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  לכבוד 

  ראש עיריית ערד  – עו"ד ניסן בן חמו

  

, מבקר העירייה פועל מכוח פקודת העיריות 2016הריני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 

המגדירה את מעמדו, תפקידו, ודרכי עבודתו. בין שאר המטלות המוגדרות בפקודה נמנות גם 

  הפעולות הבאות : 

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

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לות עובדי העירייה.לבדוק את פעו  .ב

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

 ועקרונות יעילות וחיסכון.

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

  

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

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

  

  נושאי הביקורת הינם :

 על פי שיקול דעתו של המבקר.  .א

 על פי דרישת ראש הרשות לבדיקת עניין פלוני.  .ב

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

  

חשבון וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי שיטות ובהיקף שמצאתי לנכון בדיקת הרישומים ברשומות ה

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

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

  ת או אי סדרים אחרים במידה ויש כאלה.את כל הליקויים בבקרה הפנימי

  

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

הערכה זו צרכה להיעשות על  ,מלצותההמימוש ל הערכה של עלות מול תועלת לא בוצעההביקורת. 

  .האחראים בפקודת העיריות על תיקון הליקוייםידי 

  

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

מתייחסות לצדדים החיוביים של ביצוע העבודה. ברצוני להודות לכל הגורמים שעימם הייתי בקשר 

  על שיתוף הפעולה ועל העזרה.

  בכבוד רב,       

  מבקר העירייה רו"ח,  –שי אהרונוף 

   הציבור תלונותוהממונה על                                                  
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 רקע  –כללי  .1

  

, 2014חוק מוסר התשלומים של גופי המדינה כולל הרשויות המקומיות מקודם בכנסת כבר משנת 

אושר החוק בועדת השרים לענייני חקיקה והוא נתמך גם על ידי מרכז השלטון  2016במהלך שנת 

  המקומי. 

משמעות החוק היא כי העירייה תחויב בתאריכים קשיחים לתשלום לספקים ונותני שירותים, 

תשלום באיחור מהמועדים שנקבעו בחוק יגרור כאשר בזמנים קצרים מהנהוג היום ברוב הרשויות, 

  תשלומי ריבית. 

  

ותר על מכאן על גזברות העירייה להיערך בהתאם לקראת אישור החוק, ולנהל מערך שליטה הדוק י

  נושאי ניהול הספקים, החוזים והערבויות.

  

מאחר וכך, בחרתי לקיים ביקורת לבחינת מערך ניהול הספקים, החוזים, והערבויות בעירייה, נכון 

  , זאת על מנת לבחון את הנושאים שיש לשפר לקראת חקיקת חוק מוסר התשלומים.2016לשנת 

  

ינהל הכספי ברשות מקומית צריך לכלול את על פי המדריך לגזבר המבנה הפונקציאונלי של המ

  היחידות הבאות, כאשר הגזבר עומד בראש המערכת :

 גזברות. . 1

 תקציבים. . 2

 הנה"ח מרכזית. . 3

 חשבות. . 4

 יחידת הכנסות. . 5

 תשלומי שכר. . 6

 תכנון כלכלי. . 7

  נושאי משק נוספים (כגון רכש, ועדת מכרזים וכד'). . 8

  

תפקידיה אמורה לנהל את נושא  בעיריית ערד לא קיימת מחלקת חשבות נפרדת, שבין שאר

התשלום לספקים, ניהול החוזים והערבויות. הביקורת בחנה את עמידת העירייה בדינים השונים 

ובהנחיות משרד הפנים לניהול ורישום חשבונאי בתחומי החוזים והערבויות, כחלק ממערך הניטור 

  והפיקוח המלא שאמורה העירייה לנהל בנושא הספקים. 

  

ככלל נמצא כי קיים מערך הרשאות והפרדת תפקידים נאות, בנושא ניהול הספקים, אך נושא 

  הניטור ופיקוח העל נמצא חסר, כמו גם הרישום החשבונאי בתחומי החוזים והערבויות. 
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 מטרות הביקורת .2

 

 ביצוע רישום חשבונאי ותשלומים לספקים. -בחינת ניהול נושא הספקים  . 1

 מעקב ועדכונים. –ים בחינת ניהול ספר החוז . 2

 בחינת ניהול ופיקוח אחר ערבויות המתקבלות לטובת הרשות.  . 3

  

 

 היקף הביקורת .3

 

 בחינת מערך ניהול הספקים והתשלומים לספקים בעירייה.  . 1

 בחינת מוכנות העירייה לרפורמה המתוכננת בנושא תשלום לספקים. . 2

 בחינת ניהול נושא החוזים והערבויות בעירייה. . 3

 לא נכללו בהיקף הביקורת תפקידים אחרים של הנהלת החשבונות כגון :  . 4

 רישום הכנסות או הוצאות שאינן תשלומים לספקים וקבלנים.  .א

בנושא השוואת דוחות  2015הכנת דוחות כספיים (נבחן בדוח המבקר לשנת   .ב

 כספיים).

 ניהול שריונים בסעיפי התקציב.  .ג

 ם לדוגמא).עריכת התאמות שאינם ספקים וקבלנים (בנקי  .ד

 ניהול ספרי חו"ז בהתאם לתקנות מס הכנסה ומע"מ.  .ה

 ניהול מערך המלוות.  .ו

ביקורות במערך הנה"ח של בתי הספר המהווים חלק מהרשות המקומית (נבחן   .ז

 בנושא ניהול עצמי בבתי הספר). 2012בדוח המבקר לשנת 

 לא נכללו בהיקף הביקורת תפקידים אחרים של החשבות בגזברות כגון : . 5

 תזרים מזומנים. הכנת  .א

 מעקב אחר קופות ובנקים.  .ב

 ביצוע תשלומים שאינם לקבלנים או לספקים כגון שכר, פירעון מלוות וכד'.  .ג

 ניהול השקעות העירייה.  .ד
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 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

  

  הביקורת כללה בין השאר סקירת המסמכים הבאים :

 מסכי מערכת הנהלת החשבונות הממוחשבת של העירייה.  . 1

 .2010-2015כספיים לשנים  דוחות . 2

סקירת המדריך לגזבר ברשויות המקומיות בהוצאת איגוד הגזברים ברשויות המקומיות  . 3

 בישראל.

 סקירת אוגדן הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות. . 4

  ראיונות עם : . 5

 גזברית העירייה. –גברת רינה יוסף   .א

 סגנית הגזברית. –גברת ימית לוי   .ב

 מנהלת מחלקת החשבונות בעירייה. -ת עזרא גברת שרי  .ג

מנהלת לשכת הגזברית ואחראית על נושא החוזים  –גברת מרטין פיירשטיין   .ד

 והערבויות בעירייה.

 מנהלת מחלקת המחשוב בעירייה. –גברת אירית  כהן   .ה

 עובדות מחלקת הרכש.  .ו

 עובדות מחלקת הנהלת החשבונות.  .ז
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 עיקרי הממצאים .5

  

  בחינת ניהול נושא הספקים. - 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : בניגוד למוגדר במדריך לגזבר לגבי מבנה פונקציאונלי של המינהל הכספי ברשות . 1א.

 מקומית, לא קיימת בעירייה יחידת חשבות וכן יחידת תכנון כלכלי.

תגובת המבוקר: עבודות הנדרשות לביצוע על ידי יחידת החשבות, מתבצעות כיום בפועל 

  הנה"ח וגזברות.ע"י מחלקת 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. מטרת 

  החשבות היא בין השאר לפקח ולנטר את פעולות הגזברות והנהלת החשבונות. 

  

ממצא : חלק מתפקיד מנהל החשבונות הראשי באוגדן העיסוקים של משרד הפנים מוגדר . 2א.

נים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות כוידוא אישור חשבונות קבל

 ולחוזים של הרשות. 

  אין הגדרה מפורטת בעירייה למילוי משימה זו.  

עת הביקורת הסתמכות על חתימות מנהלי המחלקות, המאשרים את קבלת דל

המוצר/השירות, ובקרה כללית שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה 

  חסרות, ואינן ממלאות אחר הגדרת התפקיד לעיל. המאושרת, הינן בקרות

תגובת מבוקר: הנה"ח בודקים שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה. יש לציין 

שסכום ההזמנה משקף את גודל ההתקשרות עם הספק. המדובר בבדיקה חשבונאית 

  כספית גרידא.

ית כגון כתב אין באפשרות מחלקת הנה"ח לבקר את ההיבטים המקצועיים בחשבונ

כמויות או קבלת שירות כלשהו או ביצוע תכנון כנדרש ע"י מתכננים ואדריכלים. נושא זה 

אמור להיות מבוקר ע"י מנהל המחלקה. מחלקת הנה"ח מוודאה שמקבל השירות חתום 

  ואישר את החשבונית.

יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה של מנהל 

  .המחלקה

להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת התקשרות עם חברה חיצונית 

  המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא. 

  

ממצא : נמצא כי המערכת הממוחשבת של העירייה לא שומרת היסטוריה של שינויים . 3א.

עילה מאחר ומאפשר הקמת ספק י הספקים, הדבר יכול לשמש כפתח למבכרטיס

 פיקטיבי, או שינוי חשבון בנק ללא עקבות במערכת.
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ממצא : נמצא כי ברשימת המורשים לעדכן את כרטיס הספקים במערכת העירייה נכללו . 4א.

מבחינת בעלי תפקידים שאסור שתהיה להם גישה כזו, מבחינת הפרדת תפקידים נאותה ו

 החלטת הגזברות בנושא המורשים.

 

ממצא : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא מגדיר לוחות זמנים ומכאן יהפוך . 5א.

לפחות רלוונטי עם אישור חוק מוסר התשלומים, המחייב את העירייה לעמוד בלוחות 

 זמנים קשיחים בתשלומים לספקים.

  ותתוסף התייחסות לנושאים הבאים: נוהל תשלום לספקים יעודכןר: תגובת המבוק

  יוגדרו לוחות זמנים לאישור ותשלום חשבונית –חוק מוסר התשלומים  -

חוזים בשנה מול החשבוניות שאושרו לתשלום  2תתבצע בדיקת עומק מדגמית של לפחות  -

  בגינם.

תתבצע בדיקה תקופתית של הוראת התשלום מול ההזמנות שאושרו לאימות הסכומים  -

 ובקרה על זהות החותם כמורשה חתימה. שאושרו

  

ממצא : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא כולל הגדרה של הפקת דוחות ניטור . 6א.

 ובקרה תקופתיים, לזיהוי חריגים ותקלות בתשלומים.

 

ממצא : לא קיימת כל בקרה מדגמית על אישור התשלומים של מנהלי המחלקות כך נמצאו . 7א.

  מספר חריגים כגון : 

  פרויקט ללא כל אישור מוקדם.בהוצאות נוספות אישור   .א

, או על אישור קבלת השירות ללא הבנה אמיתית לגבי מה התקבל ת מנהלחתימ  .ב

  ם בחוזה מול העירייה.בדיקה האם כלל השירותים עליהם נדרש התשלום, נכללי

חתימה על אישור תשלום חשבונית ללא בדיקת תעריף בהתאם לחוזה מסגרת   .ג

 שנתי/רב שנתי.

 

  

  

  מעקב ועדכונים. –בחינת ניהול ספר החוזים  - 2מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : לא קיים תיעוד מסודר ומתוארך לבדיקת שלמות המסמכים והאישורים בנושא . 8א.

 מבצעת מנהלת לשכת הגזברית.החוזים, שאותו 

תגובת המבוקר: כל המסמכים הנדרשים (אישור קיום ביטוחים, ערבות, הקצאה, אישור 

רשימת תיוג. תבוצע רשימת  –יועץ משפטי) נמצאים בכל חוזה וחוזה. אין מסמך אחד מרכז 

  תיוג, שתצורף למסמכי החוזה.

 ותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא ס
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ממצא : בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות . 9א.

שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא מנוהלים ברישומי העזר 

 של העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

זמני ותנאי התשלום) . נפנה תגובת המבוקר: חסרים שני שדות (אופן חישוב הצמדה ו

  למחשוב למורך הוספת השדות.

  

  

  

  בחינת ניהול ופיקוח אחר ערבויות המתקבלות לטובת הרשות. - 3מטרת ביקורת מספר 

  

אינו מוסדר בעיריית ערד, לא ₪)  160,000-ממצא : נושא הערבויות בהליך רכש (עד כ. 10א.

מחלקת הרכש לא דורשת ערבויות קיימת הגדרה האם יש לדרוש ערבות מהספק, בפועל 

 כלל.

 

ממצא : בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות . 11א.

שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא מנוהלים ברישומי העזר 

 של העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

ל באקסל. באקסל יש את כל השדות הנדרשים. נפעל תגובת המבוקר: קובץ המעקב מנוה

  עם מחלקת מחשוב לשיפור הדוח בקונטרה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל 

 אינו רלוונטי לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.

  

  
ספר ערבויות לחוזה (נניח ממצא : מערכת רישומי העזר בעירייה לא מסוגלת לקשר מ. 13א.

בהחלפת ערבות מכרז בערבות ביצוע). מכאן הערבות המוגדרת במערכת אינה רלוונטית 

 במקרים רבים לחוזה המקושר. 

 תגובת מבוקר: הדוח מנוהל באקסל. נפעל לשיפור הדוח בקונטרה .

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל 

 אינו רלוונטי לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.
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 פרוט הממצאים .6

  

 – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  בחינת ניהול נושא הספקים בעירייה.

 

  כללי 6.1.1

  

מחלקת הגזברות בעירייה אחראית   -מתוך המדריך לגזבר של איגוד הגזברים ברשויות המקומיות 

  הגזברות בנושאים הבאים :על כל המינהל הכספי בעירייה, בין השאר עוסקת  

 ניהול משאבי הרשות בהתאם לדין.  .א

 תכנון ואישור תקציב הרשות.  .ב

קיום מעקב אחר ביצוע התקציב בפועל תוך בחינת מימוש ההכנסות ומניעת   .ג

 חריגות בהוצאות.

 הנהלת החשבונות והכנת דוחות כספיים של העירייה.  .ד

 סיוע בהכנת מכרזים.  .ה

 טיפול בנושא ביטוחי העירייה.  .ו

 ול ספר חוזים.ניה  .ז

 ניהול ופיקוח על ערבויות שהתקבלו בעירייה.   .ח

 סיוע לראש העירייה בהכנת תגובות על דוחות הביקורת השונים.  .ט

  

  העירייה הינה תאגיד משפטי , מורשי החתימה בעירייה על פי החוק הם :

 ראש הרשות. . 1

 גזבר הרשות. . 2

  

כל חוזה או התחייבות, או תעודה אחרת, שיש בהם התחייבות כספית מטעם הרשות, כל פקודת 

תשלום או שובר תשלום או שיק לחובת קופת הרשות, יהיו חתומים על ידי ראש הרשות והגזבר או 

  המוסמכים על ידם. 

  

  מגדיר : היתשלומים מקופת העירי -פקודת העיריות [נוסח חדש] ל 190סעיף  

ה מתחייבת בהן כדין לפי הוראות הפקודה או כל דין אחר, וכן כל סכום אחר יכל ההוצאות שהעירי 

יה וישולמו מתוכה, ובלבד שלא ישולם מקופת יהמגיע ממנה כדין, ייזקפו לחובת קופת העיר

יה שום תשלום אלא אם הורשה על ידי התקציב השוטף או הורשה במיוחד על ידי המועצה יהעיר

  של הממונה.     באישורו 
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  מגדיר :חתימה על מסמכים מסוימים  - פקודת העיריות [נוסח חדש] ל 203סעיף 

התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של -חוזה, כתב  )א(

פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם 

יה ייה, ראש העיריה, בצד חותמת העיריוה אלא אם חתמו עליה בשם העירייה, לא יחייביהעיר

 והגזבר; 

) הגזבר לא יחתום על התחייבות כספית כאמור בסעיף קטן (א), ובכלל זה התחייבות 1(א

  יה, אלא אם כן נוכח כי התקיימו כל אלה: יכאמור בשל מינוי אדם לעובד העיר

  ן מתן ההתחייבות; ילפי כל דין לעני ) התקיימו ההוראות וההליכים הדרושים1(

  יה לאותה שנת כספים; י) ההתחייבות מתוקצבת בתקציב העיר2(

ג, בתקציב 140) אין בהתחייבות כדי להביא ליצירת גירעון שוטף כהגדרתו בסעיף 3(

  יה. יהעיר

(ב) לגבי התחייבות כספית שהיא בתחומי סכום שנקבע בתקנות, רשאי הגזבר להסמיך עובד 

יה הכפוף לו להשתמש בסמכויותיו לפי סעיף זה. אין בהסמכה כאמור כדי לשחרר את יהעיר

  הגזבר מחובותיו ומאחריותו לפי כל דין.   

  

  

החשבות, במסגרת גזברות העירייה אחראית  בין השאר על ביצוע תשלומים לספקים וקבלנים, 

  נושא פרק ביקורת זה עוסק בביצוע תשלומים לספקים וקבלים.

  

מהעיריות  40%-, יותר מ2014קר התאחדות בוני הארץ (התאחדות הקבלנים לשעבר), משנת לפי ס

הוא איחור של יותר משלושה חודשים מהתאריך שהוגדר  30% -משלמות לקבלנים באיחור, כאשר כ

  בחוזה מול העיריות.

  

לא עברה הצעת חוק בנושא הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה, מטרת החוק  2014בשנת 

יום, כאשר כל  45הייתה לקבוע מועדי תשלום לספקים שיחולו על כל גופי השלטון ולכל המאוחר 

חריגה תחויב בתשלום ריבית, טענת השלטון המקומי הייתה כי הרשויות ובכללן העיריות יוכלו 

  להקדים את התשלומים ככל שתשלומי המדינה יועברו לעיריות באופן זהה שהן נדרשות לעמוד בו. 

   

קודם בכנסת ישראל חוק מוסר התשלומים לעסקים (נכון לתאריך סיום הביקורת החוק  2016נת בש

טרם עבר בקריאה שלישית, אך כבר קיבל את אישור הממשלה וועדת השרים לענייני חקיקה וכן 

את תמיכת מרכז השלטון המקומי), ככל שהחוק יעבור על יהיה על גזברות העירייה להיערך 

  העביר את התשלומים לספקים במועד כפי שיקבע בחוק.בהתאם, על מנת ל

  

  

  

  

  : הסוכנות לעסקים קטנים ובינונייםמתוך הודעה לעיתונות של דוברות 
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עד כה לא היו כללים המסדירים את מועדי התשלום במשק, ורק עסקאות שמבצעת הממשלה, 

ימי אשראי (בהתאם למועד הגשת  24-45מוסדרות בהוראת תכ"מ הקובעת פרקי זמן של 

  החשבונית). 

, תאגידים סטטוטוריים וחברות ממשלתיות, אינם בהם רשויות מקומיותגופים ציבוריים אחרים, 

מנים כלשהו לביצוע התשלום, וקיימת שונות במספר ימי האשראי בפועל בין מוסדות נתונים בסד ז

 .120ושוטף+ 90המדינה השונים שיכולים להגיע גם לשוטף+

מיותר לציין כי פרקטיקה של דחיית תשלומים מקשה במיוחד על עסקים קטנים ובינוניים, החסרים 

ם עד לקבלת התשלום. הם נאלצים לשאת את היכולת והחוסן הפיננסי להמתין פרקי זמן ממושכי

 .בנטל ממוני כבד, ולחפש אחר מקורות מימון חלופיים עד לקבלת התמורה

  

  מטרת החוק היא לקבוע מועדי תשלום קשיחים וקרובים יותר מהקיים כיום. 

  

  

הערת המבוקר: אבקש לציין כי חוק מוסר תשלומים אמור להתייחס גם למוסר התשלומים של 

ה לרשויות. ככל שמשרדי הממשלה יעבירו לרשויות את הכספים במועד, לא תהיה משרדי הממשל

  מניעה מבחינת הרשות לבצע תשלום במועד.
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 מבנה ארגוני 6.1.2

  

 מחלקת הגזברות מבנה ארגוני בעירייה : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

על פי המדריך לגזבר המבנה הפונקציאונלי של המינהל הכספי ברשות מקומית צריך לכלול את 

  היחידות הבאות, כאשר הגזבר עומד בראש המערכת :

 גזברות. . 1

 תקציבים. . 2

 הנה"ח מרכזית. . 3

 חשבות. . 4

 הכנסות.יחידת  . 5

 תשלומי שכר. . 6

 תכנון כלכלי. . 7

  נושאי משק נוספים (כגון רכש, ועדת מכרזים וכד'). . 8

  

  

ממצא : בניגוד למוגדר במדריך לגזבר לגבי מבנה פונקציאונלי של המינהל הכספי ברשות  - 

 מקומית, לא קיימת בעירייה יחידת חשבות וכן יחידת תכנון כלכלי.

על ידי יחידת החשבות, מתבצעות כיום בפועל תגובת המבוקר: עבודות הנדרשות לביצוע 

  ע"י מחלקת הנה"ח וגזברות.

 גזברית

 מנהלת לשכה
  סגנית

 גזברית

מחלקת 

הנהלת 

 חשבונות

מחלקת 

 גבייה

מחלקת 

 מחשוב

מחלקת 

 רכש

אחראית 

 ביטוחים

אחראית 

 תב"רים
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. מטרת 

  החשבות היא בין השאר לפקח ולנטר את פעולות הגזברות והנהלת החשבונות. 

 

מסגרת החשבות, על מנת המלצה : מומלץ להגדיר מערך חשבות ויחידת תכנון כלכלי ב  - 

לקיים הפרדת תפקידים ופיקוח ראויים. וכן על מנת לקדם באופן מקצועי את חזון ראש 

 העירייה לעצמאות תקציבית. 

  
  

  

כאמור נושא הביקורת של פרק זה הוא ניהול הספקים בעירייה , על פי המדריך לגזבר יחידת 

   החשבות בגזברות אחראית בין היתר על הפעולות הבאות :

 הכנת תזרים מזומנים שבועי, חודשי, תלת חודשי וכד'. •

 מעקב אחר יתרות קופה ובנקים מדי יום. •

 איתור מקורות מימון לסגירת ההתאמה של תזרים מזומנים. •

 ביצוע תשלומים לספקים וקבלנים. •

 קיזוז חובות ארנונה ומים מספקים וקבלנים. •

פרעון מלוות, מוסדות, ביצוע תשלומים שאינם לספקים וקבלנים (כגון : שכר,  •

 השתתפויות).

 ניהול פיקוח ומעקב אחר קופות המשנה והקופות הקטנות. •

 קיום פיקוח על טפסים בעלי ערך כספי. •

ניהול חשבונות השקעות כספים פנויים וניהול תיקים לכל השקעה לפי הנחיות  •

 ומדיניות ההנהלה והגזבר.

 ניהול ספר חוזים. •

 בלות לטובת הרשות.ניהול ופיקוח אחר ערבויות שמתק •

  

  (במודגש נושאי הביקורת של דוח זה).
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 תהליך תשלומים לספקים וקבלנים 6.1.3

  

  הנחיות להנהלת חשבונות 

על פי הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שהוציא האגף לביקורת ברשויות 

והקבלנים בשני מישורים המקומיות, במשרד הפנים, קיימת התייחסות לנושא חשבונות הספקים 

:  

 החשבונות המאזניים.   -מישור הדוח הכספי   .א

 משימות הנהלת החשבונות ברשות המקומית. –מישור ניהול החשבונות   .ב

  

  במישור החשבונות המאזניים נקבע כי :

כל הוצאה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל תיזקף לחובת הסעיף התקציבי  •

 המתאים.

 במערכת החשבונות חשבון נפרד. לכל זכאי (מוטב) ינוהל •

ספקים, קבלנים ונותני  –חשבונות הזכאים ימוינו לפי קבוצות שאחת מהן היא  •

 שירותים.

בסוף שנת הכספים, לקראת הכנת הדו"ח הכספי, חייב הגזבר לבדוק בדיקה קפדנית  •

ועניינית אם היתרות בחשבונות הזכאים ובמיוחד את החשבונות שלא הייתה בהם כל 

 במשך שנת הדוח.תנועה 

חשבונות עם יתרות זכות שנשארו ללא תנועה במשך שנים אחדות, ואין הוכחה מספקת  •

תקבולים לא רגילים  –לנכונות היתרה, יש לסגור על ידי העברת היתרה לזכות חשבון 

 החזר הוצאות שנים קודמות. –

  

יתרות ללא תנועה, או לא נמצאו חריגים כגון,  2016בסקירת חשבונות הספקים הזכאים לסוף שנת 

יתרות עם חוב שלא שולם בהתאם לתנאי התשלום, שלא היה קיים לגביהם הסבר מתאים לגבי 

  החריגה. 

  

ניהול ספר חייבים וזכאים, בהתאם לתקנות ולהנחיות לניהול חשבונות  –במישור ניהול החשבונות 

  נקבע כי :

ות אופי דומה לדוגמא הרשות תנהל ספר חייבים וזכאים בקבוצות ובתת קבוצות בעל •

 ספקים וקבלנים בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל.

הרשות תמנה אחראי לרישום וסקירת כל קבוצה מדי חודש, כך שהוא יכיר וידע ממה  •

 מורכבת כל יתרה ובמקרה של חריגים, יתריע במועד לממונה עליו.

 בניית קובץ ספקים וקבלנים.  •
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בדיקות המתוארות, היא של מנהלת החשבונות הראשית, אשר האחריות לביצוע ה ית ערדבעירי

בבדיקת הביקורת הפגינה בקיאות בחובות החריגים. יתרות כל הזכאים נבדקות פעמיים בחודש 

  לפני כל העברת מס"ב. 

  

  

  על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים שני תפקידים עוסקים בתשלום לספקים :

 מנהל חשבונות ראשי. . 1

 תשלום.פקיד הוראות  . 2

  

  

  הגדרה לפי אוגדן עיסוקים חדש –מנהל חשבונות ראשי 

  ייעוד :

  ניהול מערכת הנהלת החשבונות ברשות המקומית.

  

  תחומי אחריות :

 ניהול מערכת הרישום החשבונאי. . 1

 הפקת דוחות כספיים. . 2

 ייעוץ, בקרה ופיקוח בנושאים כספיים וחשבונאיים. . 3

  

  כנגזר מתחומי האחריות, כולל בין השאר :פירוט הביצועים והמשימות העיקריות, 

 פיקוח על ניהול ספרי החייבים והזכאים בהתאם להוראות הדין הקיים ולהנחיות. . 1

וידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות ולחוזים  . 2

 של הרשות.

  

  

  1991הגדרה לפי אוגדן העיסוקים משנת  –מנהל חשבונות ראשי 

  וט מטלות עיקריות כולל בין השאר : פיר

מבקר רישום פקודות יומן ופקודות תשלום (לספקים ולנותני שירות) וקביעת תאריך  . 1

 התשלום.

אחראי לבדיקת חשבונות ספקים שתקבלו מיחידות שונות ברשות המקומית שקיבלו  . 2

שירותים, ולאישור חשבונות הספקים, בהתאם להסכם שנערך עמם, ורק לאחר שקיבל 

אישור בכתב בחתימת מנהל המחלקה הנוגעת בדבר, שהסחורה סופקה בהתאם לכמויות 

ולמפרט שבהזמנה ו/או שהעבודה בוצעה בהתאם למפרטי החוזה ותוך עמידה בלוחות 

 הזמנים המפורט בו.
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אחראי לביצוע תשלומים לספקים/קבלנים בהתאם לתנאי התשלום שנקבעו, ורק לאחר  . 3

 .אישור בכתב של מנהל המחלקה

אחראי לביצוע שוטף של השוואת המחירים הנתבעים מהרשות המקומית בגין אספקת  . 4

ציוד, חומרים וכו' ו/או עבודות שבוצעו עבורה לבין אלה המומלצים על ידי החברה למשק 

  וכלכלה של השלטון המקומי.

  

  1991הגדרה לפי אוגדן העיסוקים משנת  –פקיד הוראות תשלום 

  מטרת העיסוק :

ייבויות של הרשות המקומית כלפי ספקים, קבלנים ונותני שירותים לרשות המקומית, עמידה בהתח

בהתאם להסכמים שנחתמו עימם ובתנאי שאלו יעמדו בתנאי ההתקשרות/הסכם (עמידה בלוח 

  זמנים, איכות השירות/העבודה וכד').

  

  מטלות ותחומי אחריות עיקריים :

ותים לרשות המקומית ורישומם בהתאם בספרי ביצוע תשלומים לקבלנים, לספקים ולנותני שיר

  הנהלת החשבונות של הרשות המקומית.

  

  כולל בין השאר : –פירוט מטלות עיקריות 

אחראי לביצוע תשלומים לקבלנים, לספקים ולנותני שירותים לרשות המקומית לפי תנאי  . 1

על ידי  התשלום (המפורטים בחוזה ובפקודות העבודה) ולפי חשבוניות ספקים, שמאושרות

 מנהלי היחידות השונות ברשות המקומית.

מכין פקודות לתשלום לספקים/קבלנים על פי חשבון, המאושר על ידי מנהלי היחידות   . 2

ברשות המקומית בהתאם לתנאי התשלום בחוזה, ומבצע קיזוזים כגון מע"מ, מס כהנסה, 

 הפרשות לקרנות (אם מתחייב מהחוזה) וכד'.

 ס במקור ומע"מ בהתאם לשם הקבלן/ספק. רושם אישורים של ניכוי מ . 3

  

ממצא : חלק מתפקיד מנהל החשבונות הראשי באוגדן העיסוקים של משרד הפנים מוגדר  - 

כוידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, להתקשרויות 

 ולחוזים של הרשות. 

  אין הגדרה מפורטת בעירייה למילוי משימה זו. 

הסתמכות על חתימות מנהלי המחלקות, המאשרים את קבלת לדעת הביקורת 

המוצר/השירות, ובקרה כללית שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה 

  המאושרת, הינן בקרות חסרות, ואינן ממלאות אחר הגדרת התפקיד לעיל.

תגובת מבוקר: הנה"ח בודקים שסכום החשבונית אינו עולה על סכום ההזמנה. יש לציין 

כום ההזמנה משקף את גודל ההתקשרות עם הספק. המדובר בבדיקה חשבונאית כספית שס

  גרידא.
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אין באפשרות מחלקת הנה"ח לבקר את ההיבטים המקצועיים בחשבונית כגון כתב כמויות 

או קבלת שירות כלשהו או ביצוע תכנון כנדרש ע"י מתכננים ואדריכלים. נושא זה אמור 

ה. מחלקת הנה"ח מוודאה שמקבל השירות חתום ואישר להיות מבוקר ע"י מנהל המחלק

  את החשבונית.

  יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה של מנהל המחלקה.

להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת התקשרות עם חברה חיצונית 

  המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.  התייחסות הביקורת

 

 

המלצה : מומלץ לפרוט לפרטים, את אחריות מנהל החשבונות הראשי המוגדרת באוגדן  - 

העיסוקים של משרד הפנים לוידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה 

  להסכמים, להתקשרויות ולחוזים של הרשות.
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  עיריית ערד -ם ספקיםתהליך העבודה ע
  

  . הקדמה 1  .א

העבודה עם ספקים בעירייה היא האמצעי של העירייה להוציא לפועל פעולות שאינה יכולה לבצע 

עצמאית, וכן האמצעי לקבלת סחורה הנדרשת לה למילוי תפקידה. הספקים הינם גורם חיצוני, 

  מכאן שבהזמנתם ובהתקשרות מולם יש לשמור על שקיפות, אחידות ושוויון. 

ה רחבת היקף ותדירותה רבה, היא למעשה מאפשרת לעירייה לתת עבודת העירייה עם ספקים הינ

שירותים לתושביה ולדאוג לרווחתם ואיכות חייהם. על כן, יש צורך ביצירת תהליך יעיל ומהיר ככל 

הניתן. בכדי לעשות זאת, ישנם מספר אמצעים לעבודה עם ספקים; מכרזים, החברה למשק 

  מחלקת הרכש.וכלכלה, הצעות מחיר שנתיות, ועדת רכש ו

  

אולם לצד השאיפה לתהליך יעיל ומהיר בעבודה עם ספקים, עומדת העובדה כי בתהליך זה מעבירה 

העירייה סכומי כסף בהיקפים גדולים על בסיס יומיומי. מכאן שיש לבצע בקרה וחסמים על מנת 

  להבטיח את התנהלותה התקינה של העירייה.

  

  רייהסוגי התקשרויות עם הספקים והקבלנים בעי  .ב

  בעירייה סוגים שונים של תהליכים בהתאם לדין :

 בנושא מחלקת הרכש). 2015במסגרת מחלקת הרכש (ראה דוח מבקר העירייה לשנת  . 1

 באמצעות הליך הצעות מחיר.₪.  160,000 -סכומים של עד כ

 במסגרת הליך של מכרז פומבי. . 2

 (אין בעירייה הליך של מכרז זוטא).₪  160,000 -סכומים שמעל כ

  במסגרת פטור ממכרז. . 3

  

  

בסיום כל תהליך התקשרות מונפקת הזמנת עבודה מהמערכת הממוחשבת של העירייה (מערכת 

"הקונטרה"), שהיא המערכת הממוחשבת המרכזית של העירייה שאותה העירייה פיתחה באופן 

  עצמאי (אין בארץ ערים נוספות המשתמשות במערכת).

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

21 

 

 ₪ 2500בסכום של עד תרשים זרימה של  עסקה   .ג

  
 

)חתימה ראשונה(מנהל מחלקה  -בקשה

)211מסך (דרישת רכש 

)חתימה שנייה(אישור מנהל מחלקה מבצעת 

)כולל חתימה, 2293מסך (תקציבאית  -התמחרות

)חתימה סופית(אישור מנהל מחלקה  -מעבר מדרישה להזמנה

)212מסך (הזמנת רכש 

)חתימה(מנהלת הרכש  -קבלת הצעות מספקים ובחירת הזוכה

)חתימה(ל העירייה "אישור מנכ

מחלקת הרכש -הודעה לספק הזוכה

ספק -הספקת הסחורה ושליחת חשבונית/ביצוע העבודה

מנהל  -ח"אישור חשבונית הספק והעברתה בצירוף ההזמנה להנה
)חתימה(מחלקה 

ח  "הנה -קליטת החשבונית במערכת

)חתימה(ח "מנהלת הנה -אישור החשבונית והעברת תשלום

ח"הנה -)131מסך (קים 'ב או צ"הכנת תשלומי מס

)חתימה(אישור הגזברית 

)חתימה(אישור ראש העיר 
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 ₪  2,500-10,000תרשים זרימה של עסקה בסכום של   .ד
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 ₪         10,000-161,000תרשים זרימה של עסקה בסכום של   .ה
  
  
  
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תהליך זהה

)212מסך (הזמנת רכש 

ועדת רכש  -קבלת הצעות מספקים ובחירת הזוכה

)מנהלת הרכש והנהלת החשבונות, ש"חתימת יועמ(

תהליך זהה

ל רשאי לאשר סופית את התהליך  "מנכ
)חתימה(במקום ראש העיר 
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 ₪  160,000תרשים זרימה של עסקה בסכום של מעל   .ו
  

  
  
  
  

 (עוקף ועדת רכש)₪  7,500תרשים זרימה של פעולת עקיפה להזמנה עד סכום של   .ז
  

  
  

מנהל מחלקה -הצעה למכרז

פרסום המכרז

ועדת מכרזים -ניהול המכרז וקביעת הזוכה

)חתימת ועדת המכרזים(סגירת המכרז 

)חתימת ראש העיר(אישור המכרז 

ח  "הנה -קבלת חשבונית עם מספר הקצאה וללא הזמנה

מסך  (וידוא אישור מנהל מחלקה והנהלת חשבונות 
ח  "הנה -)213

ח  "הנה -מעקב חוזים קשיח

תהליך זהה

קבלת הצעות מספקים ובחירת 
מנהלת הרכש במקום   -הזוכה

חתימת מנהלת  (ועדת הרכש 
)הרכש

)חתימה(אישור גזברית 

ל "אישור ראש העיר או מנכ
)חתימה(העירייה 
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(במקרים דחופים וחריגים, על ₪  160,000תרשים זרימה של הליך חירום עד לסכום של   .ח
 פי פקודת העיריות).

  

  
  

  
  
  

  תרשים זרימה של קבלת חשבונית מס מהספק לאחר ביצוע העסקה  .ט
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

תהליך זהה מזורז

  -קבלת הצעות מספקים ובחירת הזוכה
מנהלת הרכש במקום ועדת הרכש  

)חתימת מנהלת הרכש(

)חתימה(אישור ראש העיר 

ללא , תהליך זהה כולל תשלום לספק
חשבונית מס

מעקב אחר חשבונית ובירור מול הספק 
הנהלת חשבונות   -באשר לחשבונית המס

בדיקת החשבונית והזנה שלה בכרטיס  
הנהלת חשבונות -אב
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  תרשים זרימה של תשלום לספק לפני ביצוע העבודה או האספקה  .י
  

  
  

  

רוב מערכות הבקרה של העירייה מוטמעות בתוך תרשימי הזרימה המתוארים לעיל, וכוללות בין 

  השאר את הנושאים הבאים :

 מערך הרשאות של פתיחת כרטיס ספק למחלקת הנהלת החשבונות בלבד. . 1

אפשרות הוצאת הזמנה אך ורק באמצעות מחלקת הרכש וחיוב אישור ההזמנה מעבר  . 2

ה גם של התקציבאית, גם של מחלקת הרכש/ועדת הרכש, גם של למנהל המחלקה המזמינ

 גזברית העירייה וגם של מנכ"ל או ראש העירייה. 

 מכאן מונעים אפשרות של חיוב סעיפי תקציב שלא באחריות מנהל המחלקה המזמינה. . 3

 מכאן מונעים אישור הוצאה ללא תקצוב מתאים. . 4

צעות מחיר במחלקת הרכש או מכאן מונעים אישור עסקה ללא מקור מתאים (הליך ה . 5

 מכרז).

מכאן מונעים תשלומים שלא בהתאם להזמנה שהוצאה ונחתמה על ידי כל הגורמים  . 6

 הרלוונטיים.

מכאן מקיימים הפרדת תפקידים וממלאים אחר הדרישה בחוק לחתימת גזבר העירייה  . 7

  וראש העיר על כל מסמך כספי של העירייה (הזמנה, חוזה וכד').

  

תהליך זהה

מעבר מדרישה להזמנה

העברת הוראה לתשלום טרום ביצוע 
מנהלת הרכש או מנהלת   -ח"להנה

)במקרה של השתלמות(משאבי אנוש 

  -)131על פי מסך (ק מזדמן 'יצירת צ
ח  "הנה

  -הוראה למעקב אחר קבלת חשבונית
ח  "הנה

המשך תהליך זהה
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  הקונטרה הרשאות וכרטיס ספקמערכת 

  

במסגרת בחינת מערך ההרשאות ובקשת הביקורת להנפקת דוחות חריגים והיסטוריה של שינוי 

פרטי ספקים התברר כי המערכת הממוחשבת לא שומרת היסטוריה של שינויים בכרטיס הספק 

  ואין כל רישום לגבי זהות המשתמשים שביצעו פעולות בכרטיס. 

למעילות, לדוגמא בהקמת ספק פיקטיבי, או כאשר משנים את חשבון הבנק מכאן קיימת חשיפה 

  של ספק קיים לחשבון המועל, ולאחר העברת התשלום משנים חזרה לחשבון הבנק של הספק .

  

כמו כן נמצא כי לא קיים כל נוהל לניטור המשתמשים המורשים לשנות את הכרטיס, בבדיקת 

ייתה אמורה להיות להם גישה לנתוני הספקים, הביקורת נמצאו הרשאות למשתמשים שלא ה

בנוסף אין כל פיקוח מצד מחלקת הנהלת החשבונות על שינוי ההרשאות ואין כל בדיקה כי עובדים 

  שעזבו את המערכת, או שהחליפו תפקיד נגרעו מרשימת המורשים לעדכון הספק.

  

ל שינויים ממצא : נמצא כי המערכת הממוחשבת של העירייה לא שומרת היסטוריה ש - 

עילה מאחר ומאפשר הקמת ספק י הספקים, הדבר יכול לשמש כפתח למבכרטיס

 פיקטיבי, או שינוי חשבון בנק ללא עקבות במערכת.

 

המלצה : מומלץ להפוך את כרטיס הספק במערכת הממוחשבת, לכזה המאפשר שמירה  - 

הוצאת דוח של היסטוריית שינויים (מהות השינוי ויוזם השינוי), זאת על מנת לאפשר 

חריגים במקרה של שינויים לא מורשים. לחלופין יש לקיים מערכת ניטור ובקרה הדוקה 

על כרטיסים אלה (לדוגמא השוואת נתונים מול גרסת גיבוי ישנה, או הגדרת שתי חתימות 

 של עובדים שונים בפתיחת ספק במערכת).

 ן תוכנה.תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכו

 

ממצא : נמצא כי ברשימת המורשים לעדכן את כרטיס הספקים במערכת העירייה נכללו  - 

בעלי תפקידים שאסור שתהיה להם גישה כזו, מבחינת הפרדת תפקידים נאותה ומבחינת 

 החלטת הגזברות בנושא המורשים.

 

סי המלצה : מומלץ לקיים ניטור תקופתי על רשימות המורשים לבצע עדכונים בכרטי - 

הספקים במערכת הממוחשבת, על מנת למנוע מצב בו אנשים לא מורשים קיבלו 

 הרשאות.

 תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.
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ממצא : נמצא כי אין כל בקרה של מחלקת הנהלת החשבונות על ביטול הרשאות לעדכון  - 

כרטיסי הספק במערכת הממוחשבת של העירייה, לגבי עובדים שהחליפו תפקיד או 

 שהפסיקו לעבוד בעירייה. 

  

המלצה : מומלץ לקיים ניטור תקופתי על רשימות המורשים לבצע עדכונים בכרטיסי  - 

הממוחשבת, על מנת למנוע מצב בו לא בוטלו הרשאות לעובדים הספקים במערכת 

 שהחליפו תפקיד או שפרשו מהעירייה.

תגובת מבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה וכמו כן 

להוספת הדרישה לביטול הרשאות בטופס טיולים (יש לבחון קיום טופס טיולים בעת 

 החלפת תפקיד בתוך העירייה).

  

  

  

  

  מערך הנהלים העירוני בנושא 

  

בשנתיים האחרונות גובשו נהלים במחלקות הנהלת החשבונות והרכש, בין השאר חובר נוהל מספר 

  : הגשת חשבוניות והפקת המחאות, אשר עוסק בתחום התשלומים לספקים וקבלנים. 20-07

לזכאים (ספקים  מטרת הנוהל הינה קיום מבוקר של מערכת קליטת חשבוניות והפקת תשלומים

  ונותני שירותים) באמצעי התשלום הנהוגים בעיריית ערד. 

  הנוהל מגדיר בין השאר : 

מסמך חתום המסכם את תהליך הרכש וההתקשרות עם ספקי השירות והטובין של  -הזמנה 

  העירייה.

ום המוגש לעיריית ערד בתום ו/או במהלך מתן השירות ו/או לשך דרישת תמסמ –חשבונית 

  טובין. הספקת

  

  : 3.2סעיף 

בחשבוניות המתקבלות במחלקת הנהלת החשבונות יצוינו מספר ההזמנה ותנאי תשלום מיוחדים, 

החשבוניות תהיינה חתומות על ידי המורשים ותצורפנה תעודות המשלוח/קבלה של 

 הטובין/השירות.

  

  : 3.5סעיף 

לחשבונית שהתקבלה במחלקת הנהלת החשבונות עם כל האישורים החתימות והמסמכים 

  הנדרשים ולשם קליטתה תבצע הנהלת החשבונות את הפעולות הבאות : 

בדיקת התאמה להזמנת הטובין ו/או השירות הנמצא במערכת. במקרים בהם סכום   .א

הרלוונטית לצורך המשך ההזמנה גבוה מסכום החשבונית, תיערך בדיקה עם המחלקה 

 טיפול.
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 במעמד העתקת ההזמנה למערכת נוצרת חשבונית והחומרים נסרקים לתוכה.  .ב

 בקליטת החשבונית הממוחשבת מעודכנים פרטים רלוונטיים.  .ג

 החשבונית הממוחשבת תיבדק על ידי מנהל המחלקה ותחתם במערכת.  .ד

 מדי תקופה תוכן הוראת תשלום לחשבוניות החתומות במערכת.  .ה

 הוראות התשלום (התקופתיים) תיצור המחלקה קובץ מס"ב או המחאות לתשלום.מכל   .ו

 קובץ המס"ב ו/או ההמחאות לתשלום יועברו לחתימת מורשי החתימה.  .ז

לאחר סבב החתימות יוחזר קובץ המס"ב ו/או ההמחאות למחלקת הנהלת החשבונות   .ח

  להפרדת ניירות (הוראת התשלום) ולביצוע המס"ב ומשלוח ההמחאות. 

  

  אחריות הביצוע :

  מנהל ועובדי מחלקת הנהלת החשבונות. 

  

ממצא : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא מגדיר לוחות זמנים ומכאן יהפוך  - 

לפחות רלוונטי עם אישור חוק מוסר התשלומים, המחייב את העירייה לעמוד בלוחות 

 זמנים קשיחים בתשלומים לספקים.

  קים יעודכן ותתוסף התייחסות לנושאים הבאים:נוהל תשלום לספר: תגובת המבוק

  יוגדרו לוחות זמנים לאישור ותשלום חשבונית –חוק מוסר התשלומים  -

חוזים בשנה מול החשבוניות שאושרו לתשלום  2תתבצע בדיקת עומק מדגמית של לפחות  -

  בגינם.

מים תתבצע בדיקה תקופתית של הוראת התשלום מול ההזמנות שאושרו לאימות הסכו -

 שאושרו ובקרה על זהות החותם כמורשה חתימה.

 

המלצה : מומלץ לעדכן את נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, בהתאם לחוק מוסר  - 

 התשלומים המתגבש בנושא.

 

ממצא : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, לא כולל הגדרה של הפקת דוחות ניטור  - 

 בתשלומים.ובקרה תקופתיים, לזיהוי חריגים ותקלות 

 

 המלצה : מומלץ להרחיב את הנוהל ולקבוע הפקת דוחות ניטור ובקרה תקופתיים. - 

 

ממצא : נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות לא מועבר לעובדים החדשים במערך  - 

 הנהלת החשבונות, תהליך העבודה מועבר בחפיפה.

 

שים, מעבר המלצה : מומלץ לכלול את הנוהל המעודכן, כחלק מהכשרת העובדים החד - 

  לחפיפה המועברת על ידי עובדים ותיקים.
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 תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.

  

  

  

  מתוך המדריך לגזבר המגדיר תפקידי החשבות 

  

  המלצות שונות בקשר לתשלומים :

ס על : יש לשמור על ערנות בביצוע תשלומים לגורמי חוץ, כך שהבסיס לתשלום יהיה מבוס  .א

תעודות משלוח של גורם החוץ, תעודות כניסה ואישור קבלה על ידי הגורמים המוסמכים, 

 צרוף ההזמנה המקורית שנשלחה לגורם החוץ, קבלת חשבונית (מקור) ובדיקתה.

 חשבונות המוגשים על סמך חוזים יבדקו לפי החוזה וכתב הכמויות המקורי.  .ב

והזכאים בהנהלת החשבונות ולוודא שלא בוצעו יש לסקור מדי חודש את מצבת החייבים   .ג

 תשלומים כפולים.

יש להביא לידיעת מנהלי האגפים (בתאום ראש הרשות) את מדינות התשלומים לאור הנסיבות   .ד

הייחודיות בהן נמצאת אותה רשות מקומית כדי להשיג שיתוף פעולה והבנה לבעיות תזרים 

 המזומנים מחד ולצרכי הרשות מאידך.

לפני ביצוע התשלום כי אכן קוזזו מקדמות, חובות ארנונה, מים וכד' (על פי סעיף יש לבדוק   .ה

 לחוק החוזים).  61

יש לערוך התאמות שוטפות עם הספקים והקבלנים הגדולים, וכן לקיים מעקב אחר יתרות   .ו

בספר החו"ז כדי לוודא שהיתרות מורכבות מחשבוניות ורישומים אחרונים בלבד ובמקרים 

 קיים ברור.חריגים יש ל

יש להימנע שמבצעי התשלומים יטפלו גם בהתאמות הבנקים (כדי למנוע ליקויים במבדק   .ז

  הפנימי).

  

ממצא : רוב הבקרות בביצוע תשלומים לגורמי חוץ בעירייה, מובנים במערכת המחשוב,  - 

בהרשאות וחתימות בתהליך הקמת הזמנה, ואישור חשבונית. לא קיימות בקרות כוללות 

 התהליכים והתשלומים, על מנת לזהות חריגות או מגמות.על כלל 

 

המלצה : מומלץ לבנות מספר דוחות במערכת הממוחשבת על מנת לנטר את כלל  - 

 התשלומים לספקים במערכת, ועל מנת לזהות מגמות שונות כגון : 

הפרש זמנים בין תאריך החשבונית לתשלום בפועל (לזיהוי סיבת העיכוב, על מנת  -

  חוק מוסר התשלומים החדש).להיערך ל

תגובת המבוקר: פעמיים בחודש נערך דוח הממפה את כל הספקים שאמורים לקבל כספים 

לשם קבלת החלטה בדבר תשלום הכספים לספק. בכל נקודת זמן העירייה מודעת לעיכוב 

  הכספים. כשיכנס לתוקף חוק מוסר תשלומים, ההתקשרויות יותאמו לחוק.
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(לזיהוי מחלקות   לום בפועל גבוה מההזמנה המקוריתרשימת המקרים בהם התש - 

  בעיתיות בנושא, או ספקים בעייתיים).

תשלומים בשנה קלנדרית (לזיהוי  12רשימת כל הספקים שהועברו להם מעל  - 

  תשלומים כפולים לדוגמא).

  רשימת התשלומים הזהים בסכומם לספק מסוים (לזיהוי תשלומים כפולים לדוגמא). - 

 בנק של ספקים לאלה של עובדים. השוואת חשבונות  - 

  

  

ממצא : לא קיימת כל בקרה מדגמית על אישור התשלומים של מנהלי המחלקות כך  - 

  נמצאו מספר חריגים כגון : 

  פרויקט ללא כל אישור מוקדם.בהוצאות נוספות אישור   .ד

, או על אישור קבלת השירות ללא הבנה אמיתית לגבי מה התקבל ת מנהלחתימ  .ה

  השירותים עליהם נדרש התשלום, נכללים בחוזה מול העירייה.בדיקה האם כלל 

חתימה על אישור תשלום חשבונית ללא בדיקת תעריף בהתאם לחוזה מסגרת   .ו

 שנתי/רב שנתי.

