה לערד ולת

  

אולם חלוקת המשקה לא , אמנם בירה נגב אינה קשורה ישירות לערד: המבוקר  תגובת

והיוותה אטרקציה מיוחדת ומקור משיכה למבקרי , הפריעה למהלך התקין של העבודה בדוכן

 .התערוכה להגיע לדוכן של ערד

  

  

  ) :לתגובה  12.4סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .2013בשנת  תוקן

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא רלוונטי

לא 

  רלוונטי

  

אסור בנושא /לא קיימת כל הגדרה של מותר

שיתוף נציגי עסקים פרטיים בדוכן בתערוכה 

  . הממומן מכספי העירייה

  

  

הפסקת מעקב 

  מקרה נקודתי

  

  

  

  

  

  

ר פעולות עלול לגרום לעיוות "מיון הוצאות בפועל בגין פעילות המחלקה לתב: הליקוי  8.16

 .לוונטימתוך סעיפי התקציב השוטף הר, בניתוח פעילות המחלקה

 

  ):לתגובה 4.13סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה  

  . ר לפיתוח העיר"נקרא תב 375ר "תב. תוקן

נסגר  375ר "ר עונה לקריטריון זה אין בכך פסול תב"ככל שהפעילות המבוצעת במסגרת התב

  .28.10.12בתאריך 
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  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא רלוונטי

  

לא 

  רלוונטי

הפסקת מעקב   

  מקרה נקודתי

  

  

  

בעיקר בתחום , בפועל לפעילות שוטפתבספרי העירייה משמש  375ר "תב: הליקוי  8.17

לאורך שנים , ר לפעילות שוטפת שנתית"לדעת הביקורת שימוש בחשבון תב. האירועים

כפי שנדרש לקיים בהתאם לכללי רישום , ר"אינה עולה בקנה אחד עם מהות תב

  .החשבונות ברשות מקומית

  

ר הועדה "יו עדה ממוננפתח מכספי מענק שהתקבל בעת כהונת ו 375ר "תב:  הגזברותתגובת 

ר שימש עד לסגירתו "התב. ר לטובת פיתוח העיר"תבלנתב את כספי המענק ל הממונה בחר

לאחר  28.10.12נסגר בתאריך  375ר "תב  ).ארועים ועוד/תשתית(לפעולות שונות לפיתוח העיר 

  .אישור המועצה ומשרד הפנים

  
  

  ):לתגובה 13.4סעיף (תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

ר עונה "ככל שהפעילות המבוצעת במסגרת התב, ר לפיתוח העיר"נקרא תב 375ר "תב. תוקן

  .28.10.12נסגר בתאריך  375ר "לקריטריון זה אין בכך פסול תב

  

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

נכון למועד סיום  בדיקת הטיפול בליקוי בפועל

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא רלוונטי

  

לא 

  רלוונטי

הפסקת מעקב   

  מקרה נקודתי

  

  : 2015תגובת המבוקר שנת 

  .רים למחלקת התיירות"לא מועברים כספים מתב
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  .ביות של תפעול הדוכן בתערוכהבחינת האפקטי - 3מטרת ביקורת מספר 

  

  

התוצאות של קיום הדוכן , על פי דיווח האירוע של מנהלת מחלקת התיירות: הליקוי 8.18

. סוכנויות תיירות בעיר 15ערכות מידע וקיום סיור של  500בתערוכה הסתכמו בחלוקת 

, לדעת הביקורת הוצאת כחצי מתקציב המחלקה השנתי לפעולות על תערוכה בת יומיים

 . ו בלתי סביר ולאור התוצאות אף אינו אפקטיביהינ

  

חלוקת הערכות נעשתה לקהל משמעותי ".  פשוטות"ערכות  500-לא מדובר ב: המבוקר  תגובת

אותו " מכפיל"לכל אחד מאלה יש . קהל של לסוכנים ולמובילי קבוצות ודעת קהל בלבד. ביותר