 

המלצה : מומלץ לקיים מדגמים של חשבוניות שאושרו, על מנת לזהות מנהלי מחלקות  - 

ימה. כמו כן מומלץ החותמים על אישורי תשלום ללא הבנה מלאה על משמעות החת

 להבהיר למנהלי המחלקות כי : 

מחובתו של מנהל מחלקה המאשר חשבונית תשלום לבדוק כי המוצר/שירות   .א

  שהתקבל, תואם את זה עליו קיבל הצעת מחיר. 

מחובתו של מנהל פרויקט להביא לאישור מראש כל הוצאה חריגה שלא הופיעה בכתב   .ב

  הכמויות של הפרויקט במכרז/הצעות מחיר.

מחובתו של כל מנהל אשר עובד במסגרת חוזה תקופתי לבדוק כי התעריפים בהם   .ג

  העירייה מחויבת מתאימים לתעריפים במכרז/הצעת מחיר. 

במידה ויסתבר כי העירייה שילמה לספק כספים עבור מוצר אחר מזה אשר הזמינה   .ד

 , או יאושרו תשלומים מעבר לתעריפי החוזה , המנהל חשוף לחיוב אישי. 

תגובת המבוקר: יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה 

של מנהל המחלקה. להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן שנדרשת 

  התקשרות עם חברה חיצונית המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  ר למנהלי המחלקות את האמור לעיל.ניתן להבהי

 

בגזברות המוודא את תנאי ההצמדה וריבית בתשלום בהתאם לחוזים  ממצא : אין כל גורם - 

 שנחתמו מול העירייה. הבקרות במקרה זה לא קיימות באופן מובנה. 

  תגובת מבוקר: קיימת בדיקה מדגמית.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. מבדיקת 

יוזמה של האחראי, אין כל תבנית סדורה הביקורת ככל שקיימת בדיקה היא כתוצאה מ

להגדרה ברורה, לגבי גודל המדגם, בחינת התקשרויות מסכומים מסוימים, תדירות 

 הבדיקות, תיעודן וכו'. 

 

 

המלצה : מומלץ להגדיר בדיקת תשלומים בהתאם לחוזים לכל הפחות באופן מדגמי, על  - 

ה בחוזה. בקרה כללית על מנת לוודא כי התשלומים הנדרשים הם בהתאם לתנאי ההצמד

  הסכום הכולל של החוזה אינה מספיקה. 

  

  

  

  

 

  

 -2מטרת ביקורת מספר  6.2

  בחינת ניהול נושא החוזים בעירייה.

  

 דינים וכללי רישום חשבונאי 6.2.1

  

  : מגדיר בין השאר  חתימת חוזים בשם העירייה –לפקודת העיריות    195סעיף 

יה, והוא רשאי ילהתקשר בחוזה בשם העיריה רשאי, על פי החלטת המועצה, יא) ראש העיר

לעשות כן גם ללא החלטת המועצה אם לכל הוצאה כספית הכרוכה בחוזה ניתנה הקצבה 

  מתאימה בתקציב המאושר. 

  .203-ו 201, 197, 196, 190, 188(ב) האמור בסעיף קטן (א) אינו גורע מהוראות סעיפים 

  

  : דיר בין השאר מגפנקס חוזים  -לפקודת העיריות א.   203סעיף 

ן זה ייה לעניייירשמו בפנקס שתנהל העיר... פרטי חוזים שנחתמו שלא על פי החלטות המועצה 

  ה יביאם לידיעת ועדת הכספים.יוראש העירי

  

רישומי עזר ומערכות  – 1988-לתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) התשמ"ח  4סעיף 

  מידע מגדיר בין השאר :

  שיים תנהל רשות מקומית רישומי עזר כלהלן :נוסף לקבצים רא

  ) פנקס חוזים.7(
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  רישום פעולה כספית  -לתקנות  5ובסעיף 

  כל פעולה כספית של רשות מקומית תירשם עם היווצרותה בקבצים ראשיים או ברישומי העזר. 

  

  

ברשויות על פי הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שהוציא האגף לביקורת 

המקומיות במשרד הפנים, על העירייה לנהל רישומי עזר ומערכת מידע במספר נושאים, אחד מהם 

  הוא חוזים.

  

רישומי העזר הם מערכת מידע שמטרתה לספק פרטים הן לצרכי ידע והן לצרכי בקרה, בנושא 

  חוזים הוגדר כי על הרישום לכלול : 

 מספר סידורי. . 1

 מספר חוזה. . 2

 ה (ספק,קבלן, נותן שירות וכד').שם הצד השני לחוז . 3

 פירוט של הטובין או השירות שעל הרשות לקבל. . 4

 סכום חוזה/התחייבות. . 5

 אופן חישוב ההצמדה. . 6

 זמני ותנאי התשלום. . 7

 תקופת החוזה/ ההתקשרות. . 8

 תאריך אישור ותאריך חוזה. . 9

 הסעיף התקציבי לחיוב. . 10

  

  

  

  

  המצב בעיריית ערד 6.2.2

  

  עדכון פנקס החוזים

נושא ניהול החוזים מבוצע בעירייה על ידי מנהלת לשכת הגזברית, כחלק מהליך החתימה על 

החוזים, והאחריות של מנהלת לשכת הגזברית לוודא את כלל החתימות הנדרשות והאישורים, 

  בהתאם החוזים נרשמים הן בקובץ אקסל והן בתוכנת הקונטרה. 

  

  רישומי עזר

  ודאת מנהלת הלשכה את המצאות המסמכים הבאים :בעקבות פרוטוקול ועדת מכרזים מו

 אישור ביטוחים (ככל שצריך). . 1

 ערבות. . 2
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 פתיחת הקצאה למחלקה הרלוונטית. . 3

 מועבר ללשכת היועמ"ש לאישור משפטי. . 4

 לאחר אישור היועמ"ש מועבר לגזברית ולראש העירייה לחתימה. . 5

 הפצת החוזה למחלקה. . 6

  

ת שלמות המסמכים והאישורים בנושא ממצא : לא קיים תיעוד מסודר ומתוארך לבדיק - 

 החוזים, שאותו מבצעת מנהלת לשכת הגזברית.

תגובת המבוקר: כל המסמכים הנדרשים (אישור קיום ביטוחים, ערבות, הקצאה, אישור 

רשימת תיוג. תבוצע רשימת  –יועץ משפטי) נמצאים בכל חוזה וחוזה. אין מסמך אחד מרכז 

  תיוג, שתצורף למסמכי החוזה.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא.

 

המלצה : מומלץ לקבוע נוהל מסודר בנושא החוזים הכולל הימצאות תיעוד לבדיקות  - 

  שבוצעו ולאישורים שהתקבלו.

  

לאחר השלמת כל המסמכים הנדרשים והחתימות, החוזה נסרק למערכת המחשוב של העירייה, וכן 

  כנת הקונטרה כחלק מרישומי העזר הנדרשים.מעודכן בתו

  

ממצא : בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות  - 

שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא מנוהלים ברישומי העזר 

 של העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

(אופן חישוב הצמדה וזמני ותנאי התשלום) . נפנה תגובת המבוקר: חסרים שני שדות 

  למחשוב למורך הוספת השדות.

 

המלצה : יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים  - 

  בהנחיות משרד הפנים.

  

  

  הארכת חוזה

בעבר (עד לפני כשנה וחצי) נושא מימוש האופציה להארכת חוזה היה באחריות מנהל המחלקה 

ליה היה החוזה רלוונטי, מאחר ובפועל לא הקפידו מנהלי המחלקות על הארכת חוזים מסודרת, א

  החלה הגזברות לנהל את הנושא. 

  

מנהלת לשכת הגזברית בודקת כי החוזים חתומים על ידי ראש העירייה והגזברית, ומעדכנת קובץ 

של מנהלת הלשכה ובהתאם  outlook -אקסל בנושא, נושא הארכת החוזים נרשם ביומן הפגישות ב

  לכך מתוזכרים מנהלי המחלקות על הצורך להארכת החוזה.  
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לסיכום, מערך ניהול החוזים על ידי מנהלת לשכת הגזברית בעירייה, מבוצע על פי הבנת מנהלת 

  הלשכה, ללא כל הכשרה או ניטור מצד אנשי הכספים. 

חלקת המחשוב כדי לתת מענה לצורך הערת המבוקר : אופיין דוח ביחד עם הגזברית ומנהלת מ

  בניהול חוזים.

  

  לא קיימים נהלים מסודרים לגבי אופן הפעולה הנדרש, בהליך הטיפול ורישום החוזים. 

הערת המבוקר : יש תורה שבעל פה, שמיושמת הלכה למעשה. אין נוהל כתוב של ניהול חוזה. ייכתב 

  נוהל ניהול חוזה.

  

רישומי העזר, לא כוללת את כל הפרמטרים הנדרשים בהתאם יתרה מכך מערכת המחשוב של 

   .להנחיות משרד הפנים

  

  לדעת הביקורת יש להסדיר את פעילות הנושא כחלק מתפקידי החשבות בעירייה. 
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 -3מטרת ביקורת מספר  6.3

 בחינת ניהול ערבויות.

 

  דינים וכללי רישום חשבונאי 6.3.1

  

רישומי עזר ומערכות  – 1988-לתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות) התשמ"ח  4סעיף 

  מידע מגדיר בין השאר :

  נוסף לקבצים ראשיים תנהל רשות מקומית רישומי עזר כלהלן :

  ) חשבונות מקבילים של שטרות ושקים דחויים וערבויות כספיות שנתקבלו.5(

  

  רישום פעולה כספית  -לתקנות  5ובסעיף 

  כל פעולה כספית של רשות מקומית תירשם עם היווצרותה בקבצים ראשיים או ברישומי העזר. 

  

על פי הנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות שהוציא האגף לביקורת ברשויות 

רכת מידע במספר נושאים, אחד מהם המקומיות במשרד הפנים, על העירייה לנהל רישומי עזר ומע

  הוא ערבויות שנתקבלו.

  

רישומי העזר הם מערכת מידע שמטרתה לספק פרטים הן לצרכי ידע והן לצרכי בקרה, הערבויות 

  שמקבלת הרשות המקומית מתחלקות לשני סוגים :

  

 ערבויות כספיות. . 1

הנהלת החשבונות ערבויות כספיות דינן כאמצעי תשלום דחויים. על הרשות לנהל במערכת 

, רישום על תנועת הערבויות הכספיות באופן שניתן יהיה 0במסגרת חשבונות מקבילים בקובץ 

  לקבל מידע על התפלגות הסכומים לפי מועד הפירעון.

 

 ערבויות ביצוע/טיב. . 2

  ערבויות אלה מתקבלות בגין :

 בעת הגשת הצעה למכרז.  .א

 ערבות לביצוע עבודה או שירות.  .ב

 החזר/תשלום מקדמות.ערבות להבטחת   .ג

 ערבות להבטחת טיב עבודה בגמר העבודה או השירות.  .ד

  

, רישום על 0על הרשות לנהל במערכת הנהלת החשבונות במסגרת חשבונות מקבילים בקובץ 

תנועת הערבויות לביצוע/טיב באופן שניתן יהיה לקבל מידע על התפלגות הסכומים לפי מועד 

  הפירעון.
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בנושא ערבויות שנתקבלו  הוגדר כי על הגזבר לנהל פנקס/רשימה של הערבויות שהתקבלו, על 

  :הרישום לכלול 

 מספר סידורי. . 1

 שם נותן הערבות. . 2

 סכום הערבות. . 3

 מהות הערבות. . 4

 התאריך בו יפוג תוקף הערבות. . 5

 התאריך בו יש לבקש הארכת ערבות, או חילוטה. . 6

 תאריך החזר הערבות. . 7

 ת המוחזרת.חתימת מקבל הערבו . 8

 תאריך חילוט הערבות. . 9

 פרטים נוספים על חילוט הערבות (סכום, הפרשי הצמדה וכד'). . 10

  

כאשר נאלצת הרשות המקומית לחלט ערבות, יש לזקוף את ההכנסה לפי מקור הסעיף בהוצאה 

  לדוגמא :

הכנסה מחילוט ערבות מקבלן/נותן שירות שההוצאה בחוזה ההתקשרות עימו היא מסעיף   .א

 הרגיל, יש לזכות את ההוצאה בתקציב הרגיל.בתקציב 

הכנסה מחילוט ערבות מקבלן/נותן שירות שההוצאה בחוזה ההתקשרות עימו היא מסעיף   .ב

 בתקציב הבלתי רגיל, יש לזכות את ההוצאה בתקציב הבלתי רגיל.
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  המצב בעיריית ערד  6.3.2

 

  עדכון רישומי העזר בנושא ערבויות

רייה על ידי מנהלת לשכת הגזברית, וכולל את הערבויות כתוצאה  נושא ניהול הערבויות מבוצע בעי

  .4מהליך מכרז פומבי או כתנאי להוצאת טופס 

  

אינו מוסדר בעיריית ערד, לא ₪)  160,000-ממצא : נושא הערבויות בהליך רכש (עד כ - 

קיימת הגדרה האם יש לדרוש ערבות מהספק, בפועל מחלקת הרכש לא דורשת ערבויות 

 כלל.

 

המלצה : מומלץ להגדיר ולהסדיר את נושא דרישת הערבויות מספקים בהליך רכש (עד  - 

  ₪). 160,000-כ

  

  

  רישומי עזר

  בפועל מטפלת מנהלת הלשכה בשני סוגים של מקור לערבויות :

 .4לדוגמא ערבות כתנאי לקבלת טופס  –ערבויות ממחלק ההנדסה  . 1

 ים.          מתקבל ממזכירת ועדת המכרז –ערבויות ועדת מכרזים  . 2

  

  

ממצא : בניגוד למוגדר בהנחיות להנהלת חשבונות ודיווח כספי ברשויות המקומיות  - 

שהוציא האגף לביקורת ברשויות המקומיות במשרד הפנים, לא מנוהלים ברישומי העזר 

 של העירייה כל הפרמטרים שהוגדרו בהנחיות.

השדות הנדרשים. נפעל תגובת המבוקר: קובץ המעקב מנוהל באקסל. באקסל יש את כל 

  עם מחלקת מחשוב לשיפור הדוח בקונטרה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל 

 אינו רלוונטי לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.

 

המלצה : יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים  - 

  רד הפנים.בהנחיות מש

  

  ערבויות מכרזים

  ערבויות ועדת מכרזים כוללות שלושה סוגים :

 ערבות מכרז. . 1

 ערבות ביצוע. . 2

  ערבות טיב. . 3
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של מנהלת הלשכה לגבי תאריך פקיעת  outlook -ממצא : למעט תזכורת במערכת ה - 

 הערבות, אין כל רישום או דוח ניטור על הנושא. 

 לשיפור הדוח בקונטרה .תגובת מבוקר: הדוח מנוהל באקסל. נפעל 

  

מומלץ לקיים דוח ניטור מתוך מערכת רישומי העזר, על מנת לפקח על עבודת מנהלת  - 

 הלשכה בנושא הארכת ערבויות שמועד סיומם הגיע.

  

ממצא : מערכת רישומי העזר בעירייה לא מסוגלת לקשר מספר ערבויות לחוזה (נניח  - 

ות המוגדרת במערכת אינה רלוונטית בהחלפת ערבות מכרז בערבות ביצוע). מכאן הערב

 במקרים רבים לחוזה המקושר. 

 תגובת מבוקר: הדוח מנוהל באקסל. נפעל לשיפור הדוח בקונטרה .

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. רישום באקסל 

 אינו רלוונטי לנושא ניהול ספרי החשבונות הנדרש.

  

מסך מסודר לקליטת כלל הערבויות המקושרות לחוזה מסוים, המלצה : מומלץ לפתח  - 

זאת על מנת לעמוד בהנחיות הרישום החשבונאי ועל מנת לאפשר בניית דוחות ניטור 

  ובקרה.

  

לסיכום, מערך ניהול הערבויות על ידי מנהלת לשכת הגזברית בעירייה, מבוצע על פי הבנת מנהל 

הכספים. לא קיימים נהלים מסודרים לגבי אופן הלשכה, ללא כל הכשרה או ניטור מצד אנשי 

  הפעולה הנדרש. 

יתרה מכך מערכת המחשוב של רישומי העזר, לא כוללת את כל הפרמטרים הנדרשים בהתאם 

  להנחיות משרד הפנים, ולא מאפשרת הוצאת דוחות ניטור ובקרה מסודרים. 

  בעירייה.  לדעת הביקורת יש להסדיר את פעילות הנושא כחלק מתפקידי החשבות

  

  

  



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

39 

 

 תמצית מנהלים. 7

  

ביקורת נבחנו תהליכי הרישום, עדכון והתשלומים לספקים, וכן ניהול ורישום המסגרת דוח ב

  חוזים וערבויות. 

כלל נמצא כי קיים חוסר בנוהל מפורט ומלא בנושאים שבוקרו, ובעיקר חסרות הגדרות ודוחות כ

מידה ומישהו ימצא את הדרך לעקוף את בשניטור ובקרה על נושאים אלה. החשש העיקרי הוא 

  בתהליכים, הנושא לא יצוף לאור החולשה בדוחות בקרה ניטור וזיהוי חריגים.הקיימות הבקרות 

בהתאם להגדרות איגוד הגזברים, ידת חשבות במסגרת הגזברות, לדעת הביקורת יש להגדיר יח

  נושאי הספקים החוזים והערבויות. יחידה זו בין שאר עיסוקיה אמונה על נושא הניטור והבקרה על 

  

  מפורטות מטה עיקר ההמלצות בהתאם לעיקר הממצאים שעלו בדוח :

  

  בחינת ניהול נושא הספקים. - 1מטרת ביקורת מספר 

  

 המלצה : מומלץ להגדיר מערך חשבות ויחידת תכנון כלכלי במסגרת החשבות, על מנת  - 

ת לקדם באופן מקצועי את חזון ראש לקיים הפרדת תפקידים ופיקוח ראויים. וכן על מנ

  העירייה לעצמאות תקציבית.

  

מומלץ לפרוט לפרטים, את אחריות מנהל החשבונות הראשי המוגדרת באוגדן העיסוקים  - 

של משרד הפנים לוידוא אישור חשבונות קבלנים וספקי שירותים, בהלימה להסכמים, 

 להתקשרויות ולחוזים של הרשות.

  

את כרטיס הספק במערכת הממוחשבת, לכזה המאפשר שמירה המלצה : מומלץ להפוך  - 

של היסטוריית שינויים (מהות השינוי ויוזם השינוי), זאת על מנת לאפשר הוצאת דוח 

חריגים במקרה של שינויים לא מורשים. לחלופין יש לקיים מערכת ניטור ובקרה הדוקה 

ה, או הגדרת שתי חתימות על כרטיסים אלה (לדוגמא השוואת נתונים מול גרסת גיבוי ישנ

 של עובדים שונים בפתיחת ספק במערכת).

  תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.

 

המלצה : מומלץ לקיים ניטור תקופתי על רשימות המורשים לבצע עדכונים בכרטיסי  - 

קיבלו  הספקים במערכת הממוחשבת, על מנת למנוע מצב בו אנשים לא מורשים

 הרשאות.

  תגובת המבוקר: המלצה מקובלת. נפנה למחלקת מחשוב לצורך עדכון תוכנה.

 

המלצה : מומלץ לעדכן את נוהל הגשת חשבוניות והפקת המחאות, בהתאם לחוק מוסר  - 

 התשלומים המתגבש בנושא.
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 המלצה : מומלץ להרחיב את הנוהל ולקבוע הפקת דוחות ניטור ובקרה תקופתיים. - 

 

מומלץ לקיים מדגמים של חשבוניות שאושרו, על מנת לזהות מנהלי מחלקות המלצה :  - 

החותמים על אישורי תשלום ללא הבנה מלאה על משמעות החתימה. כמו כן מומלץ 

 להבהיר למנהלי המחלקות כי : 

  

מחובתו של מנהל מחלקה המאשר חשבונית תשלום לבדוק כי המוצר/שירות  •

  עת מחיר. שהתקבל, תואם את זה עליו קיבל הצ

מחובתו של מנהל פרויקט להביא לאישור מראש כל הוצאה חריגה שלא הופיעה בכתב  •

  הכמויות של הפרויקט במכרז/הצעות מחיר.

מחובתו של כל מנהל אשר עובד במסגרת חוזה תקופתי לבדוק כי התעריפים בהם  •

  העירייה מחויבת מתאימים לתעריפים במכרז/הצעת מחיר. 

ייה שילמה לספק כספים עבור מוצר אחר מזה אשר הזמינה במידה ויסתבר כי העיר •

 , או יאושרו תשלומים מעבר לתעריפי החוזה , המנהל חשוף לחיוב אישי. 

תגובת המבוקר: יחד עם זאת, אנו רואים צורך לבצע בקרה מדגמית על הבקרה והבדיקה 

שנדרשת של מנהל המחלקה. להנה"ח אין כלים מקצועיים לבצע זאת , ולכן יתכן 

  התקשרות עם חברה חיצונית המיומנת בביצוע בדיקות אלה.

  ניתן להבהיר למנהלי המחלקות את האמור לעיל.

  

  

  

  

  מעקב ועדכונים. –בחינת ניהול ספר החוזים  - 2מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : מומלץ לקבוע נוהל מסודר בנושא החוזים הכולל הימצאות תיעוד לבדיקות  - 

 שהתקבלו.שבוצעו ולאישורים 

  

המלצה : יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים  - 

  בהנחיות משרד הפנים.
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  בחינת ניהול ופיקוח אחר ערבויות המתקבלות לטובת הרשות. - 3מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : מומלץ להגדיר ולהסדיר את נושא דרישת הערבויות מספקים בהליך רכש (עד  - 

 ₪). 160,000-כ

 

המלצה : יש להוסיף למערכת רישומי העזר בנושא חוזים את כלל השדות הנדרשים  - 

 בהנחיות משרד הפנים.

 

המלצה : מומלץ לקיים דוח ניטור מתוך מערכת רישומי העזר, על מנת לפקח על עבודת  - 

 מנהלת הלשכה בנושא הארכת ערבויות שמועד סיומם הגיע.

  

מסודר לקליטת כלל הערבויות המקושרות לחוזה מסוים, המלצה : מומלץ לפתח מסך  - 

זאת על מנת לעמוד בהנחיות הרישום החשבונאי ועל מנת לאפשר בניית דוחות ניטור 

  ובקרה.
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 רקע –כללי  .1

  

בליווי ומימון המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומפעם דרום (מפעם היא הזרוע  2014שנת  במהלך

האמונה על ההדרכות ברשויות המקומיות מטעם משרד הפנים), החל הליך של בחירת חברה לבניית 

  תוכנית אסטרטגית לעיר.

  

טגית כחלק מלקחי העבר בפרויקטים מעין אלה, נמצא כי רוב המשאבים בבניית תוכנית אסטר

כנית מנוצלים לטובת לימוד הנושאים הקשורים לעיר, ובסופו של דבר לא נשאר תקציב לבניית תו

  על ידי העירייה.  אופרטיבית ליישום האסטרטגיה

  

לחסוך את חלק הלימוד ככל  םלכן הפעם, הוחלט על ידי המשרד לפיתוח הנגב והגליל ומפעם דרו

ולשכור את היועצים האסטרטגיים לכתיבת תוכנית אופרטיבית, כאשר את נושאי התוכנית  ,הניתן

  תגדיר העירייה מראש.

במסגרת מספר ישיבות של הנהלת העירייה הוחלט כי התוכנית האסטרטגית תתמקד בשני נושאים 

:  

 בנית תוכנית שתשכנע זוגות צעירים להעתיק את מגוריהם לתחומי העירייה. –דמוגרפיה  . 1

  אפשרויות פיתוח כלכלי ותעסוקתי של העיר.  –תעסוקה  . 2

  

  בחרתי לעסוק בליווי ניהול הפרויקט ולא לבקר את התהליך בסופו מכמה סיבות : 

לעתיד העיר, והשפעת  בהתאם אליהפעולה ההחשיבות הרבה בקיום תוכנית אסטרטגית ו . 1

 תוכנית כזו  על קבלת ההחלטות וניתוב התקציבים בהווה.

היסטוריה בעייתית ביישום התוכניות האסטרטגיות שנכתבו לעיר וששולם עליהן כסף  . 2

 מלא, בעבר הקרוב והרחוק. 

מציאות של גיבוש תוכניות אסטרטגיות/תוכניות אב בעבר, הכוללות המלצות שאין  . 3

 באפשרות העירייה לקדם ולממן.  

  

רת כנסת), מונה ממלא מקום (עברה לכהן כחב 2015לאור התפטרות ראשת העירייה בתחילת שנת 

  כראש העירייה בפועל, עד לעריכת בחירות לראשות העירייה.

מתוך הבנה כי תוכנית אסטרטגית צרכה לשקף את העדפות הנהלת  העירייה,  הוקפא הפרויקט 

עד לאחר הבחירות, על מנת לאפשר לראש העירייה הנבחר והנהלת העירייה החדשה להחליט על 

  בהתאם לתפישתם והשקפתם בעניין עתיד העיר. הליךהצורה ואופן המשך ה

  

הוצאו ארבעה דוחות ביקורת ביניים להנהלת העירייה, בהם צוינו ליקויים  2015במהלך שנת 

  בתהליך והמלצות  למשך נכון לאותו המועד. הדוחות  הועברו גם להנהלת העיר החדשה.  
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת התנהלות העירייה בניהול, בניית ויישום תוכניות אסטרטגיות.   .א

 .2014-2016בחינת התוכנית האסטרטגית האחרונה שגובשה בשנים   .ב

  

  

 היקף הביקורת .3

כמשקיף בישיבות  2014-2016ליווי הליך בניית התוכנית האסטרטגית במהלך השנים   .א

 שנוהלו בעירייה בנושא, לבחינת אופן ניהול הפרויקט. 

 בחינת התוצר שהתקבל מול התוצר שהוגדר והצבעה על נושאים שלא טופלו בתוכנית.  .ב

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

  

  הביקורת כללה בין השאר :

 סקירת ארכיון העירייה הממוחשב בנושא תוכניות אסטרטגיות.  .א

 סקירת בניית ויישום תוכניות אסטרטגיות בערים אחרות בארץ ובעולם.  .ב

 .2014-2016בנושא התוכנית האסטרטגית בשנים ליווי הישיבות   .ג

 :ראיונות עם   .ד

 ראשת העירייה היוצאת גב' טלי פלוסקוב. -

 ראש העירייה הנוכחי עו"ד ניסן בן חמו. -

 מנכ"ל העירייה היוצא מר רמי נבון. -

 מנהלי מחלקות שונים בעירייה. -
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 עקרי הממצאים .5

 
  בחינת התנהלות העירייה בניהול, בניית ויישום תוכניות אסטרטגיות.  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : בעיריית ערד לא קיים צוות תכנון אסטרטגי העוסק באופן שוטף בתכנון, פיקוח . 1ב.

וניטור על יישום האסטרטגיה העירונית תוך התחשבות בייחודיות של ערד, לא קיים 

בעבר, וכן לא מתקיימת למידה לגבי מידת שימור ידע לגבי תוכניות שנבנו לעיר 

האפקטיביות ביישום תוכניות אסטרטגיות של ערים אחרות המצויות בהליך כבר מספר 

 לדוגמא). 2010שנים (עיריית באר שבע משנת 

  תגובת המבוקר : הצוות הוקם ובשלבי גיוס של משתתפים נוספים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : אין די בהקמת צוות, על הצוות (שאינו שלם נכון 

, ומורכב משני אנשים בלבד), לעסוק בתכנון וביישום התוכנית 2017לתחילת שנת 

  האסטרטגית באופן שוטף, כאמור בממצא. 

  

מתקיימת  ראשי ערים, מכאן לא 4השנים האחרונות התחלפו  12-ממצא : בעיריית ערד ב. 2ב.

מאידך לא מונה עובד עירייה ורציפות שלטונית לאורך זמן מבחינת נבחרי הציבור מחד, 

שתפקידו לרכז את הידע בנושא התוכניות האסטרטגיות שנבנו במהלך לאורך השנים, 

 מצב המקשה על קיום תוכנית אסטרטגית סדורה לטווח ארוך.

  האסטרטגיה.צוות קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : לא קיימת בעירייה תוכנית סדורה ומתוקצבת למיתוג ושיפור התדמית העירונית, . 3ב.

בשנים האחרונות הרוב המוחלט של הפרסומים הארציים בנושא ערד עסקו בנושאים 

הפחות מחמיאים לעיר ובהתאם לכך מגובשת תדמיתה (בניגוד לדוגמא לירוחם, שם 

 לקיים מיתוג ותדמית שונה לחלוטין מערד). השכילו קברניטי העירייה

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : העירייה שילמה מאות אלפי שקלים על הליכי מיתוג ובניית תוכניות אסטרטגיות . 4ב.

ת חדשות, השנים האחרונות, שמחזרו את עצמן וכמעט שלא העלו הצעו 12לעיר במהלך 

 ולא הפכו למציאות אף בחלקן. חן התוצאה כשלו כולןבמב

תגובת המבוקר : הצוות הוקם מאנשי הארגון בלבד וללא יועצים חיצוניים. האחרונים, 

  יזומנו על פי צורכי הצוות.

  

ממצא : בפועל, באף אחת מהתוכניות האסטרטגיות לא נבנו תוכניות עבודה מפורטת . 5ב.

ומטרות העירייה, אינם מוכרים לרוב עובדי העירייה, ואין למחלקות העירייה, נושא החזון 

 כל הדרכה בנושא לעובדי העירייה החדשים.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו
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ממצא : לא קיימות תוכניות עסקיות עתידיות רלוונטיות/תחזיות השפעה, להבנת משמעות . 6ב.

ים אסטרטגיים על ידי הנהלת העיר ועל החזון העירוני הפרויקטים שהוגדרו כפרויקט

 (עצמאות כלכלית להבנת הביקורת). 

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : אף אחת מתוכניות האסטרטגיה והמיתוג לא נתנה דגש  להתפתחויות הסביבתיות . 7ב.

למטרופולין ולמרכז סייבר עולמי (קיימת בנגב, החלטת הממשלה להפוך את באר שבע 

החלטת ממשלה לבנות בית ספר לסייבר בדימונה), או את גיבושו של אשכול נגב מזרחי 

המספק פלטפורמה לשיתופי פעולה עם ישובי האזור בנושאים כגון תיירות (קיימת 

 התייחסות כללית למעבר צה"ל לנגב).

והוא פועל כבר  צוות האסטרטגיה קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודתתגובת המבו

  .בהתאם

 

 

  

 .2016-2014בחינת התוכנית האסטרטגית שגובשה בשנים  – 2מטרת ביקורת מספר 

 

ממצא : בניגוד להסכם עם החברה והמטרה העיקרית לשמה נשכרה החברה, לא כללה . 8ב.

 התוכנית האסטרטגית תוכנית פעולה אופרטיבית ליישום התוכנית.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : בניגוד להמלצת הביקורת וטענת החברה כי אין לה ניגוד עניינים עם לקוחות . 9ב.

 אחרים, לא התייחסה התוכנית לפארק המוטורי כלל.

  תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת צוות האסטרטגיה.

 

התוכנית שגובשה אינה רלוונטית ככלל, זאת כאשר הנהלת  ממצא : במבחן התוצאה. 10ב.

 העירייה החדשה בחרה כיוונים אחרים מאלה שגובשו בתוכנית.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

 ממצא : על פי נתוני המדד הסוציו אקונומי שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 11ב.

לעומת שנת  2013מקומות (נכון לשנת  37 -, הידרדרה ערד ב2013 על שנת 2016בשנת 

, דבר המבטא הגירה של אוכלוסיה מוחלשת לעיר 4לאשכול  5) וכן ירדה מאשכול 2008

(לשם השוואה העיר דימונה עלתה בשני מקומות בדרוג בשנים אלה ונמצאת שישה 

לעירייה משנה  אין כאשרת זאועד היום המגמה אף גוברת,  2013מקומות לפני ערד). משנת 

 סדורה לשינוי המגמה/או לכל הפחות להאט אותה. 

 צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו
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חרדים)  20% -בני גיל שלישי, כ 20% -ממצא : בניגוד לדמוגרפיה העירונית הייחודית (כ. 12ב.

וכן בניגוד לעובדה שערד מהווה מרכז מטרופולוני בנושאי שירותים ועסקים לפזורה 

הבדואית באזור (בהערכה מספר תושבי הפזורה הסמוכים לערד, מגיע למספר תושבי 

 רטגית באוכלוסיות אלה. ערד), בפועל לא עסקה התוכנית האסט

 צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : פרק הדמוגרפיה בתוכנית האסטרטגית לא התייחס לעובדה שכל תוספת של . 13ב.

אוכלוסייה לעיר תורמת לגידול בגרעון העירייה. לאור מצבה הכלכלי של העירייה חשוב 

 ל אוכלוסייה חדשה מבחינה תקציבית.להבין את יכולת הקליטה ש

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

ממצא : מחד לפי מדד דן אנד ברדסטריט שיעור הסיכון לסגירת עסקים בערד הוא השני . 14ב.

בדרום, כמו כן לפי מחקר משרד הפנים ללא הגדלת שטחי הארנונה מעסקים בתחומי 

עירייה להגיע לאיזון תקציבי, מאידך אין כל התייחסות בתוכנית העיר, תתקשה ה

האסטרטגית העירונית להסרת חסמים לעסקים, או לכימות שטחי הארנונה מעסקים 

 הנדרשים לצרכי העירייה.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

סקה כלל בעובדה שערד מהווה את ממצא : התוכנית האסטרטגית בנושא תעסוקה לא ע. 15ב.

העורף מבחינת הון אנושי (ביחד עם דימונה), למלונות ים המלח. התוכנית כמעט לא עסקה 

 כלל בתוכניות ההתפתחות והשקעת כספי מדינה באזור מלונות ים המלח בשנים הקרובות.

  תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת צוות האסטרטגיה.

 

התוכנית האסטרטגית גיבשה מספר כיוונים אסטרטגיים בתחום התיירות, ממצא : . 16ב.

מהתקציב שהוגדר בתוכנית האסטרטגית  10%-בפועל תקציב העירייה לתחום אינו מגיע ל

 ככזה היכול לחולל שינוי בתחום התיירות.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  בחינת התנהלות העירייה בניהול, בניית ויישום 

  תוכניות אסטרטגיות.

 

 כללי  6.1.1

  

  תכנון אסטרטגי

  

נושא התכנון האסטרטגי לטווח קצר וארוך הינו חלק מהותי מאופן הניהול מודרני בכל מערכת 

  ארגונית (מתקיים גם ברמת הממשלה, צה"ל, רשויות מקומיות וכד'). 

  

החשיבות בקביעת חזון, מטרות ויעדים מדידים להשגתם, היא קריטית להתנהלות עסקים כערים, 

מכאן נובע הצורך בתוכנית אסטרטגית אשר תקבע ותעזור להשיג את מטרות הנהלת העירייה, 

  ולמעשה תכוון ותעצב את כל פעולות העירייה לקראת השגת החזון.   

  

  מתוך אתר האינטרנט של עיריית תל אביב בנושא התוכנית האסטרטגית : 

עיריית תל אביב החליטה ליזום הכנתה של תוכנית אסטרטגית לעיר במטרה לשפר את תפקודה 

  מען הדורות הבאים, תוך שימוש בשיטות התכנון האסטרטגי.לשל העיר כעת ו

, יישום, ניטור והערכה של פרוגרמות, התכנון העירוני האסטרטגי הוא תהליך מתמשך של תכנון

  פעולות ופרויקטים עירוניים.

התוכנית היא רב תחומית ועוסקת בכל הנושאים המרכיבים את החיים בעיר, והיא מבוססת על 

  .עלי עניין נוספים הפועלים בתחומהשיתוף והשתתפות תושבי העיר וב

  

ץ ובעולם, פעולות בהתאם לתוכנית גם עיריית ירושלים ועיריית באר שבע כמו ערים אחרות באר

אסטרטגית סדורה בשנים האחרונות, דבר המתבטא במציאות בהתנהלות העיריות ובתקצוב 

  הפעילויות העירוניות גם על פי סדרי העדיפויות של התוכנית האסטרטגית. 

  

ממצא : בעיריית ערד לא קיים צוות תכנון אסטרטגי העוסק באופן שוטף בתכנון,  -

ר על יישום האסטרטגיה העירונית תוך התחשבות בייחודיות של ערד, פיקוח וניטו

לא קיים שימור ידע לגבי תוכניות שנבנו לעיר בעבר, וכן לא מתקיימת למידה לגבי 

מידת האפקטיביות ביישום תוכניות אסטרטגיות של ערים אחרות המצויות בהליך 

 לדוגמא). 2010כבר מספר שנים (עיריית באר שבע משנת 

  תגובת המבוקר : הצוות הוקם ובשלבי גיוס של משתתפים נוספים.
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : אין די בהקמת צוות, על הצוות (שאינו שלם 

, ומורכב משני אנשים בלבד), לעסוק בתכנון וביישום 2017נכון לתחילת שנת 

 התוכנית האסטרטגית באופן שוטף, כאמור בממצא. 

 

להקים צוות מקצועי עירוני מאנשים אשר מכירים את הייחודיות המלצה : מומלץ  -

של העיר וחיים בה, על מנת לבחון כיוונים אסטרטגיים ואפשרויות לקידום הכיוונים 

שהוגדרו, למדוד את אפקטיביות יישום יעדי הכיוונים הקיימים, וכן ללמוד מהניסיון 

 של ערים אחרות בארץ ובעולם.

  
  

  

  

  

  ציבות והמשכיות שלטוניתי -המצב בערד ערד 

  

ראשי ערים בערד, טווחי זמן הכהונה של ראשי  4) התחלפו 2004-2016השנים האחרונות ( 12 -ב

  הערים המתחלפים לא אפשרו יישום מדיניות עירונית ארוכת טווח, רציפה.

ך בפועל לעירייה אין חזון רלוונטי, ומכאן אין הגדרת מטרות ותוכנית עבודה מסודרת להשגתן, כ

שהעירייה לא מקצה כל משאבים לפעולות הנדרשות לקיום מדיניות ארוכת טווח (כגון הגדרת תב"ע 

באזורים מסוימים שיאפשרו פיתוח יזמי ועירוני, התמחות בנושאים ייחודיים מבחינת השלטון 

המקומי לשם פיתוח כיוונים אסטרטגיים שנבחרו כמתאימים לעיר כגון , תיירות מדברית, פארק 

  רי, אטרקציות אתגריות וכד').מוטו

  

ראשי ערים, מכאן לא  4השנים האחרונות התחלפו  12-ממצא : בעיריית ערד ב -

מאידך לא מונה ומתקיימת רציפות שלטונית לאורך זמן מבחינת נבחרי הציבור מחד, 

עובד עירייה שתפקידו לרכז את הידע בנושא התוכניות האסטרטגיות שנבנו במהלך 

 המקשה על קיום תוכנית אסטרטגית סדורה לטווח ארוך. לאורך השנים, מצב

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

המלצה : מומלץ כי צוות ההיגוי של התוכנית האסטרטגית בשוטף יהיה מורכב ברובו  -

ממנהלי מחלקות העירייה ותושבים, על מנת לאשר רציפות בנושא התכנון 

  האסטרטגי גם כאשר מתחלפים נבחרי הציבור. 
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  פריפריה ודמוגרפיה

  

יות הגבוהה ביותר,  במקום על פי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ערד מדורגת ברמת הפריפריאל

, 2004רשויות בארץ (מתוך מדד הפריפריאליות של הרשויות המקומיות משנת  250-מתוך כ 30-ה

  אילת במקום הראשון).

  

  עיריית ערד סובלת מהתסמינים של רוב ערי הפריפריה בין השאר אלה מתבטאים ב:

 חוסר במקומות תעסוקה איכותיים ומגוונים בקרבת מקום.  .א

 ון אנושי למרכז הארץ (בעיקר דור ההמשך המשכיל).בריחת ה  .ב

 תחבורה ציבורית חסרה ולא מיטבית.   .ג

 ק"מ). 140 -ק"מ, מירושלים ותל אביב כ 50 -ריחוק משמעותי מכל יישוב גדול (מבאר שבע כ  .ד

  

מצביע על תופעה שבה תושבים מבוססים בפריפריה עוברים למרכז,  2014דוח בנק ישראל לשנת 

ם מהמרכז עזבו לפריפריה, גם על פי דוח המועצה הלאומית לכלכלה, בין השנים ותושבים מוחלשי

בכל המחוזות במדינה שאינם במרכז  15-30חלה ירידה בשיעור האוכלוסייה בגילאי  2003-2012

  הארץ.

  

  

  תדמית ומיתוג

  

מתדמית חלק מהכשל במשיכת אוכלוסיה לעיר מעבר לבעיות הפריפריה כפי שתוארו לעיל, נובע גם 

  ומיתוג העיר.

  

  פסטיבל ערד –עד אמצע שנות התשעים 

של המאה הקודמת בגיל הנעורים, זוכרים את פסטיבל ערד שהיה  90-וה 80-רוב מי שהיו בשנות ה

(ראה הרחבה בדוח מבקר  1996פרויקט הדגל העירוני למשך כעשור עד "אסון ערד" שהתרחש בשנת 

עים). לאחר האסון הפסטיבל שינה פניו לפסטיבל מקומי בנושא מחלקת האירו 2015העירייה לשנת 

י ביותר,  עוגן מהותאובדן העוגן התדמיתי, התיירותי והכלכלי העירוני ה -דל משאבים, המשמעות 

  שלא נמצא לו תחליף גם לאחר עשרים שנה.

  

  סודנים  – 2009-2013

לעבוד במלונות ים המלח בטווח שנים אלה עלתה ערד לכותרות עקב ריבוי הסודנים שהגיעו לעיר 

איש), זאת לאור מדיניות הממשלה שלא אפשרה להם לשהות  300-איש, כיום כ 1,500-(בשיא כ

חדרה (כיום, ברובם עזבו את ערד ועברו למרכז הארץ, לגבי מלונות ים המלח על פי -בתחומי גדרה

ת, בדומה להתנהלות פרסומים בעיתונות,  יש מגעים עם ממשלת ירדן לייבא עובדים ירדנים למלונו

  עובדים אלה חוזרים ללון בירדן בסיום כל יום עבודה).  ,במלונות אילת
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ממצא : בדומה להסדרים של המלונות בעיר אילת, מתכננים מלונות ים המלח גם הם  -

לייבא עובדים מממלכת ירדן. עובדים אלה יקטינו את אפשרויות התעסוקה באזור. 

ם לא מורשים להתגורר בתחומי מדינת ישראל, יתרה מכך מאחר והעובדים הירדני

צפוי כי הדבר יביא גם לקיטון בדרישה לדירות בשכירות ברחבי העיר (בניגוד לתופעה 

בתקופת הפליטים הסודנים שעבדו במלונות ים המלח והתגוררו בעיר). לא קיימת 

 בעירייה הערכה להשפעת השינוי על העיר (דירות רפאים, ירידת עלויות השכירות

 וכניסת אוכלוסיה מוחלשת, אובדן ארנונה עקב אי שימוש, וכד').

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

 

המלצה : מומלץ לבחון את ההסכם המתגבש בנושא ייבוא עובדים מממלכת ירדן  -

לעבודה במלונות ים המלח, על מנת להבין ולהתכונן למצב בו יקטנו אפשרויות 

 עסוקה באזור וכן הביקוש לשכירת דירות ברחבי העיר. הת

  
  חרדים - 2014-2016

בשנים אלה ועד היום רוב הפרסומים בתקשורת הקשורים בערד מתארים את המחלוקות עם 

האוכלוסייה החרדית הגדלה בעיר, והחיכוכים מול האוכלוסייה החילונית. בתאריך סיום הביקורת 

המגעים להגיע להסדר עתידי בין העירייה לנציגי החסידות אשר ימנע ) לאחר כישלון 2016(סוף שנת 

  את המשך החיכוכים, הם התחדשו והפרסומים בתקשורת גברו בהתאם.

  

  מכרה שדה בריר  -ובעתיד הקרוב  2016

אחד היתרונות של העיר שהודגשו לאורך השנים היה איכות האוויר, בשנים האחרונות מתקיים 

ה שדה בריר בסמוך לעיר, לפי חוות דעת מומחה ששכר משרד הבריאות מאבק בנושא הפעלת מכר

הפעלת המכרה עלולה לגרום לזיהום אויר שיביא להגדלת תמותת תושבים, כיום מתנהל מאבק מול 

רשויות התכנון הארציות בנושא, אשר מעוניינות לקדם את נושא הכרייה בשדה בריר (ראה הרחבה 

   ).2013בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

ממצא : לא קיימת בעירייה תוכנית סדורה ומתוקצבת למיתוג ושיפור התדמית  -

העירונית, בשנים האחרונות הרוב המוחלט של הפרסומים הארציים בנושא ערד 

עסקו בנושאים הפחות מחמיאים לעיר ובהתאם לכך מגובשת תדמיתה (בניגוד 

תדמית שונה לחלוטין לדוגמא לירוחם, שם השכילו קברניטי העירייה לקיים מיתוג ו

 מערד).

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

המלצה : מומלץ לקיים ולתקצב תוכנית סדורה לשיפור תדמית העיר בתקשורת  -

  הארצית, תדמית כזו שתייצג את החזון העירוני. 
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  פרוט התוכניות האסטרטגיות ומיתוג העיר בעשר השנים האחרונות :

  

ראשי  4השנים האחרונות התחלפו  12כאמור, ערד סובלת מאי יציבות שלטונית, כאשר במהלך 

עירייה, בכל תקופה נערכה בעיר תוכנית אסטרטגית או הליך של מיתוג העיר (בעלות של מאות אלפי 

שקלים), כל אלה לא הביאו לשינוי המיוחל במצב ומיצוב העיר, בין השאר מאחר ולא תורגמו 

  עבודה מפורטת, וכן מאי הפקת לקחים מתהליכים קודמים. לתוכנית 

  

  

  להלן פרוט עקרי התוכניות/מיתוג לאורך עשר השנים האחרונות : 

  

  ראש העירייה מוטי בריל 2007-2006

  ערד נווה מדבר תיירותי –מיתוג/אסטרטגיה 

  טקטיקה :

וירכז סביבו  ערד תפתח מוצר תיירותי אשר יאפשר לבסס עליו חלק נכבד מהתעסוקה בעיר . 1

 את עיקר פעילויות התושבים המשורשרים ממנו.

ערד תשקיע את מרבית משאביה הכלכליים והאנושיים, בשנים הבאות בקידום התשתיות  . 2

 התיירותיות, ליצירת מסה קריטית של פעילות.

 ערד תמותג ותשווק כנווה מדבר אטרקטיבי, אשר התיירות היא ענף המוביל בה. . 3

 , לקהל היעד של מטרופולין תל אביב. ערד תפנה באופן ישיר . 4

 נווה מדבר תיירותי לשלל פעילויות ומרכז לאתרים הסובבים את ערד : . 5

מרכז העיר. אטרקציות מבוססות מים, מזון והסעדה ברמה גבוהה.  –מעגל ראשון   .א

 לינה במגוון רמות, פעילות חברתית ומופעים על בסיס קבוע.

הסמוכים לעיר. אטרקציות מבוססות  מעגל שני מדבר יהודה והשטחים הפתוחים  .ב

ספורט אתגרי ותיירות מרגוע רוחנית. מסלולי טיולי שטח, תחרויות ראלי, אופניים, 

 דאייה, צניחה חופשית, גלישת צוקים, טיפוס קירות.

אטרקציות ברמה ארצית ובינלאומית, מצדה, ים המלח, מדבר יהודה,  –מעגל שלישי   .ג

 תרים אלה.תל ערד. חיזוק הקשר בין העיר לא

   –הלוגיקה 

כאשר מדובר במקורות מיתוג של ערים בעולם (כגון : ספורט, עסקים, תרבות, היסטוריה, פנאי 

ובידור), ערד לא התברכה באף אחד מהם, מה שיש לה זה בעיקר אויר ורדיוס מעניין. ומכאן ערד 

  נווה מדבר.
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  ראש העירייה גדעון בר לב 2010-2008

  ערד יש קסם באוויר -מיתוג/אסטרטגיה  

  טקטיקה :

 ים המלח של ערד. –סיפוח ים המלח  . 1

 האוויר נתפס כנקי והאזור הינו אקולוגי. –תחום הוליסטי/אלטרנטיבי אוויר ואווירה  . 2

 העברה של שינוי פנימה והחוצה , הכולל החלפת הלוגו העירוני. . 3

 חיבור העיר למוסיקה עברית. -חגיגות זמר  . 4

 בתקשורת. יח"צ , פרסום ושיווק רציף . 5

קיום הפנינג סופי שבוע, הפעלת תחנת מידע לטיולים  –רובע האמנים ומוזיאון הזכוכית  . 6

 באזור.

צעיר דינמי מחולל תקשורת. לחבור למותגים בתחום או להציע סיוע  –ספורט אקסטרים  . 7

 ליזמים.

 חיבור התדמית העירונית ליזמות וטכנולוגיה. –השקת חממה טכנולוגית  . 8

 מגרשים לבניה פרטית או למלונות, ערד כרלוונטית למגורים וליזמות תיירותית. –נדל"ן  . 9

  

  ראשת העירייה טלי פלוסקוב 2014-2013

  ערד חוויה אתגרית –מיתוג/אסטרטגיה 

  טקטיקה : 

  אטרקציות אתגריות.–בניית חבילות תיור  . 1

 בניית סל הטבות ליזם האתגרי. –עידוד יזמות מקומית  . 2

 אירועים, צעדות, מרוצים. –רועי עוגן לאורך השנה בניית תוכנית של אי . 3

 הכשרת אטרקציה אתגרית מובילה (פארק אומגות).  –הדבר הגדול הבא  . 4

  

  כמו כן בשנים אלה נערכה תוכנית אב לתיירות. 

  

  ראש העירייה ניסן בן חמו 2016-2015

יכת אוכלוסיה תוכנית אסטרטגית לערד בתחומי דמוגרפיה וצמיחה כלכלית בדגש על תיירות, מש

  חזקה ותעסוקה (ראה הרחבה בהמשך דוח זה).

  

  הם : 2016בהתאם להגדרת הנהלת העירייה הפרויקטים האסטרטגיים נכון לשנת 

שכונה חדשה לבניית בתים צמודי קרקע באזור הגבעות המזרחיות  –שיווק שכונת נופים  . 1

 יחידות), תב"ע המאפשרת הפעלת צימרים, סדנאות אומן. 240(

נרכש המלון ההרוס על ידי משקיע חדש. בכוונת המשקיע  2015בשנת  –שיקום מלון מצדה  . 2

 מקומות תעסוקה). 200-לבנות מלון יוקרה על חורבותיו (צפי לכ



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

54 

 

נהיגה ולימודי בניית מסלול מוטורי סלול ראשון בישראל, לצורך תחרויות  –פארק מוטורי  . 3

 בדוח זה).נהיגה (ראה פרק  ג' 

חידוש פעילות המנחת המצוי בתחומי השיפוט של העיר, והקמת מוסכים  –פארק תעופה  . 4

 למטוסי מנהלים ומסוקים. 