אינה ניתנת למדידה כיוון  של המהלך) התוצאות(מידת האפקטיביות . יש לקחת בחשבון

הנה מאושיות " על המפה"השמת העיר ערד . שהקשר נעשה ישירות עם אתרי התיירות בעיר

תיירות רואה בקישור הסוכנים עם אתרי התיירות בעיר יעד ' מח. התיירות' העבודה של מח

הנהלת . אין ספק שזוהי החלטה ניהולית ולא כלכלית.  מרכזי ושירות מהדרגה הראשונה

שווה את ההשקעה בראייה הרחבה , העירייה סוברנית להחליט באם נוכחות בפורום מכובד זה

 .גם מעבר לאפקטיביות המיידית, אם לא

 

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במידה ויוחלט על המשך . יש לשקול השתתפות עתידית בתערוכה הבינלאומית לתיירות

רות על מנת לחסוך את רוב העלויות שלדעת יש לעשות זאת בשיתוף רשויות אח, השתתפות

  . הביקורת אינן מוצדקות לאור התוצאות בשטח

  

  

  :תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .בפרק עיקר הממצאים עליו הגיבה ראשת העירייה הליקוי לא נכלללא קיימת תגובה מאחר 

  

  

  :  2015תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

ראי אח

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד סיום 

לעומת אופן הטיפול שאושר , הביקורת

  במועצת העירייה 

  /לא תוקן /תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

בפועל מאז הביקורת הדוכן מתקיים בשיתוף 

  . רשויות אחרות בעלות סבירה

  תוקן
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מעקב אחר תיקון ליקויים  - פרק ט 
  משנים קודמות

  
  . 2010-2011נים שלח המבקר המעקב בשנה זו מתייחס לדו

הוצגה סקירה מקיפה של הטיפול בליקויים של דוח  9בפרק מספר  2014בדוח המבקר לשנת 

 להלן עדכון המעקב לגבי הליקויים שנמצא כי לא תוקנו לתאריך סיום, 2010-2011המבקר לשנים 

  .2014בקר לשנת המהביקורת של דוח 

  
  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

תוקנו / חלקית

שלא על פי 

קביעת ראשת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

לא 

רלוונטיים 

  למעקב

  

  

כ "סה

  ליקויים

  3  ---   2  ---   1  רישוי עסקים

  16  2  11  ---   3  יחידת הוטרנריה

 –הקצאת מבנה עירייה 

  בית כנסת מרכזי

1  2  3   ---  6  

 –הקצאת מבנה עירייה 

  מועדון קהילתי

 ---   ---  1   ---  1  

ממשק תהליכי עבודה 

, ביצוע, מחלקות הנדסה

  אחזקה

 ---  3   ---   ---  3  

  13  5  3  1  4  ניהול עצמי בית ספר

חברה כלכלית ערד 

  מרכז מבקרים –מ "בע

 ---   ---  5   ---  5  

  47  7  25  6  9  םכ ליקויי"סה

באחוז מכלל הליקויים 

  )כ"סה 47(

19%  13%  53%  15%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  )כ"סה  40(הרלוונטיים 

  

23%  

  

15%  

  

62%  

  

 ---  

  

100%  

  

  

   



  דוח מבקר העירייה  -עיריית ערד 

  2015לשנת  

 

411 

 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  צאהממ

סטטוס 

  2015 - ב

  /תוקן

  /לא תוקן

תוקן 

  חלקית

לא קיים נוהל מוסדר   1

לדיווחים בנושא רישוי עסקים 

מ וסגן ראש העירייה "למ

הממונה על תיק רישוי 

  .העסקים בעירייה

רישוי 

  עסקים

מחלקת 

  התברואה

  רישוי עסקים

2011    

  תוקן

  

לא קיים ממשק בין מחלקת   2

הגביה שם נרשמים עסקים 

שלום ארנונה לבין חדשים לת

 . מחלקת הרישוי בעירייה

לא קיים ממשק בין מחלקת  

הגביה לגבי שינוי בעלים של 

עסקים הטעונים רישוי לבין 

  .מחלקת הרישוי בעירייה

רישוי 
 עסקים

מחלקת 

  התברואה

 רישוי עסקים

2011   
 לא תוקן

לא קיים ממשק בין מחלקת   3

ההנדסה לגבי השתתפות נציג 

ם בועדות מחלקת רישוי עסקי

בניין ערים לבין מחלקת 

באופן , כיום(הרישוי בעירייה 

גורף ללא צורך מוזמן מנהל 

מחלקת התברואה והפיקוח 

, לכל הישיבות של הוועדה

כאשר ברובן אינן נוגעות 

  ).לנושא רישוי עסקים

מחלקת 
  הנדסה

  
מזכירת 
הועדה 
לתכנון 

 ובניה

מחלקת 

  התברואה

 רישוי עסקים

2011   
 לא תוקן

ירייה לא קיים מפקח בע  4

העובדת המשמשת . וטרינרי

בתפקיד הינה חדשה וטרם 

 .עברה קורס מקצועי

ביצוע בדיקות וטרינריות על 

ידי עובדת שטרם עברה קורס 

חושפת את , מפקח וטרינרי

  .העירייה לתביעות בנושא

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן
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משאיות ליקוי בנושא בדיקות   5

המשנעות בשר מן החי 

קיים נוהל : לתחומי העיר 

את סוגי , המגדיר לבודק

אך אין מסמך , הבדיקות

המאמת את הבדיקות 

  .בפועל, שבוצעו

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

  הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

ליקוי בנושא בדיקות משאיות   6

המשנעות בשר מן החי 

לא קיימת : לתחומי העיר

כתא לגבי מה בוצע בכל אסמ

סוג , אחוז מדגם(בדיקה 

רשימת , המוצרים שנבדקו

כולל , תיוג של מה נבדק

  ).הערות מיוחדות

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

ניטור ובקרה על בעלי כלבים   7

וחתולים שלא חידשו את 

כולל חיסון , הרישיון השנתי

ביחידה  לא מבוצע, בעלי חיים

עקב תחלופת עובדים גבוהה 

 .בשלוש השנים האחרונות

חוסר ניטור ובקרה על חידוש 

רישיונות של בעלי כלבים 

וחתולים מהווה מפגע 

תברואתי וסכנה לשלום 

כמו גם אובדן . הציבור

  .הכנסות לעירייה

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

  הווטרינריה

2011   
 תוקן

בעל לא קיימת סנקציה על   8

חתול שלא חידש רישיונו /כלב

במידה ובא , מספר שנים

  .לחדש את רישיונו

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
הפסקת 

  מעקב

לאור (
 7סעיף 

לא אמור 
להתקיים 

 )יותר

היחידה לא יודעת להסביר את   9

הירידה בכמות החיסונים בין 

הערכה היא , השנים הנבדקות

ה והמעקב אחר כי חוסר הבקר

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן
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גרמה לירידת , הנושא

המודעות והציות לחוק על ידי 

  .בעלי הכלבים והחתולים

קצב , להערכת הווטרינרית  10

סירוס החתולים לא יפתור 

את בעיית חתולי הרחוב 

  .בתחומי העירייה

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   11

הגנה על בעלי (בעלי חיים 

החזקה שלא לצרכים )(חיים

, 2009 –ט "תשס, )חקלאיים

תאי ההסגר לכלבים קטנים 

מהמינימום הנדרש זאת לאור 

ההכרח לשכן מספר כלבים 

  .בגין העומס הקיים, בכלוב

  

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה

ידת יח
 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   12

הגנה על בעלי (בעלי חיים 

החזקה שלא לצרכים )(חיים

, 2009 –ט "תשס, )חקלאיים

לא הותקן בידוד תרמי על 

  .ריצפת הבטון

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

ר בניגוד לתקנות בתקנות צע  13

הגנה על בעלי (בעלי חיים 

החזקה שלא לצרכים )(חיים

, 2009 –ט "תשס, )חקלאיים

כלוב החזקת החתול לא עומד 

בתנאים המינימליים 

  הנדרשים

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   14

הגנה על בעלי (בעלי חיים 

לצרכים  החזקה שלא)(חיים

 –ט "תשס, )חקלאיים

לא מתקיימת פעילות ,2009

גופנית לפחות פעמיים ביום 

  .דקות 30-ולפחות ל

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

   2011מחלקת צוות בניגוד לתקנות בתקנות צער   15
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הגנה על בעלי (בעלי חיים 