העברת הצעת מחליטים בממשלה בנושא העיר ערד, לשיפור התעסוקה, החינוך, תשתיות  . 5

 ושיקום.

  

ממצא : העירייה שילמה מאות אלפי שקלים על הליכי מיתוג ובניית תוכניות  -

השנים האחרונות, שמחזרו את עצמן וכמעט שלא העלו  12אסטרטגיות לעיר במהלך 

 ולא הפכו למציאות אף בחלקן. ת חדשות, במבחן התוצאה כשלו כולןהצעו

המבוקר : צוות האסטרטגיה העירוני  הוקם מאנשי הארגון בלבד וללא יועצים  גובתת -

 חיצוניים. האחרונים, יוזמנו על פי צרכי הצוות.

 

בעיקר על הידע המקצועי של היועץ, ככל שמשקל  המלצה : מומלץ שלא להסתמך -

צוות ההיגוי העירוני יגבר סביר כי יבחרו יעדים הקשורים למציאות בשטח 

 ולאפשרויות התקציביות והחוקיות של העירייה. 

  

ממצא : בפועל, באף אחת מהתוכניות האסטרטגיות לא נבנו תוכניות עבודה מפורטת  -

רות העירייה, אינם מוכרים לרוב עובדי למחלקות העירייה, נושא החזון ומט

 העירייה, ואין כל הדרכה בנושא לעובדי העירייה החדשים.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

המלצה : ככל שבוחרים להמשיך את הצעות המיתוג ומטרות תוכניות האסטרטגיה,  -

ות היתכנות לקיום המטרות והיעדים, הדומות עד זהות בעשור האחרון, יש לבצע בדיק

מומלץ להטמיע את התוכנית והמטרות לכלל עובדי העירייה, ולעובדים חדשים 

 שנקלטים בעירייה.

  

, 2016פרויקטים אסטרטגיים שהוגדרו על ידי הנהלת העירייה בשנת  5ממצא : מתוך  -

התייחסות רק פרויקט אחד נתון ברובו לשליטתה (הפארק המוטורי שלא קיבל כל 

בתוכנית האסטרטגית האחרונה), שאר הפרויקטים אינם בשליטת העירייה אלא 

בשליטת רשות מקרקעי ישראל (שכונת נופים), או הממשלה (הצעת מחליטים), או 

 יזמים פרטיים (פארק תעופה ומלון מצדה).

הערה שתילקח בחשבון בעבודת הצוות, אך חשוב לזכור כי שיתופי  תגובת המבוקר :

ולה עם ארגונים חיצוניים הינה אינהרנטית לעשייה בהיקפים עירוניים. עם זאת, פע

כחלק מתכנית העבודה של הצוות, כלולים מספר צעדים אשר תלויים אך ורק בצוות 

 העירייה.
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ממצא : לא קיימות תוכניות עסקיות עתידיות רלוונטיות/תחזיות השפעה, להבנת  -

ם אסטרטגיים על ידי הנהלת העיר ועל משמעות הפרויקטים שהוגדרו כפרויקטי

 החזון העירוני (עצמאות כלכלית להבנת הביקורת). 

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

המלצה : מומלץ להגדיר מטרות אסטרטגיות גם לטווח קצר, כאלו שהעירייה יכולה  -

 לבצע בכוחות עצמה, ללא הסתמכות על יזמים פרטיים או השלטון המרכזי. 

  

ממצא : בניגוד להחלטת הנהלת העירייה הקודמת כי שיווק שכונת נופים בגבעות  -

בי לכלל האוכלוסייה, עם המזרחיות תשווק לקהלי יעד ספציפיים ולא שיווק אגרסי

קבלת תקציב נוסף, החליטה הנהלת העירייה הנוכחית על שיווק ארצי כולל (בעלות 

הצעות  8של מאות אלפי שקלים), במבחן התוצאה נכשל שיווק השכונה (הוגשו 

 בלבד מכלל המגרשים). 3% -רכישה בלבד, כ

כון, הנהלת העיר, תגובת המבוקר : בוצע תחקיר יחד עם האגף הרלוונטי במשרד השי

  שפיצר. עלו שני ממצאים עיקריים לאי הצלחתו:-מרכז צעירים וחברת שיר

צורת המכרז, המאלצת את המשתתף כבר בשלב מוקדם של התהליך,   .א

 לחתום על חוזה הפיתוח ולהפקיד ערבות גבוהה.

 עלויות הפיתוח הגבוהות ביחס למגרשים דומים בערד.  .ב

  הבאים:הוחלט לצאת לשיווק נוסף בשינוים 

מגרשים,  410מגרשים ישווקו  240הקטנת חלק מהמגרשים, כך שבמקום   .א

  דבר יוביל להוזלה במחירי הפיתוח.

שינוי השיטה ממכרז להגרלה. כך שרק לאחר זכייה הרוכש יאלץ לחתום   .ב

 על הסכמי הפיתוח.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : יש לציין כי סוג המכרז הינו המקובל בכלל 

מכרזי הקרקעות בארץ, כולל בישובים הסמוכים לערד (מיתר, כרמית לדוגמא). כמו 

כן יש לציין כי עלויות הפיתוח שהוגדרו גם הן אינן חריגות לעומת עלויות הפיתוח 

ומק מדוע בערד לא קיים ביקוש למגרשים בישובים הסמוכים. מכאן, מומלץ להבין לע

בהשוואה למגרשים המשווקים באותם התנאים והמחירים בישובים סמוכים, שם 

 לכל מגרש יש מספר הצעות. 

  
המלצה : מומלץ לקיים משוב מול האנשים אשר פנו לקבל פרטים למוקד שפתחה  -

(למוקד פנו העירייה בנושא מכירת קרקעות השכונה, על מנת להבין את מהות הכשל 

 הצעות לרכישת קרקעות). 8מתעניינים, בפועל הוגשו רק  3,000 -כ
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פרק הביקורת בנושא  – 2014הבעייתיות בהתנהלות כמתואר כבר עלתה בתוך דוח מבקר העירייה לשנת 

  להלן ציטוט מדוח זה : -דוברות העירייה

  

  מיתוג ותדמית העיר 

  כאמור חלק ממטרות תפקיד הדובר מוגדרות באופן הבא :  

 הבלטת תרומתה ופעולתה של הרשות המקומית לחיי חברה וקהילה ביישוב. . 1

 הידוק הקשר בין התושבים לבין יישובם וטיפוח הקשר והגאווה של התושבים ביישוב. . 2

 אחריות על נושא יחסי הציבור של היישוב.  . 3

  

חשיבות גדולה בהגדרת והובלת מיתוג העיר ותדמיתה מבית ומבחוץ. מכאן לפעולות דובר העירייה 

נשכרה חברת מיתוג לעיר שזיהתה כי ערד נעדרה מן הזירה התקשורתית שנים  2008עוד בשנת 

רבות, עובדה זו בשילוב בעיות אחרות הביאה לדימוי ארכאי של העיר וחוסר רלוונטיות שלה במגוון 

  , כמו גם לדמורליזציה של האוכלוסייה הקיימת.תחומים: הגירה, תעסוקה, תיירות

  

ועד היום נערכו עוד מספר תוכניות מיתוג ואסטרטגיה שונות, אך גם כיום הבעיות  2008משנת 

  . 2008העיקריות של העיר נשארו באותם תחומים שזוהו עוד בשנת 

  

זור התעשייה עלתה ערד לכותרות בגלל סגירת מפעל מגבות ערד ומפעלים נוספים בא 2014בשנת 

של העיר, דבר שהביא לפיטורים של מאות עובדים מהעיר ומהסביבה. זאת כאשר מלכתחילה מספר 

מקומות העבודה והמשרות באזור אינם רבים. מצד שני ניסיונות לעניין את התקשורת בנושאים 

ערך חדשותיים חיוביים הקורים בעיר לא צלחו (למעט פסטיבל ערד שהיה כמעט הפסטיבל היחיד שנ

  בקיץ בתקופת מבצע "צוק איתן").

  

לדעת הביקורת לאור ניסיון העבר, הדובר הוא הגורם המקצועי שצריך להיות ממונה על ריכוז הידע 

של תוכניות אסטרטגיה ומיתוג שנכתבו בעבר, זאת למניעת אובדן ידע ומתן תרומה מקצועית 

ר ראיה מערכתית רחבה וניסיון לרלוונטיות התוכניות ויישומן בהתאם למציאות הקיימת (לדוב

  מקצועי בתחום יח"צ ומיתוג).

  

ממצא : באין גורם מקצועי ותקציב מתאים לביצוע תוכניות מיתוג עיר ותוכניות  - 

עדיין נשארו אותן הבעיות של העיר בשנת  2008אסטרטגיות, הבעיות אשר זוהו בשנת 

ציה של האוכלוסייה (הגירה, תעסוקה, אי מימוש פוטנציאל התיירות, דמורליז 2014

 הותיקה בעיר).

  צוות האסטרטגיה.: הערה שתילקח בחשבון בעבודת  1620תגובת המבוקר בשנת 
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המלצה  : בנוסף להגדרות התפקיד בקובץ העיסוקים של משרד הפנים, קיימים  - 

תחומים נוספים אותם רצוי להפעיל באמצעות דובר העירייה, באין עובד עירייה אחר 

 התחום לדוגמא :האחראי על 

 התנהלות מול תורמים.  .א

ריכוז מגוון תוכניות הפרויקטים השונים בעירייה שטרם נמצא המימון לקיומם   .ב

(נמצא כי קיימות תוכניות שונות בעירייה "על הנייר", לפרויקטים שונים בהם 

הושקע בעבר כסף רב בתכנון וההדמיות, אך אין שום גורם בעירייה המודע לכל 

 פרויקטים אלה ומנהל תיעוד מסודר ומלא). 

יון בנושא תוכניות מיתוג, אסטרטגיה ותדמית שנעשו בעבר בעירייה, ניהול ארכ  .ג

על מנת לחסוך מחזור תוכניות ועל מנת ללמוד מכישלונות העבר (גם כאן נמצא כי 

קיימות תוכניות מהעבר אשר העירייה רכשה בכסף מלא, אך לא קיים תיעוד 

 וניהול מסודר של תוכניות אלה).

 

  

   .2014סוף ציטוט מדוח 

  

לאחר תוכנית אסטרטגית  2016, כך שגם בשנת 2014רייה לא השכילה לתקן את הליקוי משנת העי

נוספת העירייה נמצאת בדיוק באותו המצב, כאמור, הצוות האסטרטגי שהוגדר עדיין לא הושלם 

  ). 2016ולא החל בעבודה מסודרת נכון לתאריך סיום הביקורת (סוף שנת 

  
  
  

ני בקביעת תוכנית אסטרטגית ישימה , כולל יעדים מדידים, על לאור כל זאת ברור הצורך העירו

מנת לשנות את המציאות של השנים האחרונות ולגרום לשינוי מגמה תוך שמירה על הקיים ושיפורו. 

כמו כן לאור כישלונות העבר וההתפתחויות האזוריות, יש להתחשב בתוכנית בקרבה למטרופולין 

  והן לנגב המזרחי מבחינת תיירות ושיתופי פעולה.באר שבע, כפתרון מגורים איכותי, 

לאור הניסיון עם נותני שירותים לתוכניות אסטרטגיות ומיתוג עירוני, בעשר השנים האחרונות, 

ולאור העובדה שאינם מביאים כל חידוש לאורך השנים, מומלץ לשקול כי הנושא יבוצע על ידי עובדי 

  בהן קיימות מחלקות אסטרטגיה.    העירייה באופן שוטף, כמקובל בערים אחרות

  

ממצא : אף אחת מתוכניות האסטרטגיה והמיתוג לא נתנה דגש  להתפתחויות  - 

הסביבתיות בנגב, החלטת הממשלה להפוך את באר שבע למטרופולין ולמרכז סייבר 

עולמי (קיימת החלטת ממשלה לבנות בית ספר לסייבר בדימונה), או את גיבושו של 

המספק פלטפורמה לשיתופי פעולה עם ישובי האזור בנושאים כגון אשכול נגב מזרחי 

 תיירות (קיימת התייחסות כללית למעבר צה"ל לנגב).

  צוות האסטרטגיה.ת תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבון בעבוד
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, מטרות ויעדים מדידים נית פעולה אסטרטגית הכוללתהמלצה : מומלץ לבנות תוכ - 

מתאימים לכלל מחלקות העירייה, לשם מימוש החזון, זאת תוך התחשבות 

 בתהליכים האזוריים.  

  
  

 ).2016-2014תהליך בחירת נושאי התוכנית האסטרטגית האחרונה (שנת  6.1.2

  

  באמצעות מפעם דרום, החל תהליך בניית תוכנית אסטרטגית חדשה לעיר.  2014באמצע שנת 

כחלק מניסיון העבר בערים שונות, נמצא כי התקציבים הממשלתיים לבניית תוכניות אסטרטגיה 

אינם מגיעים לשלב הביצוע מאחר והתקציב נגמר כבר בשלב האבחון וחקר השוק, ולא נותר תקציב 

  לבניית תוכנית עבודה עירונית. 

את עבודת המחקר  לאור הניסיון הוחלט כי התהליך האסטרטגי הנוכחי יהיה שונה, כאשר

והאבחון תבצע העירייה בעצמה, וחברת הייעוץ שתבחר תשקיע את מירב המשאבים בתוכנית 

  אופרטיבית מפורטת למחלקות העירייה, לשם קירוב העיר לחזונה. 

לשם כך התקיימה סדנה עם הנהלת העירייה (פורום מנהלי המחלקות בעירייה והנהלת העירייה), 

  לרכז את התוכנית האסטרטגית בשלושה נושאים : אשר בסיומה נקבע כי יש 

 זיהוי קהלי יעד (תושבים חדשים, עסקים, תיירים, משקיעים וכד'). . 1

 מיתוג העיר ומציאת הייחוד של "ערד של פעם". . 2

 בחינת הפיכת ערד למרכז שירותים אזורי (תיירות, תעסוקה, מטרופולין לתושבי הסביבה). . 3

  

  

  תחומי הליבה למיקוד : 

 אוכלוסיה על בסיס קהלים מובחנים.משיכת  . 1

 קידום יזמות כלכלית וחברתית של האוכלוסייה. . 2

  יצירת הכנסות עבור הרשות המקומית וגופיה כאמצעי לפיתוח , שדרוג וקידום העיר. . 3

  

  

 

 2014תהליך בחירת היועצים לבניית התוכנית האסטרטגית האחרונה משנת  6.1.3

  

תהליך אסטרטגי, ובאמצעות מפעם  –צא מפרט בהמשך לתוצאות הסדנא בעירייה והחלטותיה, הו

  למספר חברות ייעוץ אסטרטגי להגשת הצעות מחיר. 2014דרום פנו בחודש אוגוסט 

  תוצרי העבודה שנדרשו בהתאם לנושאים שפורטו מעלה הם:

 מסמך מדיניות המציג את תמונת המצב הקיים. . 1

 ות חיים והעדפות.זיהוי ואפיון אוכלוסיות יעד ומאפייניהן. לזהות על פי סגנונ . 2

 מערך תוכניות פעולה ופרויקטים בהתאם לאסטרטגית הפיתוח. . 3
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פירוט תוכניות פעולה ופרויקטים מרכזיים כולל, בחינת היתכנות ראשונית ועלויות משוערות  . 4

 עבור פרויקטים מרכזיים מחוללי שינוי.

 פירוט אופן היישום וההתנהלות. . 5

  

על תוכניות הפעולה והפרויקטים המרכיבים את אסטרטגית הפיתוח להיות ליבו  הודגש כי  :

  של התהליך.

  

יש לזהות ולאפיין את המנגנונים , הכלים, וצורת ההתארגנות הנדרשים ליישום התוכנית על 

  מרכביה ולהציג בין היתר :

מקורות תנאי סף לפיתוח תחומי הליבה ופרויקטים מחוללי שינוי כגון, תב"ע מאושרת,  . 1

 המימון, מסגרות חוקיות החלטות ממשלה וכד'.

 הטמעה בכלי ניהול ומדיניות שוטפים דוגמת תקציב, חוקי עזר, תכנון סטטוטורי וכד'. . 2

 דפוסי ותהליכי עבודה נדרשים מצד הרשות המקומית ושותפיה. . 3

 הכשרות והדרכות נדרשות. . 4

 מסגרות לפעילות אזורית אם נדרש. . 5

  

חברות הייעוץ הציגו את אנשי המקצוע ואת הצעתן לצוות היגוי עירוני אשר בחר את אחת חברות 

  הייעוץ לניהול הפרויקט. 
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 – 2מטרת ביקורת מספר  6.2

 .2014-2016בחינת התוכנית האסטרטגית שגובשה בשנים 

  

 הגדרת השירות שרכשה העירייה מחברת הייעוץ הזוכה 6.2.1

 

הזוכה הייתה גבוהה מהתקציב שהוקצה לנושא, סוכם על מתן מאחר והצעת המחיר של החברה 

  השירותים הבאים :

 בין השאר אמור לכלול  : –פרק דמוגרפי מלא  . 1

 התחברות לחזון העירוני, מטרות ויעדים לשם הבנת קהל היעד הרצוי לערד.  .א

מיפוי וניתוח עקרוני של המצב הקיים וזיהוי הנכסים, היתרונות היחסיים, המורכבויות   .ב

פערים ברמה המקומית והאזורית וזיהוי נושאים בעלי פוטנציאל שאינו ממומש דיו, וה

 איתור כשלי שוק קיימים וצרכי אוכלוסייה שאינם זוכים למענה הולם.

 הבנת הפערים בין המצב הקיים לבין המצב הרצוי לצורך משיכת האוכלוסייה הרצויה.  .ג

כלל ארצי תוך שימוש בנכסים גיבוש תוכנית למשיכת אוכלוסיה בקונטקסט האזורי וה  .ד

 הייחודיים של העיר ערד.

יצירת תוכנית עבודה אופרטיבית הכוללת : קביעת אבני דרך עיקריות על בסיס מהלכים   .ה

עקרוניים, קביעת לו"ז עקרוני לביצוע, הערכת היקף התקציב הנדרש, קביעת גורם אחראי 

ה עיקריים כגון : יעדי בכל משימה שתוגדר, חידוד החזון וקביעת יעדים ומדדי הצלח

קליטת משפחות, הגדרת התשתית  העירונית הנדרשת, הגדרת הפרויקטים המרכזיים... 

הגדרת צוותי עבודה פנימיים ואחריות על יישום מרכיבי התוכנית, זיהוי המקורות 

 התקציביים הרלוונטיים למימון אפשרי של הפרויקטים.

 

 בין השאר אמור לכלול : –פרק כלכלי מלא  . 2

 בחינת וניתוח מקורות ההכנסה הקיימים. –ניתוח המצב הכלכלי הקיים של העירייה   .א

 ניתוח מגמות אזוריות וזיהוי עקרוני של הזדמנויות פיתוח כלכלי עבור ערד.  .ב

 השוואה לרשויות אחרות.  .ג

 גיבוש אסטרטגית פעולה כוללת עבור הגדלת מקורות ההכנסה של העירייה.  .ד

 ותוכניות פעולה אשר יהוו קווים מנחים ליישום.תרגום האסטרטגיה לפרויקטים   .ה

 

הכנת תוכנית אינטגרטיבית מלאה בראייה כוללת המשלבת את שתי התוכניות האופרטיביות  . 3

 של תחומי הליבה אשר תכלול את הגורמים הבאים : 

זיהוי נושאים קריטיים להצלחה ומהלכים אסטרטגיים מרכזיים הנדרשים בכל תחום,   .א

 מית ושיווקית.תוך נקיטת גישה יז

 זיהוי נקודות ממשק וסינרגיות.  .ב
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 חיבור למהלכים אזוריים וליוזמות עיקריות של אשכול נגב מזרחי.  .ג

 גאנט של כלל אבני הדרך והמשימות שיוגדרו בכל התחומים.  .ד

 רענון החזון בהתאם לתוכנית הכוללת וקביעת יעדים ומדדים להצלחת התוכנית.  .ה

 סימון נתיב קריטי להצלחת התוכנית .  .ו

אומדן היקף תקציבי נדרש לביצוע וכיווני פעולה עקרוניים לשיתופי פעולה, מקורות מימון   .ז

 וכד'.

מקצועיות הדרושות לביצוע תוכנית הפעולה ולמעקב אחר  –התאמות ארגוניות   .ח

 התקדמותה.

 דגשים עיקריים לראש העירייה ומנהלי המחלקות הרלוונטיים.  .ט

  

  

  נושאים שסוכם שלא יכללו בתוכנית :

 תוכנית למשיכת תיירים לערד.  . 1

 אסטרטגיה ארגונית מקצועית. . 2

פרק חדשנות ושיתוף ציבור , לאיסוף רעיונות פורצי דרך (כן תתבצע הטמעה של כלי הניתוח  . 3

 והמתודולוגיות החדשניות השונות בהם ישתמש צוות היועצים בגיבוש האסטרטגיה).

  גיבוש אסטרטגיה תקשורתית (מיתוג וקמפיין תקשורתי). . 4

  

  

  

  

 תהליך בניית התוכנית 6.2.2

 

ימים  3בהתאם להצעת המחיר המתוקנת של החברה, הוגדר כי יערכו ראיונות בעירייה במשך 

מרוכזים וכי מעבר לכך בהמשך הפרויקט יגיע הצוות המבצע פעם בחודש לעירייה למפגש היגוי של 

  התקדמות חשיבה. 

 עירונית. התקיימה ישיבת התנעה ראשונה פנים 2014בתחילת אוקטובר 

 התקיימה ישיבה ראשונה עם נציגי חברת הייעוץ. 2014במהלך נובמבר 

 הציגה חברת הייעוץ טיוטא ראשונית להתייחסות משתתפי הפגישה. 2014במהלך דצמבר 

לאחר קיום ראיונות על ידי עובדי חברת הייעוץ , והעברת התוכניות  2015במהלך פברואר 

 י קודם, החברה הציגה מצגת ראשונה בפני ועדת ההיגויהאסטרטגיות הקודמות, ומיתוג עירונ

  (מודל דמוגרפי מפורט ומודל כלכלי ראשוני).

  

  

שהוגש לאחר ישיבה זו (וכן הוגש להנהלת העירייה  מדוח ביקורת בינייםלהלן פרק המלצות 

  החדשה): 
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, כאשר החברה הציגה 3/2/2015המסקנות מתייחסות לישיבה האחרונה שהתקיימה בנושא ביום 

  את המודל הדמוגרפי לפרטיו ואילו המודל התעסוקתי נדון רק בכלליות. 

בשלב זה בפרויקט על העירייה לבחור את הכיוונים שנמצאו רלוונטיים על ידי החברה על מנת 

  ם בפועל. שהחברה תבנה תוכנית מפורטת ליישו

 

בניגוד לצפיות לאחר יותר ממחצית הפרויקט לא הוצגו בפני ועדות ההיגוי שום  . 1

 כיוונים/רעיונות חדשים על ידי החברה. 

  .ההרגשה היא של מחזור חומרים ישנים וחזרה על דברים ידועים

המלצה : מומלץ לבנות רשימה רלוונטית ועדכנית של כיוונים בנושאי הדמוגרפיה 

  חינת ועדת ההיגוי ולהעבירה להתייחסות החברה בהמשך ההליך. והתעסוקה מב

  

בניגוד לאמור בתחילת הפרויקט שם עלה נושא ניגוד העניינים מול פרויקטים ברשויות אחרות  . 2

ונטען כי זה לא יהווה בעיה, הודיעה החברה כי לא תוכל לייעץ בנושא המסלול המוטורי בגין 

 . אחרת בנושאיעוץ שניתן למועצה 

לכלול את נושא הפארק המוטורי בתוכנית, תמצא את הדרך ש צה : יש לדרוש מהחברההמל

בייעוץ בנושא המסלול המוטורי ובמידה וקיים עליה מתקיים ניגוד עניינים ואיך לבדוק האם 

, במידה ולא תצליח יש להחליט עד כמה הנושא מהותי מבחינת העירייה לנסות לפתור אותו

  . ולפעול בהתאם

המסלול המוטורי הינו חסר התייחסות לנושא יעוץ אסטרטגי ללא  עת הביקורתהערה : לד

 ביותר.

  

בניגוד להצעת העבודה של החברה בפרק הדמוגרפי שהוצג בפני ועדת ההיגוי שם התחייבו על  .3

ניתוח תמהיל אוכלוסיה נוכחית, בפועל במצגות התעלמו מאוכלוסיות גדולות מהעיר כגון 

 . (בעיקר בפזורה בשטח השיפוט של העיר) מיעוטים עולים חדשים, חרדים ובני

המלצה : מומלץ לדרוש מהחברה לבצע את הפרק מחדש תוך התייחסות לאוכלוסיה בפועל 

 ותוך ניצול הנתונים המצויים בעירייה.

  

כי הפגישות לא יערכו פעם בחודש בצורה  כחלק מיישום לקחים מאופן ההתנהלות עד כה, עדיף . 4

ובפגישות  אלא בהתכתבות רציפה עם הגורמים הרלוונטיים של הרצאה פרונטאלית

 . פרונטאליות באופן של סיעור מוחות (צוות משנה לוועדת ההיגוי)

ממנהלי מחלקות  בעיקרמומלץ לבנות צוות משנה להיגוי לנושא זה המורכב המלצה : 

בניית  או כאלה שגרו בה בעבר. על מנת לקיים דיאלוג שוטף בתהליךהעירייה הגרים בעיר 

  התוכנית ויישומה בפועל.
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לסיכום ההרגשה כי בניגוד לשעות שהחברה התחייבה להשקיע בפרויקט, בפועל היה צריך  . 5

 להיות תוצר הרבה יותר מדויק ומלא. 

, מומלץ לשקול המשך התקשרות, חבל על כספי הציבור במידה וימשיך באופן זההמלצה : 

  . במידה ולא יתקיים שינוי גישה מהותי

  

  

  

לאור התפטרות ראש העירייה (עברה לכהן בכנסת ישראל), הוקפא ההליך עד לבחירת  2015במרץ 

  ראש העירייה החדש.

  

  נכנס לתפקיד ראש העירייה החדש הנבחר עו"ד ניסן בן חמו.  2015ביולי 

  

ישיבה עם חברת הייעוץ והנהלת העירייה  2015לאור חילופי ראשת העירייה כונסה במהלך ספטמבר 

  החדשה, להצגת תפיסת ראש העירייה החדש הנבחר את הכיוונים האסטרטגיים.

 

 רגליים : 2החזון על פי ראש העירייה ערד צריך לעמוד על 

 תיירות (כאמור בהסכם עם החברה נושא זה לא נכלל).  .א

 תעשייה לא תעסוקה.  .ב

  .יש להקים צוותי עבודה לקידום פרויקטים, להניע תהליך עם לוחות זמנים ברורים

  

לאחר סבב ראיונות נוסף של חברת הייעוץ בנושא התיירות, התקיימו שתי פגישות בהן הציגה 

  החברה את התוכנית שבנתה.

  

ממצא : בניגוד להסכם עם החברה והמטרה העיקרית לשמה נשכרה החברה, לא  - 

 כללה התוכנית האסטרטגית תוכנית פעולה אופרטיבית ליישום התוכנית.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

המלצה : המלצת הביקורת בזמן אמת לא יושמה והחברה לא נדרשה להוסיף תוכנית  - 

פעולה, בשלב זה מומלץ לבנות תוכנית פעולה באמצעות ועדת היגוי עירונית, ככל 

 שהתוכנית רלוונטית מבחינת הנהלת העירייה.

 

יפקה החברה לא כללה תוכנית עבודה מלאה, כפי ממצא :  למרות שהתוכנית שס - 

  שנדרש בהסכם מולה, שולם לחברה מלוא סכום שכר הטרחה בהתאם להסכם.

 צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

  המלצה :  מומלץ לעתיד לקיים מנגנון תשלומים תלוי תוצרים. - 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

64 

 

  

רה כי אין לה ניגוד עניינים עם לקוחות ממצא : בניגוד להמלצת הביקורת וטענת החב - 

  אחרים, לא התייחסה התוכנית לפארק המוטורי כלל.

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

 המלצה : מומלץ לקיים הליך פנימי עירוני בנושא הפארק המוטורי. - 

  

זאת כאשר הנהלת ממצא : במבחן התוצאה התוכנית שגובשה אינה רלוונטית ככלל,  - 

  העירייה החדשה בחרה כיוונים אחרים מאלה שגובשו בתוכנית.

  צוות האסטרטגיה.שתילקח בחשבון בעבודת  תגובת המבוקר : הערה

  
המלצה : מומלץ לקיים הליך המשך פנים עירוני על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי  - 

 הכיוונים שהוצגו בתוכנית האסטרטגית. 

  
  

שוב חזרה על עצמה ושוב קיבלה העירייה תוכנית שאינה ישימה ברובה, זאת לסיכום, היסטוריה 

  בעלות של מאות אלפי שקלים.

לדעת הביקורת התנהלות זו היא ביטוי נוסף לכשלים של העירייה בניהול פרויקטים בכלל וניהול 

  תוכנית אסטרטגית בפרט. 

יר אופן התנהלות שונה לעתיד מן הראוי כי הנהלת העירייה תסיק מסקנות מכישלון ההליך ותגד

  בניהול פרויקטים.

  

  

  

  

  

 דמוגרפיה 6.2.3

  

כאמור, כחלק מתופעה ארצית של מעבר אוכלוסיה חזקה מהפריפריה למרכז ולהפך, מתרחש 

בשנים האחרונות גם בעיר ערד שינוי דמוגרפי, כאשר הצעירים עוזבים למרכז הארץ שם נמצאים 

) הפורש 1962כך דור המקימים (ערד הוקמה בשנת מוסדות ההשכלה ואפשרויות התעסוקה, ועקב 

לפנסיה, בוחר לעזוב למרכז הארץ לחיות בקרבת הנכדים. מצד שני ערד אינה מהווה מקור משיכה 

לאוכלוסיה הדומה לאוכלוסיה העוזבת, כך שרוב התושבים החדשים המגיעים לעיר מייצגים 

  אוכלוסייה חלשה יותר מזו שעזבה.

  

יו ות לעיל ומשחיקת מעמד הביניים במדינה הידרדרה ערד במדד הסוצכחלק מהמגמות המתואר

מקומות וירדה לאשכול סוציו  37 -על ידי הלמ"ס ב 2016שפורסם בשנת   2013אקונומי לשנת 

ועד היום חלה נסיגה נוספת עם  2013(משנת  2008לעומת המדד האחרון שנמדד לשנת  4אקונומי 
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יך של עזיבת אוכלוסיות מבוססות וקליטת אוכלוסיות סגירת מפעל מגבות ערד, והמשך התהל

  מוחלשות).

  

ממצא : על פי נתוני המדד הסוציו אקונומי שפרסמה הלשכה המרכזית  - 

לעומת  2013מקומות (נכון לשנת  37 -, הידרדרה ערד ב2016בשנת  לסטטיסטיקה

לשת , דבר המבטא הגירה של אוכלוסיה מוח4לאשכול  5) וכן ירדה מאשכול 2008שנת 

לעיר (לשם השוואה העיר דימונה עלתה בשני מקומות בדרוג בשנים אלה ונמצאת 

אין כאשר זאת ועד היום המגמה אף גוברת,  2013שישה מקומות לפני ערד). משנת 

 לעירייה משנה סדורה לשינוי המגמה/או לכל הפחות להאט אותה. 

  .צוות האסטרטגיהקר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

 

המלצה : מומלץ לבנות וליישם תוכנית אסטרטגית אשר מטרתה מציאת כיוונים  - 

לצמצום ההגירה של האוכלוסייה החזקה, חיזוק האוכלוסייה הקיימת, ומשיכת 

 אוכלוסיה חזקה לפחות ברמה של העוזבים. 

  
  

, שיעור התושבים בני הגיל השלישי בערד 2014לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה משנת 

גבוה מהממוצע הארצי בצורה משמעותית, בנוסף שיעור האוכלוסייה החרדית גדל משמעותית 

 568-ל 388-(מ 46% -בכ 2014-ל 2010בשנים האחרונות (כמות הלידות בעיר עלה בין השנים 

מכלל  20% -שיעור הילדים בגילאי גן של האוכלוסייה החרדית המהווה כ 2016ת תינוקות), כך שבשנ

  ). 50% -האוכלוסייה, עומד על כ

בפועל אין כל התייחסות לשתי אוכלוסיות אלה בתוכניות האסטרטגיות, כאילו הן לא קיימות ולא 

גית הייתה מכלל תושבי העיר ! (אחד מהכיוונים שנבחנו בתוכנית האסטרט 40% -משמעותיות כ

לערד, אך כיוון זה לא נבחר על ידי הנהלת העירייה כרלוונטי לעיר,  3-משיכת אוכלוסיה של הגיל ה

  אין התייחסות לאוכלוסיה הקיימת כבר בעיר ולצרכיה).

  

בנוסף, ערד משמשת מטרופולין למספר אלפים מתושבי הפזורה הבדואית הגרים בסמיכות לעיר, 

שונים בעיר (שירות תעסוקה, דואר, קופות חולים וכד'), ובשנים דבר המתבטא בצריכת שירותים 

  האחרונות אף מתבטא בפתיחת עסקים שונים בבעלותם במרכזים המסחריים העירוניים.

  

 20% -בני גיל שלישי, כ 20% -ממצא : בניגוד לדמוגרפיה העירונית הייחודית (כ - 

חרדים) וכן בניגוד לעובדה שערד מהווה מרכז מטרופולוני בנושאי שירותים ועסקים 

לפזורה הבדואית באזור (בהערכה מספר תושבי הפזורה הסמוכים לערד, מגיע 

 רטגית באוכלוסיות אלה. למספר תושבי ערד), בפועל לא עסקה התוכנית האסט

  צוות האסטרטגיה.ן בעבודת תגובת המבוקר : הערה שתילקח בחשבו
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המלצה : מומלץ לוודא כי התכנון האסטרטגי העירוני כולל את כלל האוכלוסיות  - 

  בעיר.

  

 -תושבים לכ 23,700 -(מ 2010-2014לפי נתוני הלמ"ס, כמות האוכלוסייה בעיר עלתה בין השנים 

איש, לשם השוואה בדימונה בתקופה זו  500 -בלבד (סך של כ 2% -) שיעור של כתושבים 24,200

איש). הדבר משקף הגירה שלילית לאורך השנים (כאשר לוקחים בחשבון את  600היה גידול של 

  כמות הלידות מול הפטירות מתקבל הגידול המזערי באוכלוסיה).

  

חה לעיר מגדילה את הגרעון בתקציב על פי מחקר של משרד הפנים עולה כי תוספת של כל משפ

גרעון ₪  6,000-ל 4,000העירייה (בארבעת האשכולות הנמוכים כל תוספת של דירה תורמת בין 

פרק השוואת דוחות  2015שנתי), לאור מצבה הכספי של עיריית ערד (ראה דוח מבקר העירייה לשנת 

  לאתגרי תקציב העירייה. כספיים), יש להביא בחשבון את נושא גידול האוכלוסייה המתאים

  

  

ממצא : פרק הדמוגרפיה בתוכנית האסטרטגית לא התייחס לעובדה שכל תוספת של  - 

אוכלוסייה לעיר תורמת לגידול בגרעון העירייה. לאור מצבה הכלכלי של העירייה 

 חשוב להבין את יכולת הקליטה של אוכלוסייה חדשה מבחינה תקציבית.

  צוות האסטרטגיה.שבון בעבודת קר : הערה שתילקח בחתגובת המבו

 

המלצה : מומלץ לתכלל את כלל תוכניות הפיתוח העירוניות בנושא שכונות מגורים  - 

  וקידום התעשייה, לאור גידול הגרעון הצפוי עם קליטת אוכלוסייה נוספת.

  

  

  

  

  

 

 תעסוקה 6.2.4

 

  מחסור במקומות תעסוקה הוא אולי הבעיה העיקרית בפריפריה בכלל ובערד בפרט. 

מיקומה המרוחק של ערד עם העובדה שהתחבורה הציבורית אינה מספקת פתרון מהיר וזמין 

מרכזיים לאי הגעת יזמים ועסקים, הגורמים מה חלק לכיסוי המרחק,  הם להבנת הביקורת

ולנטישת אוכלוסיה איכותית בגיל העבודה (יש לציין כי תשתית הכבישים שופרה מאוד בשנים 

  שאמור להסתיים בעוד כשנה). 31לצומת שוקת, ושיפוץ כביש  6 האחרונות עם הגעת כביש
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נמצא כי ערד נמצא במקום השני בסיכון לסגירת עסקים  2016על פי מדד דן אנד ברדסטריט לשנת 

  ).13.2%, באר שבע 13.4%(דימונה  14.2%בדרום בשיעור של 

  

ינת סיווג הארנונה הוא מצד שני על פי מחקר משרד הפנים המפתח לאיזון תקציבי עירוני, מבח

ארנונה אחרת (עסקים, משרדים וכד'). עיריית ערד רחוקה מאוד  55%-ארנונה למגורים ו 45%

  ארנונה אחרת). 40%-מגורים ו 60%-כ 2013מנתונים אלה לרעה (בשנת 

  

ממצא : מחד לפי מדד דן אנד ברדסטריט שיעור הסיכון לסגירת עסקים בערד הוא  - 

לפי מחקר משרד הפנים ללא הגדלת שטחי הארנונה מעסקים השני בדרום, כמו כן 

בתחומי העיר, תתקשה העירייה להגיע לאיזון תקציבי, מאידך אין כל התייחסות 

בתוכנית האסטרטגית העירונית להסרת חסמים לעסקים, או לכימות שטחי 

 הארנונה מעסקים הנדרשים לצרכי העירייה.

  צוות האסטרטגיה.בודת קר : הערה שתילקח בחשבון בעתגובת המבו

 

המלצה : מומלץ לקיים מסגרת/להגדיר תפקיד עירוני אשר ייעודם הוא עבודה מול  - 

עסקים ויזמים להקלה על חסמים ולעזרה בהקמת עסק בתחומי העיר. מומלץ להגדיר 

  מדדי הצלחה לפי כמות שטחי ארנונה מעסקים שנוספו בכל תקופה.

  

גיבשה העירייה תנאים להעדפת ספקים מקומיים במכרזי העירייה. כהמלצת  2016במהלך שנת 

  בנושא מחלקת הרכש. (נושא העדפת ספקים מישראל לא טופל).  2015הביקורת בדוח המבקר לשנת 

  

  

  בנושא :  2015להלן ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

 עידוד רכש מקומי –כלכלה מקיימת 

  

נושא כלכלה מקיימת הינו אחד מהכיוונים האסטרטגיים הנשקלים היום במסגרת התוכנית 

האסטרטגית העירונית, זאת מתוך העובדה שהעיר ערד מרוחקת גיאוגרפית ממרכזי העסקים 

בארץ, ומהעובדה שנושא התעסוקה בעיר הינו בעייתי (בשנתיים האחרונות אובדן של מאות 

  משרות בתחומי העיר).  

  

מנחה בקליניקה לכלכלה קהילתית  –הוצאה חוות דעת משפטית על ידי עו"ד לנא ורור   2015אי במ

הפקולטה למשפטים , האוניברסיטה  –חברתית תחת הייעוץ האקדמי של פרופ' ברק מדינה 

  העברית. חוות הדעת גם בחסות עמותת שתיל והמרכז לחינוך משפטי קליני (להלן "חוות הדעת").

  

  ות מתוך חוות הדעת : נקודות עיקרי
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כלכלה מקומית מקיימת הינה גישה הגורסת כי פיתוח כלכלי באזורי פריפריה מותנה בחיזוק  . 1

 הכלכלה המקומית.

רכש רשות מקומית מעסקים מקומיים עשוי למנף קידום תכליות חשובות, חברתיות, כלכליות  . 2

 וסביבתיות.

של המדינה והרשות המקומית , מחקרים באנגליה ובארה"ב הראו כי שינוי מדיניות רכש  . 3

 שיפרו את מצבם ופעילותם של עסקים מקומיים, ותורם לפיתוח כלכלי ולחוסן של היישוב.

יישומה של מדיניות רכש ציבורי מקומי מעורר מחלוקת בקרב משפטנים, היו שטענו כי  . 4

ין התערבות המכוונת להעדפה של ספקים מקומיים עלולה לפגוע בעקרונות , כגון שוויון ב

 מציעים, יעילות ותחרותיות. 

ניתן לקיים מדניות רכש מקומי במסגרת הדין הקיים, וזאת לשם מימוש תכליות שונות.  . 5

בהתקשרויות המחייבות מרכז, רשות מקומית רשאית לנקוב בקריטריונים ענייניים 

המעניקים העדפה לעסקים הקטנים והמקומיים. בהתקשרות הפטורה ממכרז, הרשות רשאית 

 יף עסקים קטנים ומקומיים כל עוד היא עומדת בכללי מנהל תקין. להעד

 בכל עת על הרשות להקפיד על שלושה כללים חשובים :  . 6

 שקיפות הקריטריונים ותנאי ההעדפה.  .א

בחירה מושכלת של הגורמים בעלי סמכות ההכרעה בוועדת המכרזים ובוועדות הפטור   .ב

 ממכרז, למניעת חשש לניגוד עניינים.

 מדיניות הענישה לחורגים ממינהל תקין.הקפדה על   .ג

  

  וביתר פרוט לגבי העדפת עסקים קטנים ומקומיים במקרי פטור ממכרז :

בהתקשרויות מסוג פטור ממכרז, לא קיימת מסגרת נורמטיבית סדורה לקבלת החלטות, ולכן 

נ'  שעשועים וספורט בע"מ 2349/10החלטות שיתקבלו ייבחנו לפי כללי מינהל תקין (ראו בר"מ 

  עיריית בני ברק). 

מהתפיסה כי העדפת התקשרות עם הספקים המקומיים מהווה שיקול העומד בכללים אלה (בג"ץ 

אינווסט אימפקט בע"מ נגד המנהל הכללי של משרד הבריאות), עולה כי ככל שחוזה  118/83

מקומי. ההתקשרות עונה לדרישות החוק ביחס לפטור ממכרז, יש להעדיף כריתה של חוזה עם ספק 

החלטה מעין זו תאומץ בכפוף לשיקולים ענייניים נוספים של הרשות, וכן אגב הקפדה על הימנעות 

  מאפליה אסורה, כמו גם התאמה לתנאי המכרז.

  

ממצא : בניגוד לאפשרות המפורטת בחוות דעת משפטית חיצונית בנושא עידוד רכש  - 

האקדמי של פרופ' ברק מדינה  מקומי (חוות דעת שחוברה על ידי מספר גופים תחת הייעוץ

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

 קריטריונים להעדפת הספקים המקומיים ברכש הציבורי.

 תגובת המבוקר: מחלקת הרכש תפנה לקבלת חוו"ד משפטית.
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ושא אפשרות המלצה : מומלץ לבקש חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי לעירייה בנ - 

קביעת קריטריונים להעדפת רכישת מוצרים מעסקים מקומיים בהתאם לכללים בחוות 

  הדעת החיצונית ולפסקי הדין בנושא.

  

מעבר לחוות הדעת המתוארת מעלה ולפסקי הדין המנויים בה, קיים פסק דין נוסף המתייחס להליך 

ג'אר (בית המשפט המחוזי לעניינים מאמון עבוד נ' מועצה מקומית מ 16477-06-13של מכרז, עת"מ 

מנהלים בנצרת), שם פסק בית המשפט כי רשות מקומית רשאית לתת עדיפות לקבלן מקומי, 

  בשיעור מתון, מתוך כוונה לסייע לרווחתם של תושבי הרשות. 

  

האם ם והאגפים השונים בעירייה לבדוק התבקשו מנהלי המינהלי 2010בעיריית ירושלים עוד בשנת 

ניתן לקבוע אמות מידה, ושמא אף להעמיד תנאי סף, להעדפת ירושלמים מן ההיבט בענייני, 

  במסגרת עריכת מכרזים והליך הצעות מחיר. 

  

  מבדיקת פרסום מכרז עיריית ירושלים עולה כי העירייה מעניקה עדיפות במכרז באופן הבא : 

 ע ירושלמי.יותר מההצעה הזולה שלא ממצי 3%עד  –מציעים ירושלמים  . 1

 ממחיר מוצרים מיובאים (בהתאם לתקנות חובת מכרזים). 15%עד  –תוצרת הארץ  . 2

  

ממצא : בניגוד לעיריית ירושלים עיריית ערד לא מאפשרת העדפת עסקים מקומיים, אלא  - 

 בוחנות את המחיר המוצע בלבד (הן בהליך מכרז והן בהליך רכש).

 

ממצא : בניגוד למוגדר בדין עיריית ערד אינה מעניקה עדיפות לתוצרת הארץ בהליכי  - 

 מכרזים ורכש. 

 

המלצה : מומלץ כי העירייה תבחן את האפשרויות להענקת העדפה לתוצרת הארץ  - 

  ולספקים מקומיים, בהתאם למותר בחוק.

  

  

  2015סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

 

  

  

ת להכפלת מספר החדרים בבתי המלון בים המלח, מבחינה בשנים האחרונות מקודמת תוכני

היסטורית ערד מהווה את העורף התפעולי של המלונות בים המלח, לכל הפחות מבחינת כוח האדם 

  (ככל שנושא יבוא עובדים למלונות ממלכת ירדן לא יתממש).
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ממצא : התוכנית האסטרטגית בנושא תעסוקה לא עסקה כלל בעובדה שערד  - 

מהווה את העורף מבחינת הון אנושי (ביחד עם דימונה), למלונות ים המלח. 

התוכנית כמעט לא עסקה כלל בתוכניות ההתפתחות והשקעת כספי מדינה 

 באזור מלונות ים המלח בשנים הקרובות. 

  צוות האסטרטגיה.שבון בעבודת קר : הערה שתילקח בחתגובת המבו

 

המלצה : מומלץ במסגרת התכנון האסטרטגי לבחון את נושא התעסוקה גם  -

  מבחינת אזור מלונות ים המלח, והתוכניות לפיתוחו.

  
  

  

 

 

 תיירות  6.2.5

 

ה אזכור מהקמת העיר ערד זוהה נושא התיירות כאחד מהכיוונים האסטרטגיים של העיר, רא

  הנושא בכל התוכניות האסטרטגיות הקודמות. 

קידום התיירות אמור גם לספק תעסוקה לתושבים וכן לשפר את פעילות העסקים התומכים 

  בתיירות (בתי אוכל, טיפולים אלטרנטיביים, פעילויות אקסטרים וכד').

   

מות התיירים נושא התיירות הינו אתגר לאומי, על פי דוח ארגון התיירות העולמי קיים גידול בכ

  הוא עבר את מיליארד האנשים בשנה. ובשנים האחרונות 

-בירדן, ו 200%בלבד (לעומת  17%עמד על  2015ועד שנת  2000הגידול בתיירות בישראל משנת 

בטורקיה). הסיבות לגידול הנמוך בישראל נובעות מבעיות ביטחון, מחסור בביטחונות  300%

ות, עיוותי תפישה ושיווק בינוני של המדינה כמדינת שמציעה המדינה לעוסקים בתחום התייר

  תיירות.

  

הבעיות קיימות גם בערד, מעבר לעובדה שאין בעיר אטרקציה תיירותית ייחודית, אין כל ביטחון 

לעוסקים בתחום (ראה שיעור הסיכון לסגירת עסקים בפרק התעסוקה), וכן לא קיים תקציב עירוני 

  עסק בהתנהלות מחלקת התיירות). 2012ראוי לנושא (דוח המבקר לשנת 

  

יש לציין כי אשכול גליל מזרחי החליט שלא לכלול את נושא התיירות ככיוון אסטרטגי, למרות 

  שקיימת תיירות ענפה באזור לעומת אזור הנגב, לאור התגמול הכספי הנמוך לעוסקים בתחום. 
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בתחום ממצא : התוכנית האסטרטגית גיבשה מספר כיוונים אסטרטגיים  - 

מהתקציב  10%-התיירות, בפועל תקציב העירייה לתחום אינו מגיע ל

 שהוגדר בתוכנית האסטרטגית ככזה היכול לחולל שינוי בתחום התיירות.

 

המלצה : מומלץ לבחון היתכנות התיירות ככיוון אסטרטגי לאור התקציב  - 

ת בפועל ולאור הכישלון במכרז שיווק הקרקעות של הגבעות המזרחיות (שכונ

 נופים).

  צוות האסטרטגיה.קר : הערה שתילקח בחשבון בעבודת תגובת המבו

  

  

  

  

 

  השוואה לתוכניות אסטרטגיות של ערים אחרות 6.2.6

  

) עוסקת בנושאים דומים לאלה של ערד 2010התוכנית האסטרטגית של עיריית באר שבע (משנת 

  כעיר בפריפריה.

  השגת החזון העירוני:לתוכנית בבאר שבע שלוש מטרות שיכולות להשפיע על 

 משיכת אוכלוסיה חזקה. . 1

 חיזוק אוכלוסיית העיר. . 2

 שיפור מערכת החינוך. . 3

  

  מתוך שלוש מטרות אלה נגזרים מספר תהליכים :

מאחר ובכדי לחזק את אטרקטיביות העיר עבור אוכלוסיה  –גידול בתעשייה עתירת ידע   . 1

חזקה, יש לטפל תחילה בשיפור היצע התעסוקה האיכותית, גידול בתעשייה זו הוא מוקד 

 לתעשיות משלימות נוספות. 

 דבר המהווה שיקול מרכזי בבחירת ישוב המגורים. –דיור וסביבת מגורים אטרקטיבית  . 2

 לחיזוק האוכלוסייה הקיימת. כאמצעי  -מצוינות מערכת החינוך  . 3

 שיפור איכות החיים בעיר בנושאים הפיסיים והחברתיים. . 4

 התפתחות הקהילה כחלק מפיתוח העיר, הצעת סל שירותים איכותי. . 5

שיפור פרמטרים אובייקטיביים כגון תעסוקה, מצוינות בחינוך, דיור  –תדמית העיר  . 6

 ים פוטנציאליים.ואיכות החיים בעיר יכולים לשפר את תדמיתה אצל תושב

 

השקעה של מיליארד שקלים בחמש  – 2020ירושלים  –התוכנית האסטרטגית של עיריית ירושלים 

  עוסקת בין השאר בנקודות הבאות  : –שנים 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

72 

 

להשאיר בעיר סטודנטים שבאים ללמוד בה, ועסקים הפועלים  –שימור לקוחות קיימים  . 1

 ת לשגשג ולהיות יעילים).בעיר (לספק לעסקים את השירותים שהם צרכים ויכול

 הייטק, תרבות שמזינה תיירות, אקדמיה, בתי חולים. –פיתוח מנועי צמיחה  . 2

שימור המעמד היצירתי של העיר בתחומים כמו אמנות הבמה, מדיה, קולנוע, פיתוח  . 3

 קהילתי ופעילות המגזר השלישי מסייע ליצירת עסקים ויזמות.