החזקה שלא לצרכים )(חיים

, 2009 –ט "תשס, )חקלאיים

ה מקום לטיפול בבעלי לא נבנ

  .החיים במתקן

תיקון 
 ליקויים

  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

 לא תוקן

אי עמידה בתנאים של תפעול   16

תחנת הסגר לכלבים יכולה 

סגירת . להביא לסגירתה

 -התחנה תביא להוצאה של כ

בסכום נמוך , בשנה₪  120,000

מזה ניתן להביא את התחנה 

  .הלכשירות מלא

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

אחוז משרת הוטרינרית אינו   17

מאפשר קיום פיקוח יומי 

. כנדרש בחוק הכלבת, בתחנה

העירייה  2015הנחיות חדשות 

  .לא ערוכה

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן

מור בתקנות מחלות בניגוד לא  18

) שחיטת בהמות(בעלי חיים 

לערד ד ובחוק עזר "התשכ

פיקוח על מכירת בשר (

וכן , 2010 – ע"התש, )ומוצריו

לחוק  7על פי המוגדר בסעיף 

, חוק הרופאים הווטרינרים

בדיקות , 1991-א"תשנ

למוצרים מן החי , המשנה

שמגיעים במשאיות לתחומי 

העירייה מבוצעות גם על ידי 

עירייה שאינם  עובדי

 . וטרינרים במקצועם

עצם קיום הבדיקות על ידי 

עובד שאינו וטרינר מעבר 

יכול , לעובדה שנוגד את חוק

לחשוף את העירייה לתביעות 

על ידי העסקים או , שונות

הנפגעים אם יהיו בגין רשלנות 

בבדיקות וחוסר מקצועיות 

משאבי 
  אנוש

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 לא תוקן
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  .הבודקים

התקיימה  30/1/12בתאריך 

רד ביקורת פתע מטעם מש

החקלאות מסקנת הביקורת 

היא כי אחוז המשרה של 

הוטרינרית לא מאפשר 

בדיקות משנה לכל המשאיות 

  .המגיעות לתחומי העירייה

בשלוש השנים האחרונות   19

נקלטו במחלקה שבע 

בשתיים מהן הושקע , מזכירות

 -עלות כ(שעות  115ן קורס ב

) ימי עבודה 17ועוד ₪  3,700

השלישית משתתפת בקורס (

בשני המקרים ). בימים אלה

עזבה העובדת את תפקידה 

  .זמן קצר לאחר סיום הקורס

משאבי 
  אנוש

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
הפסקת 

 מעקב

, בניגוד לנוהל הקצאות   20

ר בעירייה לא קיים ספ

  .הקצאות

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

תוקן  2011
 חלקית

לרוב בתי הכנסת בעיר להם   21

ניתנה הקצאה לא קיימים 

אישורים של ניהול תקין 

בין השאר .  ברשות העירייה

מאחר ואין חוזים חתומים 

  .2010מולם משנת 

ועדת 
 הקצאות

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

ת מרכזי כנס
 אשכנזי

תוקן  2011
 חלקית

בטופס בקשת ההקצאה של   22

העמותה לא נרשם תאריך 

מכאן לא ניתן לדעת , הבקשה

 . מתי הוגשה

על טפסי הבקשה להקצאה לא 

קיימת חותמת נתקבל של 

  .ועדת הקצאות/אחראי נכסים

  

ועדת 
 הקצאות

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

 תוקן 2011

גוד לנוהל ההקצאות לא בני  23

נכללו בהסכם שנחתם עם 

 :העמותה הנושאים הבאים 

ועדת 
 הקצאות

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

 לא תוקן 2011
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או /לא הוגדרו תנאים ו  .א

תבחינים על ידי 

 .העירייה

העמותה לא נדרשה   .ב

בחוזה לעמוד בשום 

 .תנאים ותבחינים

לא נדרש העברת דוחות   .ג

 .כספיים בכל שנה

לא נדרשה האפשרות   .ד

לעיין בספרי החשבונות 

 .של העמותה

יסות לא נדרשו פול  .ה

ביטוח בהתאם לכללים 

  .בנוהל

העירייה לא מבצעת פיקוח על   24

פעילות העמותה ואינה בוחנת 

האם עומדת בתנאים 

  .להקצאה

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

 לא תוקן 2011

יה לא מבצעת ביקור העירי  25

לפחות אחת לשנה כנדרש 

לא קיימים טפסים על . בנוהל

  .ביקור כאמור

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

 לא תוקן 2011

לכאורה חוזה הקצאת נכס   26

אינו חוקי  10ברחוב חרוב 

וקיים חשש לעבירות לכאורה 

של המעורבים בדבר ניסוח 

  .וחתימת החוזה

  