  

תוכניות ערים אחרות, ניתן ללמוד רבות מאופן  כאמור לא מתקיימת למידה בעיריית ערד של

ההתנהלות להשגת המטרות האסטרטגיות בערים אחרות, ולהבין האם ערד יכולה לנתב תקציבים 

  וכח עבודה מתאים למימוש המטרות שבחרה ככיוונים אסטרטגיים עבור עצמה. 
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  סיכום ועיקר ההמלצות .7

  

מקומות ובפעם הראשונה  37-על פי הדרוג הסוציו האקונומי של הלמ"ס הידרדר מקומה של ערד ב

(לשם השוואה דימונה עלתה במדד מספר מוקמות וכיום לראשונה  4העיר משויכת לאשכול 

מקומות מעל ערד). מכאן, התופעה הכלל עולמית והארצית של נטישת האוכלוסייה  6ממוקמת 

  פריפרייה, באה לביטוי ביתר שאת בערד, לעומת היישובים הסמוכים. הצעירה והחזקה את ה

  

לאור המציאות המתוארת בדוח קיימת חשיבות עליונה לקיום תוכנית אסטרטגית סדורה, בהובלת 

הנהלת העירייה וצוות אסטרטגי מקומי. תוכנית הכוללת מדדים רלוונטיים, אבני דרך ודרכי 

  י, על מנת לקדם את העיר לקראת החזון שנבחר. פעולה מוגדרות בזמנים וגורם אחרא

  

כחלק מהתוכנית חשוב שלא להתעלם מאוכלוסיות מהותיות שכבר נמצאות בעיר, גם להן יש 

למצוא מקום בחזון העירוני, אוכלוסיה מהותית של מבני הגיל השלישי, חרדים ואנשי הפזורה, 

רוניות. כמו כן, חשוב לקחת בחשבון אשר להן לא ניתנה כל התייחסות בתוכניות האסטרטגיות העי

את התהליכים האזוריים (התכנון להכפלת מספר חדרי המלון בים המלח, הקמת אשכול נגב 

מזרחי, אישור תב"ע תיירות לדרך הבשמים, הפיכת באר שבע למרכז סייבר עולמי וכד'). בנוסף 

סטרטגיות, על מנת שלא חשוב לקיים למידה מהניסיון של ערים אחרות בניהול ויישום תוכניות א

  להבין את העלויות הנדרשות לשינוי אמיתי. כדי לחזור על טעויות וכן 

  

  לעיל) : 6להלן ההמלצות העיקריות של הביקורת בהתאם לממצאים שעלו בדוח הביקורת (פרק 

  

  בחינת התנהלות העירייה בניהול, בניית ויישום תוכניות אסטרטגיות. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

: מומלץ להקים צוות מקצועי עירוני מאנשים אשר מכירים את הייחודיות של  המלצה -

העיר וחיים בה, על מנת לבחון כיוונים אסטרטגיים ואפשרויות לקידום הכיוונים 

שהוגדרו, למדוד את אפקטיביות יישום יעדי הכיוונים הקיימים, וכן ללמוד מהניסיון של 

  ערים אחרות בארץ ובעולם.

  

ץ כי צוות ההיגוי של התוכנית האסטרטגית בשוטף יהיה מורכב ברובו המלצה : מומל - 

ממנהלי מחלקות העירייה ותושבים, על מנת לאשר רציפות בנושא התכנון האסטרטגי גם 

 כאשר מתחלפים נבחרי הציבור. 

 

המלצה : מומלץ לקיים ולתקצב תוכנית סדורה לשיפור תדמית העיר בתקשורת הארצית,  - 

 את החזון העירוני. תדמית כזו שתייצג 
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המלצה : מומלץ שלא להסתמך בעיקר על הידע המקצועי של היועץ, ככל שמשקל צוות  - 

ההיגוי העירוני יגבר סביר כי יבחרו יעדים הקשורים למציאות בשטח ולאפשרויות 

 התקציביות והחוקיות של העירייה. 

 

האסטרטגיה, המלצה : ככל שבוחרים להמשיך את הצעות המיתוג ומטרות תוכניות  - 

הדומות עד זהות בעשור האחרון, יש לבצע בדיקות היתכנות לקיום המטרות והיעדים, 

מומלץ להטמיע את התוכנית והמטרות לכלל עובדי העירייה, ולעובדים חדשים שנקלטים 

 בעירייה.

  

המלצה : מומלץ להגדיר מטרות אסטרטגיות גם לטווח קצר, כאלו שהעירייה יכולה לבצע  - 

 ה, ללא הסתמכות על יזמים פרטיים או השלטון המרכזי. בכוחות עצמ

 

, מטרות ויעדים מדידים נית פעולה אסטרטגית הכוללתהמלצה : מומלץ לבנות תוכ - 

מתאימים לכלל מחלקות העירייה, לשם מימוש החזון, זאת תוך התחשבות בתהליכים 

  האזוריים.  

  

  

  

  

  

 .2016-2014בחינת התוכנית האסטרטגית שגובשה בשנים  – 2מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : המלצת הביקורת בזמן אמת לא יושמה והחברה לא נדרשה להוסיף תוכנית  - 

פעולה, בשלב זה מומלץ לבנות תוכנית פעולה באמצעות ועדת היגוי עירונית, ככל 

 שהתוכנית רלוונטית מבחינת הנהלת העירייה.

 

 ך פנימי עירוני בנושא הפארק המוטורי.המלצה : מומלץ לקיים הלי - 

  

 

המלצה : מומלץ לקיים הליך המשך פנים עירוני על מנת לקבל החלטה מושכלת לגבי  - 

 הכיוונים שהוצגו בתוכנית האסטרטגית.

 

המלצה : מומלץ לבנות וליישם תוכנית אסטרטגית אשר מטרתה מציאת כיוונים לצמצום  - 

וכלוסייה הקיימת, ומשיכת אוכלוסיה חזקה ההגירה של האוכלוסייה החזקה, חיזוק הא

 לפחות ברמה של העוזבים. 
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 המלצה : מומלץ לוודא כי התכנון האסטרטגי העירוני כולל את כלל האוכלוסיות בעיר. - 

  

המלצה : מומלץ לתכלל את כלל תוכניות הפיתוח העירוניות בנושא שכונות מגורים וקידום  - 

 ליטת אוכלוסייה נוספת.התעשייה, לאור גידול הגרעון הצפוי עם ק

  

המלצה : מומלץ לקיים מסגרת/להגדיר תפקיד עירוני אשר ייעודם הוא עבודה מול עסקים  - 

ויזמים להקלה על חסמים ולעזרה בהקמת עסק בתחומי העיר. מומלץ להגדיר מדדי 

 הצלחה לפי כמות שטחי ארנונה מעסקים שנוספו בכל תקופה.

  
טגי לבחון את נושא התעסוקה גם מבחינת אזור המלצה : מומלץ במסגרת התכנון האסטר - 

  מלונות ים המלח, והתוכניות לפיתוחו.
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 רקע –כללי  .1

  

נושא התחרויות המוטוריות התקיים בערד שנים רבות בצורות חוקיות יותר או פחות, העיר נתפסת 

כאידיאלית לחובבי הנהיגה בין אם בתחרויות מסודרות בחסות העירייה ובין אם בנהיגה לא 

מוסדרת במתחם המנחת הלא פעיל והפרוץ בתחום השיפוט של העיר, או אופנוענים רבים המגיעים 

ופי שבוע לבחון את כישורי הנהיגה שלהם בכבישים המפותלים בין ערד לים המלח בעיקר בס

  ולמצדה מערב.

  

ניגשה העירייה לקול קורא של משרד התרבות והספורט בנושא הקמת מסלול  2014בשלהי שנת 

מוטורי, בשלב ראשון לצורך הכנת הקול הקורא שכרה העירייה מומחה בתחום, להכנת תוכניות 

המסלול המוטורי, ואכן התקבלה הודעה ממשרד התרבות והספורט שעיריית ערד  ראשוניות של

  היא שזכתה בקול הקורא , המשמעות :

 ₪.מיליון  4תמיכת המשרד בתוכנית בסכום של  . 1

 ₪.מיליון  1התחייבות העירייה לגייס עוד מינימום של  . 2

  התחייבות העירייה לסיים את הבנייה בתוך שנתיים.  . 3

  

  וי ניהול הפרויקט ולא לבקר את התהליך בסופו מכמה סיבות : בחרתי לעסוק בליו

בכל תוכניות התיירות ותוכניות האסטרטגיה של העיר, נקבע כי יש צורך להקים אטרקציה  . 4

תיירותית משמעותית בתחומי העיר (לפי כמות הצופים בתחרויות מוטוריות חד פעמיות 

ם בכל אירוע). לדעת הביקורת אלפי צופי –בירושלים ובאילת קיים קהל גדול לנושא 

 התחום המוטורי יכול להיות אטרקציה כזו.

אין תקדים בארץ להקמת מסלול אספלט, כל נושא רישוי התחרות המוטוריות הינו חדש  . 5

 יחסית ואין מתחם מוטורי הדומה לזה שהוגדר בקול הקורא בארץ. 

בנושא ניהול פרויקטים הביקורת כבר עסקה בניהול הפרויקטים בעירייה, כמו כן עסקו  . 6

ברשויות מבקר המדינה ומבקרת עיריית ירושלים ונמצא כי רוב הרשויות נתקלות בקשיים 

בניהול הפרויקטים דבר המתבטא בהוצאות כספיות גדולות שלא לצורך (למותר לציין כי 

 לעיריית ערד אין משאבים מיותרים ולא תוכל לספוג עלויות גבוהות ללא צורך).

ריזו מספר פעמים על הקמת פארק מוטורי במקומות שונים בארץ, אך בעבר כבר הכ . 7

הפרויקטים לא יצאו לפועל (כולל הקמת מסלול מוטורי בסביבות קיבוץ חצרים בעלות של 

 ₪).מיליון  100 -כ

  

  

מעבר לכך לדעת הביקורת, רק בניית מותג עירוני ייחודי עשוי להצעיד את העיר קדימה במובן של 

זקים, אפשרויות תעסוקה, תיירות, וכתוצאה מכך הגדלת הכנסות הארנונה של הגירת תושבים ח

העירייה מעסקים, זאת על מנת לקדם את חזון הנהלת העירייה של איזון תקציבי, בתלות 
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(ראה הרחבה בפרק ב' לדוח זה בנושא תהליך בניית תוכנית  מינימאלית במענקי ממשלה

   אסטרטגית).

  

), לאחר שנתיים מהזכייה בקול הקורא של משרד 2016(סוף שנת  נכון לתאריך סיום הביקורת

 2016התרבות והספורט, עדיין לא הוקם המסלול. חוזה עם קבלן הביצוע נחתם רק בחודש דצמבר 

מיליון  4ובשלב זה ממתינים לאישור משרד התרבות והספורט להארכת ההתחייבות הכספית בסך 

  לול.לעוד שנה, על מנת לאפשר את הקמת המס₪ 

  

דוחות ביקורת ביניים בעניין פרויקט המסלול המוטורי, הדוחות סיכמו  4הוצאו  2015במהלך שנת 

, וכן ניתנו עד מועד הוצאת דוח הביניים, צוינו הליקויים שנמצאו בהליךאת ההתנהלות של העירייה 

  בהתאם לכשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות.גם המלצות שונות להמשך התנהלות 

  

), נשארו נושאים מהותיים שלא קיבלו התייחסות במהלך 2016בתאריך סיום הביקורת (סוף 

  וא אי הסדרת נושא האירועים במתחם.השנתיים האחרונות, הנושא המהותי מכל ה

כאמור, אחת הסיבות העיקריות של העירייה להגשת הקול הקורא היה מתן אפשרות לניהול 

כפתרון לאטרקציה  ך תיירות פנים וחוץ לעירעל מנת למשובתחום המוטורי,  אירועיםתחרויות ו

  התיירותית שהוגדרה כחובה בכל התוכניות האסטרטגיות ובתוכנית אב לתיירות : 

  כך, עדיין לא קיים תכנון בטיחות לאירועים רבי משתתפים.

  וכד').כך, עדיין לא קיים תכנון מקצועי לגבי מיקום הקהל (זוויות צפייה, סינוור, בטיחות קהל 

כך, עדיין לא קיים כל תכנון לגבי הסדרי חניה לצופים שיגיעו למתחם (בכל אירוע מוטורי בשנים 

  מקומות חניה בלבד). 150האחרונות בארץ, הגיע קהל של אלפים רבים, במתחם מתוכננים 

  כך עדיין אין כל מידע בנוגע לפוליסות הביטוח הנדרשות לקיום האירועים והפעילות במתחם. 

  

נוסף, מחד לא ברור הפן החוקי של התקשרות עם זכיין לניהול האירועים מחד (הפרטת המסלול), ב

ומאידך לא מועסק מנהל מסלול על ידי העירייה (מכאן יתקבל מוצר מוגמר ללא אפשרות לתיקונים, 

  אלא בעלויות נוספות).

  

עול הפרויקט, זאת לסיכום, בשלב זה לאחר שנתיים של הכנות רב הנסתר על הגלוי מבחינת תפ

(המימון על ₪ מיליון  2.5בפרויקט ומתעתדת להוסיף עוד ₪ כאשר העירייה כבר השקיעה כמיליון 

ידי נטילת הלוואות). אין תוכניות עבודה מפורטת ומעשיות לניהול המקום והאירועים המתוכננים 

  בו ומכאן לא ניתן להעריך את המשמעות הכספית בהפעלת הפרויקט. 

  

קורת על הנהלת העירייה להפיק לקחים מאופן ניהול הפרויקט האסטרטגי, כדי להבטיח לדעת הבי

  אופן עבודה מיטבי יותר לעתיד, בכלל הפרויקטים בהם עוסקת העירייה. 
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 מטרות הביקורת .2

 

בחינת כשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות וזיהוי הסיבה להצלחת פרויקטים  . 1

 .בעיריית ערד

 .2016ועד סוף  2014פרויקט המסלול המוטורי על ידי העירייה משנת בחינת ניהול  . 2

  

  

  

  

 היקף הביקורת .3

 

הביקורת ליוותה את תהליך ניהול הפרויקט של המסלול המוטורי, כולל לקיחת  . 1

 .2014-2016, בשנים (כמשקיף) חלק בישיבות בנושא הפרויקט שנערכו בעירייה

בפועל, מאחר ורק בתחילת שנת לא נכלל בהיקף הביקורת נושא הקמת המסלול  . 2

 החלו עבודות החפירה להקמת המסלול. 2017

  

  

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 .2014-2016בישיבות ניהול הפרויקט בעירייה בשנים (כמשקיף) השתתפות  -

 סקירת כתבות עיתונים ואתרי אינטרנט רלוונטיים כולל בחו"ל. -

 העירייה הממוחשב בנושא הספורט המוטורי.סקירת ארכיון  -

סקירת דוחות הביקורת של מבקר המדינה ושל עיריית ירושלים בנושא הקמת  -

 פרויקטים משמעותיים והכשלים שהתגלו בתהליך ברשויות שונות.

 קבלת הערכות עלויות וזמני עבודה לפרויקט כאמור מגורמים בעירייה ומחוצה לה. -

 כנת הקול הקורא.בדיקת אופן בחירת היועץ לה -

 סקירת החקיקה הקיימת. -

 תשאול גורמי העירייה הרלוונטיים לנושא רישוי עסק למסלול מוטורי.  -
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 עיקרי הממצאים .5

  

  

בחינת כשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות וחקירת הסיבה  - 1מטרת ביקורת מספר 

  להצלחת פרויקטים בעיריית ערד.

שנתיים בהליך הקמה של המסלול המוטורי הסלול ממצא : העירייה מצויה כבר . 1ג.

החלו עבודות ההקמה בשטח), זאת ללא כל תבנית  2017הראשון בארץ (בתחילת 

סדורה של ניהול פרויקטים. תוצאה אחת מהניהול הלא מיטבי היא שרמת אי 

הוודאות לגבי אופן תפעול הפרויקט עדיין גבוהה מאוד, כאשר המסלול אמור להתחיל 

 חודשים). 5-3ך מספר חודשים מועט (לפעול תו

 

חודשים, לעירייה אין כל  3 -ממצא : למרות שהמסלול אמור להתחיל לפעול עוד כ. 2ג.

מסלול המוטורי, קיימת תוכנית פעילות בהסכמים רלוונטיים מול גופים חיצוניים ל

 האדם/הגוף שינהלו את המסלול בפועל. נשכרעסקית בסיסית ביותר ולא 

  מסכים עם ממצא באופן חלקי. המבוקר :תגובת 

הגדרת ודרישות התפקיד ממנהל הפארק המוטורי קיימות כבר מספר חודשים  . 1

 .2017ויתפרסמו בשבוע הארון של מרץ 

קיים מודל הפעלה המבוסס על מודל הפעלה של מסלולים דומים בחו"ל בהתאמה  . 2

 למגבלות הישראליות.

ת ולכן בשלב הראשון עיקרי סביב הפרויקט קיימת חוסר וודאות תקציבי . 3

 המשאבים מופנים לבניית הפרויקט עצמו.

  מסכים עם ההמלצה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין 

  חוזים חתומים מול גופים לפעילות, עדיין לא מועסק מנהל מסלול.

 

עלה כי המשותף לכולם, הוא מינוי ממצא : מבחינת פרויקטים עירוניים מוצלחים . 3ג.

מנהל פרויקט המאמין ומחויב לפרויקט וכן  ממשיך לנהל את הפרויקט לאורך שנים, 

במקרה של המסלול המוטורי לא מונה מנהל כאמור (לכל הפחות במובן שאינו ממשיך 

 לנהל את הפרויקט לאחר סיומו).

  

  

  

 2014המוטורי בפועל על ידי העירייה משנת בחינת ניהול פרויקט המסלול  - 2מטרת ביקורת מספר 

 .2016ועד סוף 

ממצא : המסלול המוטורי הנמצא בשלבי הבנייה אינו מסלול תחרותי בינלאומי (קצר . 4ג.

מהנדרש למסלול בינלאומי), העירייה לא ניתחה את המשמעות הכלכלית של עובדה 
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רופה לא יגיעו זו ובהתאם לא פעלה לשנותה (לדוגמא מה המשמעות שמתחרים מאי

 בחודשי החורף להתאמן בגין המסלול הקצר).

תגובת המבוקר : התוכנית הותאמה לשטח הקיים, קיימת תוכנית עקרונית להרחבה 

 עתידית.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

שמעות אלא מחזקת אותו, תוכנית עקרונית להרחבה אין משמעותה ניתוח המ

 הכלכלית להרחבה למסלול בינלאומי.

 

חלק  קיים, לא יכול להמסלול המוטורי שתוכנן ונבנה ,שטחהממצא : לאור אילוצי . 5ג.

וכד'). מסוים וס, אופנועים כבדים מעל סמ"ק רמהפעילות המוטורית (כגון מוטורק

יידי, לא נערכה כל בחינה לגבי אפשרות עירונית לספק את הפעילויות האלה באופן מ

 ככל האפשר. דבר הנדרש על מנת להפוך לבירת הספורט המוטורי בישראל.

  .תחרויות מוטוריות נוספות ימשיכו להתקיים במרחב העירוניתגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, לא 

נוספות, תדירות תחרויות אלה קיימת כל תוכנית מסודרת לקיום תחרויות מוטוריות 

לפי העבר (אפילו לא אחת בשנה בממוצע), אינה הדרך להפוך לבירת הספורט 

  המוטורי.

 

ממצא : בניגוד למוגדר בקול הקורא העירייה לא עמדה בתנאי של הקמת המסלול תוך . 6ג.

חודשים מעת קבלת ההרשאה התקציבית להקמת המסלול. אין לעירייה כל מסמך  24

למרות הכספית של המשרד לתרבות וספורט, מאשר את הארכת ההתחייבות רשמי ה

 זאת החלו עבודות הבניה תוך הסתמכות על כספי התמיכה.

  .קיימת התחייבות מצד המשרד –לא מסכים עם הממצא תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה מגובה בכל מסמך, 

מועד סיום הביקורת לא קיימת התחייבות מצד המשרד, למעט בגזברות העירייה ב

פרוטוקול ועדת תמיכות של משרד התרבות והספורט, המחייב את העירייה במספר 

פעולות ודיווח על מנת להאריך את ההתחייבות, אין כל מסמך המאשר כי התנאים 

  שנדרשו התממשו.

  

כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות  עירייהממצא : בניגוד להתחייבות ה. 7ג.

והספורט, בהקמת המסלול לא התחשבו בכל דרישות חוק הנהיגה הספורטיבית, 

-ותקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע), תש"ע 2005-תשס"ו 

  , וכללי הנהיגה הספורטיבית (לדוגמא בנושא התאורה ודרישות לחדר טיפולים).2010

תכנון המסלול אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים (התאחדויות : תגובת המבוקר 

תיקונים במידה ויצטרכו  .העמותות המרכיבות אותן והרשות לספורט מוטורי)

  להתבצע יבוצעו לאחר השלמת המסלול.
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אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר 

סת תגובת המבוקר, אינה קשורה לרישוי שצריך המסלול אליו מתייח אישור תוואי

להתקבל על פי הדין , ולמימון המותנה בעמידה בתנאי הקול הקורא, שאינם 

  מתקיימים במקרה הנדון.

  

ממצא : בניגוד להתחייבות הרשות כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות והספורט, . 8ג.

לא כוללת התוכנית הכלכלית של העירייה את הדרישה ליתן עדיפות לשימוש במסלול 

להתאחדויות הספורט המוטורי שלא יפחת ממחצית ימות השנה (בפיזור שווה על פני 

י השבוע בשנה ולא מכלל ימי כל השנה), הנושא תומחר רק לגבי מחצית מסופ

 הפעילות. 

  .הנושא נלקח בחשבון בתוכנית העסקית –הממצא לא מקובל תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

 359ימי אירועים מתוך  52בתוכנית העסקית תומחר שימוש ההתאחדויות במשך של 

ים, ככל שאין חוזים חתומים בנושא רמות השימוש של ימי פעילות מתוכננ

 ההתאחדויות, הממצא מדויק.

  

ממצא : למרות התפישה כי פרויקט המסלול המוטורי יהווה עוגן תיירותי, כל נושא . 9ג.

הקהל בתחרויות לא הוסדר עד תאריך סיום הביקורת, אין כלל התייחסות לנושא 

 הקהל בחוזה עם קבלן ביצוע המסלול.

המסלול תוכנן כשטח סטרילי וכל נושא הקהל מוגדר מחוץ למסלול בת המבוקר : תגו

  .ובהתאם לאופי הפעילות (שוטפת או אירוע)

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין 

כלל התייחסות לנושא הקהל בין אם בתוך המסלול (כפי שכיוון מתכנן המסלול) ובין 

 מחוץ למסלול, הנושא טרם הוסדר, כאמור בממצא.אם 

  

ממצא : למרות התפישה שהמסלול המוטורי יכול להיות פרויקט מחולל שינוי גם . 10ג.

מבחינת תעסוקה באזור, לא התקיים כל דיון בנושא התעסוקה בהקשר של המסלול 

ם ואין לכך כך התייחסות בתוכנית העסקית מהשנתיים האחרונות, כך שגם אם קיי

 פוטנציאל העירייה לא ביצעה כל פעולה לעזור לו להתממש.

הנושא מטופל הן במסגרת התעסוקה הצפויה והן מבחינת קורסים תגובת המבוקר : 

והעדפה לתושבי ערד בהם. הסדרת תעריפי הארנונה נמצאת בבחינה של גזברית 

  .אהעירייה, לאור העובדה כי זהו משהו חדש ולא קיים סיווג או תקדים בנוש

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

עניין בקשה לעדיפות לתושבי ערד בקורסים, אינו דיון כולל בנושא התעסוקה, לעניין 

כבר הוגדר,  2017הארנונה גם זה מאוחר מדי ומעט מדי מאחר וצו הארנונה לשנת 

בתחום המכונאות החידוש הוא במסלול  לעניין טענת החידוש, אין כל חידוש בעסקים



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

83 

 

עצמו ועדיין לא ברור מי מפעיל אותו, ככל שתהיה זו העירייה לא יהיה חיוב בארנונה 

  כלל.

  

, לא 31י הקרקע, קיימת אפשרות צפייה במסלול מכביש אוו. ממצא : בפועל לאור ת11ג.

ניתנה הדעת על נושא הבטיחות של הנוסעים בכביש או אפשרויות הסתרת המתחם 

 מהנוסעים בכביש. 

נושא הדרך הראשית נמצא באחריות משטרת ישראל ומע"צ עירית תגובת המבוקר 

  .ערד תפעל ככל שיגיעו הנחיות מגופים אלה

לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת 

אלא מחזקת אותו, לא סביר כי בשלב זה של הפרויקט לא ידועות דרישות המשטרה, 

 דרישות שהיו חייבות להילקח בחשבון בתכנון ולפני הביצוע.

  

, כי באחריות העירייה 2014ממצא : למרות הגדרת היועץ ומתכנן המסלול עוד בשנת . 12ג.

דאוג לרישיון עסק, לקבל אישורי רשות כיבוי, מים ביוב ותברואה, חשמל, כבישים ל

ודרכי גישה למסלול, וכן קבלת אישור משטרה ומשרד הפנים לפעילות במסלול, 

 .2016העירייה לא פעלה כלל בנושאים אלה, זאת עד לסיום תאריך הביקורת סוף שנת 

  .טיפול שונים כל אחד מהנושאים נמצא בשלביתגובת המבוקר : 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

  

ממצא : למרות הגדרת יתרונות לעיר ויתרונות חברתיים בהקמת המסלול המוטורי . 13ג.

בערד בהגשת הבקשה לתמיכת המשרד במסלול המוטורי, העירייה לא עסקה כלל 

יית המסלול אמורה להסתיים תוך מספר ביישומם של היתרונות, זאת כאשר בנ

 חודשים מועט. 

הדיון התקיים כבר ועודנו מתקיים בישיבות שבועיות בצוות תגובת המבוקר : 

בנוסף, מבוצע מעקב פרויקט ברמה ההנדסית וסטאטוס פרויקט שבועיות  .האסטרטגי

  המתקיימות אצל מהנדסת העיר.

וקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המב

צוות התכנון האסטרטגי העירוני החל פעילותו לאחר סיום הביקורת, אין כל 

התייחסות לנושאים המוזכרים במסמך בתוכנית העסקית, או בתוכנית האסטרטגית 

 העירונית, וכן לא צורפה כל אסמכתא של הדיונים בנושא.

  

כלכלית להקמת המסלול בתקציבים  העירייה לא ביצעה חישוב היתכנותממצא : . 14ג.

שהוגדרו בקול הקורא, ולא לקחה בחשבון את הערכות אנשי המקצוע בעירייה לעלות 

הצפויה, מכאן שלא הייתה ערוכה לעלות האמיתית של הקמת המסלול. בפועל, בשלב 

₪, לשלושה וחצי מיליון ₪, סיום הביקורת התקציב העירוני במסלול גדל ממיליון 

ויתרו על בניית מבני השירות שתוכננו והוצגו בבקשת התמיכה (מגדל וזאת לאחר ש
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פיקוח, משרדים, מחסנים, חדרי הדרכה, מסעדה, מיקום לקהל וכד'), מאחר 

 והתקציב מספיק בקושי לגידור המתחם וסלילתו.

לסיום המסלול ישנן הערכות ברורות תגובת המבוקר : מסכים חלקית עם הממצא : 

לשלב ב' במסגרת שינוי התב"ע קיימות ₪. מיליון  7.5ציב של ומסודרות במסגרת תק

  הערכות עקרוניות לעלויות הנוספות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

לגבי העבר במבחן התוצאה ברור כי לא נערך חישוב ריאלי, לגבי המצב כיום, בניגוד 

העירייה שיצא למשרד התרבות והספורט יומיים לפני לתגובת המבוקר במכתב של 

מיליון ש"ח. לעניין  8העברת תגובת המבוקר, כבר נטען כי עלות הקמת המסלול היא 

חישוב עלויות כל מבני השירות המוסדרים כבר בתב"ע, אין כל תחשיב מפורט 

  לעלותם.

 

מנת להפוך אותו ממצא : העירייה מתכננת להגדיל את שטח המסלול המוטורי על . 15ג.

למסלול המאפשר קיום תחרויות ברמה בינלאומית. אך, לא קיימת כל תוכנית 

התכנות כלכלית הבוחנת את עלויות חיבור המתחם לתשתיות (המתחם המוקם כרגע, 

להערכת  –לא מחובר לתשתיות ביוב, לאור העלות הגבוהה של חיבור תשתיות כזו 

 ב כלל המסלול).מיליון שקלים, שזה תקצי 5-נים כנהמתכ

מסכים עם הממצא. כל נושא התשתיות הנוספות ומתחמים תגובת המבוקר : 

 .מסחריים יוסדר במסגרת התב"ע

 

חודשים מהזכייה  23ממצא : רק בישיבה המסכמת לאישור תוכנית המסלול, לאחר . 16ג.

חודשים להם  24(מתוך  בתקציב משרד התרבות והספורט להקמת המסלול המוטורי

, התברר כי התכנון נעשה בחלקו על ה העירייה לסיום בניית הפרויקט)התחייב

קרקעות שלא כלולות בקרקע שאושרה לחכירת העירייה על ידי רמ"י. תקלה נוספת 

 המבהירה את החשיבות במינוי מנהל פרויקט מקצועי וייעודי לפרויקטים העירוניים. 

לא קשר למינוי מנהל : מדובר בתקלה שמקורה במחלקת ההנדסה לתגובת המבוקר 

  מקובלת. –לעניין ההמלצה למינוי מנהל פרויקט  .הפרויקט

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

לדעת הביקורת ניהול פרויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, 

תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, 

 ואחר כך על מחלקות העירייה. 

 

התבקשו המתכננים להמציא דוח  30/11/16הקבלנים מתאריך  ממצא : רק בסיור. 17ג.

יעוץ קרקע, הבודק את התאמת הקרקע הקיימת לבניית מסלול. בעקבות הדוח 

הסתבר כי הקרקע אינה מתאימה לסלילת מסלול, דבר המחייב חפירה והבאת מצע 

 .מיליון שקלים) 2-3מתאים, פעולות ששינו מהותית את אומדן הפרויקט (תוספת של 
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העובדה אם יש מנהל פרויקט או לא, לא הייתה משנה  .: ממצא מקובלתגובת המבוקר 

את העובדה כי עלות הפרויט עלתה כתוצאה מהחלפת קרקע. לעניין ההמלצה למינוי 

  מקובלת. -מנהל פרויקט 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

ויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, לדעת הביקורת ניהול פר

תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, 

 ואחר כך על מחלקות העירייה. 

  

ממצא : למרות שקיום פעילות מוטורית במסלול קבוע, מותנה בקבלת רישיון . 18ג.

והספורט, העירייה טרם פעלה לקבלת מהרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות 

התנאים הנדרשים לקבלת הרישיון, ובדיקתם מול המסלול המוקם בפועל (לדוגמא 

לעומת התוכנית הראשונה שהוצגה בקול הקורא בניית המסלול בפועל לא כוללת כלל 

מבנים הדרושים לתפעול, מחוסר תקציב, אין כל מסמך רשמי מטעם הרשות המאשר 

, דוגמא נוספת היא הגילאים ל ללא מבני תפעול מתאימיםלוסאת הפעלת המ

 ).17המאושרים לשימוש במסלול, האם יתאפשר לגילאים מתחת גיל 

: הממצא מקובל. העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול ההתאחדויות תגובת המבוקר 

  .על מנת לפתור את סוגיית הביטוחים והרישוי

  

 לחוק) 15יבית מגדיר חובת ביטוח (סעיף ממצא : למרות שחוק הנהיגה הספורט. 19ג.

, החלה גם על בעל הרישיון למסלול (קרי העירייה, או החברה הכלכלית של העירייה)

כשלושה חודשים לפני הסיום הצפוי לבניית המסלול, ליועץ הביטוחי של העירייה 

 אין כל מושג, אילו ביטוחים ידרשו לקיום פעילות במסלול.

העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול  .מקובל חלקיתהממצא תגובת המבוקר : 

ההתאחדויות על מנת לפתור את סוגיית הביטוחים והרישוי. בנוסף, יועץ הביטוח של 

העירייה עובד בשיתוף פעולה עם יועץ הביטוח של ההתאחדות לענות על סוגיות אלו. 

פוליסת במסגרת זאת, נשקל איחוד פוליסות הביטוח ו/או הכנסת העירייה כמוטב ב

  הביטוח של ההתאחדות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

לתאריך סיום הביקורת הממצא מדויק, תגובת המבוקר מראה שגם לאחר שלושה 

 חודשים מסיום הביקורת הנושא טרם נפתר.

  

לנהיגה ממצא : בניגוד למוגדר בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בהקמת המסלול במתכונתו הנוכחית אין פתרון 

לדרישה כי במסלול מרוץ קבוע, חייב להיות חדר טיפולים הכולל גם : מים חמים 

 וקרים, תאורה ושירותים.
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ממצא : התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עסקה בנושא חינוך נהגים . 20ג.

ה (ללא קשר לנהיגה ספורטיבית). לא נבחנו כלל שיתופי פעולה עם לנהיגה בטוח

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, או גופים אחרים.

הממצא לא מקובל : העירייה פנתה לרשות הלאומית לבטיחות תגובת המבוקר : 

  .בדרכים להתייעצויות בדבר הפעלת מגרש הדרכה במסלול

חסות לבתי ספר לנהיגה מתקדמת ואף בתוכנית העסקית הרעיונית מופיעה התיי

  לשיתופי פעולה מול משרד החינוך.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

התייעצות עם הרשות הלאומית אינה בחינת שיתופי פעולה, בתוכנית העסקית 

גה מתקדמת, תומחרה השכרת המתחם ליום פעילות עבור בתי ספר לנהיגת מרוץ ונהי

נושא שלא קשור לאמור בממצא לגבי נהיגה בטוחה שהוא שלב לפני נהיגה מתקדמת. 

  לא נמצא כל אזכור לשת"פ עם משרד החינוך במודל העסקי בתוכנית העסקית.

  

ממצא : התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עוסקת כלל בעובדה שבישראל . 21ג.

בניגוד לחזון העירוני לא נבחנו האפשרויות חברות הייטק רבות בתחום הרכב. 

שמספק מסלול מוטורי סלול לחברות אלה, ובחינת האפשרויות לגרום לחברות 

 להעתיק פעילותן לערד.

  .הממצא וההמלצה מקובליםתגובת המבוקר : 
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

וחקירת הסיבה כשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות בחינת 

  .להצלחת פרויקטים בעיריית ערד

 

   כללי 6.1.1

  

  ניהול פרויקטים 

  

תחום ניהול הפרויקטים הינו תחום מתפתח בארגונים שונים וגם באקדמיה, כיום מוצעים מגוון 

מסלולי לימוד בתחום ניהול הפרויקטים, מתוך הבנה כי כל מנהל חייב לדעת להתמודד עם הנושא. 

הסדרה גם בתקנים בינלאומיים, על מנת לאפשר ניהול מובנה, בכלים  לניהול פרויקטים קיימת

  ושיטות שנמצאו יעילים להבטחת הצלחת הפרויקטים.

  

ברשויות המקומיות קיימת הפרדה חשבונאית בין התקציב השוטף לבין התקציבים הבלתי רגילים 

נושא הכספי יש (קרי פרויקטים), זאת כחלק מהבקרה על הניהול הכספי של הרשות. אך מעבר ל

  לנהל גם נושאים נוספים כגון :

 תכנון. . 1

 ניהול איכות. . 2

 לוחות זמנים. . 3

 אי וודאות וניהול סיכונים. . 4

 שיווק וכד'. . 5

  

לכאורה בכל ניהול תב"ר עירוני קיימים כל המרכיבים לעיל, אך מאחר ונושא המסלול המוטורי 

מסודרת, על מנת להקטין את אי הוא הראשון מסוגו בארץ היה חשוב ליצור מערכת ניהול פרויקט 

  הוודאות והסיכונים שבהקמת מתקן אסטרטגי מבחינת העירייה.

  

הסלול ממצא : העירייה מצויה כבר שנתיים בהליך הקמה של המסלול המוטורי  - 

החלו עבודות ההקמה בשטח), זאת ללא כל תבנית  2017הראשון בארץ (בתחילת 

אי הול הלא מיטבי היא שרמת אחת מהניסדורה של ניהול פרויקטים. תוצאה 

וודאות לגבי אופן תפעול הפרויקט עדיין גבוהה מאוד, כאשר המסלול אמור להתחיל ה

 .חודשים) 3-5מועט (לפעול תוך מספר חודשים 

  תגובת המבוקר : ההמלצה התקבלה.
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המלצה : מומלץ לכל הפחות בניהול פרויקטים אסטרטגיים לקיים מדיניות סדורה  -

 של ניהול פרויקטים, קביעת לוחות זמנים, ומנגנון דיווח וניטור של הנהלת העירייה. 

  

חודשים, לעירייה אין כל  3 -ממצא : למרות שהמסלול אמור להתחיל לפעול עוד כ - 

מסלול המוטורי, קיימת תוכנית פעילות בלהסכמים רלוונטיים מול גופים חיצוניים 

 האדם/הגוף שינהלו את המסלול בפועל. נשכרעסקית בסיסית ביותר ולא 

  מסכים עם ממצא באופן חלקי. תגובת המבוקר :

הגדרת ודרישות התפקיד ממנהל הפארק המוטורי קיימות כבר מספר חודשים  . 1

 .2017ויתפרסמו בשבוע הארון של מרץ 

המבוסס על מודל הפעלה של מסלולים דומים בחו"ל בהתאמה קיים מודל הפעלה  . 2

 למגבלות הישראליות.

סביב הפרויקט קיימת חוסר וודאות תקציבית ולכן בשלב הראשון עיקרי  . 3

 המשאבים מופנים לבניית הפרויקט עצמו.

  מסכים עם ההמלצה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין 

 חוזים חתומים מול גופים לפעילות, עדיין לא מועסק מנהל מסלול.

  

(התאחדויות  המלצה : מומלץ לנסח הסכמי שימוש מול גופים חיצוניים במסלול - 

שפורטו בתוכנית  פעילויות, לכל הפחות להספורט המוטורי, צבא, משטרה וכד')

להחזיר  , ולהתחיל במכירת שעות המסלול בהקדם (על העירייההקיימת העסקית

ל חוזים ללא דיחוי עהלוואות שנטלה להקמת המסלול, מכאן קיימת חשיבות לחתום 

וככל האפשר לזמן ארוך, על מנת להבטיח הכנסות שיכסו את החזר ההלוואות 

 .)שנלקחו לשם הקמת המסלול
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  כשלים בפרויקטים ממשלתיים ועירוניים שונים 6.1.2

  

במהלך השנתיים שבה ליוותה הביקורת את התנהלות העירייה בנושא המסלול המוטורי, ביצעה 

הביקורת למידה של מספר פרויקטים שונים בארץ ובעולם, על מנת ללמוד על הכשלים בניהולם, 

תמצית הכשלים הועברה להנהלת העירייה, מתוך כוונה כי מודעות לכשלים של אחרים, יעזרו 

  מכשלים דומים.  לעירייה להימנע

  

  פרויקט הרכבת הקלה בירושלים

  בין השאר עלו הליקויים הבאים : 

 ההסכם עם הזכיין המפעיל את הרכבת, מעגן בעיקר את האינטרס הכלכלי של הזכיין. . 1

תהליך שיתוף הציבור נעשה רק למראית העין, ללא מידע מספיק וללא הטמעה של בקשות  . 2

 ולהפחית החלפות מיותרות.הציבור לקצר את זמני הנסיעה 

הפרמטר הראשי במעלה בפרויקט, קיצור זמני הנסיעה לאזורי העבודה, הקניות והבילוי,  . 3

לא הופיע לנגד עיני מקבלי ההחלטות, לכן לא השפיע על תוכניות העבודה, תקציבים 

 והדרישות מהזכיינים, תכנון הקווים וכו'.

  

רטים על פרויקטים גדולים. היא גם זו שצרכה מסקנה : המדינה אינה יכולה להסתפק בגזירת ס

  לתכנון ולנהל אותם, תוך שיתוף מלא של הציבור.

דקות, ארגון צרכני התחבורה הציבורית בישראל,  15מתוך כתבה של מנכ"ל מקור המידע (

  המתייחס גם לדוח מבקר המדינה בנושא).

  

  אצטדיון רמת גן החדש 

לצורך ₪, מיליון  2.93-והושקעו בו במשך שנתיים כ 2010פרויקט האצטדיון הלאומי החלה בשנת 

תכנון המכרז וייעוץ משפטי, עם תחלופת ראש העירייה, הוחלט על גניזת הפרויקט, מאחר ולא 

  נמצא כל מסמך המסביר מה ההיתכנות הכלכלית של הפרויקט. 

  

  ניהול פרויקט הקמת היכל הפיס בירושלים (הארנה)

בנושא שהתבקשה לבחון את נושא ההתנהלות תוך כדי הבנייה מתוך דוח מבקרת עיריית ירושלים 

ולהגדיר המשך פעולה, זאת לאחר שהתגלה במהלך הבנייה שעלויות הבנייה עלולות לחרוג מהעלות 

  הראשונית שהוצגה לעירייה בסכומים מהותיים (עשרות מיליוני שקלים).

  הפוטנציאליים בבניית פרויקט : דוח הביקורת פרט את הסיכונים

 סיכונים הנובעים מכשלים בתכנון פרויקט.  .א

תכנון בזבזני שמביא להגדלת עלויות ההקמה והתפעול של  –תפיסת תכנון לא יעילה  -

 המבנה.

תכנון שלא לפי תקנים, ליקויים בזוויות הראייה  –טעויות בתכנון הפונקציונאלי  -

 ים נוספים עתידיים.מהמושבים, תכנון לא גמיש המונע שימוש
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הליך המייקר את שלב הביצוע, עקב חיוב  –הוצאת מכרזים לפני השלמת התכנון  -

 עבודות נוספות ללא הליך מכרז.

 חישוב שגוי של כתבי הכמויות. –טעויות בתכנון לביצוע  -

 דבר היכול לסרבל את העבודה ללא לצורך. –ליקוי בתיאום בין המערכות בפרויקט  -

 

 בניהול פרויקטים הנדסיים.סיכונים מובנים   .ב

שינויים ותוספת ללא הליך אישור הגורמים המוסמכים,  –אי עמידה במסגרת התקציב  -

 עלול להביא לפריצת מסגרת התקציב.

 עקב שינויי תכנון לאחר תחילת הביצוע לדוגמא. –חריגה מלוחות זמנים  -

 האיכות, המפרטים, ואי עמידה בתקנים. –אי עמידה בדרישות  -

 בתאום ממשקים.כשל  -

 

 סיכונים משפטיים.     .ג

אי עמידה בדרישות המחייבות מתוקף הסכמים כלפי מי מהצדדים  –תביעות אזרחיות  -

 הקשורים.

 בגלל אי ציות לדרישות החוק. –תביעות פליליות  -

 כגון צווים לעצירת עבודה וחיוב אישי. –פתיחת הליכים מנהליים  -

 

 סיכונים לפגיעה בנפש.  .ד

 דרישות בטיחות במהלך הבנייה.מהיעדר אכיפה של  -

 

 סיכונים הנובעים מכשלים ותקלות במימון הפרויקט.  .ה

עיכוב בתזרים המזומנים התואם את ההתחייבות ואת ההסכמים עם הקבלנים, עלול  -

להוביל לתביעות שיעצרו את המשך העבודה ויהפכו חלק מההשקעה בפרויקט 

 להשקעה אבודה. 
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על ידי  הנהלות בפועל של עיריית ירושלים, כפי שהוצגתמצית הליקויים שנמצאו בהתלהלן 

  : 2015הביקורת להנהלת עיריית ערד עוד בשנת 

  סיכום ממצאי הביקורת של מבקר עיריית ירושלים בנושא בניית הארנה 

  (ביקורת תוך כדי הבניה)

  

 מרבית הליקויים נבעו מבעיות שנוצרו בשלב התכנון. .1

  :המלצה חובה לנהל מסמכי יסוד כגון 

 פרוגרמה.  .א

 תכנון מוקדם.  .ב

 אומדן.  .ג

 תוכנית עסקית.   .ד

  

לא קיים תיק כאמור, אין כל תוכנית  –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

עסקית או אומדן מסודר. מכאן בשלב זה (לאחר כשנה של עיסוק בפרויקט לא ידוע 

כלל מה האינטרס של העירייה במיזם, וכיצד אפשר להפוך אותו למקור הכנסה 

  (באמצעות יזם או באמצעות החכ"ל).

 

 ליקויים במבנה הארגוני ובהגדרת סמכויות ואחריות. .2

ה:  חובה למנות אדם אחד בראש הפרמידה שהוא מזמין העל, עליו למנות מנהל המלצ

הקמה מתחתיו, אדם שכל זמנו מוקדש לפרויקט, ואשר מעביר למזמין העל את כל הנתונים 

  לקבלת החלטות.

  

קיימת פונקציה המקדישה את לא  –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

שך חודשים לא נעשה דבר ואין כל התקדמות מהותית כל/רוב זמנה לפרויקט, מכאן במ

  בנושא. 

 

 תהליך קבלת החלטות ונוהל שינויים (בלתי צפוי). .3

המלצה : יש להגדיר נוהל וסמכויות לקבלת החלטות במסגרת בלתי צפוי מראש, יש 

  להגדיר תהליך מובנה לאישור שינויים.

  

כאמור, לדוגמא "ההפתעה"  אין הגדרות –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

מול רשות מקרקעי ישראל לגבי אפשרות קבלת הקרקע לידי העירייה, אין כל תוכנית 

מגירה במידה והפטור ממכרז  לא יאושר, כמו כן לא נדונו מקורות מימון לעלות חכירת 

  הקרקע.

 

 בקרה ותקשורת.  .4
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המלצה : מזמין העל צריך לפעול למינוי גוף בקרה חיצוני (תלוי בהיקף הפרויקט), תפקיד 

הגוף לבדוק את התנהלות הגורמים השונים בפרויקט ולהתריע על כשלים וחריגות.                                                       

  

  

אחרים בארץ, כגון בחצרים. שני הליקויים בנוסף נלמדו הכשלים בהקמת מסלולים מוטוריים 

  העיקריים שעלו במקרים אלה היו :

 שימוש קרקע למטרות מסלול מוטורי. –היעדר תב"ע מתאימה  . 1

 וחשמל למתחמים המתוכננים.  , ביובמימון עלויות תשתיות מים . 2

  

  

  

  

  

  

  

 להצלחת פרויקטים עירוניים בערד מכנה המשותףה 6.1.3

  

לשם בחירת כיוונים אסטרטגיים עירוניים (ראה הרחבה בפרק מנהלי העירייה במסגרת ישיבות 

  הביקורת בנושא תוכנית אסטרטגית בדוח זה), נבחנה הסיבה להצלחת פרויקטים עירוניים.

לפי הניתוח שנערך נמצא כי הגורם המקשר בין הפרויקטים המוצלחים במסגרת העירונית הוא 

  מנהל פרויקט מחויב ובעל מוטיבציה בנושא. 

  

כן במקרים שנבחנו נמצא כי מנהל הפרויקט במקרים אלה המשיך לנהל את הפעילות במסגרת כמו 

  הפרויקט לאורך שנים. 

  

בפרויקטים אחרים בהם מנהל הפרויקט לא אחראי על הפעילות לאחר ההקמה הראשונית, נמצא 

  כי ההצלחה אינה כה מוחלטת.

  

ותף לכולם, הוא מינוי ממצא : מבחינת פרויקטים עירוניים מוצלחים עלה כי המש - 

מנהל פרויקט המאמין ומחויב לפרויקט וכן  ממשיך לנהל את הפרויקט לאורך שנים, 

במקרה של המסלול המוטורי לא מונה מנהל כאמור (לכל הפחות במובן שאינו ממשיך 

 לנהל את הפרויקט לאחר סיומו).

  .מסכים עם  ההמלצה תגובת המבוקר :

 

מנהלים לפרויקטים המתאימים למכנה המשותף המלצה : מומלץ לשקול מינוי  -

 . שנמצא כסיבה העיקרית להתקיימות פרויקטים מוצלחים בעירייה
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כפי שעלה גם בפרק הביקורת בנושא התוכנית האסטרטגית, גם בנושא המסלול המוטורי נסמכת 

יות מתכוונת העירייה על יועץ חיצוני כמעט באופן מוחלט, עד כדי כך שלא ברור לעירייה אילו פעילו

לקיים במתחם, וזאת לאחר שבנייתו כבר החלה (על פי המומחה לכל פעילות נדרש ציוד בטיחות 

  שונה, עלויות ציוד הבטיחות לא מפורטות במסגרת כתב הכמויות והמחירים של הקמת המסלול). 

  

נוסף, או  לאור אי הוודאות הגדולה הקיימת, לא מן הנמנע כי הפרויקט יהפוך למקור גרעון עירוני

  לחלופין יעמוד ללא שימוש לאור עלויות התפעול שעלולות להפוך את הפעלתו ללא כדאית כלכלית. 

  

לסיכום, בהשוואה לתקלות ניהול פרויקטים אחרים שבוצעו בארץ בתחום הספורט, העירייה לא 

חר השכילה להתנהל באופן שיכל להקטין את מידת אי הוודאות בפרויקט המסלול המוטורי , מא

ך סיום הביקורת עם תחילת הבנייה של המסלול בשטח, עדיין אין תשובות לשאלות ירבתאוכך 

  וניות כגון :רעק

 ומה המשמעות של עלות הציוד/כח האדם הנדרש לקיימם. –איזה סוגי מרוצים יערכו  . 1

 אין תכנון בטיחות, עדיין לא קיים סיכום עם –כמות הקהל ומיקום הקהל באירועים  . 2

 בנושא הקהל ובטיחותו.המשטרה 

עצמאית או על ידי זכיין (לא נבחנו   -כיצד כדאי להפעיל את המסלול מבחינה כלכלית . 3

 המשמעויות המשפטיות לכל אופן תפעול).

כגון בית ספר לנהיגה, לימודי נהיגה  –הכשרה לשימושים נוספים שאינם תחרויות  . 4

משטרה). לא נחתמו כל חוזים עם גופים כאמור, לשם  –ספורטיבית, נהיגה מבצעית  (צבא 

 צריכת שעות מסלול, למרות שבתוכנית העסקית הם מוזכרים.

לא קיים כל תכנון כולל למתחם המסלול המוטורי, אשר בו כלולים שטחים לצורך גן  . 5

 אירועים ושטחי מסחר . 

ות לבניית א מתחרים פוטנציאליים, למרות שקיימות תוכניושאין כלל התייחסות לנ . 6

מתחמים מוטוריים במקומות שונים בארץ, כולל באזור באר שבע. כל תוכנית עסקית 

 בסיסית חייבת לעסוק בתחרות. 
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 – 2מטרת ביקורת מספר        6.2

  על ידי העירייה בפועל ניהול פרויקט המסלול המוטורי בחינת 

 .2016ועד סוף  2014משנת 

  

  

 ספורט מוטורי בכלל והיסטוריה של פעילות מוטורית בערד –כללי  6.2.1

  

  ספורט מוטורי בעולם

ספורט מוטורי או נהיגה תחרותית (ספורטיבית), הינו אחד מענפי הספורט הפופולאריים ביותר 

או ראלי דאקר, יש מיליוני צופים ואלפי משתתפים, כאשר  1בעולם. לתחרויות כגון פורמולה 

סכומים לא מבוטלים בענפי התחרויות המוטוריים. בענף קיימים עשרות חברות הרכב משקיעות 

  סוגים של פעילות, בתלות בסוגי הרכבים והתחרויות.

  

במדינות שונות מעבר לענף ספורט הנושא המוטורי מהווה תרבות בפני עצמה, פעילות משפחתית 

, עולה כי מרכזי 2015בזמן הפנאי. על פי התוכנית העסקית שהכינה החברה הכלכלית לערד בשנת 

ספורט מוטורי בעולם, הביאו לשגשוג אדיר בכל המקומות בהם הוקמו, כאשר לצד הפעילות 

המוטורית (שסיפקה משרות מקומיות רבות), התפתחה פעילות עסקית תומכת/קשורה. התוכנית 

  העסקית לא עסקה כלל באפשרויות של הפעילות הנלווה למסלול. 

  

לב זה נחשב מסלול קצר, אשר לא יכול לארח תחרויות בינלאומיות. המסלול המתוכנן בערד בש

אילוצי השטח שהכתיבו את תצורת המסלול, לא מאפשרים מסלול מתאים לכלל סוגי התחרויות 

הקיימים. הראשוניות של המסלול בערד מבחינת מדינת ישראל, היא במובן שהמסלול הוא כביש 

   , מסוגים שונים.אספלט, ייעודי לתחרויות רכבים/אופנועים

 

ממצא : המסלול המוטורי הנמצא בשלבי הבנייה אינו מסלול תחרותי בינלאומי (קצר  - 

מהנדרש למסלול בינלאומי), העירייה לא ניתחה את המשמעות הכלכלית של עובדה 

זו ובהתאם לא פעלה לשנותה (לדוגמא מה המשמעות שמתחרים מאירופה לא יגיעו 

 המסלול הקצר).בחודשי החורף להתאמן בגין 

התוכנית הותאמה לשטח הקיים, קיימת תוכנית עקרונית להרחבה תגובת המבוקר : 

 .עתידית

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

אלא מחזקת אותו, תוכנית עקרונית להרחבה אין משמעותה ניתוח המשמעות 

 הכלכלית להרחבה למסלול בינלאומי.
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המלצה : מומלץ לנתח את משמעות הרחבת המסלול לאורך המאפשר תחרויות  - 

בינלאומיות, ולבחון כדאיות כלכלית להתמודד על רכישת הקרקעות הסמוכות 

 למתחם המסלול בהתאם. 

  

 

  אחריות על נהיגה ספורטיבית במדינת ישראל

הרשות לנהיגה  במדינת ישראל נמצא הנושא באחריות משרד התרבות והספורט, שתחתיו נמצאת

  ספורטיבית.

  

  מתוך אתר האינטרנט של המשרד לתרבות וספורט :

הרשות לנהיגה ספורטיבית הוקמה במטרה לממש את הפוטנציאל הטמון בענפי הספורט המוטורי 

בישראל, ולאפשר פעילות ענפה של תחרויות ספורט מוטורי תוך הקפדה בלתי מתפשרת על בטיחות 

  .הרשות מעוגנת בחוק הנהיגה הספורטיביתפעילות  .הקהל והנהגים

  יעדי הרשות:

לאפשר פעילות ספורט מוטורי לקהל הרחב ולהגדיל את מספר הספורטאים הפעילים  •

  בענפים השונים מדי שנה.

להכיר בהתאחדויות הספורט המוטורי במטרה לקיים מרוצים חוקיים בכל מגוון תחומי  •

  נג וטרקטורונים בארץ ובחו"ל.הספורט המוטורי: מכוניות, אופנועים, קארטי

להקים מערכת מחשוב שתאפשר גישה אינטרנטית נוחה וידידותית למילוי כל הטפסים  •

  והבקשות לחידוש רישיונות נהיגה וכלים תחרותיים.

  להסדיר את תחום ייבוא החלפים והכלים לענפי הספורט המוטורי. •

  פעילות הרשות:  

ת מקיפות על מנת להניח את התשתית תקנות מקצועיו 15השלמת החקיקה באמצעות  •

  הארגונית והחוקית לקיומם של מרוצים בישראל.

  אישור ופיקוח על קיומם של המרוצים. •

  קידום הקמת מסלולים. •

  הנפקת רישיונות נהיגה ולכלים תחרותיים. •

  

  היסטוריה בערדספורט מוטורי 

אזור העיר ערד היווה מקום לפעילות מוטורית בעשרות השנים האחרונות. לאורך השנים כאמור, 

נערכו תחרויות שונות בתחומי השיפוט של העיר, תוך ניצול מנחת המטוסים הנטוש, פארק יהושפט 

  ושבילים לרכבי שטח המקיפים את העיר. 
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בהנהלת העירייה, כבר אז זוהה  2000נושא הקמת מתחם מוטורי גם הוא אינו חדש ונדון כבר בשנת 

המתחם בסמוך לפארק ערד כמקום אידיאלי לפעילות (ואכן כיום בדיוק במקום זה נבנה המסלול 

  כיום).  

  

פנה ראש העיר לממונה על המחוז מטעם משרד הפנים בבקשה לעזרתו בהקמת המתחם  2004בשנת 

כעיר תיירות. בהמשך לפעולותיו בסמוך לערד, לאור הפוטנציאל לשגשוג כלכלי של העיר, שמותגה 

מול חברי כנסת ושרים, לקראת חקיקת חוק הספורט המוטורי, שיאפשר ליזמים להקים מתחמים 

  מוטוריים. 

באותה השנה מימנה החברה הכלכלית לערד, בניית פרוגרמה לפיתוח פארק מוטורי בערד. 

ץ כלכלי עסקי. בתוכנית הפרוגרמה עסקה בנושא יעוץ וניהול פרויקטים תיירותיים וכן בייעו

לא התחשבו כלל בתוכנית הקודמת הרעיונות ובדיקת  2015העסקית של המסלול המוטורי משנת 

  ההיתכנות הכלכלית המוצגים בה. 

  

ממצא : למרות שברשות העירייה היו כבר לכל הפחות שתי תוכניות עסקיות של  - 

, למרות 2015-2016נים מתחם מוטורי, לא נעזרו בהן כלל בתוכנית העסקית של הש

 נושאים רלוונטיים וכיוונים שלא נבדקו כלל בשנתיים האחרונות.  שקיימים בהן

במהלך בניית התוכנית נעזרנו  .לא מסכים עם קביעת הממצאתגובת המבוקר : 

  בעשרות אנשים מהתחום (כולל תוכניות שנכתבו בעבר שרובן לא רלוונטיות).

ובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תג

הממצא מתייחס לשתי תוכניות מפורטות, בפועל אף אחד מהרעיונות או התפיסות 

בנושא הפעלת מתחם מוטורי הרלוונטיים מאוד גם כיום, לא באים לידי ביטוי 

  בתוכנית הקיימת, שכאמור לדעת הביקורת הינה בסיסית וחסרה ביותר.

 

וכניות העסקיות משנים עברו, ולעדכן את התוכנית המלצה : מומלץ ללמוד את הת - 

 הנוכחית בהתאם.

  

 

  
תוך ניסיונות להשיג מימון  2007,2009,2010,2011גם בשנים נושא המסלול המוטורי נדון בעירייה 

ממשלתי לפרויקט אך ללא הצלחה. בכל התכתבות בנושא מוצגות אפשרויות פעילות שונות, שאת 

יר, ללא קשר למסלול המוקם. בתוכנית העסקית בשנתיים האחרונות חלקן ניתן לקיים בתחומי הע

לא עוסקים כלל בפן ההוליסטי של הפעילות המוטורית, ככל שכוונת העירייה להפוך לבירת הספורט 

המוטורי הארצי יש להציע פעילויות נוספות מעבר לאלו של הפארק המוטורי בלבד, פעילויות שכן 

  נושא המוטורי. באו לביטוי בתוכניות מהעבר ב

  

חלק  קייםלא יכול ל ההמסלול המוטורי שתוכנן ונבנ ,שטחהממצא : לאור אילוצי  - 

וכד'). מסוים וס, אופנועים כבדים מעל סמ"ק רמהפעילות המוטורית (כגון מוטורק
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לא נערכה כל בחינה לגבי אפשרות עירונית לספק את הפעילויות האלה באופן מיידי, 

 מנת להפוך לבירת הספורט המוטורי בישראל. ככל האפשר. דבר הנדרש על

  .תחרויות מוטוריות נוספות ימשיכו להתקיים במרחב העירוניתגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, לא 

קיימת כל תוכנית מסודרת לקיום תחרויות מוטוריות נוספות, תדירות תחרויות אלה 

העבר (אפילו לא אחת בשנה בממוצע), אינה הדרך להפוך לבירת הספורט לפי 

 המוטורי.

 

המלצה : מומלץ לבחון אפשרויות לקיום תחרויות מוטוריות שאינן אפשריות במסלול  -

הנבנה, זאת בהתאם לעשרות האירועים המוטוריים החוקיים שנערכו בתחומי העיר 

   לאורך השנים.

  

  

  

  

  

 2014הספורט שנת קול קורא משרד התרבות ו 6.2.2

פורסמו מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט, לרשויות  2014בנובמבר 

  .01.01.01מקומיות לפי הנחיות החשב הכללי לתמיכה בגופים אחרים מספר 

  ₪.מיליון  4בין השאר עסק הפרסום בתמיכה בהקמת מסלול אספלט לספורט המוטורי בסך של 

  

  להקמת המסלול לספורט המוטורי : תנאי הסף והדרישות

חודשים מעת קבלת ההרשאה  24התחייבות הרשות המקומית לסיום הקמת המסלול תוך   . 1

 התקציבית להקמת המסלול.

קיומה של תוכנית מפורטת הכוללת שימושי ספורט כחלק מתוכנית מתאר מקומית  . 2

 מאושרת. 

מתוך תוכנית המאושרת דונם לפחות,  50התחייבות הרשות המקומית להעמיד שטח של  . 3

 דונם. 100 -עם שטח צמוד המהווה אופציה להגדלה ל

 שטח בעל טופוגרפיה מישורית. . 4

 5-התחייבות הרשות להשלים ממקורותיה מימון כך שסך התמיכה וההשלמה לא יפחתו מ . 5

 במצטבר.₪ מיליון 

מוטורי מינוי איש מקצוע/יועץ מלווה/פרוייקטור שהינו בעל ידע וניסיון בתחום הספורט ה . 6

 ובתכנון והקמת מסלולים לליווי וביצוע המיזם.
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הגשת תוכנית מקצועית מפורטת הכוללת היבטי תשתית, תכנון ותוואי המסלול, היבטים  . 7

הנדסיים וטכניים של השטח המוצע ולמסלול ומערכות מקצועיות הדרושות להקמתו 

 והפעלתו.

י של הקמת המסלול ממצא : בניגוד למוגדר בקול הקורא העירייה לא עמדה בתנא - 

חודשים מעת קבלת ההרשאה התקציבית להקמת המסלול. אין לעירייה כל  24תוך 

הכספית של המשרד לתרבות וספורט, מסמך רשמי המאשר את הארכת ההתחייבות 

 למרות זאת החלו עבודות הבניה תוך הסתמכות על כספי התמיכה.

  .מצד המשרד קיימת התחייבות –לא מסכים עם הממצא תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה מגובה בכל מסמך, 

בגזברות העירייה במועד סיום הביקורת לא קיימת התחייבות מצד המשרד, למעט 

פרוטוקול ועדת תמיכות של משרד התרבות והספורט, המחייב את העירייה במספר 

ת, אין כל מסמך המאשר כי התנאים פעולות ודיווח על מנת להאריך את ההתחייבו

 שנדרשו התממשו.

 

המלצה : מומלץ לפעול לקבל אישור רשמי של משרד התרבות והספורט על הארכת  - 

  ₪. מיליון  4תקופת ההתחייבות הכספית, בסך של 

  

  אמות מידה 

הפעילות הנתמכת לפי מבחן תמיכה זה הינה פרויקט ייעודי של הקמת מסלול אספלט אשר  . 1

בעיקר, את התאחדויות הספורט המוטורי בישראל כמתקן לאימון, קיום ואירוח תשמש, 

 תחרויות בענפי הספורט המוטורי השונים.

נקבעו שיעורים ומשקלות למספר נושאים לשם מתן ציון להצעה המוגשת (תוכנית, ניסיון  . 2

 היועץ המלווה, שיוך לאשכול בהתאם ללמ"ס, קירבה וגישה לדרכים ראשיות).

  ת הרשות :התחייבו

 לתחזק את המתקן ברמה נאותה החל מיום ההקמה ועד בכלל. . 1

, כולל שימוש בכל ימות השבוע בדגש 7:00-22:00שעות שימוש במתקן כל יום בין השעות  . 2

 שבת ובחגים.-על ימי שישי

על המתקן לתת מענה לצרכי האיגוד או ההתאחדות של אותו ענף ספורט כמשמעותם בחוק  . 3

 ולעמוד בדרישותיו. 1988 –הספורט התשמ"ח 

ותקנות הנהיגה  2005-המסלול יעמוד בדרישות חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו  . 4

 , וכללי הנהיגה הספורטיבית.2010-הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע), תש"ע
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טרם סיום הקמת המסלול הרשות תקבע את התעריפים שייגבו על ידה מאת התאחדויות  . 5

ות על פי חוק, בגין שימוש במסלול. התעריף יהיה כפוף לאישור הספורט המוטורי המוכר

הרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט. הרשות תצרף לבקשתה תצהיר ובו 

תתחייב ליתן עדיפות לשימוש במסלול להתאחדויות הספורט המוטורי שלא יפחת 

 ממחצית ימות השנה (בפיזור שווה על פני כל השנה). 

  

כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות  יגוד להתחייבות העירייהממצא : בנ - 

 , מאחר ולא22:00והספורט, לא יהיה ניתן להפעיל את המסלול בכל יום עד שעה 

 תוכננה תאורה במתחם.

על פי מתכנן המסלול, במסלולים בסדר גודל כזה ועל פי הפעילות תגובת המבוקר :  

אף  .בשעות החשיכה ולכן לא נדרשת תאורההמוטורית בארץ, לא מתקיימת פעילות 

על פי זאת נעשו תשתיות הכנה שיוכלו לשמש לתאורה עתידית במידה וזו תידרש. 

  ההמלצה התקבלה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

ורט, אלא מחזקת אותו, מהתגובה עולה כי הנושא לא הוסדר מול משרד התרבות והספ

מכאן קיים סיכון כי לא תאושר העברת התקציב בסופו של דבר, עקב אי עמידה בתנאי 

  הקול הקורא.

 

המלצה : יש להבהיר את נושא שעות הפעילות מול משרד התרבות והספורט, ככל  - 

יש לבחון כיצד נערכים לכך בתהליך  22:00שהדרישה על פעילות יומית עד שעה 

 הבנייה.

  

להתחייבות הרשות כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות ממצא : בניגוד  - 

והספורט, בהקמת המסלול לא התחשבו בכל דרישות חוק הנהיגה הספורטיבית, 

-ותקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע), תש"ע 2005-תשס"ו 

  ., וכללי הנהיגה הספורטיבית (לדוגמא בנושא התאורה ודרישות לחדר טיפולים)2010

תכנון המסלול אושר על ידי כל הגורמים הרלוונטיים (התאחדויות תגובת המבוקר : 

תיקונים במידה ויצטרכו  .העמותות המרכיבות אותן והרשות לספורט מוטורי)

  להתבצע יבוצעו לאחר השלמת המסלול.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

סלול אליו מתייחסת תגובת המבוקר, אינה קשורה לרישוי שצריך המ תוואיאישור 

להתקבל על פי הדין , ולמימון המותנה בעמידה בתנאי הקול הקורא, שאינם 

 מתקיימים במקרה הנדון.
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לפני  המלצה : מומלץ לקדם את נושא רישוי המסלול מול הרשות לנהיגה ספורטיבית - 

ם ככל שידרשו לשם קבלת הרישוי סיום עבודות הבניה, על מנת לאפשר תיקוני

 למסלול קבוע. 

  

כמוגדר בקול הקורא של משרד התרבות  עירייהממצא : בניגוד להתחייבות ה - 

והספורט, לא כוללת התוכנית הכלכלית של העירייה את הדרישה ליתן עדיפות 

לשימוש במסלול להתאחדויות הספורט המוטורי שלא יפחת ממחצית ימות השנה 

ל פני כל השנה), הנושא תומחר רק לגבי מחצית מסופי השבוע בשנה (בפיזור שווה ע

 ולא מכלל ימי הפעילות. 

  .הנושא נלקח בחשבון בתוכנית העסקית –הממצא לא מקובל תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

 359ימי אירועים מתוך  52במשך של בתוכנית העסקית תומחר שימוש ההתאחדויות 

ימי פעילות מתוכננים, ככל שאין חוזים חתומים בנושא רמות השימוש של 

 ההתאחדויות, הממצא מדויק.

  

המלצה : יש לעדכן את התוכנית העסקית של המסלול בהתאם להתחייבות העירייה  - 

 שניתנה בקול הקורא. 

  
  
  
  

  

 הגשת הקול הקורא על ידי העירייה 6.2.3

  

  הבקשה לתמיכה על ידי העירייההגשת 

כחודש לאחר פרסום הקול הקורא על ידי משרד התרבות והספורט, הגישה עיריית ערד את הבקשה 

  לכספי תמיכה לבניית המסלול המוטורי. 

  

  בין השאר צוינו בבקשה הנקודות הבאות : 

  אודות ערד

מתאים לפעילות מסלול מוטורי כחלק מהגדרת העיר כחוויה  –מיתוג העיר  . 1

 אתגרית.

כחלק מתוכנית האב לתיירות העיר מקיימת אירועי ספורט  –תוכנית אב לתיירות  . 2

ארציים ובינלאומיים בתחומים שונים, הפעילות במסלול המוטורי מתאימה 

 לשמש כפרויקט עוגן כמומלץ בתוכנית האב, פרויקט שיהווה מוקד משיכה

 תיירותי חדש ואטרקטיבי.

 לערד תוכנית מאושרת לתיירות המאפשרת הקמת מסלול לנהיגה מוטורית. . 3
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נראה בעליל כי הקמת המסלול המוטורי, תביא לשגשוג כלכלי, בתחומים  . 4

 ובמעגלים רבים ושונים לעיר ערד.

אנו מאמינים כי התנועה הכלכלית סביב הפעילות במסלול המוטורי, תביא לערד  . 5

ת לשירותים בתחומים רבים. הדבר יפתח סוגי פרנסה שונים שיביאו גם דרישו

לצמיחה תעסוקתית, הבאה בהלימה מלאה עם תוכניות העיר לקליטת משפחות 

  חדשות, ועיבוי המערך הדמוגרפי לחיזוק הקהילה. 

  

ממצא : למרות התפישה כי פרויקט המסלול המוטורי יהווה עוגן תיירותי, כל נושא  - 

לא הוסדר עד תאריך סיום הביקורת, אין כלל התייחסות לנושא הקהל בתחרויות 

 הקהל בחוזה עם קבלן ביצוע המסלול.

המסלול תוכנן כשטח סטרילי וכל נושא הקהל מוגדר מחוץ למסלול תגובת המבוקר : 

  .ובהתאם לאופי הפעילות (שוטפת או אירוע)

את הממצא, אין התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת 

כלל התייחסות לנושא הקהל בין אם בתוך המסלול (כפי שכיוון מתכנן המסלול) ובין 

 אם מחוץ למסלול, הנושא טרם הוסדר, כאמור בממצא.

 

יום קהל קהמלצה : מומלץ לבנות תוכנית בטיחות ותוכנית תפעולית, על מנת לאפשר  - 

ו אלפי צופים לתחרויות באירועים במסלול (בכל האירועים האחרונים בארץ הגיע

 השונות).

  

ממצא : למרות התפישה שהמסלול המוטורי יכול להיות פרויקט מחולל שינוי גם  - 

מבחינת תעסוקה באזור, לא התקיים כל דיון בנושא התעסוקה בהקשר של המסלול 

ואין לכך כך התייחסות בתוכנית העסקית מהשנתיים האחרונות, כך שגם אם קיים 

 לא ביצעה כל פעולה לעזור לו להתממש. פוטנציאל העירייה

הנושא מטופל הן במסגרת התעסוקה הצפויה והן מבחינת קורסים תגובת המבוקר : 

והעדפה לתושבי ערד בהם. הסדרת תעריפי הארנונה נמצאת בבחינה של גזברית 

  .העירייה, לאור העובדה כי זהו משהו חדש ולא קיים סיווג או תקדים בנושא

הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות 

עניין בקשה לעדיפות לתושבי ערד בקורסים, אינו דיון כולל בנושא התעסוקה, לעניין 

כבר הוגדר,  2017הארנונה גם זה מאוחר מדי ומעט מדי מאחר וצו הארנונה לשנת 

אות החידוש הוא במסלול לעניין טענת החידוש, אין כל חידוש בעסקים בתחום המכונ

עצמו ועדיין לא ברור מי מפעיל אותו, ככל שתהיה זו העירייה לא יהיה חיוב בארנונה 

 כלל.

  

המלצה : מומלץ לבחון את התפישה הרואה בפרויקט כמחולל שינוי גם בנושא  - 

התעסוקה ולפעול למימוש הפוטנציאל (הסדרת תעריפי ארנונה מופחתים לפעילות 

  בים לדוגמא).עסקית בנושאי הרכ



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

102 

 

  

  

  מוכנות להקמת המיזם

 לערד תוכנית תב"ע מאושרת הכוללת יעוד של תשתיות ספורט ונופש. . 1

מטרת התוכנית לאפשר יוזמות בתחום התיירות, מסחר הקשור בתיירות וגן אירועים.  . 2

 שימושים שימשכו את תושבי ערד ומבקרים וייצרו מוקד פעיל.

יגה מוטורית, ואטרקציות אחרות כגון : התב"ע מאפשרת בין היתר הקמת מסלול לנה . 3

 הלנה, הסעדה, פעילות ספורט משלים וכד'. 

התוכנית תאפשר להקים לצד המסלול "קומפלקס שירותים" המשלימים את המסלול  . 4

 וצרכיו, עם הקמתו וגם מאוחר יותר בפיתוחו העתידי.

  

ים ממצא : למרות שבתב"ע הקיימת שהוצגה בקול הקורא יש מספר מגרשים עסקי - 

בצמוד לתחום המסלול, אין לכך כל התייחסות בתוכנית העסקית, לכל הפחות לגבי 

אפשרויות הפעילות המסחרית במקום ואופן שילובה עם המסלול המוטורי. זאת 

לחיוב ולשלילה (לדוגמא : איך מונעים צפייה בתחרויות מגג המבנים המסחריים 

שלבים טריבונות על גג המבנים בתחרויות שגובות כסף מהצופים, או לחלופין איך מ

 כחלק ממתחם הצפייה במסלול).

כל נושא השטחים המסחריים מוסדר במסגרת התב"ע החדשה תגובת המבוקר : 

  .שנמצאת בשלבי אישור

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

בתוכנית העסקית, ככל שניתן כאמור אין כל התייחסות לנושא המגרשים המסחריים 

לשנות בתב"ע החדשה את יעוד השטחים מן הראוי היה כי הנושא יוגדר כחלק 

 מהתפיסה הכלכלית בתוכנית העסקית.

 

המלצה : מומלץ לבחון את התמהיל המיטבי מבחינת העירייה ותפעול המסלול שיש  -

ישראל,  להקים במגרשים המסחריים הצמודים למסלול, ולפעול מול מנהל מקרקעי

להוצאת מכרזים מתאימים. חשוב לבחון גם את נושא אפשרויות הצפייה מגגות 

   המבנים בתחרויות במסלול.

  

, לא 31י הקרקע, קיימת אפשרות צפייה במסלול מכביש אממצא : בפועל לאור תוו - 

ניתנה הדעת על נושא הבטיחות של הנוסעים בכביש או אפשרויות הסתרת המתחם 

 מהנוסעים בכביש. 

נושא הדרך הראשית נמצא באחריות משטרת ישראל ומע"צ עירית תגובת המבוקר 

  .ערד תפעל ככל שיגיעו הנחיות מגופים אלה

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

אלא מחזקת אותו, לא סביר כי בשלב זה של הפרויקט לא ידועות דרישות המשטרה, 

 חייבות להילקח בחשבון בתכנון ולפני הביצוע. דרישות שהיו
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המלצה : מומלץ למצוא את הדרך המיטבית להימנע ממצב בו אנשים עוצרים בשולי  - 

ולהקטין למינימום את הסיכון של הסטת סלול, כביש מהיר על מנת לצפות במ

תשומת הלב של הנהגים ברכבים הנוסעים בכביש, מעיסוק בנהיגה לעיסוק במה 

סלול (תופעת הסקרנים המעכבים את התנועה במקרה של תאונה הינה מתרחש במ

 תופעה ישראלית נוכחת ומסוכנת). אגם במסלול הנגדי לה, הי

  

  

  הכנת התוכנית המפורטת למסלול המוטורי

לצורך התכנון המפורט נשכרו שירותיו של אחד המומחים לנושא מסלולים מוטוריים  . 1

 בארץ.

: קרטינג, ספרינט מכוניות, ספרינט אופנועים,  המסלול יכלול בין היתר אירועי . 2

 , מסלול מכשולים לאופנועים ועוד.4X4טרקטורונים, מסלולי מכשולים לרכבי 

 .FIM/FIAכל התכנון יבוצע בהתאם לכללים והתקנות של ההתאחדויות הבינלאומיות  . 3

 התוכנית תכיל מרכיבים רבים, בין היתר : מגדל בקרה, משרדים, אזור קבלה, אזור . 4

 תחזוקה, חדר הרצאות, חנויות, שירותים, יציעים, גדרות וכד'.

  

ממצא : בחירת היועץ המלווה את הפרויקט לא בוצעה בהתאם למינהל תקין ותקנות  - 

 בפועל הרכש העירוניות, לבקשת התכנון המקורית של העירייה לא הוגשה אף הצעה,

, ללא קיום הליך ןמאוד לעומת הדרישות לבקשת התכנו נבחרה הצעה יחידה וחלקית

 של הצעות מחיר כנדרש. 

 

המלצה : יש לקיים הליך הצעות מחיר כנדרש, גם במקרים של לחץ בזמנים, אין  - 

 לקבל הצעות חלקיות ללא כל אפשרות השוואה להצעות מחיר אחרות.

  

, כי באחריות העירייה 2014ממצא : למרות הגדרת היועץ ומתכנן המסלול עוד בשנת  - 

סק, לקבל אישורי רשות כיבוי, מים ביוב ותברואה, חשמל, כבישים לדאוג לרישיון ע

ודרכי גישה למסלול, וכן קבלת אישור משטרה ומשרד הפנים לפעילות במסלול, 

 .2016העירייה לא פעלה כלל בנושאים אלה, זאת עד לסיום תאריך הביקורת סוף שנת 

  .כל אחד מהנושאים נמצא בשלבי טיפול שוניםתגובת המבוקר : 

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.
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המלצה : מומלץ לקדם את כלל הנושאים שהוגדרו במקור באחריות העירייה, עוד  - 

בטרם תסתיים בניית המתחם וכל עוד ניתן לבצע שינויים והתאמות בעלויות 

  את הקבלן מהשטח. מופחתות, לעומת מצב של תיקונים לאחר סיום העבודות ויצי

  

  

  היתרונות לעיר ערד בהקמת הפארק המוטורי בתחומה 

 הכרה ארצית ובינלאומית בערד, כעיר הראשונה במדינת ישראל בתחום הספורט המוטורי. . 1

מקור הכנסה רב עבור בעלי עסקים בעיר מציבור הנהגים שיגיעו לפארק וכמובן מקהל  . 2

 ובינלאומיות שיתקיימו בפארק.הצופים שיגיעו לצפות בתחרויות ארציות 

 תיירות פנים ענפה לרבות מתקני אירוח, הסעדה ולינה. . 3

 אירועים ותחרויות בין לאומיים דבר אשר יוביל לפיתוח העיר והנגב בכלל. . 4

 הזדמנויות פרנסה ומפעל תעסוקה לתושבי ערד. . 5

בי גיוס יזמים ויבואנים מכל התחום המוטורי כולל משקיעים בפארק המוטורי מכל רח . 6

 הארץ והעולם.

גיוס תקציבים נוספים להמשך פיתוח הפארק המוטורי והפיכתו למרכז בינלאומי גדול  . 7

 ומושך לגאוות האזור והמדינה.

 תמיכות מגורמים שונים כגון : משרדי ממשלה רלוונטיים, הטוטו וההימורים בעולם. . 8

ת בתחום חשיפה לכלי תקשורת רבים, תעמיד את ערד "על המפה" הארצית והבינלאומי . 9

 הספורט המוטורי ובכלל.

בעתיד, הובלה לשינוי חוק במדינת ישראל להנפקת רישיונות לרוכבים ויצירת קורסים  . 10

 השמים הם הגבול. –והכשרות נכונות למורי נהיגה. יתרונות כלכליים נוספים 

  

  יתרונות חברתיים להקמת פארק מוטורי במדינת ישראל : 

מגיל צעיר, הגדלת המודעות והיכולות בתחום  ת חינוך ותרבות נהיגהיאפשר הקניי . 1

 המוטורי לדור שיבוא.

פארק מוטורי יביא את המבלים בו לשאיפה מתמדת למצוינות משולבת עם מודעות וחובה  . 2

 בטיחותית, ומעל לכל הכרה וכבוד לחבריהם למסלול.

הכרה של התחום בזירה הבינלאומית, ובהמשך הגעת אנשי מקצוע ורוכבים מהשורה  . 3

 ונה לישראל.הראש

הסטת רוכבי ספורט מהכבישים הציבוריים למתקן מקצועי ששם יוכלו לשפר את  . 4

 כישוריהם מבלי לסכן את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים.

 הגברת המודעות והעצמת התודעה הציבוריים לתחום הדו גלגלי במדינת ישראל. . 5

בתחום המוטורי  פארק מוטורי יביא באופן גורף קהל חניכים שירצה ללמוד ולהתפתח . 6

 ויעניק להם את הביטחון והכלים לזהירות ומודעות.



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

105 

 

פארק שיבנה על פי תקנים בינלאומיים יוכל להכשיר נהגים להתמודדות עם מצבי חירום  . 7

 ברכב ארבע גלגלי כגון : החלקות, בריחה ממכשול, היגוי ובעיקר שיפור השליטה ברכב.

  

ממצא : למרות הגדרת יתרונות לעיר ויתרונות חברתיים בהקמת המסלול המוטורי  - 

בערד בהגשת הבקשה לתמיכת המשרד במסלול המוטורי, העירייה לא עסקה כלל 

ביישומם של היתרונות, זאת כאשר בניית המסלול אמורה להסתיים תוך מספר 

 חודשים מועט. 

תקיים בישיבות שבועיות בצוות הדיון התקיים כבר ועודנו מתגובת המבוקר : 

בנוסף, מבוצע מעקב פרויקט ברמה ההנדסית וסטאטוס פרויקט שבועיות  .האסטרטגי

  המתקיימות אצל מהנדסת העיר.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

כל  צוות התכנון האסטרטגי העירוני החל פעילותו לאחר סיום הביקורת, אין

התייחסות לנושאים המוזכרים במסמך בתוכנית העסקית, או בתוכנית האסטרטגית 

 העירונית, וכן לא צורפה כל אסמכתא של הדיונים בנושא.

 

ימוש כלל היתרונות מהמלצה : מומלץ לקיים דיון ולהחליט על דרכי פעולה, ל - 

של משרד התרבות והספורט להקמת  וגדרו עוד בשלב המענה לקול הקוראשה

  המסלול. 

  

העירייה לא ביצעה חישוב היתכנות כלכלית להקמת המסלול בתקציבים ממצא :  - 

שהוגדרו בקול הקורא, ולא לקחה בחשבון את הערכות אנשי המקצוע בעירייה לעלות 

הצפויה, מכאן שלא הייתה ערוכה לעלות האמיתית של הקמת המסלול. בפועל, בשלב 

₪, לשלושה וחצי מיליון ₪, ביקורת התקציב העירוני במסלול גדל ממיליון סיום ה

וזאת לאחר שויתרו על בניית מבני השירות שתוכננו והוצגו בבקשת התמיכה (מגדל 

פיקוח, משרדים, מחסנים, חדרי הדרכה, מסעדה, מיקום לקהל וכד'), מאחר 

 והתקציב מספיק בקושי לגידור המתחם וסלילתו.

לסיום המסלול ישנן הערכות ברורות ר : מסכים חלקית עם הממצא : תגובת המבוק

לשלב ב' במסגרת שינוי התב"ע קיימות ₪. מיליון  7.5ומסודרות במסגרת תקציב של 

  הערכות עקרוניות לעלויות הנוספות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

רור כי לא נערך חישוב ריאלי, לגבי המצב כיום, בניגוד לגבי העבר במבחן התוצאה ב

לתגובת המבוקר במכתב של העירייה שיצא למשרד התרבות והספורט יומיים לפני 

מיליון ש"ח. לעניין  8העברת תגובת המבוקר, כבר נטען כי עלות הקמת המסלול היא 

פורט חישוב עלויות כל מבני השירות המוסדרים כבר בתב"ע, אין כל תחשיב מ

 לעלותם.
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המלצה : מומלץ לבנות הערכת עלויות ריאלית לסיום בניית המסלול כולל מבני הספח  - 

  הדרושים לתפעולו, וכן לבנות תוכנית עלויות תפעוליות ריאלית.

  

  

  

 

 פטור ממכרז על קרקע  –מינהל מקרקעי ישראל  6.2.4

  

  פארק ערד – 42/101/02/24תוכנית מתאר 

אחד מהתנאים להגשת הקול הקורא ובקשת התמיכה למשרד לתרבות וספורט היה קיומה של 

  מתאימה לפעילות של מסלול מוטורי.  מתאר מקומיתתוכנית 

  

, שם 42/101/02/24, תוכנית מספר 2012ה קיימת תוכנית כזו עוד משנת ואכן ברשות העירייה היית

  .31על דרך  התוכנית : מיזמים תיירותיים, פארק ערד ומחלף

  

  מתוך דברי ההסבר לתוכנית : 

התוכנית הינה תוכנית מתאר ברמה מפורטת לפארק ערד, למיזמים תיירותיים בסמוך לו   .א

ולמחלפון גישה למתחם הפארק והמיזמים התיירותיים ולשטחים שמדרום לדרך מספר 

31. 

יער נטע אדם כ 22"פארק ערד" הוא כתם ירוק יחיד במרחב סביב ערד. היער מעוגן בתמ"א   .ב

 קיים. היער מתפקד כשטח נופש ופנאי לתושבי ערד, הבדואים באזור ותיירים מזדמנים.

 עקרונות התכנון העיקריים :  .ג

 פיתוח חניות ומערכת דרכים פנימית לרכב ולרוכבי אופניים. -

 עיבוי היער והשקייתו במים מושבים. -

 קביעת אתרים לחניוני פיקניק. -

 לדים.קביעת מוקדים למתקני משחק לי -

 פיתוח מגרשי ספורט. -

 פיתוח אמפי מדושא ובמה, שיתאים לאירועם מרובי משתתפים כמו פסטיבל ערד. -

 פיתוח חניוני לילה. -

 בנוסף התוכנית קובעת שטח לאזור תיירות, נופש, מסחר ואירועים בגבול פארק ערד.  .ד

מטרת התוכנית היא לאפשר יזמויות בתחום התיירות, מסחר הקשור בתיירות, וגן   .ה

 אירועים. שימושים שימשכו את תושבי ערד ומבקרים וייצרו מוקד פעיל.

תחומי היזמות המתאפשרים הם כאלה שאינם מתאימים לפעילות בעיר, דורשים מקום   .ו

 רב, או רועשים. וכן תחומי פעילות שנשענים על היער כפוטנציאל של פעילות. 
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והיזמויות נצפים לנוסעים  התכנון מאפשר ליזמויות להינות מהחורשה הסמוכה. הפעילות  .ז

 כדי לחזק את התשתית הכלכלית של היזמויות. 31בכביש 

  

  

  

  להלן חלוקת השטח על פי התוכנית : 

  אחוזים  מ"ר  יעוד

  2.38  16,977  שטח ציבורי פתוח

  0.84  5,994  שטח למסחר ותיירות

  8.96  63,933  שטח לתיירות

  1.26  8,996  שטח לגן אירועים

  0.75  5,381  שטח לחניון

  6.66  47,510  שטח לדרך מאושרת

  7.08  50,506  שטח לדרך מוצעת

  2.15  15,383  מגבלות בניה ופיתוח

  1.22  8,742  מגבלות בניה ופיתוח ב'

  0.15  1,088  שטח למתקנים הנדסיים

  5.86  41,862  שטח לדרך ו/או טיפול נופי

  62.68  447,457  יער

  100.00  713,829  סה"כ

  

  

כאמור, העירייה לא בנתה תוכנית פעילות כוללת לפארק כפעילות משלימה למסלול המוטורי, 

למתחם מוטורי באזור המנחת, הוצעו מגוון פעילויות משלימות  2004בפרוגרמה שנבנתה בשנת 

  כנהוג בפארקים מוטוריים באירופה. 

ני שטח, טיפול באופניים, בנוסף תוכנית המתאר מאפשרת פעילויות ייחודיות כגון :   השכרת אופ

סקימולטור, קירות טיפוס, מכירת יינות, שמן זית, תבלינים המיוצרים באזור, הסעדה, בילוי, 

  רכיבה על גמלים, חמורים וסוים, פינת חי, וכו'.

כאמור, מומלץ לקיים תכנון הוליסטי של כלל המתחם והפעילויות המיטביות מבחינת העירייה, על 

  כיווון מול רשות מקרקעי ישראל וקק"ל שהם בעלי הקרקע בתוכנית. מנת להתחיל לפעול ב

  

  התנהלות מול רשות מקרקעי ישראל בנושא חכירת הקרקע

התקיימה ישיבה במשרדי רשות מקרקעי ישראל בנוכחות נציגי העירייה ומשרד  15/3/2015בתאריך 

  הספורט. 

  הנושאים לדיון שהוגדרו על ידי העירייה :

 יות.חיבור השטח לתשת . 1
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 שימושי קרקע חורגים על פי התב"ע, מסירת שטחים ואיחודם והרחבה עתידית של השטח. . 2

 לוחות זמנים לביצוע. . 3

  

בישיבה הוצגה תוכנית המתאר הקיימת והתכנון הראשוני למסלול, כפי שהוגשה לקול הקורא של 

  משרד התרבות והספורט.

  

עביר את הקרקע לבעלות העירייה ללא אנשי הרשות הבהירו לנציגי העירייה כי אין באפשרותם לה

הליך של מכרז, זאת בהתאם לחוק חובת מכרזים (מאחר והקרקע לא הוגדרה (צבועה) כקרקע 

  לצרכי ציבור שניתן להעביר לרשות ללא עלות). 

  

ממצא : העירייה נגשה לקול הקורא של משרד הספורט והציגה קרקע מתאימה  - 

כי רשות מקרקעי ישראל לא יכולה  לשימוש מסלול מוטורי, אך בדיעבד הסתבר

, מאחר והקרקע להעביר את הקרקע לעירייה ללא הליך של מכרז או פטור מיוחד

 . בתוכנית לא הוגדרה כקרקע לצרכי ציבור

רשות מקרקעי  ממצא, בפועל הנושא נפתר מול הנהלתמסכים עם התגובת המבוקר : 

בנוסף הצוות האסטרטגי  .ישראל ובפועל נמצאה הדרך לחכירת הקרקע על ידי החכ"ל

  נמצא בהליך של מיפוי קרקעות לטובת צרכי ציבור שונים.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

 

המלצה : מומלץ לעתיד, לקיים בחינה מקיפה של כלל הקרקעות בתחומי השיפוט  - 

של העיר, ולפעול ליעד את הקרקעות לשימוש העירייה ככל שהדבר נדרש על פי 

 התוכנית האסטרטגית העירונית. 

  
כמו כן, רשות מקרקעי ישראל הבהירה כי לא תישא בעלויות הפיתוח של המתחם. וכי אחת הבעיות 

ות בקידום תוכניות באזורים אחרים בדרום שיועדו למסלולים מוטוריים היא עלות המרכזי

  התשתיות שמכשילה את ההיתכנות העסקית של המתחמים. 

  

ממצא : העירייה מתכננת להגדיל את שטח המסלול המוטורי על מנת להפוך אותו  - 

למסלול המאפשר קיום תחרויות ברמה בינלאומית. אך, לא קיימת כל תוכנית 

התכנות כלכלית הבוחנת את עלויות חיבור המתחם לתשתיות (המתחם המוקם כרגע, 

להערכת  –לא מחובר לתשתיות ביוב, לאור העלות הגבוהה של חיבור תשתיות כזו 

 מיליון שקלים, שזה תקציב כלל המסלול). 5-נים כנהמתכ

מסכים עם הממצא. כל נושא התשתיות הנוספות ומתחמים תגובת המבוקר : 

 .ריים יוסדר במסגרת התב"עמסח
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המלצה : מומלץ למצוא פתרון לנושא חיבור המתחם לתשתיות, לדוגמא על ידי  -

תמיכה בשיווק המגרשים המסחריים הצמודים למתחם, כך שעלויות החיבור 

לתשתיות לא יושתו רק על העירייה ויכשילו את ההיתכנות הכלכלית של הגדלת 

   רץ.המתחם, כפי שקרה במקומות אחרים בא

  

נימוקים  –בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז  –רמ"י)  -מתוך אתר רשות מקרקעי ישראל (להלן 

  מיוחדים:

רשות מקרקעי ישראל מקצה קרקע במכרזים באופן הנותן לכל אדם הזדמנות שווה  . 1

 להשתתף במכרז ולזכות בו. 

החוק), ניתן לשקול  -במקרים מיוחדים המוניים בחוק חובת מכרזים ובתקנותיו (להלן  . 2

 הקצאת קרקע בפטור ממכרז. 

במסגרת אותם מקרים מיוחדים רשאית רמ"י להקצות קרקע בפטור ממכרז במספר  . 3

נימוקים מיוחדים. שהשימוש בהם במשורה, ובלבד שלא ניתן לשווק את הקרקע במכרז, 

  ייעודית לפעילות המבוקשת. ואין תקנת פטור

  

  כפי שהוסבר בישיבה על ידי נציגי רמ"י קיימים בפני העירייה שני מסלולים שאינם הליך מכרז : 

 פטור על ידי ועדה המשותפת לרמ"י ולמשרד התיירות (במקרה של פעילות תיירות). . 1

 נסיבות מיוחדות ונדירות, להחלטת הנהלת רמ"י.  . 2

  

לאור תוכנית המתאר ששמה מיזמים תיירותיים, ולאור הצגת המסלול המוטורי כעוגן תיירותי על 

  ידי העירייה, נבחר המסלול של בקשת הפטור מהוועדה המשותפת לרמ"י ולמשרד התיירות. 

  

, העירייה הוציאה בקשה מסודרת למשרד התיירות ולרמ"י , הכוללת את המגרשים  2015ביוני 

  המתחם לפעילות המסלול המוטורי, הפרויקט הוצג כפרויקט עוגן תיירותי. הנדרשים מכלל

  

כמו כן פעלה הנהלת העירייה מול נציגי משרד התיירות ורמ"י, במסגרת ישיבות הכנה לקראת 

  . 2015ישיבת הועדה שנקבע לשלהי שנת 

  

מך מטעם בישיבת ועדת הפטור בנוכחות נציגי משרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל, הוצג מס

) בנושא " חכירת מגרש לצורך הקמת פארק מוטורי". 2015היועץ המשפטי של העירייה (מנובמבר 

המסמך התייחס להיבט החוקי המאפשר לעירייה לחכור את הקרקע בהתאם לתוכנית המתאר, 

למסמך נכתב : יודגש כי למרות שהתב"ע מאפשרת בין כלל מטרותיה שימוש "ספורט",  5ובסעיף 

לא ישולבו  ספורט בלבדד תיירות ונופש, המתקן אותו מתכננת העירייה להקים הוא מתקן וזאת לצ

מסמך זה טענו נציגי משרד  לנציג העירייה בוועדה, עקבבהתאם בו אלמנטים של נופש ו/או תיירות. 

התיירות כי אין להם מנדט להחליט בנושא פטור הקרקע, מאחר ועל פי מסמך היועמ"ש אין 

עקב חוסר תאום זה בין הלשכה המשפטית לכאורה, להיות פרויקט תיירותי,  הפרויקט אמור
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חודשים להקמת הפרויקט),  24חודשים (כאמור לעירייה ניתנו  9להצהרות העירייה,  תהליך שארך 

  לא קידם את הפרויקט וגרם לבזבז זמן קריטי.  

  

יירות ממצא : תהליך בקשת פטור ממכרז מהוועדה המשותפת של רמ"י ומשרד הת - 

חודשים שהעירייה התחייבה לסיים בהם את  24תשעה חודשים (מתוך שארך כ

לאור מסמך של לשכת היועץ המשפטי של  , לכאורה, נכשלהקמת הפרויקט)

י, זאת בניגוד גמור להצהרות יירותהעירייה, בו נטען כי הפרויקט אינו פרויקט ת

עליו דובר בתוכנית  רותיתייההעירייה ולכוונתה להפוך את המסלול המוטורי לעוגן 

 . האב לתיירות ובתוכניות האסטרטגיות השונות של העיר

משרד התיירות הבהיר לעירייה שהם אינם  .הממצא לא מקובלתגובת המבוקר : 

יכולים להעביר את הפרויקט כפרויקט תיירותי, למרות האמירה בתחילת הדרך שהם 

  יתמכו. בפועל, אף אחד ממשרדי הממשלה לא ידע כיצד להתמודד עם הסוגיה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

ברור כי המסלול מול משרד התיירות נכשל, ברור כי העירייה  אלא מחזקת אותו,

דיברה בשני קולות שונים. הטענה כאילו משרד התיירות שינה את דעתו ללא כל 

סיבה, תמוהה ולא נתמכת בראיונות שערכה הביקורת בזמן אמת, כולל מול ראש 

הציג ל במקרה בו המבוקר לא מסכים עם ממצא הביקורת עליוהעירייה, וסגניו. 

 אסמכתאות בפני הביקורת המוכיחות את טענתו. 

 

המלצה : מומלץ לעתיד, כי מנהל הפרויקט יהיה מודע לכל מסמך היוצא בנושא  -

  הפרויקט על מנת שלא יחזור מצב בו העירייה תדבר בשני קולות סותרים.

  

קשת מאחר ומסלול הוועדה המשותפת לרמ"י ומשרד התיירות כשל, הוחלט לפעול במסלול של ב

  פטור בגין נסיבות מיוחדות מהנהלת רמ"י. 

ניתן אישור עקרוני על ידי רמ"י להקצאת הקרקע, בכפוף לאישור ועדת הפטור ושר  9/2/16בתאריך 

  האוצר.

החודשים שניתנו לעירייה, התקבל אישור עקרוני להקצאת  24חודשים מתוך  14מכאן, רק כעבור 

  הקרקע מרמ"י בפטור ממכרז. 

  

חודשים  21התקבל חישוב השמאי של רמ"י לגבי עלות חכירת הקרקע (לאחר  2016 רק בספטמבר

  חודשים). 24מהזכיה בקול הקורא, כאשר התחייבות העירייה לסיים את הפרויקט לאחר 

  

כחודש לפני פקיעת המועד בו התחייבה העירייה לסיים להקים את המסלול, התקבל  27/11/2016 -ב

משרד התרבות והספורט המאשר עקרונית את הארכת הזמן שניתן פרוטוקול ועדת התמיכות של 

  (זאת בתנאים מסויימים). 2017לעירייה לסיום המסלול, לשנה נוספת קרי עד לסוף 
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 התקשרות לתכנון ובניית המסלול המוטורי  6.2.5

  

ע"מ, לצורך ה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בהעירייה החליטה על התקשרות עם החבר

  תכנון ובביצוע בניית המסלול המוטורי. 

, תוכנית לוחות זמנים 2016חודשים נקבעה עוד במרץ  24מתוך כוונה לסיים את בניית המסלול תוך 

לביצוע העבודה, אך לאור הקשיים בקבלת הקרקע בפטור ממכרז (ראה פרק קודם), התעכב 

  הביצוע עד לקבלת כל האישורים המתאימים מרמ"י.

  

, התקבלו הצעות לתכנון המסלול ממספר זכיינים של החברה למשק וכלכלה 2016עוד בחודש מאי 

  ונבחר מפקח על ויועץ מקצועי. ההצעה הזולה נבחרה וכללה : 

מטר עפר, כולל רחבת חניה מעפר,  500 -מטר מאספלט ו 1,500תכנון תנועתי למסלול באורך  . 1

 קשה להיתר.תכנון מעקות, גדרות, ושערים. כולל הכנת ב

 הפעלת היועצים הבאים לשם תכנון מפורט : . 2

 מודד מוסמך. -

 יועץ חשמל. -

 יועץ מים. -

 יועץ בטיחות ונגישות. -

 יועץ קרקע. -

 הכנת סט תכנון סופי למכרז לקבלן ביצוע, ותיאום מול הרשויות הרלוונטיות. . 3

 תכנון מפורט והכנת תיק לביצוע כולל אומדנים וכתבי כמויות. . 4

 ביקורים. 4עד פיקוח עליון בשטח  . 5

  

לאחר סיום התכנון, התקיימה בישיבה פגישה בנוכחות נציגי העירייה, נציגי משרד  6/11/16 -ב

התרבות והספורט, נציגי המתכננים, ונציגי ההתאחדויות המוטוריות. מטרת הישיבה הייתה לאשר 

  המסלול המוצע על דעת כל הצדדים הרלוונטיים. תוואי את 

נדסת העירייה כי המסלול המתכונן, נמצא בחלקו על קרקע שאינה כלולה במהלך הישיבה ציינה מה

  בהסדר הפטור מול רשות מקרקעי ישראל. 

נציגי העירייה התחייבו להסדיר את הנושא מול רמ"י, וכלל הגורמים נתנו את אישורם לתוכנית 

  המסלול. 

  

זכייה חודשים מה 23ממצא : רק בישיבה המסכמת לאישור תוכנית המסלול, לאחר  - 

חודשים להם  24(מתוך  בתקציב משרד התרבות והספורט להקמת המסלול המוטורי

, התברר כי התכנון נעשה בחלקו על התחייבה העירייה לסיום בניית הפרויקט)

קרקעות שלא כלולות בקרקע שאושרה לחכירת העירייה על ידי רמ"י. תקלה נוספת 

 וייעודי לפרויקטים העירוניים.  המבהירה את החשיבות במינוי מנהל פרויקט מקצועי
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: מדובר בתקלה שמקורה במחלקת ההנדסה ללא קשר למינוי מנהל תגובת המבוקר 

  מקובלת. –לעניין ההמלצה למינוי מנהל פרויקט  .הפרויקט

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

לדעת הביקורת ניהול פרויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, 

תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, 

 ואחר כך על מחלקות העירייה. 