הנהלת 
 העירייה

הקצאת מבנה 
מועדון  -עירייה

קהילתי ברחוב 
 10חרוב 

 לא תוקן 2011

חוסר שיתוף הפעולה בין   27

המחלקות השונות מביא 

להוצאות שיכלו להיחסך 

לעירייה במידה והיה קיים 

 –שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה 

אשר , שירותים בבית ספר

, בשיפוץ אחדהיה ניתן לעשות 

הנהלת 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 

, ביצוע, הנדסה
 אחזקה

תוקן  2011
 חלקית
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או אי העברת תשתיות מחשוב 

  .בפיתוח סביבתי

צורת העבודה כיום אינה   28

מקיימת הפרדת תפקידים 

דבר שיכול להביא , נאותה

להסתרת טעויות במקרה 

הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

, תכננתמחלקה אחת מ –

מפקחת ומאשרת את קבלת 

קיים גם במחלקת (העבודה 

אחזקה גם במחלקת ביצוע 

  ).וגם במחלקת גנים ונוף

הנהלת 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 

, ביצוע, הנדסה
 אחזקה

תוקן  2011
 חלקית

ל לקיום "למרות הוראת המנכ  29

ישיבות משותפות בתחילת כל 

וידוע כל המחלקות , פרויקט

זאת בעקבות , טיותהרלוונ

ההוראה . המלצת הביקורת

גם , אינה מתקיימת בפועל

בפעמים שהתקיימה לא הגיעו 

, מנהלי המחלקות מוכנים

התוצאה עוד התנהלות ל א 

לדוגמא פרויקט (ראויה 

  ).הסקייטפרק

הנהלתה 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 

, ביצוע, הנדסה
 אחזקה

תוקן  2011
 חלקית

זן הבוחן של הנתונים ממא  30

בית הספר מתוכנת הנהלת 

אין . אינם סבירים, החשבונות

גורם עירוני המנטר את 

  .הדוחות וסבירותם

מחלקת 
/ חינוך

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 תוקן 2011

בניגוד להגדרות העירייה   31

לא , בתחילת שנות האלפיים

הוקמה עמותה עירונית לניהול 

  .בתי הספר בניהול עצמי

הנהלת 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

הפסקת  2011
 מעקב

לא הוגדר כל חזון לפעילות   32

או לחלופין תוכנית , בית הספר

 .יעדים רב שנתית

  

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 תוקן 2011
 חלקית

 לא תוקן 2011 –מחלקת חינוך מחלקת לא , עקב אי הגדרת יעדים  33
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קיימת כל בקרה על השגת 

אין כל קנה , היעדים הרצויים

מידה להצלחת בית הספר 

כאמור כל , בהשגת מטרותיו

נושא הניהול העצמי בא על 

מנת לאפשר לבית הספר 

גמישות בהשגת יעדים 

  .ייחודיים

/ חינוך 
גזברות 
 העירייה

ניהול עצמי בית 
 "מישחל"ספר 

חיוב ההורים באגרות חינוך   34

ללא כל , מבוצע בצורה ידנית

  .בקרה ממוחשבת

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

לא  2011
 רלוונטי

קיימת הרשאה למחיקת   35

הקטנת סכום האגרות /חובות

גם למזכירת בית הספר וגם 

ת החשבונות לאחראית הנהל

זאת ללא כל דוח , בעירייה

  .בקרה

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 לא תוקן 2011

לא קיימים דוחות המפרטים   36

את החייבים באחוזים מסך 

חיובי ההורים באגרות 

  .החינוך

  

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 

/ העירייה
הנהלת 
 העירייה

 –נוך מחלקת חי
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

לא  2011
 רלוונטי

עודפי כספים מאגרות חינוך   37

הועברו , ₪  100,000בסך 

בהחלטת ועד ההורים לביצוע 

, שיפוצים שונים בבית הספר

זאת ללא כל אומדן תקציבי 

  .לעלות השיפוצים

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "מישחל"ספר 

הפסקת  2011
  מעקב

 