 

נהל פרויקט מקצועי וייעודי בפרט לפרויקטים המלצה : מומלץ למנות מ - 

, המסוגל לפקח על ההתנהלות אחדאסטרטגיים, על מנת לרכז את המידע במוקד 

  מבחינה מקצועית ובירוקרטית.

  

בקשה להצעות  27/11/2016המסכמת הוציאה החברה למשק וכלכלה בתאריך  בעקבות הישיבה

,  30/11/16קיום סיור הקבלנים בתאריך . אך לאחר מחיר למספר זכיינים בתחום התשתיות

ובקשת העירייה לבצע דו"ח יעוץ קרקע (תכן מבנה מוקדם), הסתבר כי הקרקע במקום אינה 

  מתאימה לסלילת מסלול אספלט, ויש לחפור אותה ולהביא מצע מתאים לסלילת כביש.

בוטל ההליך ולא השינוי בתוכנית גרם לשינוי מהותי בכתב הכמויות ואומדן הפרויקט כולו, לכן 

  נבחר קבלן זוכה.

  

התבקשו המתכננים להמציא דוח  30/11/16ממצא : רק בסיור הקבלנים מתאריך  - 

יעוץ קרקע, הבודק את התאמת הקרקע הקיימת לבניית מסלול. בעקבות הדוח 

הסתבר כי הקרקע אינה מתאימה לסלילת מסלול, דבר המחייב חפירה והבאת מצע 

 מיליון שקלים). 2-3ית את אומדן הפרויקט (תוספת של מתאים, פעולות ששינו מהות

העובדה אם יש מנהל פרויקט או לא, לא הייתה משנה  .: ממצא מקובלתגובת המבוקר 

את העובדה כי עלות הפרויט עלתה כתוצאה מהחלפת קרקע. לעניין ההמלצה למינוי 

  מקובלת. -מנהל פרויקט 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

לדעת הביקורת ניהול פרויקט מקצועי הוא ירידה לכלל הפרטים, כולל תאי שטח, 

תב"ע מאושרת, תוכנית עסקית וכד', האחריות היא קודם כל על מנהל הפרויקט, 

 ואחר כך על מחלקות העירייה. 

 

למנות מנהל פרויקט מקצועי וייעודי בפרט לפרויקטים  המלצה : כאמור,  מומלץ - 

, המסוגל לפקח על ההתנהלות על מנת לרכז את המידע במוקד אחדאסטרטגיים, 

  .מבחינה מקצועית ובירוקרטית

  

  

  לסיכום 
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תאור התהליך חשף כשלים שונים בהתנהלות העירייה בניהול הפרויקט, כאשר מינוי מנהל פרויקט 

  ול למנוע לפחות חלק מהם. ייעודי לנושא היה יכ

מינוי אחראי מקצועי וייעודי לפרויקט אסטרטגי, נדרש אף יותר כאשר במהלך השנתיים בו עסקו 

  בפרויקט התחלף ראש העירייה, וכן מהנדסת העירייה.

כאמור, בבדיקת המשותף לפרויקטים מצליחים בעירייה, נמצא כי המרכיב הדומיננטי הוא מנהל 

  וממשיך לנהלו לאורך זמן.  הפרויקט המחויב לו,

, הגדירה העירייה את הדרישות למנהל הפארק המוטורי, כאשר חלק הנושאים 2016רק בסוף שנת 

  שהוגדרו באחריותו היה על העירייה לבצע עוד קודם לתכנון המסלול. 

 3-5עד תאריך סיום הביקורת טרם נשכר מנהל לפארק המוטורי, כאשר הפארק אמור לפעול תוך 

  ם בלבד. חודשי

  

  

  

  

 חוקים בנושא נהיגה ספורטיבית 6.2.6

  

כמוזכר בפרק הדן בנושא הקול הקורא שפורסם על ידי משרד התרבות והספורט, הוגדר על ידי 

  משרד התרבות והספורט כי : 

הפעילות הנתמכת לפי מבחן תמיכה זה הינה פרויקט ייעודי של הקמת מסלול אספלט אשר תשמש, 

הספורט המוטורי בישראל כמתקן לאימון, קיום ואירוח תחרויות בענפי בעיקר, את התאחדויות 

 הספורט המוטורי השונים.

  : , שככלה בין השאר את הסעיפים הבאיםהעירייה/התחייבות הרשותכמו כן הוגדרה 

על המתקן לתת מענה לצרכי האיגוד או ההתאחדות של אותו ענף ספורט כמשמעותם בחוק  . 1

 מוד בדרישותיו.ולע 1988 –הספורט התשמ"ח 

ותקנות הנהיגה  2005-המסלול יעמוד בדרישות חוק הנהיגה הספורטיבית, תשס"ו  . 2

 , וכללי הנהיגה הספורטיבית.2010-הספורטיבית (רישיון למסלול מרוץ קבוע), תש"ע

טרם סיום הקמת המסלול הרשות תקבע את התעריפים שייגבו על ידה מאת התאחדויות  . 3

פי חוק, בגין שימוש במסלול. התעריף יהיה כפוף לאישור  הספורט המוטורי המוכרות על

הרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט. הרשות תצרף לבקשתה תצהיר ובו 

תתחייב ליתן עדיפות לשימוש במסלול להתאחדויות הספורט המוטורי שלא יפחת 

 ממחצית ימות השנה (בפיזור שווה על פני כל השנה). 

תחייבה להקמת המסלול שנועד לשמש, בעיקר, את התאחדויות הספורט המוטורי מכאן, העירייה ה

בישראל כמתקן לאימון, קיום ואירוח תחרויות בענפי הספורט המוטורי השונים. ועל העירייה לתת 
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עדיפות לפעילות ההתאחדויות לפחות במחצית מימי הפעילות של המסלול (העירייה התחייבה 

  בכל יום). 7:00-22:00וע, בין השעות ימים בשב 7להפעלת המסלול 

  כמו כן, העירייה התחייבה לעמוד בדרישות דיני הנהיגה הספורטיבית השונים.

  

  מגדיר בין השאר :  2005חוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו 

נהיגה בכלי תחרותי, בעת תחרות או בעת פעילות ספורט אחרת,  –הגדרה : "נהיגה ספורטיבית" 

  אימון, דירוג או הצבה בתחרות, ניסוי או הדרכה.לרבות נהיגה של 

  רוץ קבוע   רישיון למסלול מלחוק מגדיר:  8סעיף 

(א) לא יפעיל אדם, לא ינהל ולא יקיים, בעצמו או באמצעות אחר, קטע דרך או שטח אחר המיועד 

רוץ קבוע), אלא אם כן ניתן לו רישיון מסלול מ -לן לשמש דרך קבע לצורך נהיגה ספורטיבית (לה

  לפי סעיף זה ובהתאם לתנאיו. 

  רוץ קבוע לפי סעיף זה, אלא בהתקיים כל אלה: המוסמכת לא תיתן רישיון למסלול מ(ב) הרשות 

רוץ, המאפשרים לו לקיים בו נהיגה יון זכות החזקה ושימוש במסלול המ) למבקש הריש1(

  ספורטיבית; 

גם בעל שליטה בו או נושא משרה בו, לא הורשע  -) מבקש הרישיון, ואם הוא תאגיד 2(

בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין זה ראוי לתת למבקש רישיון; בפסקה 

כהגדרתה בחוק  -; "שליטה"  1999-כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט -"נושא משרה"   -זו 

  ; 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

, ורישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים, 1965-) היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה3(

רוץ, לניהולו וי עסקים), ניתנו להקמת מסלול המחוק ריש -(להלן  1968-התשכ"ח

  ולהפעלתו; 

) הרשות המוסמכת אישרה, לאחר התייעצות עם ההתאחדות המרכזת והמייצגת את 4(

רוץ כללי הנהיגה ין, כי מתקיימים לגבי מסלול המינוגע לענתחום הנהיגה הספורטיבית ה

נו, ואם חלים לגבי המסלול כללי נהיגה ספורטיבית כאמור יהספורטיבית החלים בעני

הרשות המוסמכת אישרה, לאחר התייעצות עם מועדון הנהיגה  -) 2(א)(5בסעיף 

  כללים אלה.  הספורטיבית שהחליט על הכללים האמורים, כי מתקיימים לגבי המסלול

רוץ קבוע לפי סעיף זה אים נוספים למתן רישיון למסלול מ(ג) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע תנ

  ינים אלה: יוכן לקבוע בו תנאים, בין השאר, בענ

רוץ, לרבות תנאים החזיק, לנהל ולהפעיל את מסלול המ) מיומנותו ויכולתו של המבקש ל1(

  ין יכולתו הכספית; ילענ

ירועי סידורים נאותים הדרושים, לדעת הרשות המוסמכת, לשם קיום א ) קיומם של2(

  רוץ; נהיגה ספורטיבית במסלול המ
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רוץ וסימון המקומות שבהם יוגשו שירותים הקשורים בקיום הנהיגה ) סימון מסלול המ3(

הספורטיבית במסלול, לרבות מקומות לעריכת תיקונים בכלי תחרותי לאורך המסלול או 

  בקרבתו; 

  שנים;  17רוץ על ידי קטינים שטרם מלאו להם נהיגה ספורטיבית במסלול המ )4(

רוץ לצורך ניהולו התקין של מסלול המ ) כל תנאי אחר הדרוש, לדעת הרשות המוסמכת,5(

  או לשם שמירה על ביטחון הציבור או בטיחותו. 

רוץ הקבוע, לרבות ל המן סוג מסלוי(ד) בקשה לרישיון לפי סעיף זה, תכלול, בין השאר, פרטים לעני

מיקומו, אורכו, ייעודו ואופן תיחומו; לבקשה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן 

  הרישיון, לרבות מפה, הכל כפי שתורה הרשות המוסמכת. 

(ה) תוקפו של רישיון לפי סעיף זה יהיה לתקופה שקבע השר, ובלבד שלא תעלה על שנתיים, ורשאי 

  רוץ קבועים. שונות לסוגים שונים של מסלולי מ תהשר לקבוע תקופו

(ו) אין ברישיון לפי סעיף זה כדי לפטור את בעל הרישיון מהחובות החלות עליו לפי הוראות כל דין 

       יתר אחר הנדרשים לפי כל דין.  אחר, לרבות החובה לקבל אישור או ה

  

בקבלת רישיון  ממצא : למרות שקיום פעילות מוטורית במסלול קבוע, מותנה - 

מהרשות לנהיגה ספורטיבית במשרד התרבות והספורט, העירייה טרם פעלה לקבלת 

התנאים הנדרשים לקבלת הרישיון, ובדיקתם מול המסלול המוקם בפועל (לדוגמא 

לעומת התוכנית הראשונה שהוצגה בקול הקורא בניית המסלול בפועל לא כוללת כלל 

ב, אין כל מסמך רשמי מטעם הרשות המאשר מבנים הדרושים לתפעול, מחוסר תקצי

, דוגמא נוספת היא הגילאים לול ללא מבני תפעול מתאימיםסאת הפעלת המ

 ).17המאושרים לשימוש במסלול, האם יתאפשר לגילאים מתחת גיל 

: הממצא מקובל. העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול ההתאחדויות תגובת המבוקר 

  .הביטוחים והרישויעל מנת לפתור את סוגיית 

 

מומלץ לקיים התדיינות מול הרשות לנהיגה ספורטיבית על מנת להבין המלצה :  - 

האם יש אפשרות לקבלת רישיון למסלול קבוע, או שלאור הבניה החסרה יהיה לפעול 

לפני כל תחרות לקבלת רישיון למסלול ארעי, כמו כן מומלץ להבין אילו גילאים יורשו 

), ובהתאם לכך לעדכן את התוכנית 17גם מתחת גיל להשתמש במסלול (האם 

 העסקית.

  

  חובת ביטוח לחוק מגדיר :  15סעיף 

(א) לא ישתמש אדם, ולא יגרום ולא יניח שאדם אחר ישתמש, בכלי תחרותי שניתן עליו רישיון 

כלי תחרותי, אלא אם כן יש על שימושו שלו או של האדם האחר באותו כלי תחרותי, פוליסת 

תוקף שהוציא מבטח, לפי הוראות שיקבע השר, בהתייעצות עם הממונה על שוק ההון, –ביטוח בת

  על הכלי התחרותי ואת הנוהג בו כמפורט להלן: המבטחת את ב
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) מפני חבות בשל חילוץ, פינוי, טיפול רפואי, עזרה, שירותי סיעוד ושירותי שיקום שיינתנו 1(

לנוהג בכלי התחרותי, בשל נזק גוף שנגרם לו עקב נהיגה ספורטיבית שנערכה לפי הוראות 

  חוק זה; 

ידי כלי תחרותי עקב נהיגה ספורטיבית, למעט  ) מפני חבות בשל נזק גוף שנגרם לאדם על2(

  לנוהג בכלי התחרותי. 

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהתייעצות עם הממונה על שוק ההון, לקבוע סוגים 

רוץ מאושרים, שלגביהם גה ספורטיבית וסוגים של מסלולי משל כלים תחרותיים, תחומים של נהי

  ין. י, לפי הענ9או  8ף זה על בעל הרישיון לפי סעיפים תחול חובת הביטוח לפי סעי

  

, מגדירות את ביטוח הנוהגים, ביטוח  2009-תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח) התש"ע 

צד ג', וקובעים כי ביטוח צד ג' לא יחול כאשר אירוע נהיגה ספורטיבית ומשתתפיו, מבוטחים על 

₪ מיליון  50 -ית (קבוע או ארעי), בסכום כולל שלא יפחת מידי בעל רישיון מסלול נהיגה ספורטיב

  לתקופת ביטוח שנתית.₪ מיליון  100 -לאירוע נהיגה ספורטיבית ו

  

 לחוק) 15ממצא : למרות שחוק הנהיגה הספורטיבית מגדיר חובת ביטוח (סעיף  - 

, החלה גם על בעל הרישיון למסלול (קרי העירייה, או החברה הכלכלית של העירייה)

כשלושה חודשים לפני הסיום הצפוי לבניית המסלול, ליועץ הביטוחי של העירייה 

 אין כל מושג, אילו ביטוחים ידרשו לקיום פעילות במסלול.

העירייה עובדת בשיתוף פעולה מול  .הממצא מקובל חלקיתתגובת המבוקר : 

טוח של ההתאחדויות על מנת לפתור את סוגיית הביטוחים והרישוי. בנוסף, יועץ הבי

העירייה עובד בשיתוף פעולה עם יועץ הביטוח של ההתאחדות לענות על סוגיות אלו. 

במסגרת זאת, נשקל איחוד פוליסות הביטוח ו/או הכנסת העירייה כמוטב בפוליסת 

  הביטוח של ההתאחדות.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

רת הממצא מדויק, תגובת המבוקר מראה שגם לאחר שלושה לתאריך סיום הביקו

 חודשים מסיום הביקורת הנושא טרם נפתר.

 

מבעלי המלצה : מומלץ לקדם את ההבנה לגבי הביטוחים שנדרשים מהפעילים ו - 

בהפעלת המסלול, על מנת לשקלל את עלותם בתוכנית העסקית  הרישיון של המסלול

  התפעולית של המתחם. 

  

אחרונות של בתי המשפט בנושא חבות מפעילי פעילות אתגרית עולה כי, סוגיית מתוך פסיקות 

הספורט האתגרי כרוכה בסיכונים שונים, שאלת הפיצויים מצריכה כל מקרה לגופו, מאחר וכך 

  מומלץ ליווי של בעל מקצוע בתחום הביטוח. 

  

, וללא ממצא : העירייה החלה בבניית המסלול המוטורי ללא הבנה של צרכי הביטוח - 

ור רליווי מראש של יועץ ביטוחי בשלב תכנון המסלול (כאמור, בשלב זה עדיין לא ב
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אילו סוגי פעילות יתקיימו במסלול). מכאן קיים סיכון כי דרישות הביטוח שיוגדרו 

לאחר בניית המתחם, יחייבו הוצאות כספיות נוספות להתאמות המתחם לדרישות 

 המבטחים.

העירייה בקשר עם יועץ  .ובל חלקית. ההמלצה התקבלההממצא מקתגובת המבוקר : 

  הביטוח בעניין הספורט המוטורי עוד לפני תחילת עבודת הבניה. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

הממצא מתייחס לליווי היועץ בשלב התכנון ולא לשלב תחילת הבניה, גם לאחר 

תחילת הבניה ממכתב של היועץ מאמצע חודש פברואר, מוגדר במפורש כי אינו יודע 

ויק ומגובה במסמך כלום וחייב נתונים רבים להמשך ההליך, מכאן הממצא מד

 מתאים, בניגוד לתגובת המבוקר. 

 

המלצה : מומלץ לקבל ייעוץ ביטוחי בהקדם על מנת לקיים את דרישות המבטח  -

  במתחם במהלך הבנייה ולא לאחר שהמתחם יושלם.

  

, מגדירות את הטפסים 2010-למסלול מרוץ קבוע), התש"עתקנות הנהיגה הספורטיבית (רישיון 

  לקבל רישיון למסלול מרוצים קבוע.שיש למלא על מנת 

  בין שאר הנתונים שיש לספק לשם קבלת הרישיון צריך לצרף :

 היתר להקמת המסלול, לפי חוק התכנון והבניה. . 1

שרטוט המתחם כולל סימון אזור התחרות, הקהל, מיקום רכבי ההצלה, מקום עריכת  . 2

 תיקונים בכלי תחרותי, חדרי שירותים ומשרדים.

 חוק רישוי עסקים, לניהולו והפעלתו של מסלול מרוץ. רישיון עסק לפי . 3

 אישור קצין משטרה. –למסלול שאינו מצריך רישיון עסק  . 4

אישור רו"ח כי מבקש הרישיון הוא בעל יכולת כספית וכלכלית להחזיק, לנהל ולהפעיל את  . 5

 מסלול המרוץ.

  

כל ממצא : כשלושה חודשים לפני סיום הקמת המסלול, אין בידי העירייה את  - 

הנתונים הנדרשים לשם הגשת המסמכים לבקשת רישיון למסלול מרוץ קבוע. 

(לדוגמא דרישות המשטרה או כיבוי אש לשם מתן רישיון עסק, או הסדרי תנועה 

 נדרשים).

  .הממצא מקובל, ההמלצה התקבלהתגובת המבוקר :  

 

ן המלצה : מומלץ לקדם את נושא בקשת הרישיון למסלול מרוץ קבוע, ככל הנית - 

  במהלך הבנייה, על מנת לזהות בעיות טרם סיום הפרויקט. 
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בנוסף לחוק ולתקנות הנהיגה הספורטיבית, פרסמה הרשות לנהיגה ספורטיבית את כללי הנהיגה 

מסלולים ואתרי נהיגה ספורטיבית. זאת על מנת להשלים את האמור בחוק  –הספורטיבית 

  ובתקנות. בין השאר מגדירים הכללים את הנושאים הבאים :

 אמצעי תקשורת. . 1

 מחסומי בטיחות. . 2

 תחנות שירות. –אזור הבדיקות הטכניות  . 3

 מתקני מדידת זמן. . 4

 רחבות הטיפולים (פיטס). . 5

 עמדות פקחי מסלול. . 6

 אמצעי כיבוי אש. . 7

 רכבי חילוץ והצלה. . 8

 מתקנים רפואיים. . 9

 תאורת לילה למרוצים בשעות החשיכה. . 10

 תנאי מזג אויר קשים. . 11

  

ממצא : בניגוד למוגדר בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה  - 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, העירייה לא תמחרה כלל את הנושאים הבאים 

 ואחרים. עי כיבוי אש, רכבי חילוץ והצלה: אמצעי תקשורת, מחסומי בטיחות, אמצ

אמצעי הבטיחות מתומחרים. בנוסף, אמצעי  .הממצא לא מקובלתגובת המבוקר : 

כב"א. יתר על כיבוי האש מעוגנים בתוכנית, מתוקצבים ונמצאים בהליך אישור מול 

  ע/פעילות יתקנו האמצעים הנדרשים.ורכן, בהתאם לאופי האי

המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת לתגובת  - 

שוב אין התייחסות לתקופת סיום הביקורת, אז עדיין לא הייתה כל תוכנית בטיחות 

או תוכנית כב"א מאושרת ומתומחרת. יתר על כן מהתגובה עולה כי נושא הכב"א טרם 

 הוסדר נכון לתגובת המבוקר.

 

בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה המלצה : מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו  - 

הרשות לנהיגה ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, ולתמחר אותן בהתאם, כחלק 

 מפרויקט הקמת המסלול.

 

ממצא : בניגוד למוגדר בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה  - 

 ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בהקמת המסלול במתכונתו הנוכחית אין פתרון

לדרישה כי במסלול מרוץ קבוע, חייב להיות חדר טיפולים הכולל גם : מים חמים 

 וקרים, תאורה ושירותים.

  .הממצא מקובלתגובת המבוקר : 
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המלצה : מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה  - 

הנדרש  הרשות לנהיגה ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא המרכז הרפואי

 למסלול קבוע, ולכלול אותו במסגרת פרויקט ההקמה.

 

ממצא : בניגוד למוגדר בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה  - 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, לא קיימת התייחסות ולא תומחרו פתרונות 

לתאורת לילה למרוצים בשעות החשיכה (לטענת המומחה ששכרה העירייה ללוי 

ויקט אין מרוצים לאחר החשיכה, בניגוד לכללים המגדירים מקרה כזה ובניגוד הפר

לדרישת משרד התרבות והספורט בקול הקורא להפעלת המתחם כל יום בין השעות 

7:00-22:00.( 

על פי מתכנן המסלול, במסלולים בסדר גודל כזה ועל פי הפעילות תגובת המבוקר : 

  .בשעות החשיכההמוטורית בארץ, לא מתקיימת פעילות 

  בנוגע להמלצה בתכנון קיימים שרוולים מעין אלה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

השרוולים בתכנון ככל שקיימים הם לתאורת היקף ולא לתאורת מסלול עתידית, אין 

 כל תכנון מסודר לצרכי תאורה.

 

ת שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה המלצה : מומלץ ללמוד את הדרישו - 

הרשות לנהיגה ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא תאורת לילה למרוצים 

בשעות החשיכה, ולכל הפחות להעביר שרוולים לפני סלילת האספלט, למתן 

 אפשרות להקמת תאורה בעתיד, ללא חיתוך הכבישים.

 

פורטיבית שפרסמה הרשות לנהיגה ממצא : בניגוד למוגדר בכללי הנהיגה הס - 

ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, לא קיימת התייחסות ולא תומחרו פתרונות 

 למקרה בו סופות חול (הקיימות באזור ערד), יחייבו ניקוי המסלול כמוגדר בכללים.

הממצא מקובל חלקית : מכיוון שהעירייה בוחנת את נושא קניית תגובת המבוקר : 

  .בישים ייעודית למסלולמכונת טיאוט כ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אין 

כל תמחור לנושא בתוכנית העסקית, ואין כל תמחור חליפי לפתרון של שימוש 

 במכונות טיאוט הקיימות בעירייה.

 

 

שפרסמה המלצה : מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית  -

הרשות לנהיגה ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא תנאי מזג אויר קשים 

  בכלל וסופות חול בפרט, ולתמחר פתרונות מתאימים.
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 כיוונים נוספים לפעילות שלא נבחנו על ידי העירייה 6.2.7

  

  בטיחות בדרכים

השכיח לתאונות מנתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עולה כי הגורם האנושי הוא הגורם 

דרכים, כאשר אחד הפרמטרים הבולטים היא מהירות מופרזת, נושא שניתן ללמד אותו ולשלוט בו 

  במסלול מסודר.

  

 40%זינוק של  התרחש שנים 4בתוך מצבה של ישראל בנושא בטיחות בדרכים אינו משתפר, כאשר 

  ). 2016בני אדם בשנת  372במספר ההרוגים בכבישים מהירים (

  

ה בנו הרשות לבטיחות בדרכים ומשרד החינוך תוכנית לחינוך תעבורתי בעלות של מיליוני לאחרונ

-שקלים, להעברת שעורים לכיתות י' בבתי הספר, בדגש לגבי הפזורה הבדואית בדרום. כאשר כ

מההרוגים בתאונות הדרכים בנגב הם בני המגזר הבדואי, על אף שחלקם באוכלוסיה מגיע  60%

  בלבד. 20%-לכ

  

ל פי מסמך הרשות לנהיגה ספורטיבית בנושא רישיון לנהיגה ספורטיבית, ניתן להתחיל לנהוג ע

, התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עסקה כמעט 8בסוגים מסוימים של כלים כבר מגיל 

  בפוטנציאל החינוכי של המסלול לנהיגה זהירה. 

  

ה העירייה בחומר שהגישה לקול הקורא מעבר למספר מילים בנושא חינוך לבטיחות בדרכים שהציג

ים לו משאבים לא צלכספי המסלול, אין כל התייחסות ממשית לנושא חשוב זה, נושא אשר מוק

  מעטים על ידי גופים שונים. 

  

ממצא : התוכנית העסקית של המסלול המוטורי לא עסקה בנושא חינוך נהגים  - 

ו כלל שיתופי פעולה עם לנהיגה בטוחה (ללא קשר לנהיגה ספורטיבית). לא נבחנ

 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, או גופים אחרים.

הממצא לא מקובל : העירייה פנתה לרשות הלאומית לבטיחות תגובת המבוקר : 

  .בדרכים להתייעצויות בדבר הפעלת מגרש הדרכה במסלול

בתוכנית העסקית הרעיונית מופיעה התייחסות לבתי ספר לנהיגה מתקדמת ואף 

  פי פעולה מול משרד החינוך.לשיתו

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, 

בחינת שיתופי פעולה, בתוכנית העסקית בהתייעצות עם הרשות הלאומית אינה 

תומחרה השכרת המתחם ליום פעילות עבור בתי ספר לנהיגת מרוץ ונהיגה מתקדמת, 
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לגבי נהיגה בטוחה שהוא שלב לפני נהיגה מתקדמת.  נושא שלא קשור לאמור בממצא

  לא נמצא כל אזכור לשת"פ עם משרד החינוך במודל העסקי בתוכנית העסקית.

 

המלצה : מומלץ לבחון שיתופי פעולה עם הגופים השונים העוסקים בבטיחות  - 

בדרכים, כולל גם באוכלוסיה הבדואית אשר סובלת בחלקה מתרבות נהיגה בעייתית. 

חון את משמעות הפעלת המסלול מהגיל המוקדם ביותר האפשרי (נהיגה יש לב

 ). 8ספורטיבית ניתן בכלים מסוימים כבר מגיל 

  

  

  עולם הרכב וההייטק

מוקמות חברות הייטק רבות העוסקות בהיבטים שונים של עולם הרכב,  כחלק ממגמה עולמית

  הדוגמא הידועה ביותר היא הרכב האוטונומי. 

  

רוזנר, עד לאחרונה ראש מנהלת תחליפי הדלק לשעבר במשרד ראש הממשלה, יש לישראל לפי אייל 

  הזדמנות להפוך למעצמת רכב, וכי עתיד ההייטק נמצא בתעשיית הרכב.

  

נושא חברות ההייטק בתחום הרכב לא נכלל בתוכנית העסקית של המסלול המוטורי, ככל שערד 

שלא להתעלם מהאפשרויות שמסלול מוטורי שואפת להפוך לבירה המוטורית הארצית, חובה 

מספק לחברות ההייטק בנושא הרכב, וחשוב לגבש את הדרך לנסות למשוך אותן לפעילות בערד 

במימון של דונם למתחם ניסוי לרכב אוטונומי,  400-(לאחרונה הוכרז כי עיריית נתניה תקצה כ

  לות של מילוני דולרים).ממשלות ישראל וארה"ב בע

  

כנית העסקית של המסלול המוטורי לא עוסקת כלל בעובדה שבישראל ממצא : התו - 

חברות הייטק רבות בתחום הרכב. בניגוד לחזון העירוני לא נבחנו האפשרויות 

שמספק מסלול מוטורי סלול לחברות אלה, ובחינת האפשרויות לגרום לחברות 

 להעתיק פעילותן לערד.

  .הממצא וההמלצה מקובליםתגובת המבוקר : 

 

המלצה : מומלץ לבחון את האפשרויות שמספק מסלול מוטורי לחברות הייטק שונות  -

   העוסקות בתחום הרכב, ולעניין את החברות הרלוונטיות במעבר לערד.

  

  

  

 מסקנות והמלצות דוחות הביניים 6.2.8
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דוחות ביקורת ביניים שהוגשו להנהלת העירייה במהלך  4מפורטים לעיל המסקנות וההמלצות של 

  הפרויקט.  תכנוןניהול 

  

  : 2015מחודש ינואר  - 1מסקנות והמלצות דוח ביקורת ביניים 

אין ביכולת אנשי העירייה המקצועיים (לא מבחינת הזמן ולא מבחינת הידע המקצועי), להקים  . 6

. המסקנה : יש לפנות לגורמים חיצוניים לעזרה בתכנון ולקבלת ידע נוסף מעבר את הפרויקט

 .הקורא למומחה שתכנן את הקול

לא יספיק לבנות מסלול ראוי עם כל הנדרש להפעלתו (הערכה גסה לכל ₪ מיליון  5הסכום של  . 7

 המסקנה : יש לפנות לגורמי חוץ למימון נוסף.₪). מיליון  10הפחות עוד 

אין באפשרות העירייה להפעיל פרויקט כזה (לדוגמא הגירעונות הכבדים בהפעלת הקאנטרי  .8

שלב התכנון יש לפנות לגורמי חוץ לעזרה במימון, הקמת ותפעול  המסקנה : לאחרהעירוני). 

 המסלול. 

אין זמן לבזבוז, הקמת המסלול בתוך שנתיים אפשרית רק אם כל הפרויקט ינוהל ביעילות.  . 9

 המסקנה : יש לקבוע אבני דרך וזמנים לכל שלב, קול קורא, תכנון, הקמה.

ה להיות העוגן התיירותי שהעיר כה לסיכום, לדעת הביקורת הצלחת הקמת הפרויקט יכול . 10

זקוקה לו, כמו כן הפעלת המסלול סביר שתביא להיצע מקומות עבודה וכן לתושבים חדשים, 

טק על פי -זאת במידה והעירייה תשכיל לפתח את הנושא מעבר למסלול בלבד (עתיד ההיי

ות תחבורה כתבות שונות הוא בענף הרכב, מדינת ישראל משקיעה כספים רבים בפיתוח פתרונ

יעילים, קיימת קבוצה באוניברסיטת בן גוריון שבנתה מכונית מרוץ שזכתה בפרסים, שילוב 

  תיירות המדבר ובניית מסלולים נוספים של נהיגת שטח ....), השמיים הם הגבול.
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  : 2015מחודש פברואר  - 2מסקנות והמלצות דוח ביקורת ביניים 

העירייה, גם לשכת ראשת העירייה וגם החברה  מההתנהלות השוטפת עולה כי גם מהנדסת . 1

 . הכלכלית החלו לפעול לקידום נושא המתחם המוטורי, זאת ללא תאום וללא יד מכוונת אחת

  מומלץ לאחד את כל הפעילות בנושא המתחם המוטורי תחת רפרנט אחד.:  לצההמ

  

בבקשות  מההתנהלות השוטפת עולה כי גורמים שונים פונים לעירייה ולחברה הכלכלית . 2

 ובהצעות שונות בנוגע למסלול המוטורי.  

 של העירייה בנושא. RFI-המלצה : מומלץ לבקש מהפונים להמתין לפרסום ה

 

בנושא, מכאן יש להיערך למתן תשובות לשאלות  RFI-הביקורת צופה כי תהיה הענות גבוהה ל .3

 שיועלו וכן ללימוד הנתונים ומיונם.  

מומלץ לפנות לתושבי העיר ונבחריה לשם הקמת ועדה מייעצת לנושא המתחם :  לצההמ

  המוטורי. 

  מומלץ כי הועדה תתכנס למשך תקופה קצובה ומספר ישיבות מוגדר מראש.

  מומלץ כי יוגדרו תפקידי הועדה לכל הפחות התחומים הבאים  : 

 מתן המלצות למענה לתשובות.  .א

 .RFI -לימוד ומיון הנתונים שיועברו לעירייה לאחר ה  .ב

 המלצות לגבי סדרי עדיפויות לביצוע במתחם המוטורי.  .ג

 המלצות לגבי אופן המשך הפעילות בנושא (באיזה שיטה לעבוד מול היזמים לדוגמא).  .ד

  

נושאים כל הפחות למימון ל לבחון מקורותבהמשך להמלצות מדוח ביניים קודם מומלץ  .4

 הבאים : 

כירת עובד כמנהל פרויקט שיעסוק רק בנושא המתחם המוטורי , תחילת פעילות ש  .א

 . ₪) 500,000 -(הערכה עלות שכר למעביד לשנתיים כ בהקדם האפשרי

שכירת שירותי ליווי חשבונאי משפטי והנדסי למימוש אופציית הביצוע שתקבע   .ב

 .₪) 250,000(אחוז מהפרויקט הערכה  )BOT(לדוגמא בשיטת 

שירותי תכנון הנדסי מפורט כולל תוכניות עבודה ואומדני עלויות (לאחר שכירת   .ג

  .₪ ) 250,000(אחוז מהפרויקט הערכה  ההחלטה מה יכלול המתחם בדיוק)
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  : 2015מחודש אפריל  - 3מסקנות והמלצות דוח ביקורת ביניים 

ו לאחר הצלחות בהסרת חסמים שונים בדרך להקמת המסלול (מציאת מקור מימון עלי . 1

אישור לשימוש בחלק מהמימון לשם תכנון ₪ ,  1,000,000התחייבה העירייה בסך 

המסלול, הסכמה עקרונית של המשכ"ל להקים את המסלול במסגרת פרויקטים עם פטור 

 .ממכרז וכד') התברר חסם מהותי מול רשות מקרקעי ישראל

ה על הקרקע ללא אין באפשרות העירייה לקבל חזקבישיבה מול נציגי הרשות הסתבר כי  

עלות, יעוד הקרקע אומנם מאפשר הפעלת מסלול מוטורי אך הקרקע אינה מוגדרת 

כציבורית. האפשרות היחידה לקבלת הקרקע ללא עלות היא בפטור ממכרז, הליך שנציגי 

משרד הספורט התחייבו לטפל בו (מצריך גם התערבות ואישור משרד התיירות). נושאים 

  נוספים שעלו בישיבה :

עלויות חיבור המגרש לתשתיות אינן ידועות, רמ"י לא רואה צידוק כלכלי לספוג את   .א

עלויות החיבור כאשר להערכתו שיווק השטחים המסחריים לא יחזיר את עלויות 

 החיבור.

מומלץ לבצע שינוי ברמת ועדת תכנון ובניה העירונית במיקום מרכז האירועים   .ב

 ים המסחריים. שתוכנן במתחם ולהעבירו לצד הקרוב למגרש

קיימת אפשרות לשינוי תב"ע לקרקע ציבורית, הבעייתיות היא עלויות מדידה ותכנון   .ג

להערכת מהנדסת העירייה) והן משך ההליך, אשר יכול לגרום לאי ₪  200,000-(כ

 עמידת העירייה בתנאי של סיום המסלול בשנתיים.

כלכלית של קיימת אפשרות להוציא את הקרקע למכרז עליו תתמודד החברה ה  .ד

העירייה, הבעייתיות היא שאין ביטחון לזכייה במכרז, עלויות נוספות שאין באפשרות 

 החכ"ל לממן ושוב נושא הזמן לפחות חצי שנה של הליך (להערכת מהנדסת העירייה). 

    

מומלץ לעקוב ולזרז את הליך בקשת הפטור לקבלת החזקה בקרקע להקדם :  לצההמ

  יק זמן להתארגנות במידה ולא יתקבל הפטור.האפשרי, על מנת להשאיר מספ

  

המלצה : מומלץ לאשר את השינוי במיקום מתחם האירועים בועדת תכנון ובניה המקומית 

  . (בהנחה כי לא פוגע בתכנון של מתכנן המסלול) בהקדם

  

שפרסמה העירייה בנושא המסלול המוטורי כולל בקשה  RFI-לאור חוסר ההיענות ל . 2

למידע על תכנון, הקמה, תפעול ומימון באמצעות גורם נוסף לעירייה (זאת למרות שהיו 

כניסות לידיעה של הקמת המסלול המוטורי בערד ברשת הפייסבוק), צריך  20,000 -כ

מכאן יהפוך לקחת בחשבון כי ייתכן והעירייה תאלץ להפעיל את המתחם בעצמה, ו

הפרויקט ממקור הכנסה פוטנציאלי, למקור הוצאה וצרכן שעות עבודה של עובדי העירייה 

 .  השונים, יש לבחון האם העירייה מסוגלת וערוכה לתפעל פרויקט כזה

מומלץ לקיים דיון של הנהלת העירייה להחלטה האם להמשיך בפעולות להקמת המלצה : 

קול הקורא והאפשרות הסבירה כי העירייה תצטרך הפרויקט, זאת לאור חוסר העניין ב
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לתפעל את המסלול בסופו של דבר, עובדה שאולי תהפוך את המסלול למקור הוצאה לעירייה, 

לעומת הכוונה להעביר את הניהול לגורם חיצוני ובכך להפוך את המסלול למקור הכנסה 

 .מארנונה, שילוט, אירועים וכד'  

 

מתכנן ואנשי המשכ"ל בנושא הקמת המסלול המוטורי, על פי ישיבות שנערכו מול ה . 3

 התקבלה התמונה הבאה על פי הערכה גסה של אנשי המקצוע :

ברמה טובה של מסלולים וגידור ורמה ₪  5,000,000ניתן להקים את האתר בעלות של   .א

מינימלית של מתקנים ותשתיות (במקום מבנים להביא קרוואן, עבודה עם גנרטור 

באירועים על מנת לחסוך עלויות פיתוח של חשמל ומים). המסלול  ושירותים כימיים

 לא יהיה פעיל לאחר רדת החשיכה. 

זמן תכנון המסלול כשלושה חודשים, זמן ההקמה כארבע חודשים. מכאן אם יוסדרו   .ב

, 2016מאי -כל נושאי הקרקע ושאר הבירוקרטיה לכל המאוחר עד לחודשים אפריל

להקים את המסלול, בהתאם להתחייבות שניתנה למשרד עדיין ההערכה שניתן יהיה 

  ).2015חודש מחודש ינואר  24הספורט (
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  (הנהלת עיר חדשה): 2015מחודש ספטמבר  - 4מסקנות והמלצות דוח ביקורת ביניים 

  סיכום ממצאי הביקורת של מבקר עיריית ירושלים בנושא בניית הארנה 

  (ביקורת תוך כדי הבניה)

  

 נבעו מבעיות שנוצרו בשלב התכנון. מרבית הליקויים .1

  המלצה חובה לנהל מסמכי יסוד כגון :

 פרוגרמה.  .ה

 תכנון מוקדם.  .ו

 אומדן.  .ז

 תוכנית עסקית   .ח

לא קיים תיק כאמור, אין כל תוכנית  –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

עסקית או אומדן מסודר. מכאן בשלב זה (לאחר כשנה של עיסוק בפרויקט לא ידוע 

ל מה האינטרס של העירייה במיזם, וכיצד אפשר להפוך אותו למקור הכנסה כל

  (באמצעות יזם או באמצעות החכ"ל).

 

 ליקויים במבנה הארגוני ובהגדרת סמכויות ואחריות. .2

המלצה:  חובה למנות אדם אחד בראש הפרמידה שהוא מזמין העל, עליו למנות מנהל 

לפרויקט, ואשר מעביר למזמין העל את כל הנתונים הקמה מתחתיו, אדם שכל זמנו מוקדש 

  לקבלת החלטות.

קיימת פונקציה המקדישה את לא  –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

כל/רוב זמנה לפרויקט, מכאן במשך חודשים לא נעשה דבר ואין כל התקדמות מהותית 

  בנושא. 

 

 תהליך קבלת החלטות ונוהל שינויים (בלתי צפוי). .3

לצה : יש להגדיר נוהל וסמכויות לקבלת החלטות במסגרת בלתי צפוי מראש, יש להגדיר המ

  תהליך מובנה לאישור שינויים.

אין הגדרות כאמור, לדוגמא "ההפתעה"  –המצב כרגע בפרויקט המסלול המוטורי בערד 

מול רשות מקרקעי ישראל, אין כל תוכנית מגירה במידה והפטור לא יאושר, כמו כן לא 

  ונו מקורות מימון לעלות הקרקע.נד

 

 בקרה ותקשורת.  .4

: מזמין העל צריך לפעול למינוי גוף בקרה חיצוני (תלוי בהיקף הפרויקט), תפקיד הגוף המלצה 

                                                    לבדוק את התנהלות הגורמים השונים בפרויקט ולהתריע על כשלים וחריגות.                                                            
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 תמצית מנהלים .7

  

תכנון המסלול המוטורי בעירייה היה לוקה בחסר, דבר ממצאי הביקורת עולה כי ניהול פרויקט מ

שגם לבזבוז משאבים (זמן וכסף), זאת כאשר בעיצומו של תהליך הבנייה עדיין קיימת אי וודאות 

  גבוהה בדבר אופן וכדאיות הפעלת המסלול.

  

כשלים שונים בהתנהלות העירייה בניהול הפרויקט, כאשר מינוי מנהל  בחינת התהליך חשפה

  ט ייעודי לנושא היה יכול למנוע לפחות חלק מהם. פרויק

מינוי אחראי מקצועי וייעודי לפרויקט אסטרטגי, נדרש אף יותר כאשר במהלך השנתיים בו עסקו 

 ראש העירייה, וכן מהנדסת העירייה. בפרויקט התחלף 

  

סטי של כמו כן, העירייה שהגדירה את המסלול המוטורי כפרויקט אסטרטגי לא עסקה בתכנון הולי

אפשרויות מינוף הפרויקט לנושאים האסטרטגיים האחרים, כגון תיירות, תעסוקה, משיכת עסקים 

  לתחומי העיר וכד'.

   

  להלן עקרי הממצאים שעלו מהדוח : 

  
בחינת כשלים בניהול פרויקטים ברשויות אחרות וחקירת הסיבה   – 1מטרת ביקורת מספר 

  להצלחת פרויקטים בעיריית ערד.

 

המלצה : מומלץ לכל הפחות בניהול פרויקטים אסטרטגיים לקיים מדיניות סדורה  -

 של ניהול פרויקטים, קביעת לוחות זמנים, ומנגנון דיווח וניטור של הנהלת העירייה. 

  

(התאחדויות  המלצה : מומלץ לנסח הסכמי שימוש מול גופים חיצוניים במסלול - 

שפורטו בתוכנית  פעילויותפחות ל, לכל ההספורט המוטורי, צבא, משטרה וכד')

, ולהתחיל במכירת שעות המסלול בהקדם (על העירייה להחזיר הקיימת העסקית

ל חוזים ללא דיחוי עהלוואות שנטלה להקמת המסלול, מכאן קיימת חשיבות לחתום 

וככל האפשר לזמן ארוך, על מנת להבטיח הכנסות שיכסו את החזר ההלוואות 

 .)שנלקחו לשם הקמת המסלול

 

המלצה : מומלץ לשקול מינוי מנהלים לפרויקטים המתאימים למכנה המשותף  -

 . שנמצא כסיבה העיקרית להתקיימות פרויקטים מוצלחים בעירייה

 

  
בחינת ניהול פרויקט המסלול המוטורי בפועל על ידי העירייה משנת  – 2מטרת ביקורת מספר 

 .2016ועד סוף  2014
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המלצה : מומלץ לנתח את משמעות הרחבת המסלול לאורך המאפשר תחרויות  - 

בינלאומיות, ולבחון כדאיות כלכלית להתמודד על רכישת הקרקעות הסמוכות 

 למתחם המסלול בהתאם. 

 

המלצה : מומלץ לבחון אפשרויות לקיום תחרויות מוטוריות שאינן אפשריות במסלול  -

המוטוריים החוקיים שנערכו בתחומי העיר  הנבנה, זאת בהתאם לעשרות האירועים

   לאורך השנים.

  

המלצה : מומלץ לפעול לקבל אישור רשמי של משרד התרבות והספורט על הארכת  - 

 ₪. מיליון  4תקופת ההתחייבות הכספית, בסך של 

  

מומלץ לקדם את נושא רישוי המסלול מול הרשות לנהיגה ספורטיבית לפני המלצה :  - 

על מנת לאפשר תיקונים ככל שידרשו לשם קבלת הרישוי  סיום עבודות הבניה,

 למסלול קבוע. 

  

בות העירייה המלצה : יש לעדכן את התוכנית העסקית של המסלול בהתאם להתחיי - 

 שניתנה בקול הקורא. 

 

יום קהל קהמלצה : מומלץ לבנות תוכנית בטיחות ותוכנית תפעולית, על מנת לאפשר  - 

האחרונים בארץ הגיעו אלפי צופים לתחרויות  באירועים במסלול (בכל האירועים

 השונות).

  

המלצה : מומלץ לבחון את התפישה הרואה בפרויקט כמחולל שינוי גם בנושא  - 

התעסוקה ולפעול למימוש הפוטנציאל (הסדרת תעריפי ארנונה מופחתים לפעילות 

  עסקית בנושאי הרכבים לדוגמא).

  

להימנע ממצב בו אנשים עוצרים בשולי המלצה : מומלץ למצוא את הדרך המיטבית  - 

ולהקטין למינימום את הסיכון של הסטת   במסלול, כביש מהיר על מנת לצפות

תשומת הלב של הנהגים ברכבים הנוסעים בכביש, מעיסוק בנהיגה לעיסוק במה 

גם  ים את התנועה במקרה של תאונה היאמתרחש במסלול (תופעת הסקרנים המעכב

 ה תופעה ישראלית נוכחת ומסוכנת).במסלול הנגדי לה, הינ

  

  

המלצה : מומלץ לקדם את כלל הנושאים שהוגדרו במקור באחריות העירייה, עוד  - 

בטרם תסתיים בניית המתחם וכל עוד ניתן לבצע שינויים והתאמות בעלויות 

 מופחתות, לעומת מצב של תיקונים לאחר סיום העבודות ויציאת הקבלן מהשטח. 
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ימוש כלל היתרונות מלקיים דיון ולהחליט על דרכי פעולה, להמלצה : מומלץ  - 

של משרד התרבות והספורט להקמת  וגדרו עוד בשלב המענה לקול הקוראשה

  המסלול. 

  

המלצה : מומלץ לבנות הערכת עלויות ריאלית לסיום בניית המסלול כולל מבני הספח  - 

  ת.הדרושים לתפעולו, וכן לבנות תוכנית עלויות תפעוליות ריאלי

 

המלצה : מומלץ למצוא פתרון לנושא חיבור המתחם לתשתיות, לדוגמא על ידי  -

תמיכה בשיווק המגרשים המסחריים הצמודים למתחם, כך שעלויות החיבור 

על העירייה ויכשילו את ההיתכנות הכלכלית של הגדלת רק לתשתיות לא יושתו 

   המתחם, כפי שקרה במקומות אחרים בארץ.

 

המלצה : מומלץ למנות מנהל פרויקט מקצועי וייעודי בפרט לפרויקטים  - 

, המסוגל לפקח על ההתנהלות על מנת לרכז את המידע במוקד אחדאסטרטגיים, 

  מבחינה מקצועית ובירוקרטית.

  

מומלץ לקיים התדיינות מול הרשות לנהיגה ספורטיבית על מנת להבין המלצה :  - 

לול קבוע, או שלאור הבניה החסרה יהיה לפעול האם יש אפשרות לקבלת רישיון למס

לפני כל תחרות לקבלת רישיון למסלול ארעי, כמו כן מומלץ להבין אילו גילאים יורשו 

), ובהתאם לכך לעדכן את התוכנית 17להשתמש במסלול (האם גם מתחת גיל 

 העסקית.

  

י מבעלהמלצה : מומלץ לקדם את ההבנה לגבי הביטוחים שנדרשים מהפעילים ו - 

בהפעלת המסלול, על מנת לשקלל את עלותם בתוכנית העסקית  הרישיון של המסלול

  התפעולית של המתחם. 

  

המלצה : מומלץ ללמוד את הדרישות שהוגדרו בכללי הנהיגה הספורטיבית שפרסמה  - 

הרשות לנהיגה ספורטיבית כהשלמה לחוק ולתקנות, בנושא המרכז הרפואי הנדרש 

 במסגרת פרויקט ההקמה. למסלול קבוע, ולכלול אותו

 

המלצה : מומלץ לבחון שיתופי פעולה עם הגופים השונים העוסקים בבטיחות  - 

בדרכים, כולל גם באוכלוסיה הבדואית אשר סובלת בחלקה מתרבות נהיגה בעייתית. 

יש לבחון את משמעות הפעלת המסלול מהגיל המוקדם ביותר האפשרי (נהיגה 

 ). 8בר מגיל ספורטיבית ניתן בכלים מסוימים כ
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המלצה : מומלץ לבחון את האפשרויות שמספק מסלול מוטורי לחברות הייטק שונות  -

   העוסקות בתחום הרכב, ולעניין את החברות הרלוונטיות במעבר לערד.
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 רקע –כללי  .1

  

ועדה סטטוטורית)  –אחת מוועדות החובה (חובה להקימה על פי דין הוועדה לענייני ביקורת היא 

המוגדרות בפקודת העיריות, הרכבה, תפקידיה וסמכויותיה  מוגדרות בפקודת העיריות וחשיבותה 

הוזכרה בפסקי דין שונים, בדוחות מבקר המדינה על השלטון המקומי ובמחקרים שונים בתחום 

  הביקורת. 

  

לא על החוק לבדו,  –, בנושא הביקורת ברשויות המקומיות בישראל 2015מחקר שפורסם בשנת 

  שנכתב על ידי יובל אופק והרצל כהן מפרט את תפקידיה העיקריים של הוועדה לענייני ביקורת: 

 לדון בדוחות הביקורת.  .א

 לחשוף את ממצאיהם בפני מועצת הרשות.  .ב

 לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלו.   .ג

 להגיש למועצת הרשות את המלצותיה.   .ד

  

  המחקר קובע כי : 

וכיסוי תקשורתי מספיק, העירייה (לאור החקיקה הקיימת) מבקר מלאה של בהעדר אי תלות 

  ם אלה של הוועדות לענייני ביקורת, הם כוחה המרכזי של הביקורת ברשויות המקומיות. יתפקיד

  

  

 לקבוע כי :  2013הרבה, היטיב משרד הפנים במדריך לנבחר  בשל חשיבותה

גישויות אישיות וציבוריות כאחת. היא עשויה מלאכתה של הוועדה לענייני ביקורת  כרוכה בר

  להניב תוצאות חיוביות לעבודת הרשות המקומית או לגרום לתוצאות שליליות והרסניות. 