לאחר החלטת ועד ההורים   38

להעביר כספי אגרות למטרות 

לא היה כל דיווח או , שיפוצים

דוח בקרה אשר בדק באם 

הכסף הועבר ליעדו ובדיוק 

  .לשם מה שימש

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

הפסקת  2011
  מעקב

 

פר אינו מכין דוחות בית הס  39

מעולם לא , כספיים שנתיים

נדרש לכך על ידי העירייה או 

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –ינוך מחלקת ח
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 תוקן  2011
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 .על ידי משרד החינוך

בפועל אין כל בקרה כספית על 

אין דוחות כספיים , בתי הספר

מבוקרים ואין כל דוחות 

בקרה וניטור תקופתיים 

המועברים למחלקת החינוך 

  .בעירייה

  

בית הספר לא מנהל ספירת   40

תוך , מלאי בכל סוף שנה 

השוואה לרשימת האינוונטר 

דבר שיכול . הקיימת בעירייה

  .להביא לאובדן ציוד

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

  תוקן 2011

ל כל רישום ומעקב לא מנוה  41

אחר משיכות מוצרים 

מהמלאי המשרדי שנקנה 

  .בתחילת כל שנת לימודים

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 לא תוקן 2011

לא קיים נתיב מסמכים ממנו   42

, ניתן להבין מי הזמין סחורה

ומי קיבל אותה בפועל 

  .ברכישות מקופה קטנה

מחלקת 
/ חינוך 

גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 "חלמיש"ספר 

 תוקן 2011

למרות התחייבות העירייה   43

, בהסכם מול רשות העתיקות

לבטח את כל העתיקות 

ביטוח , המפורטות ברשימה

שהרשות תהיה מוטבה יחידה 

לא נרכש ביטוח כלל ולא , בו

נדרש מהשוכר לקיים ביטוח 

  . התצוגה כאמור על

ל "מנכ
 העירייה

חברה כלכלית 
 –מ "ערד בע

 מרכז מבקרים

 לא תוקן 2011

למרות התחייבות העירייה   44

בהסכם מול רשות העתיקות 

לשמירת  העתיקות על חשבון 

העירייה מכל פגע ולהצגת 

העתיקות בתנאי תצוגה 

אופטימליים מבחינת 

, תאורה, לחות, טמפרטורה

 אין כל גורם, כנים והתקנים

ל "מנכ
 העירייה

חברה כלכלית 
 –מ "ערד בע

 מרכז מבקרים

 לא תוקן 2011
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ל המבצע "מהעירייה או מהחכ

בדיקות מאמתות לאופן 

  .תחזוקת העתיקות

למרות המוגדר בהסכם מול   45

העירייה , רשות העתיקות

אינה מגישה בקשות להארכת 

זמן ההשאלה של העתיקות 

שפג זה מכבר בתאריך 

31/12/2009 .  

 ל"מנכ
 העירייה

חברה כלכלית 
 –מ "ערד בע

 מרכז מבקרים

 לא תוקן 2011

לא קיים כל גורם בעירייה או   46

ל אשר אחראי על "בחכ

הפריטים הארכיאולוגיים 

שנמסרו לעירייה בהסכם מול 

ל "המנכ. רשות העתיקות

החתום על החוזה מול רשות 

העתיקות לא משמש כבר 

ולמנהלת , בתפקידו 

ין כל ידע האינוונטר בעירייה א

  .לגבי רכוש זה 

ל "מנכ
 העירייה

חברה כלכלית 
 –מ "ערד בע

 מרכז מבקרים

 לא תוקן 2011

ברישומי רשם החברות   47

רשומה עדיין מועצה מקומית 

 99%כמחזיקה של , ערד

מהחברה הכלכלית לערד 

למרות שמועצה , מ"בע

מקומית ערד אינה קיימת 

  .יותר כישות משפטית

ל "מנכ
 ל"החכ

ית חברה כלכל
 –מ "ערד בע

 מרכז מבקרים

 לא תוקן 2011

 

  