על כן, עבודת הוועדה חייבת להיות מבוססת על לימוד מדוקדק של החומר המוגש לה ועל בדיקה 

  מעמיקה ומושכלת של העובדות. 

  

יכת המעקב ובדרבון הדרגים הבכירים ברשות לבצע את התיקונים לוועדה יש תפקיד מרכזי בער

שעליהם הומלץ. בהיבט זה יוצרת הועדה מינוף לדוחות הביקורת, רותמת את כוחה והשפעתה 

ליישום המלצות הביקורת ומוודאת כי מתממשים הסקת המסקנות, לימוד החומר, הפקת 

  הלקחים וכד'.

  

חשיבותה של הביקורת וקבע כי הערובה לקיומו של  בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על

משטר דמוקרטי תקין מצויה בחשיפתו לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינצל את כוחו לרעה 
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עליו לפעול בגלוי, תוך חשיפת דרכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו. ביקורת על מוסדות 

  שענת על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת. השלטון מעוגנת בעקרונות היסוד של השיטה והיא נ

  

אמינות והיעדר פניות אישיות או פוליטיות, אומץ לב ציבורי ודבקות במטרות של מנהל תקין, יעיל 

  ואמין, יעניקו לוועדה תוקף מוסרי ועוצמה בביצוע בקרה ציבורית נאותה ומתקדמת.

  

  

חרה לבחון את אופן התנהלות הוועדה לאור חשיבות פעילות הוועדה כמתואר לעיל, הביקורת ב

  ואת מידת האפקטיביות שלה בעיריית ערד. 

  

ביקורת זו היא ביקורת משלימה לכלל מערך הביקורת, בהמשך לביקורת בנושא צוות תיקון 

, ולסקר טיב איכות הביקורת 2014הליקויים העירוני שנבדק במסגרת דוח מבקר העירייה לשנת 

חיצוני איכות הבטחת סקר  -ו' שנערך על מערך הביקורת בעיריית ערד בשנה זו (לפרטים, ראה פרק 

  בדוח זה). בעירייה,  ביקורתהלפעילות 
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 מטרות הביקורת .2

 

 .של הוועדה לענייני ביקורתבחינת התנהלות שוטפת  . 1

 בחינת האפקטיביות של הוועדה, בהתאם להגדרות תפקדיה המפורטים בדין. . 2

 

 

  

 היקף הביקורת .3

 

 .2015-2016הביקורת בחנה את התנהלות הוועדה לענייני ביקורת בשנים  . 1

הביקורת בחינת קיום ההגבלות בחוק על בחירת יו"ר הוועדה לענייני לא נכלל בהיקף  . 2

 ביקורת.

לא נכלל בהיקף הביקורת בחינת אי התממשות ניגוד עניינים של חברי הוועדה בין נושאי  . 3

 הביקורת שנדונו בוועדה לבין תפקידים אחרים של חברי הוועדה. 

 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

 : הביקורת כללה בין השאר

 .הדינים השונים בנושא הוועדה סקירת -

 .2015-2016סקירת פרוטוקולים של הוועדה בשנים  -

 סקירת דוחות ביקורת מבקר המדינה בנושא. -

 סקירת פסיקה בנושא. -

 סקירת פרסומי משרד הפנים של הדרכת נבחרים בנושא הועדה לענייני ביקורת. -

סקירת חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות  -

 המקומיות. 

של רואה החשבון המבקר  – בעיריית ערד סקירת דוחות ביקורת על פעילות הוועדה -

 משרד הפנים. מטעם 

 השתתפות כמשקיף בישיבות הוועדה בשנים המבוקרות.  -
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 עיקרי הממצאים .5

  

  בחינת התנהלות שוטפת של הוועדה לענייני ביקורת. – 1מטרת ביקורת מספר 

, הוועדה לענייני ביקורת של פקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף . 1ד.

 בשני רבעוניםהתכנסה  2015העירייה לא התכנסה לכל הפחות פעם אחת ברבעון (בשנת 

הנושאים כלל לא טופלו  צאכפועל יו). לישיבה אחת בלבדהתכנסה  2016בלבד, בשנת 

 שבאחריות הוועדה בשנים אלה.

  

, לא כינס ראש העירייה את פקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף . 2ד.

 חודשים כמוגדר בחוק.  3הוועדה בהתאם לאמור בסעיף בחוק, למרות שזו לא התכנסה בכל 

  
, לא הסדירה הוועדה את אופן העיריות [נוסח חדש]פקודת (ב) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף . 3ד.

עבודתה ודיוניה, כך שלא נקבע כל הליך במקרה בו לא מתקיים קוורום של לפחות רוב 

  חברי הוועדה לפתיחת דיון הוועדה (כדוגמת ההליך במועצת העירייה המוגדר בחוק).

  

ערד היעדרות חברי ממצא : בדומה לממצאי מבקר המדינה בערים אחרות, גם בעיריית . 4ד.

לא התקיים קוורום ( ו לדיון, לא אפשרה לקיים את הדיוניםהוועדה לענייני ביקורת שזומנ

היעדרות חברי הוועדות אינה עולה בקנה העיר למבוקרים כי  מבקר המדינהמינימלי). 

 אחד עם המחויבות הציבורית שקיבלו עליהם כשנבחרו לחברי מועצה. 

  

ינת האפקטיביות של הוועדה, בהתאם להגדרות תפקדיה המפורטים בח – 2מטרת ביקורת מספר 

  בדין.

לא הועברו  2015,2016) לפקודת העיריות (נוסח חדש), בשנים גג(170ממצא : בניגוד לסעיף . 5ד.

לחברי וועדה לענייני  2014,2015הערות ראש העירייה על דוח מבקר העירייה לשנים 

  ביקורת במועד שהוגדר בחוק.

  

(ברוב של המועצה  החליטה) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170צא : בניגוד לסעיף ממ. 6ד.

לדוח מבקר העירייה לשנת  שלא לדון בסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורתקול אחד) 

, מהסיבה שתגובת ראש העירייה טרם הוגשה. ולהחזיר את הפרוטוקולים לדיון חוזר 2014

עד  מגדיר במפורש כי ככל שתגובת ראש העירייה לא הוגשהבוועדה. זאת כאשר החוק 

 , חובה לדון בדוח וסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת.למועד המוגדר בחוק

  

המחייב את ראש העירייה ) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170ממצא : בניגוד לסעיף . 7ד.

לדוחות המבקר  העירייה בפועל תגובת ראשלהעביר את הערותיו לדוח המבקר בלבד, 

, קבעה לגבי כל אחד מעיקרי הליקויים בדוחות המבקר, האם, כיצד, 2015,2016לשנים 
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את  ייהבאחריות מי ואף את מועד תיקון הליקוי. בכך למעשה מעקרת תגובת ראש העיר

 סמכויות ואחריות צוות תיקון הליקויים העירוני.

  

לענייני   העיריות (נוסח חדש), לא דנה הוועדה ג(ב) לפקודת170ממצא : בניגוד לסעיף . 8ד.

ולא הגישה את סיכומיה  2016במהלך שנת  2015בדוח מבקר העירייה לשנת ביקורת 

 והצעותיה למועצת העירייה.

  

ממצא : הוועדה לענייני ביקורת לא עסקה בשנים המבוקרות בנושא תיקון הליקויים של . 9ד.

בזכותה על פי החוק לזמן בעלי תפקידים לדיוני כמעט דוח מבקר העירייה, ולא השתמשה 

הוועדה במטרה בין השאר להעברת המסר, כי עתה משהושלם הדוח, עובר הדגש אל תיקון 

הליקויים ואל המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר אופן וקצב תיקון הליקויים שהועלו 

  בדוח הביקורת.

  

בסיכומי דיון מיוחד להמועצה  את המחייב ) 1(ג(ה)170ממצא : בניגוד  לכוונת סעיף . 10ד.

חליט בדבר אישור להובדוח המבקר ווהצעות הוועדה לענייני ביקורת לדוח המבקר, 

, לא מתקיים כלל דיון ענייני בעיריית ערד, אלא הצבעה הסיכומים או ההצעות כאמור

ענייני הוועדה ללאישור התייחסות ראש העירייה באופן גורף, פעולה שמעקרת את פעולות 

 ., והן את פעילות צוות תיקון הליקויים העירוניביקורת לחלוטין

 

ממצא : הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד לא ניצלה את זכותה לדרוש נושאים . 11ד.

לבדיקה ממבקר העירייה, נתון הממחיש ביחד עם מיעוט מועדי ההתכנסות ואי מעקב על 

וך של הוועדה בתהליך הביקורת הפנימית תיקון הליקויים, את שיעור פעילותה הנמ

 ברשות. 

  

א לפקודת העיריות (נוסח חדש), צוות תיקון הליקויים 1ג170ממצא : בניגוד לסעיף . 12ד.

 יני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.ידווח לוועדה לענהעירוני לא מ

  

הביקורת בעירייה על ידי הוועדה  ממצא : באי קיום מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות. 13ד.

לענייני ביקורת, לא רותמת הוועדה את כוחה והשפעתה ליישום המלצות הביקורת 

ומוודאת כי מתממשים הסקת המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים וכן לא נוצר 

 אפקט מתמשך של שיפור מקצועי בעירייה.
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 פרוט הממצאים .6

 

   – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  .של הוועדה לענייני ביקורתבחינת התנהלות שוטפת 

 

  הגדרת משרד הפנים והפסיקה לחשיבות עבודת הוועדה לענייני ביקורת  6.1.1

  

סטטוטורית)  -אחת מוועדות החובה (חובה להקימה על פי דין הוועדה לענייני ביקורת היא 

  המוגדרות בפקודת העיריות.

  

מטעם משרד הפנים בנושא ועדה לענייני  2013בחוברת הדרכה נבחרים ברשויות המקומיות שנת 

  ביקורת מוגדר בין השאר : 

  

  עבודת הועדה לענייני ביקורת

מלאכתה של הוועדה לענייני ביקורת  כרוכה ברגישויות אישיות וציבוריות כאחת. היא עשויה 

ת או לגרום לתוצאות שליליות והרסניות. על כן, להניב תוצאות חיוביות לעבודת הרשות המקומי

עבודת הוועדה חייבת להיות מבוססת על לימוד מדוקדק של החומר המוגש לה על בדיקה מעמיקה 

ומושכלת של העובדות. אמינות והיעדר פניות אישיות או פוליטיות, אומץ לב ציבורי ודבקות 

וקף מוסרי ועוצמה בביצוע בקרה ציבורית במטרות של מנהל תקין, יעיל ואמין, יעניקו לוועדה ת

  נאותה ומתקדמת.

  

  הביקורת ככלי לשמירה על ההתנהלות התקינה של הרשות המקומית

בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על חשיבותה של הביקורת וקבע כי הערובה לקיומו של 

את כוחו לרעה, משטר דמוקרטי תקין מצויה בחשיפתו לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינצל 

עליו לפעול בגלוי, תוך חשיפת דרכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו. ביקורת על מוסדות 

  השלטון מעוגנת בעקרונות היסוד של השיטה והיא נשענת על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת.

  

 ה נכתב בין השארסיעת הליכוד בעיריית פתח תקווה נגד מועצת עיריית פתח תקוו 531/79בבג"ץ 

  כי : 

הוועדה לענייני ביקורת אינה עושה פעולות ביקורת בעצמה, כשם שהמועצה עצמה אינה מבצעת 

פעולות ביקורת בעצמה. אך הוועדה לענייני ביקורת חושפת את ממצאי הביקורת לפני המועצה 

  והיא מציעה מהן הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת. 
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נכתב בין השאר  ברת מועצת עיריית ירושלים נגד מבקרת עיריית ירושליםאלוני ח 7805/00בבג"ץ 

  כי : 

מוסד הביקורת חשוב במיוחד לאור העובדה כי רוב הרשויות המקומיות מפולגות לסיעות רבות. 

מצב זה מחזק את הצורך בגוף אמין, חסר פניות, שאינו מושפע מגורמים פוליטיים במועצה. 

לרשויות המקומיות לסוגיהן, מקפידות על ייצוג  השונות הנוגעות כך, הוראות החקיקהבהתאם ל

  הולם לסיעות האופוזיציה בוועדה לענייני ביקורת של הרשויות המקומיות.

  

נאמר בין השאר בנושא יו"ר הוועדה לענייני  דואק נגד ראש עיריית קריית ביאליק 743/99בבג"ץ 

  ביקורת כי :

של ראש העירייה. עליו להיות אדם המקיים פעילות פוליטית אסור שראש הוועדה יהיה עושה דברו 

עירונית עצמאית ונפרדת מזו של הנהלת מועצת העירייה, חבר מועצה מהאופוזיציה אינו חייב 

להתנגד לכל מהלכי ראש העירייה ולסיעות הקואליציה, אך עליו לעמוד על משמרתו הציבורית 

  על החלטות ראש העירייה והנהלתה. כשהוא חופשי לדון בכל עניין המצדיק ביקורת
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 חקיקה בנושא הוועדה לענייני ביקורת 6.1.2

  

לפקודת העיריות  166כאמור, הוועדה לענייני ביקורת היא ועדה שחובה להקימה על פי החוק, סעיף 

  (נוסח חדש) מסדיר אופן התנהלות וועדות החובה במספר מישורים בין השאר קובע הסעיף כי :

  

  מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –פקודת העיריות [נוסח חדש] ל (אא) 166סעיף 

(אא) ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה  

יה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יכאמור, יורה ראש העיר

  יושב ראש הועדה בישיבה, או סרב לנהלה, ינהלה זקן חברי הועדה. 

  

התכנסה הוועדה לענייני ביקורת של עיריית ערד ארבע פעמים בלבד (ישיבה אחת  2015בשנת 

התכנסה הוועדה  2016בשנת ישיבות ברבעון הרביעי והאחרון של השנה),  3ברבעון השלישי ועוד 

  פעם אחת בלבד.

  

, הוועדה לענייני פקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף  - 

התכנסה  2015ביקורת של העירייה לא התכנסה לכל הפחות פעם אחת ברבעון (בשנת 

לא טופלו  כפועל יוצא). לישיבה אחת בלבדהתכנסה  2016בלבד, בשנת  בשני רבעונים

 הנושאים שבאחריות הוועדה בשנים אלה.כלל 

 

המלצה : מומלץ להקפיד על כינוס הוועדה לענייני ביקורת בתדירות שתאפשר את  - 

פעמים בשנה (בכל  4קיום הגדרת תפקדיה השונים, ויש לכנס אותה לכל הפחות 

 רבעון כמוגדר בחוק).

 

א כינס ראש , לפקודת העיריות [נוסח חדש](אא) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף  - 

 3העירייה את הוועדה בהתאם לאמור בסעיף בחוק, למרות שזו לא התכנסה בכל 

 חודשים כמוגדר בחוק. 

 

מתאים אחר התכנסות וועדות החובה, על ואכיפה המלצה : יש לקיים מנגנון מעקב  - 

מנת לעדכן את ראש העירייה כאשר וועדה לא מתכנסת בתדירות שהוגדרה בחוק, 

  את כלל פעולות העירייה הבאות לידי ביטוי בוועדות השונות. זאת על מנת לקיים
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  מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –פקודת העיריות [נוסח חדש] ל(ב)  166סעיף 

לב להחלטות המועצה, ובמידה שלא נקבעה הוראה -(ב) כל ועדה של המועצה רשאית, בשים

  דיוניה.ן זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת יאחרת בעני

  

בתדירות המוגדרת בחוק,  2015,2016הסיבה העיקרית לאי כינוס הוועדה לענייני ביקורת בשנים 

נבעה מאי יכולת לכנס קוורום מינימלי לקיום הדיונים. חברי הוועדה לא הסדירו כל אופן התנהלות 

  למקרה בו לא מתקיים קוורום מספיק לכינוס הוועדה. 

וורום היא שהוועדה לענייני ביקורת היא מעוטת משתתפים (שלושה סביר כי חלק מהבעיה לכינוס ק

חברי מועצה בלבד), מכאן מומלץ לשקול את הגדלת מספר החברים בהתאם להרכב סיעות המועצה, 

  כפי שמאפשר החוק. 

  

, לא הסדירה הוועדה את פקודת העיריות [נוסח חדש](ב) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף  - 

אופן עבודתה ודיוניה, כך שלא נקבע כל הליך במקרה בו לא מתקיים קוורום של 

לפחות רוב חברי הוועדה לפתיחת דיון הוועדה (כדוגמת ההליך במועצת העירייה 

 המוגדר בחוק). 

 

המלצה : מומלץ כי הוועדה תסדיר את אופן עבודתה והתנהלות דיוניה, כפי שמאפשר  -

. כמו כן מומלץ לשקול להגדיל מתאיםקוורום  קביעתלכל הפחות בנושא של  החוק,

את זמן ההשתתפות בין מספר רב יותר של  לחלקאת מספר חברי הוועדה, על מנת 

   אנשים, דבר שעשוי לקיים קוורום מתאים בתדירות גבוהה יותר.

  

  מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –פקודת העיריות [נוסח חדש] ל(ה)  166סעיף 

(ה) החלטות של ועדות המועצה טעונות אישור המועצה אם אין בפקודה כוונה אחרת  

  משתמעת.

  

גם סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת (ככל שמתקיימות ישיבות לגיבושן), מובאים לאישור 

  המועצה, ראה הרחבה בהמשך. 

  

  

  מגדיר בין השאר : –ועדה לענייני ביקורת  –ג לפקודת העיריות (נוסח חדש) 149סעיף 

  

  ג(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש):149סעיף 

המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר   )א(

ה, בכל דו"ח של משרד הפנים על יהמדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעירי

יה, ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, יהעירה ובכל דו"ח של מבקר יהעירי

ה שהוגש לפי דין; הועדה תגיש יוהיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העירי

 למועצה את סיכומיה והצעותיה. 
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  : 2016-2015דיוני הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד בשנים 

דוחות נציב תלונות הציבור על הביקורת בשנים שנבדקו לא הוצאו דוחות מבקר המדינה או 

בעירייה. כן הוצאו דוחות ביקורת של רואה החשבון מטעם משרד הפנים, והן דוחות מבקר העירייה, 

  .2014-2015בשנים הרלוונטיות 

  

(שלוש ישיבות), וכן בממצאי דוח  2014דנה הוועדה בדוח מבקר העירייה לשנת  2015במהלך שנת 

  (דוח מפורט בישיבה אחת).  2014ד הפנים לשנת רואה החשבון מטעם משר

, ונדון רק דוח רואה החשבון מטעם משרד הפנים 2015לא נדון דוח מבקר העירייה לשנת  2016בשנת 

  (דוח כספי ומפורט, בישיבה אחת). 2015לשנת 

  

, מפרט יו"ר הוועדה את הסיבות לאי קיום 25/9/16במכתב מיו"ר הוועדה לראש העירייה מתאריך 

הישיבות (אי הגעת שני חברי הוועדה הנוספים מטעם הקואליציה), וכן שב ומזכיר כי לא הועברו 

לוועדה פרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים העירוני, על מנת שיוכלו לבחון את נושא תיקון 

  הליקויים כמוגדר בדין.

  

ור אי ג(א) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לא149ממצא : בניגוד למוגדר בסעיף  - 

הצלחת יו"ר הוועדה לקיים ישיבות וועדה עקב אי הגעת שאר חברי הוועדה לדיונים, 

, ומכאן גם לא 2015לא דנה הוועדה לענייני ביקורת בדוח מבקר העירייה לשנת 

 הועברו סיכומיה והמלצותיה לדיון במועצת העירייה. 

 

דש), לאור אי ג(א) לפקודת העיריות (נוסח ח149ממצא : בניגוד למוגדר בסעיף  - 

הצלחת יו"ר הוועדה לקיים ישיבות וועדה עקב אי הגעת שאר חברי הוועדה לדיונים, 

ולאור אי העברת פרוטוקולים שלצוות תיקון הליקויים לוועדה, לא עקבה הוועדה 

 לענייני ביקורת אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורת. 

  

ג(א) 149רת המוגדרים בסעיף לקיים דיון בוועדה בכל דוחות הביקו המלצה : יש - 

  לפקודת העיריות (נוסח חדש).

  

  

  ) לפקודת העיריות (נוסח חדש):בג(149סעיף 

מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם, ככל שניתן, את ההרכב   )ב(

עדה ויה, סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו חברים בויהסיעתי של המועצה; ראש העיר

 יני ביקורת. ילענ

  

  חברים.  3כאמור, הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד מונה 

  כמוגדר בחוק, ראש העירייה, סגניו וחברי ההנהלה אינם חברים בוועדה לענייני ביקורת.
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  לפקודת העיריות (נוסח חדש): )1()גג(149סעיף 

) מהאופוזיציה ולא יכהן 2(יני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פסקה י) יושב ראש הועדה לענ1((ג) 

יני ין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לעניכדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לעני

  ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה: 

  יה; י(א) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיר

  (ב) לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה; 

  ה; יתו לא מונו סגנים לראש העירי(ג) מסיע

  יה. ייה או לניהול העירי(ד) סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיר

  

הינו חבר מועצה מסיעת אופוזיציה,  2015-2016יו"ר הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד לשנים 

ון בהנהלת גוף עירוני, לא כנדרש בחוק. נושא עמידת יו"ר הוועדה בתנאי של אי כהונה בדירקטורי

נכלל בהיקף ביקורת זו. מן הראוי כי הנושא יוסדר בנוהל ויגובה בהצהרה מתאימה של היו"ר לפני 

  מינויו לתפקיד.
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  דוחות מבקר המדינה בנושא התנהלות וועדת הביקורת 6.1.3

  

במהלך השנים עסק גם מבקר המדינה באופן התנהלות הוועדות לענייני ביקורת ברשויות 

  המקומיות (לא בעיריית ערד). 

  נכתב בין השאר : 2003בביקורת בנושא ניהול מועצת רשות מקומית וועדותיה שנערכה בשנת 

את חבריהן. המועצה של הרשות המקומית מנהלת את ענייני הרשות ונעזרת בוועדות שהיא בחורת 

בחיקוקים השונים נקבעו וועדות שהמועצה חייבת לבחור. נוסף על אלה, רשאית המועצה לבחור 

ועדות, קבועות או ארעיות, שתפקידן לייעץ לה. בפקודת העיריות נקבעה תדירות כינוסן של 

המועצה וועדות החובה. כינוס המועצה וועדותיה במועדים שנקבעו לכך והשתתפות סדירה של 

  רי המועצה בישיבותיה ובישיבות וועדותיה, הם חיוניים לניהול תקין של ענייני הרשות. חב

  

לדעת מבקר המדינה, אי קיום הדיונים הנדרשים בוועדה לענייני ביקורת וצוות תיקון הליקויים 

של עובדי הרשות, אינו מאפשר לעמוד על תיקון הליקויים ולהפיק לקחים כדי למנוע את 

  הישנותם. 

  

יצוין, כי בפקודת העיריות לא נקבעה סנקציה על היעדרות חבר ועדת חובה מישיבותיה. לדעת משרד 

מבקר המדינה, להחלטות המתקבלות בוועדות יש השפעה ישירה על אופן ניהול הרשות המקומית. 

לכן ראוי שחבר מועצה שנבחר כחבר בועדת חובה ישתתף בישיבותיה ויאפשר בכך פעילות תקינה 

  שות. של הר

  

לפי בדיקת מבקר המדינה נמצא כי הוועדה לענייני ביקורת בעיריית נתניה התכנסה בפועל פעמיים 

בלבד בשנה הנבדקת, ובארבע מועדים אחרים לא התקיימה ישיבה מאחר ולא היה קוורום מתאים 

לקיומה, היעדרותם של חברי ועדת הביקורת מישיבות הוועדות פגמה מהותית בעבודת הוועדות. 

לדעת מבקר המדינה , היעדרות חברי הוועדות אינה עולה בקנה אחד עם המחויבות הציבורית 

  שקיבלו עליהם כשנבחרו לחברי מועצה. 

  

ממצא : בדומה לממצאי מבקר המדינה בערים אחרות, גם בעיריית ערד היעדרות  - 

לא ( ו לדיון, לא אפשרה לקיים את הדיוניםחברי הוועדה לענייני ביקורת שזומנ

היעדרות חברי הוועדות העיר למבוקרים כי  מבקר המדינהתקיים קוורום מינימלי). ה

אינה עולה בקנה אחד עם המחויבות הציבורית שקיבלו עליהם כשנבחרו לחברי 

 מועצה. 

  

המלצה : מומלץ להדגיש בפני חברי הוועדות את החשיבות בהשתתפות בוועדות  - 

ודא כי מתאפשרת פעילות תקינה בכלל הרשות השונות. ולפעול ככל הניתן על מנת לו

 הוועדות.
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  דוח רואה חשבון מבקר מטעם משרד הפנים 6.1.4

  

נבדק נושא הוועדה  2015עם משרד הפנים לשנת דוח המפורט של רואה החשבון מטמסגרת הב

  לענייני ביקורת, להלן הטבלה שהוצגה בדוח : 

  

  כן/לא  נושא/נוהל

  כן  האם הרשות בחרה ועדת ביקורת ?

  לא  ? ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת הכין מבקר העירייההאם 

  כן  ? האם ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת הכין משרד הפנים

לא   ? האם ועדת הביקורת דנה בדוחות הביקורת הכין מבקר המדינה

קיימים 

  דוחות

  כן  האם הרכב ועדת הביקורת הוא בהתאם לחוק ? 

  לא  למליאת הרשות לדוח הביקורת של מבקר העירייה ?האם הועדה הגישה המלצות 

  לא  האם הועדה הגישה המלצות למליאת הרשות לדוח הביקורת של משרד הפנים ?

לא   האם הועדה הגישה המלצות למליאת הרשות לדוח הביקורת של מבקר המדינה ?

קיימים 

  דוחות

יקורת שהעלה האם הועדה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות הב

  מבקר העירייה ?

  לא

האם הועדה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת שהעלה 

  משרד הפנים ?

  כן

האם הועדה מנהלת מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת שהעלה 

  מבקר המדינה ?

לא 

קיימים 

  דוחות

הביקורת ברשות ובהמלצות ועדת האם מועצת העירייה קיימה דיון בדוחות 

  הביקורת ?

  כן

  

  

את  קיימהעולה כי הוועדה לענייני ביקורת בעירייה לא  ,בהמשך לכתוב לעיל ,גם לאור טבלה זו

   בתקופה שנבדקה. מירב תפקדיה כמוגדר בחוק
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 – 2מטרת ביקורת מספר       6.2

האפקטיביות של הוועדה, בהתאם להגדרות תפקדיה בחינת 

  בדין. פורטיםהמ

 

 כללי  6.2.1

  

  : 2013מתוך המדריך לנבחר של משרד הפנים לשנת  –אתיקה בפעילות הוועדה לענייני ביקורת 

  

 דילמות בממשק הפוליטי  .א

הוועדה אמורה למנף את דוחות מבקר העירייה ולהביא למיצוי ההליכים המתחייבים מהם. 

לקידום השגתם של יעדים ועדת הביקורת צרכה להימנע משימוש בדוחות הביקורת לכלי 

  פוליטיים ואחרים.

   

 דילמות דרג נבחר מול דרג מקצועי  .ב

על הוועדה להבחין בין השערות וראיות נסיבתיות לבין הוכחות, אין לעשות שימוש בדוחות 

הביקורת כדי לעמת בין הדרג הפקידותי לדרג הנבחר כאשר הממצאים לא מצביעים על ליקוי 

  במלא מובן המילה. 

 

 מצאים לבין המלצות אופרטיביותבין מ  .ג

  חבר הוועדה פועל בטיפול בדוח בשני מישורים : 

במישור הראשון, בעת הטיפול בדוח ובהערות, עליו לשים בצד שיקולים פוליטיים ולבחון את 

  החומר בחינה מקצועית עניינית.

בו  במישור השני, בזמן הדיון במועצה לאישור הדוח הסופי וההמלצות, הוא רשאי לעשות

  שימוש ציבורי, במטרה לקדם את הטיפול בליקויים.

  

 ביקורת על מדיניות  .ד

לעיתים, וועדות הביקורת מבקשות לעשות שימוש בעבודת המבקר לצורך ביקורת בתחומים 

שבהם מדיניות הרשות נראית לחברי הוועדה כבלתי הולמת. רצוי כי חברי הוועדה יפעלו 

יותירו את המבקר, הביקורת והוועדה מחוץ  בתוקף סמכויותיהם כחברי מועצת העיר,

  לתהליכים אלה.

 

 הפרדה בין פעילות הוועדה לבין פעילות חבריה במועצת העירייה.  .ה

  על חברי הוועדה להפריד בין פעילות הוועדה לבין פעילותם כחברי מועצה.
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 טיפול הוועדה בדוח מבקר העירייה 6.2.2

  

  מגדיר בין השאר :  -דו"ח מבקר העירייה  –פקודת העיריות [נוסח חדש] ג.  ל170סעיף 

  

ה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש יהמבקר יגיש לראש העירי -ג(א) 170סעיף   )א(

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח; בדוח  1-אחת לשנה, לא יאוחר מ

ים ומניעת יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקוי

עדה והישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לו

 יני ביקורת;ילענ

  

הוגש דוח מבקר העירייה במועד הקבוע בחוק, והועבר הן לראש העירייה והן  2015-2016בשנים 

  לחברי הוועדה לענייני ביקורת. 

 

עדה ויה לוית דו"ח המבקר יגיש ראש העירתוך שלושה חדשים מיום קבל -ג (ג) 170סעיף   )ב(

ני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף ילעני

 הערותיו. 

  

  לא הועברה תגובת ראש העירייה לדוח מבקר העירייה במועד הקבוע בחוק. 2015,2016בשנים 

  

לא  2015,2016) לפקודת העיריות (נוסח חדש), בשנים גג(170ממצא : בניגוד לסעיף  - 

לחברי וועדה  2014,2015הועברו הערות ראש העירייה על דוח מבקר העירייה לשנים 

 לענייני ביקורת במועד שהוגדר בחוק. 

 

דוח מבקר הטיפול בהמלצה : יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בנושא  - 

 העירייה.

 

 

יה עליו יני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש העירילעניהועדה  -ג(ד) 170סעיף   )ג(

דשיים מיום שנמסרו לה הערות וותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה תוך ח

יה את הערותיו על הדוח עד תום ייה כאמור בסעיף קטן (ג). לא הגיש ראש העיריראש העיר

צה לאישור את סיכומיה התקופה האמורה, תדון הועדה בדוח המבקר ותגיש למוע

עדה בטרם ויה לויוהצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר העיר

תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה 

 ה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב על הדו"ח. ינושאי משרה של העירי
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  2014המבקר לשנת   חול העירייה בדואופן טיפ

הוגש לראשת העירייה ולחברי וועדת הביקורת, בהתאם  2014דוח מבקר העירייה לשנת  . 1

  .25/3/2015ללוחות הזמנים שהוגדרו בפקודה בתאריך 

לאור התפטרות ראשת העירייה בתקופה זו (עברה לכהן בכנסת), נערכו בחירות לראשות  . 2

. בפועל לא הועברו ההערות ראשי 2015כנס לתפקידו ביוני העירייה, ראש העירייה החדש נ

 העירייה היוצאת והנכנס במועד הקבוע בפקודה.

ראש העירייה ומגדירה בהתאם לסעיף  הערותה למצב בו לא מועברות הפקודה מתייחסת . 3

הדוח למועצת  מעלה, כי הוועדה לענייני ביקורת תגיש את סיכומיה והצעותיה לגבי

ירת וועדה חדשה גם הוועדה לא עמדה במועד הקבוע בחוק להעברת העירייה (לאור בח

 סיכומיה והצעותיה).

אכן דנה בממצאי הדוח והוצאו מספר פרוטוקולים בנושא. פרוטוקולים החדשה הוועדה  . 4

 .5/1/2016מתאריך  1.16אלה הועלו לדיון מליאת מועצת העירייה מן המניין 

הצעת ההחלטה במועצה הייתה לא לאשר את הפרוטוקולים מכיוון שעדיין לא התקבלה  . 5

תגובת ראש העירייה לדוח. מועצת העיר מבקשת להחזיר את הדוחות לוועדה לדיון, רק 

 לאחר קבלת תגובת ראש העיר לדוחות. 

ראש העירייה הסביר כי ללא התייחסותו וללא עבודת עומק בתוך העירייה, אינו מוצא  . 6

 לנכון להעלות את הפרוטוקולים להצבעה או אישור במליאה. 

יו"ר הוועדה טען כי פעל בהתאם לחוק, כינס את הוועדה, נערך דיון ענייני ונעשתה עבודה  . 7

של הרבה שעות. לדעתו אין זה צודק לפנות לחברי הוועדה לחזור על ההליך, ככל שהייתה 

שלא לדון ולהמתין עד תגובת ראש זו עמדת העירייה היו צרכים להגיד מראש לוועדה 

 העירייה.

מועצת העיר החליטה שלא  לאשר את הפרוטוקולים מכיוון שעדיין לא התקבלה תגובת  . 8

ראש העירייה לדוח. מועצת העיר ביקשה להחזיר את הדוחות לוועדה לדיון, רק לאחר 

 קבלת תגובת ראש העיר לדוחות.

עם התייחסות  2014מבקר העירייה לשנת נדון דוח  22/3/2016בסופו של דבר רק בתאריך . 9

ראש העירייה בלבד, וללא סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת (תגובת ראש העיר פרטה 

לגבי כל אחד מעיקרי הממצאים כיצד, האם , באחריות מי ועיתוי התיקון, סמכויות אשר 

 .בדוח זה)) 6.2.4ניתנו בחוק לצוות תיקון הליקויים העירוני (ראה פרק 

  

(ברוב המועצה  החליטה) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170ממצא : בניגוד לסעיף  - 

לדוח מבקר העירייה  שלא לדון בסיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורתשל קול אחד) 

, מהסיבה שתגובת ראש העירייה טרם הוגשה. ולהחזיר את 2014לשנת 

ק מגדיר במפורש כי ככל שתגובת הפרוטוקולים לדיון חוזר בוועדה. זאת כאשר החו

, חובה לדון בדוח וסיכומי והצעות עד למועד המוגדר בחוק ראש העירייה לא הוגשה

 הוועדה לענייני ביקורת.
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, מומלץ המלצה : יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בדיון בדוח מבקר העירייה - 

שיקולים פוליטיים  כי דוח מבקר העירייה יידון באופן ענייני כמוגדר בחוק, ללא

מומלץ שלא לבלבל בין התייחסות ראש העירייה לדוח מבקר  .כאלה או אחרים

 העירייה לבין עבודת צוות תיקון הליקויים העירוני. 

  

המחייב את ראש ) לפקודת העיריות (נוסח חדש), דג(170ממצא : בניגוד לסעיף  -

העירייה בפועל העירייה להעביר את הערותיו לדוח המבקר בלבד, תגובת ראש 

, קבעה לגבי כל אחד מעיקרי הליקויים בדוחות 2015,2016לדוחות המבקר לשנים 

המבקר, האם, כיצד, באחריות מי ואף את מועד תיקון הליקוי. בכך למעשה מעקרת 

 תגובת ראש העיר את סמכויות ואחריות צוות תיקון הליקויים העירוני.

  

העירייה לדוח המבקר, ולוודא כי אינה  המלצה : מומלץ לבחון את מהות תגובת ראש - 

י ותאת אופן, עיפוגעת בפעילות צוות תיקון הליקויים העירוני, לו ניתן המנדט לקבוע 

  והאחראים על תיקון הליקויים.

  

  5201המבקר לשנת   חאופן טיפול העירייה בדו

כאמור, הוועדה לענייני ביקורת לא דנה בדוח, מאחר ויו"ר הוועדה לא הצליח לכנס קוורום  . 1

 מתאים במשך מספר שבועות. 

 תגובת ראש העירייה לדוח הועברה באמצע חודש יולי. . 2

אישרה המועצה ברוב קולות את תגובת ראש  25/10/2016בישיבה שלא מן המניין מתאריך  . 3

  .2015שנת העירייה לדוח מבקר העירייה ל

  

לענייני   ג(ב) לפקודת העיריות (נוסח חדש), לא דנה הוועדה170ממצא : בניגוד לסעיף  - 

ולא הגישה את סיכומיה  2016במהלך שנת  2015בדוח מבקר העירייה לשנת ביקורת 

 והצעותיה למועצת העירייה.

 

המלצה : יש לקיים את הוראת החוק בדבר גיבוש סיכומים והמלצות של הוועדה  - 

לענייני ביקורת, מאחר וזה אחד מתפקדיה העיקריים, כחלק ממערך הביקורת 

 הפנימית בעירייה.

  

  

  

  זימון בעלי תפקידים להופיע בפני חברי הוועדה

בנושא הוועדה לענייני ביקורת, נכתב בין השאר בנושא  2013במדריך לנבחר של משרד הפנים לשנת 

  : זימון נושאי משרה בעירייה לדיוני הוועדה כי
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זימון בעל תפקיד להופיע בפני הוועדה הוא כלי חשוב ביותר בידיה, על מנת שתקבל תמונה שלמה 

ומאוזנת של הנושאים המתוארים בדוחות הביקורת. עיקר התועלת בתהליך זה מצוי בקבלת 

התייחסותם של המבוקרים לנושאים שבוקרו בדוח, ובהעברת המסר, כי עתה משהושלם הדוח, 

תיקון הליקויים ואל המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר אופן וקצב תיקון עובר הדגש אל 

  הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. 

  

ממצא : הוועדה לענייני ביקורת לא עסקה בשנים המבוקרות בנושא תיקון הליקויים  - 

בזכותה על פי החוק לזמן בעלי כמעט של דוח מבקר העירייה, ולא השתמשה 

תפקידים לדיוני הוועדה במטרה בין השאר להעברת המסר, כי עתה משהושלם 

הדוח, עובר הדגש אל תיקון הליקויים ואל המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר 

 אופן וקצב תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. 

  

תפקידים בעירייה כדי לאפשר  ממצא : מומלץ כי הוועדה תשתמש בזכותה לזמן בעלי - 

להם להגיב על הדוח ובעיקר על מנת להעביר את המסר, כי עתה משהושלם הדוח, 

עובר הדגש אל תיקון הליקויים ואל המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר אופן וקצב 

 תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. 

  

 דיון מועצת העיר בדוח מבקר העירייה

דשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה תקיים ו) תוך ח1(ג(ה)170סעיף   )ד(

המועצה דיון מיוחד בהם ובדוח המבקר ותחליט בדבר אישור הסיכומים או ההצעות 

 כאמור; 

  

בוצע בעירייה סקר טיב מערך הביקורת, על ידי מבקר חיצוני (ראה הרחבה בדוח  2016במהלך שנת 

הדיון במועצת העירייה בדוח מבקר העירייה אינו מספיק.  זה). אחת מהערות הסוקר הייתה כי

בפועל, לא מתקיים כל דיון בדוח המבקר ורק מתקיימת הצבעה האם לקבל את התייחסות ראש 

  העירייה לממצאי הדוח או את סיכומי והצעות הוועדה לענייני ביקורת (ככל שאלה מוגשים). 

  

ישיבת המועצה בה דנים בדוח מבקר העירייה, לדעת הביקורת אופן התנהלות העירייה בפועל, ב

אינו ממלא אחר מטרתו ומעקר את אחד התפקידים החשובים ביותר של הוועדה לענייני ביקורת 

חשיפת ממצאי דוחות הביקורת בפני המועצה והמלצות על פעולות המתבקשות בעקבות  –

ה או סיכומי הוועדה) ואי הביקורת.  הפיכת ההצבעה לנושא פוליטי (קבלת התייחסות ראש העיריי

 קיום דיון ענייני, אינו ממלא אחר המטרה לשמה נבחרו חברי המועצה ואינו לטובת העירייה. 

  

בסיכומי דיון מיוחד להמועצה  את המחייב ) 1(ג(ה)170ממצא : בניגוד  לכוונת סעיף  - 

חליט בדבר אישור להובדוח המבקר ווהצעות הוועדה לענייני ביקורת לדוח המבקר, 

, לא מתקיים כלל דיון ענייני בעיריית ערד, אלא הצבעה הסיכומים או ההצעות כאמור
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הוועדה לאישור התייחסות ראש העירייה באופן גורף, פעולה שמעקרת את פעולות 

 ., והן את פעילות צוות תיקון הליקויים העירונילענייני ביקורת לחלוטין

 

עירייה, סימוכי והצעות הוועדה המלצה : מומלץ לקיים דיון ענייני בדוח מבקר ה - 

לענייני ביקורת והתייחסות ראש העירייה, ולא להמשיך להתנהלות כפי שנעשה עד 

היום, כאשר החלטת ההצעה היא לאשר את התייחסות ראש העירייה באופן גורף, 

 . , וצוות תיקון הליקוייםובכך בעצם מעקרת את פעולת הוועדה

  

נכתב  2010-2011רת הפנימית ברשויות המקומיות בשנים בנושא הביקו מבקר המדינה בביקורת

  :(הביקורת לא עסקה בעיריית ערד)בין השאר 

הוועדה לענייני ביקורת היא נדבך חשוב במוסדות מועצת הרשות המקומית, כמו גם במערך 

הביקורת המוניציפאלית, במסגרת ייעודה כנציגת מועצת העיר, לשמירה על ענייני הביקורת 

ומית, לדיון בתוצרי הביקורת ולמעקב אחר שיפורים במערכת ותיקון הליקויים. דיון ברשות המק

פורה בדוחות הביקורת של מבקר הרשות יש בו כדי לחזק את מעמדו ולתרום לתיקון הליקויים 

  שהעלה. 

משרד מבקר המדינה העיר לעיריות שבוקרו כי אי קיום הדיונים הנדרשים בועדת הביקורת פוגע 

של הביקורת הפנימית ואינו מאפשר מעקב אחר תיקון הליקויים והפקת לקחים כדי בתקינותה 

  למנוע את הישנותם. 

  

מכאן, גם על פי דוחות מבקר המדינה האפקטיביות של הביקורת במובן של תיקון ליקויים נפגם 

  מאי קיום דיונים בוועדה לענייני ביקורת, וזה המצב בעיריית ערד בשנים הנבדקות. 
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 אי ביקורת למבקר העירייהנוש 6.2.3

  

  מגדיר בין השאר : –תפקידי המבקר -לפקודת העיריות (נוסח חדש) א.   170  סעיף

  (א) ואלה תפקידי המבקר: 

, נעשו 1965-יה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"הי) לבדוק אם פעולות העיר1(

  סכון; יועקרונות היעילות והחכדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות 

  ה; י) לבדוק את פעולות עובדי העירי2(

ה מבטיחים קיום הוראות כל דין, י) לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירי3(

  סכון; יטוהר המידות ועקרונות היעילות והח

 מירתה ושיה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העיריי) לבקר את הנהלת חשבונות העירי4(

  רכושה והחזקתו מניחות את הדעת. 

  

(ג) בכפוף לאמור בסעיף קטן (א) יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית, את נושאי הביקורת 

   –תקופה פלונית ואת היקף הביקורת ב

ני ביקורת, ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני י) על פי דרישת הועדה לעני3(

  נושאים לשנת עבודה.

  

מתייחס גם להגדרה בחוק המאפשרת לוועדה לענייני  2013דריך לנבחר של משרד הפנים משנת המ

  ביקורת להטיל על מבקר הרשות לבדוק עד שני נושאים בשנה, בין השאר נכתב כי :

על הוועדה להפעיל את סמכותה זו מתוך תשומת לב, בשיקול דעת ובהקצאה זהירה של משאב זה 

  שהועמד לרשותה. 

  

על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, בנושא הביקורת ברשויות  2015פורסם בשנת מחקר ש

לא על החוק לבדו, שנכתב על ידי יובל אופק והרצל כהן מצא כי רוב הוועדות  –המקומיות בישראל 

שפעילותן נבחנה לא ניצלו את זכותן לדרוש נושאים לבדיקה או להמליץ עליהם, נתונים הממחישים 

את שיעור פעילותן הנמוך שלוועדות הביקורת בתהליך הבקרה הפנימית (בנוסף למספר  פעם נוספת

  ההתכנסויות המועט).

  

ממצא : הוועדה לענייני ביקורת בעיריית ערד לא ניצלה את זכותה לדרוש נושאים  - 

לבדיקה ממבקר העירייה, נתון הממחיש ביחד עם מיעוט מועדי ההתכנסות ואי 

, את שיעור פעילותה הנמוך של הוועדה בתהליך הביקורת מעקב על תיקון הליקויים

 הפנימית ברשות. 

 

המלצה : מומלץ כי חברי הוועדה יבנו תוכנית מסודרת להתנהלות על מנת להגביר את  - 

שיעור הפעילות של הוועדה, כך שיתרמו ביתר שאת לתהליכי הביקורת הפנימית 

  בעירייה. 

 מעקב אחר תיקון ליקויים 6.2.4
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  , מגדיר בין השאר כי :צוות לתיקון ליקויים -א לפקודת העיריות (נוסח חדש)  1ג170סעיף 

עובדי העיריה החברים בצוות לתיקון ליקויים, שמונה לפי הוראות  -(א) בסעיף זה, "הצוות"  

חוק מבקר  -[נוסח משולב] (בסעיף זה  1958-א(ב) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח21סעיף 

  המדינה).

ה ושנדון יצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש מבקר העירי(ב) ה

ין, ובדרכים למניעת הישנותם של י), לפי הענ2) או (1ג(ה)(170על ידי המועצה לפי סעיף 

  ליקויים בעתיד. 

יה יה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירי(ג) הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירי

יני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה ינדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענ

  חודשים.

יה זו לפני מבקר יה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק דחי(ד) ראש העירי 

ני ביקורת, בכתב, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו ייה והוועדה לענייהעיר

  וות. המלצות הצ

  

, על פי מעקב אחר 2014נושא צוות תיקון הליקויים נבחן בהרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת 

 3תיקון ליקויים של מבקר העירייה בשנים האחרונות (ראה גם בהמשך דוח זה), עולה כי לאחר 

  שנים מתוקנים פחות ממחצית הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת, מצב שאינו מיטבי. 

  

  בנושא מעקב תיקון אחר ליקויים : 2013ריך לנבחר של משרד הפנים משנת על פי המד

לוועדה יש תפקיד מרכזי בעריכת המעקב ובדרבון הדרגים הבכירים ברשות לבצע את התיקונים 

שעליהם הומלץ. הוועדה תדרוש מצוות תיקון הליקויים של הרשות, עדכון מדי שלושה חודשים 

ותזמן אליה בעלי תפקיד לפי העניין, על מנת להבטיח כי  באשר להתקדמות תיקון הליקויים,

  התיקון אכן מבוצע.

בהיבט זה יוצרת הועדה מינוף לדוחות הביקורת, רותמת את כוחה והשפעתה ליישום המלצות 

  הביקורת ומוודאת כי מתממשים הסקת המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים וכד'.

והוא חיוני ליצירת אפקט מתמשך של שיפור מקצועי  יש חשיבות רבה להליך תיקון הליקויים,

  בעירייה.

  

א לפקודת העיריות (נוסח חדש), צוות תיקון הליקויים 1ג170ממצא : בניגוד לסעיף  - 

יני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה ידווח לוועדה לענהעירוני לא מ

  חודשים.

  

ות תיקון הליקויים לדווח על צוהקובעות כי המלצה : יש למלא אחר הוראות החוק,  - 

 יני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.ילוועדה לענ
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ממצא : באי קיום מעקב אחר תיקון הליקויים של דוחות הביקורת בעירייה על ידי  - 

הוועדה לענייני ביקורת, לא רותמת הוועדה את כוחה והשפעתה ליישום המלצות 

המסקנות, לימוד החומר, הפקת הלקחים  הביקורת ומוודאת כי מתממשים הסקת

 וכן לא נוצר אפקט מתמשך של שיפור מקצועי בעירייה.

  

המלצה : מומלץ כי הוועדה תקפיד למלא את תפקידה בנושא מעקב אחר תיקון  -

  ליקויים, כולל זימון בעלי תפקידים על מנת להבטיח כי התיקון אכן מבוצע.

 

  
  
  
  
  

 ניגוד עניינים 6.2.5

 

ות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות סמה חופור 2007כבר בשנת 

ניגוד עניינים מוסדי בין תפקידים בתוך המועצה (עודכנה  –בנושא  2.1000המקומיות מספר 

  בין השאר כללה חוות הדעת את הנושאים הבאים :  ).2013לאחרונה בשנת 

  

ועדת הביקורת מחייבים אותו לראות לנגד בית המשפט קבע, שהנאמנות והאמון בתפקידו של חבר 

עיניו את האינטרס של הביקורת, ואותו בלבד. הוא אינו יכול לעשות כן כאשר הביקורת מתייחסת 

  לפעולותיו הוא, ואין מבקר נעשה מבוקר. 

  

  יו"ר ועדת הביקורת –מגבלות מיוחדות 

ל יו"ר הוועדה לענייני ביקורת ג(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) קובע מגבלות מיוחדות ע149סעיף 

של עירייה. חלקן מתייחסות להשתייכותו הפוליטית וחלקן לתפקידים אחרים, שאין מקום 

  שימולאו במקביל. 

  

בראש ובראשונה קובע הסעיף, כי על היו"ר להיות חבר אופוזיציה. בנוסף נקבע, כי אסור לו לכהן 

מועצת עיר שהוא חבר הנהלה בגוף עירוני מבוקר כדירקטור בהנהלתו של גוף עירוני מבוקר. חבר 

עלול להיות במצב של חשש לניגוד עניינים בכל הנוגע לפעילות ועדת הביקורת ביחס לאותו גוף, 

ולגבי גופים מבוקרים אחרים, בעניינים שיש להם השלכה על הגוף בו הוא מכהן. לפיכך, אין מקום 

  שישמש כיו"ר ועדת הביקורת.

  

את דעתה, שאין משמעות לסוג התאגיד או למונח בו משתמשים לצורך כינוי הוועדה חיוותה 

הנהלתו של אותו הגוף, אם דירקטוריון (אם מדובר בחברה), ועד מנהל (אם מדובר בעמותה), או 

  כינוי אחר. 
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למיטב ידיעת הביקורת לא שימש יו"ר ועדת הביקורת כדירקטור  2015,2016בשנים בעיריית ערד, 

  אין כל אסמכתא מסודרת בנושא.בפועל בהנהלת גוף מבוקר. 

  

י יו"ר ועדת ביקורת, לא מותנה בהצהרה כי אינו משמש חבר הנהלה ונממצא : מי - 

  בגוף עירוני מבוקר, מצב הפוסל אותו לשמש כיו"ר הועדה על פי החוק.

 

המלצה : מומלץ כי כל המועמד להתמנות ליו"ר ועדת הביקורת, יוחתם על הצהרה  - 

לה בגוף עירוני מבוקר. וכי כל שינוי בסטטוס זה הבה יבהיר כי אינו משמש כחבר הנ

  חייב בדיווח מתאים.

  

  

  חבר ועדת הביקורת הנוגע בנושא שנדון בוועדה

נדון נושא שטיפל בו במסגרת תפקיד אחר  על חבר ועדת הביקורת לצאת מדיון בוועדה זו כאשר

אורי ברגמן נ' הוועדה לבניה למגורים ולתעשייה מחוז תל אביב  5734/98שלו, לפי פסק הדין בבג"ץ 

  ואח'.

הוועדה סבורה כי אותו הדין חל גם על חבר ועדה המכהן בהנהלת גוף עירוני מבוקר, כאשר נדונה 

  בוועדה החלטה של אותו הגוף. 

  

פי חוות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות  ממצא : על - 

המקומיות, על חבר בוועדה לענייני ביקורת לצאת מדיון בוועדה כאשר נדון נושא של 

גוף עירוני מבוקר בו הוא משמש כחבר הנהלה. הוועדה לענייני ביקורת בערד לא 

 קבעה כל כלל התנהלות במקרה דומה. 

 

ץ כי חברי הוועדה לענייני ביקורת יפעלו לקביעת אופן התנהלות המלצה : מומל - 

במקרה בו חבר הוועדה משמש כחבר הנהלה בגוף עירוני מבוקר, ועל הוועדה לדון 

  בביקורת על הגוף העירוני המבוקר. 

  

  

  

  לסיכום

 לענייני ביקורת בעיריית ערד, עולה כי הוועדה לא מקיימת הבהתאם לבחינת מילוי תפקדי הוועד

דה. מכאן ל מנת לבצע את תפקיאת רוב התפקידים ולא מנצלת את רוב הסמכויות שהקנה לה הדין ע

  פעילות הוועדה אינה אפקטיבית כפי שהיא צרכה להיות.

  

א הצליחו להתנהל בנושא באופן נטול לוחברי הוועדה לענייני ביקורת מועצות העירייה לדורותיהן 

אינטרסים פוליטיים. הדבר בא לידי ביטוי בדיוני המועצה בדוחות מבקר העירייה, כאשר לא נערך 
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כל דיון מהותי וההצבעות מתנהלות לפי גושי קואליציה מול אופוזיציה, מן הראוי כי חברי המועצה 

על אופן תיקון הליקויים ועל קבלת סיכומי יראו את טובת העירייה וניהול התהליכים בה, ויצביעו 

  והמלצות הוועדה לענייני ביקורת על פי הבנתם, ולא על פי השיוך הפוליטי שלהם.

 

על ידי האוניברסיטה העברית בירושלים, בנושא הביקורת ברשויות  2015מחקר שפורסם בשנת 

כהן מסכם את הממצאים  לא על החוק לבדו, שנכתב על ידי יובל אופק והרצל –המקומיות בישראל 

בנושא כך : איוש ועדות הביקורת בנציגים מהאופוזיציה והקואליציה, לא רק שאינו נאכף, אלא גם 

אינו תורם לפעילותן התקינה של הוועדות. ראוי לבחון את ביטול המימד הפוליטי במערך הביקורת 

ליטית, אשר ייבחרו בידי ועדה באמצעות איוש הועדות על ידי נציגים חיצוניים נטולי אוריינטציה פו

  חיצונית. 
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 תמצית מנהלים .7

 

לממצאי הדוח שפורטו לעיל, עבודת הוועדה בעירייה אינה אפקטיבית כפי  לדעת הביקורת בהתאם

שיכלה להיות במידה וחבריה היו פועלים בהתאם לסמכותם על פי החוק, ועל פי חובתם הציבורית. 

  דוח : להלן עיקר ההמלצות שפורטו בגוף ה

 

 בחינת התנהלות שוטפת של הוועדה לענייני ביקורת.  – 1מטרת ביקורת מספר 

המלצה : מומלץ להקפיד על כינוס הוועדה לענייני ביקורת בתדירות שתאפשר את  - 

פעמים בשנה (בכל  4קיום הגדרת תפקדיה השונים, ויש לכנס אותה לכל הפחות 

 רבעון כמוגדר בחוק).

 

מתאים אחר התכנסות וועדות החובה, על ואכיפה המלצה : יש לקיים מנגנון מעקב  - 

מנת לעדכן את ראש העירייה כאשר וועדה לא מתכנסת בתדירות שהוגדרה בחוק, 

  זאת על מנת לקיים את כלל פעולות העירייה הבאות לידי ביטוי בוועדות השונות.

  

והתנהלות דיוניה, כפי שמאפשר  המלצה : מומלץ כי הוועדה תסדיר את אופן עבודתה -

. כמו כן מומלץ לשקול להגדיל מתאיםקוורום  קביעתהחוק, לכל הפחות בנושא של 

את זמן ההשתתפות בין מספר רב יותר של  לחלקאת מספר חברי הוועדה, על מנת 

  אנשים, דבר שעשוי לקיים קוורום מתאים בתדירות גבוהה יותר.

  

י הוועדות את החשיבות בהשתתפות בוועדות המלצה : מומלץ להדגיש בפני חבר - 

הרשות השונות. ולפעול ככל הניתן על מנת לוודא כי מתאפשרת פעילות תקינה בכלל 

  הוועדות.

  

  

   

בחינת האפקטיביות של הוועדה, בהתאם להגדרות תפקדיה המפורטים  – 2מטרת ביקורת מספר 

  בדין.

דוח מבקר הטיפול בהמלצה : יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בנושא  - 

 העירייה.

 

, מומלץ המלצה : יש לעמוד בלוחות הזמנים שהוגדרו בחוק בדיון בדוח מבקר העירייה - 

כי דוח מבקר העירייה יידון באופן ענייני כמוגדר בחוק, ללא שיקולים פוליטיים 

בין התייחסות ראש העירייה לדוח מבקר מומלץ שלא לבלבל  .כאלה או אחרים

 העירייה לבין עבודת צוות תיקון הליקויים העירוני. 
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המלצה : מומלץ לבחון את מהות תגובת ראש העירייה לדוח המבקר, ולוודא כי אינה  - 

י ותאת אופן, עיפוגעת בפעילות צוות תיקון הליקויים העירוני, לו ניתן המנדט לקבוע 

  הליקויים.והאחראים על תיקון 

 

המלצה : יש לקיים את הוראת החוק בדבר גיבוש סיכומים והמלצות של הוועדה  - 

לענייני ביקורת, מאחר וזה אחד מתפקדיה העיקריים, כחלק ממערך הביקורת 

 הפנימית בעירייה.

  

ממצא : מומלץ כי הוועדה תשתמש בזכותה לזמן בעלי תפקידים בעירייה כדי לאפשר  - 

להם להגיב על הדוח ובעיקר על מנת להעביר את המסר, כי עתה משהושלם הדוח, 

עובר הדגש אל תיקון הליקויים ואל המעקב שהוועדה מתכוונת לערוך אחר אופן וקצב 

 תיקון הליקויים שהועלו בדוח הביקורת. 

 

צה : מומלץ לקיים דיון ענייני בדוח מבקר העירייה, סימוכי והצעות הוועדה המל - 

לענייני ביקורת והתייחסות ראש העירייה, ולא להמשיך להתנהלות כפי שנעשה עד 

היום, כאשר החלטת ההצעה היא לאשר את התייחסות ראש העירייה באופן גורף, 

 . קויים, וצוות תיקון הליובכך בעצם מעקרת את פעולת הוועדה

 

המלצה : מומלץ כי חברי הוועדה יבנו תוכנית מסודרת להתנהלות על מנת להגביר את  - 

שיעור הפעילות של הוועדה, כך שיתרמו ביתר שאת לתהליכי הביקורת הפנימית 

  בעירייה. 

  

על צוות תיקון הליקויים לדווח הקובעות כי המלצה : יש למלא אחר הוראות החוק,  - 

 על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים. יני ביקורתילוועדה לענ

  

המלצה : מומלץ כי הוועדה תקפיד למלא את תפקידה בנושא מעקב אחר תיקון  -

 ליקויים, כולל זימון בעלי תפקידים על מנת להבטיח כי התיקון אכן מבוצע.
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 רקע –כללי  .1

  

על ידי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף  1964את"ד) הוקמה בשנת  -האגודה לתרבות הדיור (להלן 

עם חברת עמידר והסוכנות היהודית, במטרה להעלות את הרמה של תרבות הדיור בארץ וכדי 

  לסייע בהתארגנותן ובפעילותן של נציגויות בתים משותפים.

  

ה מקצועית ע"י את"ד. חבחסות העירייה ומונ 1975משנת  פועל האגודה לתרבות הדיור בערדסניף 

הסניף בעירייה מזמין את כלל תושבי העיר לייעוץ והכוונה, לחברים באגודה מציעים סל שירותים 

  רחב המסייע בידי נציגות הבית והדיירים בניהול ואחזקה תקינה של הבניין. 

  

  מטרות הסניף: 

  בהקמת וועדי בתים ומתן כלים לניהול ואחזקה תקינה של הבניין.סיוע   .א

 סיוע בפתרון סכסוכים בדרכי גישור ועל פי חוק.  .ב

 . במגוון פעילויות העלאת המודעות בקרב התושבים לשמירה וטיפוח הבניין  .ג

  קיום פרויקטים של צביעה לשיפור חזות פני העיר. עידוד ל  .ד

  

שנה. לאור הבלאי והתיישנות  40-ם הגדול בני למעלה מבתים משותפים, בחלק 300 -בעיר ערד כ

המבנים ובמקביל לשינוי אופי האוכלוסייה בעיר, במיוחד בהקשר של בתים משותפים (עזיבת 

אוכלוסיה חזקה וכניסת אוכלוסיה חלשה), נושא תחזוקת המבנים ומערכות התשתית הופך 

בנושא מחלקת גנים  2014המבקר לשנת משמעותי יותר בכל שנה (היבטים של נושא זה נבחנו בדוח 

הסדר הגינון העירוני). בפועל כמות וועדי הבתים הפעילים קטן לאורך השנים, כך שפחות  –ונוף 

  ופחות בתים משותפים זוכים לשירותים של סניף האגודה בעיר.

למרות הצורך בשיפוץ ושיפור המבנים ומערכות התשתית, אין התכנות כלכלית ליזמים לביצוע 

ראה דוח  –(חיזוק מפני רעידות אדמה  38רויקטים במסגרת תוכניות  פינוי בינוי, ו/או תמ"א פ

הערכות לרעידת אדמה). יש לציין כי בניגוד לערי  –בנושא מחלקת הביטחון  2015המבקר לשנת 

הפיתוח בדרום, ערד לא נכללה מעולם במסגרת של פרויקט שיקום שכונות, לאור מעמד 

חזק יותר מערים אחרות. לפי פרסום של הלמ"ס מהשנה, שמדד את המצב  האוכלוסייה שהיה

, הדרדר מיקומה של ערד לראשונה מתחת 2013הסוציו אקונומי של הרשויות בישראל נכון לשנת 

). ב' ה בנושא תוכנית אסטרטגית בפרקלדימונה וערים אחרות באזור (ראה הרחבה בדוח ביקורת ז

ות, נקבע כי ערד תכלל בין הערים הזכאיות למימון בנושא, לאור חידוש פרויקט שיקום שכונ

  בפעימה השנייה של הפרויקט.

  

בחרתי לבקר את פעילות הסניף העירוני של האגודה לתרבות הדיור לאור סקר הסיכונים שנערך על 

שנה זוהה כאחד  40בו נושא ההתמודדות עם בניינים משותפים בני מעל ידי הביקורת בעירייה, 

  הסיכונים העירוניים הגבוהים ביותר.מעשרת 
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 מטרות הביקורת .2

 

 בחינת התנהלות שוטפת של סניף האגודה לתרבות הדיור בעירייה. . 1

בחינת התמודדות העירייה וסניף האגודה עם בעיות של בניינים משותפים בני מעל  . 2

 שנה. 40

  

 היקף הביקורת .3

 

 .2015-2016הביקורת בחנה את התנהלות סניף האגודה בעירייה בשנים  . 1

לא נכלל בהיקף הביקורת בחינת מהות השירותים שניתנים לתושבים, ובכלל זה  . 2

 עמידתם במסגרת הדינים השונים. 

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 סקירת הנתונים הכספיים של סניף האגודה העירוני. -

 סקירת פרסומים של האגודה לתרבות הדיור. -

 בחינת מערך הבתים המשותפים במערכת הגביה העירונית.  -

 סקירת דוחות מבקר המדינה בנושא.  -

 השתתפות בישיבה של האגודה לועדי הבתים בערד.  -

  ראיונות עם : -

 מנהלת סניף האגודה לתרבות הדיור בעיריית ערד.  –גברת רות אייזנברג   .א

 מנכ"ל העירייה. –מר גרי עמל   .ב

 מזכירת הועדה לתכנון ובניה בערד. –גברת ליאורה סגרון   .ג



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

161 

 

 עיקרי הממצאים .5

  

  בחינת התנהלות שוטפת של סניף האגודה לתרבות הדיור בעירייה. - 1מטרת ביקורת מספר 

  

ממצא : נמצא כי האגודה לתרבות הדיור מייצגת כרבע מפוטנציאל נציגויות הבתים . 1ה.

 ם).בתים משותפי 300 -נציגויות מתוך כ  70המשותפים בעיר (

בעיר,  מנציגות/דיירי הבתים  50% -תגובת המבוקר :  בפועל, סניף את"ד נותן שירות ליותר מ

  גם לכאלה שלא נרשמו באופן רשמי.

  

שנה זוהה כאחד  40ההתמודדות עם בניינים משותפים בני מעל ממצא : למרות שנושא . 2ה.

פי דרוג הנהלת  הסיכונים העירוניים הגבוהים, בסקר הסיכונים שערכה הביקורת על

העירייה ומנהלי המחלקות, העירייה לא נתנה עדיפות תקציבית או עדיפות אחרת לפעילות 

 סניף האת"ד העירוני.

 

ממצא : לא הוגדרה תוכנית עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירוני, כולל מטרות ואבני דרך. . 3ה.

 בניגוד לעבר הסניף אף לא נדרש לספק סיכום שנתי על פעילותו.

הערת המבוקר : הסניף שולח מדי שנה  תכנית כללית של פעילויות והתקצוב הנדרש כולל 

 לשוטף.

 

ממצא :  מנהלת סניף האגודה בעירייה מספקת שירותים גם לתושבים שאינם חברים . 4ה.

מפעילותה היא מול  40%-באגודה, זאת ללא כל חובה או תמורה (להערכת המנהלת כ

 ה).תושבים שאינם חברים באגוד

 

ממצא : לאורך כעשור טוענים נציגי המחוז של האת"ד כי שיעור המשרה החלקי של מנהלת . 5ה.

הסניף בערד (העובדת היחידה בסניף), לא תואם את הצרכים העירוניים אותם האגודה 

 סבורה שיש לקיים (וכן בהשוואה למספר העובדים בערים באזור).

  
לקי בלבד בנושא בעיות תחזוקת הבניינים והגינון, ממצא : בפועל מתקיים שיתוף מידע ח. 6ה.

לבין סניף האגודה. בכך  106בין מחלקות האחזקה, ההנדסה, הגינון, התברואה ומוקד 

מאבדת העירייה אפיק תקשורת ישיר עם ועדי הבניינים ככל שקיימים, דבר שיכול לקדם 

 פתרון בעיות. 

 

ם היא חלק ממטרות האגודה לתרבות הדיור, ממצא : למרות שנראות וטיפוח סביבת המגורי. 7ה.

ולמרות שמנהלת סניף האת"ד בעירייה מתמחה בעבודה מול נציגי ודיירי הבתים 

המשותפים בנושאים שונים, סניף האת"ד לא פועל מול הדיירים בנושא הסדר הגינון 
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 העירוני, מחלקת הגינון שנדרשת לעמוד מול הדיירים מתקשה לפעול מולם על מנת להגיע

  לפתרונות, והעיסוק בנושא יוצרת עומס על המחלקה.

  

  

  

בחינת התמודדות העירייה וסניף האגודה עם בעיות של בניינים משותפים  - 2מטרת ביקורת מספר 

  שנה 40בני מעל 
  

ממצא : למרות שלמנהלת סניף האת"ד יש את מירב הנתונים וידע המקצועי לגבי הבניינים . 8ה.

פרויקט שיקום שכונות גבוה יותר, הנהלת העירייה לא התייעצה איתה בהם הסיכוי לקיים 

 כלל בבחירת המתחם לפרויקט.

 

. ממצא : למרות קיום מספר יוזמות לאורך השנים של משרדי ממשלה בנושא שיפוץ מבנים, 9ה.

העירייה לא פעלה למימוש המיזמים, ומנהלת סניף האת"ד העירוני לא שותפה ברוב 

 אלה, ככל שהתקיימו.  הישיבות בנושאים

  
בערד (לאור  38תוכנית תמ"א  ליזמים במימוש. ממצא : לאור חוסר ההיתכנות הכלכלית 10ה.

מחירי הדירות הנמוכים, ואי מחסור בשטחים לבנייה), לא פעלה העירייה לעניין את נציגי 

הבתים באפשרות לחיזוק המבנים בעצמם, מנהלת סניף האת"ד העירוני לא שותפה ברוב 

הדיונים בנושא, בכך לא נוצל אמצעי תקשורת ישיר מול הנציגים והתושבים ולו לשם הגברת 

 מודעות הדיירים לסכנה. 

  
. ממצא : מנהלת סניף האת"ד לא עודכנה בסיכון של הפסקת אספקת הגז הטבעי לתושבי 11ה.

 ערד, מכאן לא יכלה לספק לתושבים כל הצעה לפתרון באם הסיכון היה מתקיים.
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

  בחינת התנהלות שוטפת של סניף האגודה לתרבות הדיור בעירייה.

 

  כללי  6.1.1

  האגודה לתרבות הדיור

על ידי משרד הבינוי והשיכון בשיתוף  1964האגודה לתרבות הדיור (להלן "את"ד) הוקמה בשנת 

הרמה של תרבות הדיור בארץ וכדי  עם חברת עמידר והסוכנות היהודית, במטרה להעלות את

  לסייע בהתארגנותן ובפעילותן של נציגויות בתים משותפים.

  

האגודה מספקת שירותים בתחום התרבות והדיור לנציגויות של בתים משותפים שיש בהם ארבע 

דירות ומעלה, בעיקר ליווי וייעוץ מקצועי בנושאים משפטיים והנדסיים הנוגעים לרכוש המשותף, 

  ירותי מידע והדרכה.וכן ש

  מטרות האגודה :

 החדרת המודעות לשמירה על הרכוש המשותף.   .א

 טיפוח החיים בבית המשותף.   .ב

 הדרכה לניהול תקין של ענייני הבית המשותף ויצירת מערכת שכנות נאותה.  .ג

לפעול בכל סמכות שהיא בכל הזמנים על פי הנחיות משרדי הממשלה לרבות משרד הבינוי   .ד

לשיפוץ, פיתוח, שיקום והעלאת תרבות הדיור בכל רחבי הארץ לרבות פרויקט והשיכון, 

 שיקום שכונות וכיוצא באלה.

  לפעול בכל מטרה חוקית אחרת במסגרת החוק ו/או מטרות האגודה.   .ה

  

לאגודה עשרות סניפים ברחבי הארץ, הסניפים מחולקים לארבעה מחוזות: מרכז, דרום, צפון 

נמצאים בחסות הרשויות המקומיות ומונחים מקצועית על ידי האגודה. וירושלים.  סניפי האגודה 

  שירותי האגודה ניתנים דרך סניפיה לוועדי בתים שבחרו להיות חברים בה. 

סניפי האגודה פועלים בין יומיים לחמישה ימים בשבוע בשעות הבוקר ולעתים גם אחר הצהריים, 

  בהתאם לכל סניף. 
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  וך אתר האינטרנט של העירייה: מת –סניף את"ד בעיריית ערד 

  

 ה מקצועית ע"י את"ד. חבחסות העירייה ומונ 1975משנת  פועל סניף האגודה לתרבות הדיור בערד

הסניף בעירייה מזמין את כלל תושבי העיר לייעוץ והכוונה, לחברים באגודה מציעים סל שירותים 

  רחב המסייע בידי נציגות הבית והדיירים בניהול ואחזקה תקינה של הבניין. 

  

הסניף בערד מוכר באת"ד ארצי כסניף מוביל בתחומי העשייה, במתן שירות וקיום פעילויות 

  זכה בתעודת הצטיינות על פועלו.  2015-ו 2010, 2006, 2003ם. בשנים לתושבי הבתים המשותפי

  

  מטרות הסניף: 

  בהקמת וועדי בתים ומתן כלים לניהול ואחזקה תקינה של הבניין.סיוע   .א

 סיוע בפתרון סכסוכים בדרכי גישור ועל פי חוק.   .ב

 . במגוון פעילויות העלאת המודעות בקרב התושבים לשמירה וטיפוח הבניין  .ג

  קיום פרויקטים של צביעה לשיפור חזות פני העיר. עידוד ל  .ד

  

: ייעוץ והדרכה לנציגות ולדיירי הבתים המשותפים בכל מה שקשור לניהול השרות לתושבים

   חלוקת חומר עזר. ,ואחזקה תקינה של הרכוש המשותף, הקמת וועד בית

   

עות עו"ד המתמחה בדיני שירות מידע וייעוץ משפטי באמצ –: ייעוץ משפטי שירותים משפטיים

מקרקעין והבתים המשותפים בנושאים: זכויות והחובות של הדיירים והנציגות בבית המשותף, 

טיפול בסכסוכים הקשורים לרכוש המשותף, קיום גישור בין הצדדים, טיפול בסרבני תשלום, 

קשור לחוזי הכנת כתבי תביעה והגנה, ייעוץ והכוונה מול חברות אחזקה, ייעוץ והכוונה בכל ה

  חינם.  –ההתקשרות של הנציגות מול הקבלן/ נותני השירותים 

  

רישום בתים משותפים בטאבו, ייצוג משפטי בפני המפקח/ת ובלשכת  שירותים נוספים:

בתשלום מוזל  -ליין  –ההוצל"פ. ייצוג משפטי בבתי המשפט, המוסד לבררות, ייעוץ משפטי און 

  ועפ"י הנהלים. 

  

  : שירותים הנדסיים

ייעוץ מקצועי הניתן לנציגות הבית ע"י מהנדס מוסמך הכולל חוות דעת בכתב  –ייעוץ הנדסי 

בנושאים הבאים: בעיות רטיבות בבניין, סדקים וקילופים בקירות, נזילות הנובעות מצנרת מים 

  אחת לשנה בחינם.  וביוב, איטום ובידוד ועוד. שיפור המיגון בבנייה קיימת ועוד. 

  

, בדיקה של כל המרכיבים בבית 4כלוסם ועם הצגת טופס יבתים בשנה הראשונה לא  –שנת בדק 

  המשותף ע"י מהנדס בניין מוסמך הכוללת חוות דעת בכתב. אחת לשנה בחינם.

ניתן לנציגות הבית ע"י אדריכל מוסמך לנציגות הבית: להקמת מעלית,   הייעוץ –ייעוץ אדריכלי 

  יים , הוספת כניסה ועוד. אחת לשנה בחינם. הרחבות ותוספות בנייה, ביצוע שינו
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שירותים נוספים: פיקוח הנדסי, חוות דעת הנדסית לביהמ"ש, ייעוץ למקלוט, ייעוץ שמאי 

  .ום מוזל ועפ"י הנהליםבתשל

  

  : עוצים מקצועייםיי

  

  ייעוץ גינון

אדריכל נוף מוסמך בנושאים: ייעוץ בתכנון גינה חדשה/ קיימת, התאמת  –ניתן ע"י יועץ גינון 

  הצמחים, השקיה, תחזוקה ושיפור. אחת לשנה בחינם. 

  

ייעוץ רעש ואקוסטיקה, ייעוץ להרחקת יונים, בדיקת גז רדון, מדידת קרינה  -שירותים נוספים 

שיפוצים ברכוש המשותף, ייעוץ חשבונאי, ביטוחים  בלתי מייננת, בדיקת תקינות מערכת החשמל,

  בתשלום מוזל ועפ"י הנהלים. שירותי הדברה.  לרכוש המשותף מותנה בהסדר עם חב' הביטוח, 

   

במחיר מוזל המוצרים הבאים: מראה, פח אשפה,   לחברי האגודה - סל מוצרים לרכוש המשותף

  קופת וועד, שעון קיר, לוח מודעות, ארגז כלים, לוח כתיבה. 

     

עירייה  –סניף את"ד   -שיפוצים וטיפוח הבניין   לשמירה על הרכוש המשותף, ביצועהשתלמויות 

שפט, טיפוח וגינון, אחזקת ממשיכים לקיים מגוון השתלמויות בנושאים שונים כגון: חוק ומ

  המבנה קורסים במחשב ועוד. 

  

  

  : שיפור פני העיר -של צביעת בניינים יםפרויקטמסורת 

  

עיריית ערד בשיתוף גופים שונים בעיר ובעזרת מתנדבים ביצעה במשך  –האגודה לתרבות הדיור 

את חזות פני שנים, פרויקטים רבים של צביעה בתים משתפים ברחבי העיר, מסורת יפה המשנה 

הבניינים בעיר באופן משמעותי. הפרויקט מותנה בהשגת אמצעים לביצועו. בחירה וביצוע עפ"י 

קריטריונים מובנים . פרויקטים אלו משמשים דוגמא על מנת, לעודד אתכם התושבים לצבוע 

ולטפח את הבניין שלכם. שיתוף הפעולה מצדכם יעזור לכולנו לשמור על איכות חיים טובה 

  יינים, ועל ערד יפה יותר. בבנ

  

  

  

  

  נתונים מתוך מערכת המחשוב של עיריית ערד :

   

  בתים משותפים. 300 -דירות בכ 6,224 -על פי נתוני הגביה בתוכנת העירייה, ברחבי העיר יש כ
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דירות)  2,717( 44% -) מתגוררים בעלי הנכס ואילו בכדירות 3,507מכלל הדירות ( 56% -בכ

  מתגוררים שוכרים. 

 2016נציגויות של ועדי בתים/כניסות בשנת  70-סניף האגודה לתרבות הדיור בערד עובד מול כ

פן רשמי ומשלמים דמי חברות, כמות המהווה כרבע מהפוטנציאל העירוני, לעומת והרשומים בא

  .2004נציגויות שהיו חברות בסניף בשנת  120-כ

  

  

מפוטנציאל נציגויות הבתים  ממצא : נמצא כי האגודה לתרבות הדיור מייצגת כרבע - 

 בתים משותפים). 300 -נציגויות מתוך כ  70המשותפים בעיר (

מנציגות/דיירי  50% -תגובת המבוקר :  בפועל, סניף את"ד נותן שירות ליותר מ

 בעיר, גם לכאלה שלא נרשמו באופן רשמי. הבתים 

 

הרשומים באופן המלצה : מומלץ לפעול להגדלת כמות הנציגויות של ועדי הבתים  - 

 רשמי ומשלמים דמי חבר, בהם מטפל הסניף העירוני של האגודה לתרבות הדיור.

  

  

אוכלוסיית העיר ערד עוברת שינוי מהותי בשנים האחרונות, כאשר כחלק מתופעה בינלאומית בכלל 

וארצית בפרט, אוכלוסיה חזקה עוזבת את הפריפריה למרכז מחד, והאוכלוסייה הנכנסת לפריפריה 

א אוכלוסייה  חלשה מזו העוזבת (ראה הרחבה בנושא בדוח הביקורת בנושא תוכנית אסטרטגית הי

בדוח זה). יתרה מכך בעיר ערד חלק נכבד מהאוכלוסייה הנכנסת הם חרדים מחסידות גור,  ב'פרק 

מכאן לסניף האת"ד קיימת הזדמנות להגדלת מספר החברים באגודה ככל שיצליחו לשכנע את 

  ה בחשיבות הנושא.מנהיגי הקהיל

  

עדים החברים באגודה יורד לאורך השנים, דבר המשקף את החלשות האוכלוסייה וכמות הו

 2013מקומות בדרוג הסוציו אקונומי לשנת  37 -הנכנסת לגור בבתים המשותפים בעיר (ערד ירדה ב

רים , כך שכיום מיקומה של ערד נמוך משל ע4לאשכול  5שפרסם הלמ"ס השנה, וירדה מאשכול 

  קרובות דוגמת דימונה, או באר שבע).

  

ממצא : כמות וועדי הבתים החברים באגודה קטנה לאורך השנים, דבר המשקף בין  - 

השאר את היחשלות האוכלוסייה הנכנסת לעיר. זאת כאשר שירותי האגודה נדרשים 

יותר בשכונות הוותיקות והזולות אליהן מגיעה האוכלוסייה החדשה, לאור  הבלאי 

 שנות המבנים.והתיי

תגובת המבוקר : כמות וועדי הבתים החברים באגודה קטנה לאורך השנים ( אך לא 

במידה משמעותית), אין לתלות את ירידת מס' החברים, בפעילות הסניף, כי אם בחתך 

 האוכלוסייה המוחלשת המגיעה בשנים האחרונות לעיר.
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הבתים החברים במסגרת  המלצה : מומלץ לבנות וליישם תוכנית להגדלת מספר ועדי - 

האגודה, על מנת שהאגודה תוכל לספק את שירותיה במיוחד בתחומי ייעוץ הנדסי 

 ושיפוצים, לשכונות הוותיקות.

  

 

ממצא : למרות שמתקיימת הגירה גדולה של תושבים לעיר מחסידות גור, סניף  - 

 האגודה לא השכיל לנצל את ההזדמנות לתרום את מובילי הקהילה לגידול במספר

 החברים באגודה (ניסיון בודד בחמש השנים האחרונות). 

תגובת המבוקר : סניף את"ד בערד יפעל בתכנית העבודה לשנים הבאות לקיים פגישות 

עם מובילי הקהילה בעיר ובכלל זה חסידות גור, לרבות מתן הרצאות רק לחסידות גור. 

ההלכה. הסניף בערד יצויין כי את"ד הארצי מעסיק רב שעוסק בסכסוכי שכנים עפ"י 

 יזום מפגש עימו על מנת להגדיל שיתוף פעולה ומס' החברים.

 

 

לתרום אותם  בניסיון מובלי קהילת גור בערד  המלצה : מומלץ ליזום פגישות עם - 

לכלול את חברי הקהילה כחברים באגודה, על מנת לשפר את איכות החיים 

  והתשתיות במבנים המשותפים הוותיקים בעיר. 
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  מבנה ארגוני ותקציב 6.1.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  מנהלת הסניף היא עובדת עירייה במימון מלא של העירייה. 

  המנהלת היא העובדת היחידה בסניף בשיעור משרה חלקי בלבד. 

  

  להלן פרוט תקציב (בפועל) סניף האת"ד העירוני מספר התקציב של העירייה : 

 2013 2014 2015 שנה/סעיף

 - - - הכנסות (*)

                                     הוצאות

  תקשורת (**)
                    

1,924                      33  
                      

15  

  משנה (***)קבלני 
                    

3,481  
                    

5,708  3,551 

 פעילות שוטפת (****)
                    

2,827  
                    

3,365  
                 

5,176  

 ציוד יסוד
                    

760  
                    

713  - 

 סה"כ
                    

8,992  
                    

9,819  8,742 
  

(*) תשלומי ועדי הבתים החברים באגודה מועברים לאגודה הארצית ואינם מהווים הכנסה של 

  העירייה. 

  .2015הוצאות טלפון נרשמו בטעות בסעיף קבלני משנה, תוקן בשנת  2013,2014(**) בשנים 

  התקנת מזגן. 2015בעיקר הוצאות טלפון , בשנת  2013,2014(***) בשנים 

  (****) פרסומים בעיתון, עלות אוטובוס לסיור ועדי בתים (פעילות חד שנתית), כיבוד להרצאות.

  

מסקירת כרטיסי הנהלת החשבונות של סעיפי ההכנסה וההוצאה של נושא תרבות הדיור לא עלו 

  חריגים מהותיים. 

  

  

שנה זוהה  40ת עם בניינים משותפים בני מעל ההתמודדוממצא : למרות שנושא  - 

כאחד הסיכונים העירוניים הגבוהים, בסקר הסיכונים שערכה הביקורת על פי דרוג 

 מנכ"ל העירייה

  סניף האגודה מנהלת 

 לתרבות הדיור 
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הנהלת העירייה ומנהלי המחלקות, העירייה לא נתנה עדיפות תקציבית או עדיפות 

 אחרת לפעילות סניף האת"ד העירוני.

התקציב המוזכר בממצא בסימוכין לטבלא, הינו לפעילות שוטפת הערת המבוקר : 

שנה.         40 –ואינו כולל שיפוצים או פתרון לטיפול במבנים מסוכנים למעלה מ 

ופינוי בינוי, בשיתוף  38במסגרת שירותי את"ד ניתן לקבל ייעוץ וליוו בנושא תמ"א 

פעולה זה אפשר לשפר את חוזקם של המבנים בעיר, בכל הקשור למבנה מסוכן. הסניף 

ביחד עם מהנדס והיועץ המשפטי  מדריכים וועדי בתים ודיירים הבאים בסוגיה של 

ל את ההכרזה על מבנה מסוכן ולתקן את הליקוי, כך שבאופן מבנה מסוכן כיצד לבט

  עקיף מסייע בידי הדיירים לפתור בעיה של מבנה מסוכן.

  

ממצא : תקציב העירייה בפועל אינו מגיע למחצית מתוכנית התקציב של הסניף  - 

 המוגשת בכל שנה, דבר המגביל את פעילות הסניף בכל התחומים.

 

תקצוב פעילות הסניף, זאת על מנת להקטין את  המלצה : מומלץ לבחון את נושא - 

שנה, כפי שהתבטא בסקר הסיכונים  40הסיכון בעניין טיפול במבנים בני מעל 

 שערכה הביקורת בדרוג הנהלת העירייה ומנהלי העירייה. 

יש להפריד בין התקציב לפעילות השוטפת לבין התקציב לטיפול הערת המבוקר : 

 ת כח אדם , משאבים ושעות עבודה.במבנים מסוכנים. הכולל הקצא

  

  

  

  

 פעילות סניף האת"ד העירוני 6.1.3

  

  חברים באת"ד

בשנה לדייר, דמי החבר מועברים לאגודה ואינם הכנסה ₪  30דמי החברות לאת"ד עומדים היום על 

בידי העירייה. תשלום דמי החבר מאפשר לקבל את השירותים אותם מעניק הסניף בהתאם לפרק  

  לעיל. 6.1.1

  

 120 -(מסך של כ 40% -ירד מספר הועדים הפעילים בסניף בכ 2016ועד לשנת  2004כאמור, משנת 

כיום). לפי מנהלת הסניף מצב כלכלי קשה משפיע לרעה על אחוז החברים.  70 -לסך של כ 2004בשנת 

תושבי רבי הקומות החדשים שנבנו בעיר בשנתיים האחרונות דווקא פנו לסניף האגודה ונרשמו 

  בבניינים הותיקים). המתגוררתאוכלוסיה משפרת דיור שהיא יותר חזקה מזו זו רים בו (ככלל כחב

  

מנהלת הסניף מספקת שירותים גם לתושבים שאינם חברים באת"ד ומספקת להם יעוץ והכוונה 

  מזמנה.  40%-חלקיים, להערכתה של מנהלת הסניף טיפול בפונים אלה גוזל כ
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עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירוני, כולל מטרות ממצא : לא הוגדרה תוכנית  - 

 ואבני דרך. בניגוד לעבר הסניף אף לא נדרש לספק סיכום שנתי על פעילותו.

הערת המבוקר : הסניף שולח מדי שנה  תכנית כללית של פעילויות והתקצוב הנדרש 

 כולל לשוטף.

 

י, הכוללת המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירונ - 

יעדים, מטרות, ואבני דרך להשגתם (כגון : גידול מספר החברים, הגברת פעילות 

 בעיקר בתחום ההנדסי וכד').

  

ממצא :  מנהלת סניף האגודה בעירייה מספקת שירותים גם לתושבים שאינם חברים  - 

מפעילותה היא מול  40%-באגודה, זאת ללא כל חובה או תמורה (להערכת המנהלת כ

 שאינם חברים באגודה). תושבים

 

המלצה  : מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לגבי מתן שירותים לתושבים שאינם  - 

 חברים באגודה. 

  

ממצא : לא קיימת תוכנה מסודרת לניהול פעילות האגודה, ולא קיימת כל מערכת  - 

 דיווח להנהלת העירייה לגבי הפעילות השוטפת. 

, 2000בלת וורד לפניות התיעוד קיים משנת תגובת המבוקר : מנהלת הסניף הכינה ט

שם מתועדות כל הפניות. בימים אלה האגודה הארצית מכינה תוכנה ייעודית לסניפים, 

  עד כה טרם הושלם תהליך זה.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא.

  

  

ודית, דבר אשר ישפר המלצה : מומלץ לנהל את פעילות האגודה באמצעות תוכנה ייע - 

את שימור הידע בנושא, ויאשפר דיווחים שוטפים להנהלת העירייה וניטור פעילות 

 הסניף בזמן אמת.

  

ממצא : מנהלת הסניף העירוני לא מכירה ולא ידעה לפרש דוח סטטיסטי שהוצא  - 

מהמערכת הממוחשבת של האגודה הארצית על הסניף בערד (מספר חברים, מספר 

 דיור וכו'). משלמים, יחידות

  
תגובת המבוקר : המערכת הקיימת הארצית ישנה. הנתונים הסטטיסטיים נועדו 

בעיקר לשימוש המחוזות והסניף הארצי, עיקר הנתונים ידועים כמו מס' החברים ומס' 

  הפניות, הדוח המדובר אינו מהותי לפעילות הסניף.

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

 ת.ווהדוח אינו מובן לא ניתן לקבוע את מהותו ומהותיותו האמיתי
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המלצה : מומלץ לקיים ישיבה עם נציגי האגודה הארצית העוסקים בתוכנה ולהסדיר  - 

את הנתונים לגבי ערד, בהתאם למציאות בשטח. כן, מומלץ כי הסניף ישתמש בדוחות 

 העבודה השנתית שהומלץ שתיבנה. אלה באופן שוטף, על מנת לקיים את תוכנית 

  

ממצא : לאורך כעשור טוענים נציגי המחוז של האת"ד כי שיעור המשרה החלקי של  - 

מנהלת הסניף בערד (העובדת היחידה בסניף), לא תואם את הצרכים העירוניים 

 אותם האגודה סבורה שיש לקיים (וכן בהשוואה למספר העובדים בערים באזור). 

  

המלצה : מומלץ לבחון את הצרכים העירוניים בפועל ובהתאם לכך לקבוע את תוכנית  - 

העבודה, בהתאם לתוכנית העבודה לקבוע את כמות כח האדם ושיעורי המשרה 

 המתאימים לקיומה.  

  

ממצא : למרות שסוכמו פתרונות שונים לשיפור פעילות הסניף, ללא עלות כספית  - 

ב מספר שעות ביום, או מינוי נבחר ציבור ליו"ר לעירייה (לדוגמא : הפעלת מתנד

 הסניף העירוני לקידום ענייני האגודה), לא פעלה העירייה ליישומם.

  

המלצה : מומלץ לבחון את הסיכומים השונים שהועלו לשיפור פעילות הסניף (ללא  - 

עלות נוסת לעירייה), ולקבוע את הרלוונטיות שלהם בהתאם לתוכנית העבודה 

 ה).שהומלץ שתבנ

  

ממצא : בפועל מתקיים שיתוף מידע חלקי בלבד בנושא בעיות תחזוקת הבניינים  - 

לבין סניף  106והגינון, בין מחלקות האחזקה, ההנדסה, הגינון, התברואה ומוקד 

האגודה. בכך מאבדת העירייה אפיק תקשורת ישיר עם ועדי הבניינים ככל 

 שקיימים, דבר שיכול לקדם פתרון בעיות. 

  

מומלץ לקיים מנגנון להעברת ידע בין המחלקות השונות לבין הסניף, על  המלצה : - 

מנת לקיים אפיק תקשורת ישיר עם דרי הבניינים, ככל שעולות בעיות בנושא 

 אחזקה, גינון, תברואה וכד'. 

  
  

  

  הסדר גינון עירוני

  

  , ציטוט מתוך הדוח :2014הנושא נבחן בהרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

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

תשלום מהדיירים, אספקת שירותי גינון לבתים משותפים. בכך הבטיחו כי פני העיר גם בשכונות 
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בהן בתים משותפים (בשונה משכונות בהן בתים צמודי קרקע), תגדל צמחייה לאורך רחובות 

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

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

  

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

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

  מכלל הדיירים בבית המשותף.  50%של 

    

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

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

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

  וניתן לבטלו בכל זמן. 

  

  

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

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

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

 

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

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

 

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

 (לדוגמא תיקון צנרת ביוב). הגינון

 

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

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

  לפרשנות ואינו ברור דיו).

  

  בנושא מחלקת הגינון והסדר הגינון העירוני.  2014סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  

לגבי הסדר הגינון המתואר מעלה, עולה כי עיריית ערד יודעת  2014מתוך האמור בדוח המבקר לשנת 

לבנות ולבצע הסדרים מול נציגי ועדים משותפים מהבחינה המשפטית ומבחינת הביצוע. הבעיות הן 

  תר מבחינת הקשר הישיר עם נציגויות הבניינים. יו

  



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

173 

 

מחלקת הגינון העירונית מתקשה לפעול ישירות מול דיירי הבתים המשותפים הנמצאים בהסדר 

גינון. פניות הדיירים מעמיסות על פעילות המחלקה, והפתרונות לא מתקבלים תמיד בהבנה על ידי 

  הדיירים.

  

יפול בדיירים בנושא לסניף האגודה, דבר בו מתמחה העירייה לא השכילה להעביר את נושא הט

  האגודה. 

  

ממצא : למרות שנראות וטיפוח סביבת המגורים היא חלק ממטרות האגודה לתרבות  - 

הדיור, ולמרות שמנהלת סניף האת"ד בעירייה מתמחה בעבודה מול נציגי ודיירי 

בנושא  הבתים המשותפים בנושאים שונים, סניף האת"ד לא פועל מול הדיירים

הסדר הגינון העירוני, מחלקת הגינון שנדרשת לעמוד מול הדיירים מתקשה לפעול 

 מולם על מנת להגיע לפתרונות, והעיסוק בנושא יוצרת עומס על המחלקה.

 תגובת המבוקר : את"ד מעמידה לרשות חבריה ייעוץ חינמי בעניין גינון .

 רת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סות

 

המלצה : מומלץ להגדיר כי סניף האת"ד העירוני יעסוק בפניות דיירים גם בנושא  - 

הסדר הגינון, וככל הנדרש יקיים גישור ויבנה הסכמות בין דיירי הבניין, דבר שהוא 

  אחד מתחומי ההתמחות של הסניף. 

  

  

  

 מרכז לגישור 

  

עירונית, נפתח מרכז גישור, המרכז במסגרת המחלקה לשירותים חברתיים ה 2012במהלך שנת 

מתמקד בעבודה עם הקהילה ומסייע בגישור באופן פרטי, קבוצתי וקהילתי ובכלל זה גם סכסוכי 

  שכנים.

הערת המבוקר : את"ד מקיים מרכז גישור ופועל בעירייה בהצלחה במשך עשורים עוד לפני המרכז 

פנים אליו סכסוכים שאינם קשורים לרכוש גישור שמוזכר. מרכז גישור זה שותף עפ"י הצורך וכן מו

  המשותף.

  

מנהלת סניף את"ד העירוני שותפה בועדת ההיגוי של המרכז מהקמתו, ובמקרים שונים של 

  סכסוכים בין דיירים מוזמנת המנהלת לישיבה, על מנת לגבש דרכי עבודה משותפות.
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 – 2מטרת ביקורת מספר        6.2

האגודה עם בעיות של  בחינת התמודדות העירייה וסניף

  שנה. 40בניינים משותפים בני מעל 

  

 כללי 6.2.1

  

) בעירייה, 2016כאמור, במסגרת סקר הסיכונים שערכה הביקורת בשנים האחרונות (כולל שנת 

  מוקם הסיכון במסגרת סניף האת"ד העירוני בין עשרת הסיכונים המהותיים ביותר לעיר ולעירייה. 

יכולת להתמודד עם בעיות רוחביות של בתים משותפים בני הגדרת הסיכון על פי הסקר : אי 

  שנה.  40-למעלה מ

  

לאחר תכנון מובנה, השכונות הראשונות נבנו בבניה רוויה והותאמו  1962העיר ערד הוקמה בשנת 

לאקלים המדברי, לאורך השנים נבנו שכונות בבניה צמודת קרקע. השכונות הוותיקות בבניה רוויה 

  שנה, דבר המתבטא בבלאי של התשתיות והמבנים. 40הן כבר בנות מעל 

  

בנושא מחלקת האחזקה  2014נושא התשתיות העירוניות נבחן במסגרת דוח מבקר העירייה לשנת 

והתשתיות. התשתיות הפרטיות והמרחבים המשותפים הפרטיים של הבנייה הרוויה הם נושא פרק 

  זה.

  

 

 פרויקטים של שיפוץ בתים משותפים 6.2.2

  

  ותשיקום שכונ

  מתוך אתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון :

  

  שיקום שכונות חוזר, השכונה שלנו היא הקהילה שלנו.

  

פרויקט שיקום שכונות המתחדש של משרד הבינוי והשיכון הוא ההזדמנות שלנו לבנות קהילה 

  חזקה.

 משפרים את תנאי הדיור.  . 1

  יצירת מרחב ציבורי נגיש ונעים, שיפוץ וחידוש שטחי ציבור, חיזוק מבנים וחידוש חזיתות. 

שיפור תנאי הדיור ייעשה בשיתוף עם הנהגת השכונה ובהתאם לדרך שבה תושבי השכונה 

 בוחרים לראות את שכונתם המתחדשת.

 בונים מנהיגות שכונתית. . 2
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רי השכונה, לצד מנהיגות בוגרת הפרויקט יעודד יזמות ומעורבות קהילתית של צעי

שתשתתף בקבלת ההחלטות על ענייני השכונה. תוביל תהליכים בשכונה ותחזק את 

 הקהילה מבפנים.

 יוצרים פעילות קהילתית לילדים ונוער. . 3

 הפרויקט מתמקד בחיזוק דור העתיד של השכונה.

  

  העיר ערד אמורה להיכלל בפעימה השנייה של הפרויקט.

  

כי סניף  נראהמעלה,  6.1.1מתוך פרסום זה ומתוך מטרות האגודה לתרבות הדיור כמורט בסעיף 

האת"ד העירוני יכול לתרום רבות לגבי ההחלטה איפה הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה של שיקום 

  שכונות. זאת מהכירות את השטח ואת האנשים הפועלים במסגרת ועדי הבתים.

  

  

ר לפני מספר חודשים, בסיור יחד עם הנהלת העירייה הוגדר כי שכונת בביקור של שר השיכון בעי

הפאטיו בערד תבחר כשכונה לטיפול במסגרת פרויקט שיקום שכונות. בהתאם לכך יצא פרסום 

לעיתונות המקומית. בפועל, מנהלת סניף האת"ד העירוני לא שותפה כלל בהחלטה לגבי זהות 

  השכונה המועמדת לשיקום שכונות. 

  

ממצא : למרות שלמנהלת סניף האת"ד יש את מירב הנתונים וידע המקצועי לגבי  - 

גבוה יותר, הנהלת  מוצלח הבניינים בהם הסיכוי לקיים פרויקט שיקום שכונות

 העירייה לא התייעצה איתה כלל בבחירת המתחם לפרויקט. 

 

המלצה : מומלץ לשתף את מנהלת סניף האת"ד בכל הנושאים הקשורים לשיקום  - 

השכונות, גם בשלבי ההחלטה על המיקום בעל הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה וגם 

  בשלבי הפרויקט עצמו בהתנהלות מול התושבים הפעילים.

  

  

  

  

  פרויקטים אחרים של שיפוץ

  

לאורך השנים למרות הזדמנויות שונות, לא פעלה העירייה לקידום נושא שיפוצים לפחות בשלושה 

  רת : מקרים שנבחנו על ידי הביקו

מבנים בתחומי העיר, גם  4יועד תקציב על ידי האגודה לתרבות הדיור לשיפוץ  2010בשנת  . 1

במקרה זה הנהלת העירייה לא נועצה במנהלת סניף האת"ד העירוני (למיטב ידיעתה של 

 מנהלת סניף האת"ד הפרויקט לא יצא אל הפועל).
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במקרה זה הנהלת העירייה  יועד תקציב לשיפוץ מקלטים בבתים משותפים, גם 2013בשנת  . 2

לא נועצה במנהלת סניף האת"ד העירוני (למיטב ידיעתה של מנהלת סניף האת"ד הפרויקט 

 לא יצא אל הפועל).

  

 

הועברה לעירייה פנייה מלשכת מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור בנושא : הקמת  2016בשנת  . 3

 קרן מימון ביניים לשיפוץ הבתים המשותפים.

יה על מנת שלא להיות תלויים רק במענקי שיפוצים, להקים תב"ר האגודה המליצה לעירי

  שישמש כקרן למימון ביניים.

מטרת הקרן לסייע לדיירים לשפץ את הבית בו הם מתגוררים, על פי קריטריונים שקובעת 

הרשות, בדרך כלל באופן של מתן הלוואות/מענקים ללא ריבית והצמדה ובפריסת 

  תשלומים חודשיים נוחים.

  נוהל מימון ביניים שמופעל בהצלחה ברשויות ברחבי הארץ. צורף

העירייה לא נקטה כל יוזמה לקידום הנושא, ומנהלת סניף האת"ד לא גם במקרה זה 

  שותפה ברוב הישיבות בנושא ככל שאלה התקיימו. 

  

ממצא : למרות קיום מספר יוזמות לאורך השנים של משרדי ממשלה בנושא שיפוץ  - 

מבנים, העירייה לא פעלה למימוש המיזמים, ומנהלת סניף האת"ד העירוני לא 

 שותפה ברוב הישיבות בנושאים אלה, ככל שהתקיימו. 

 

 המלצה : מומלץ לבחון את היוזמות השונות בנושא שיפוץ מבנים משותפים, על מנת - 

, עידוד שיפוץ מבנים ישנים יקטין את הסיכון בהתמודדות לבדוק היתכנות עירונית

  שנה ומעלה.   40העירייה והתושבים עם הבעיות של תשתיות ומבנים בני 

  

  

  

  

 38תמ"א  –הערכות לרעידות אדמה  6.2.3

  

הסיכון ואופן התמודדות העירייה בנושא רעידות אדמה נבחן לעומק בדוח מבקר העירייה לשנת 

  בנושא מחלקת הביטחון.  2015

בנושא מחלקת הביטחון והיערכות להתמודדות  2015להלן ציטוט מתוך דוח מבקר העירייה לשנת 

  עם רעידות אדמה. 

  

 תרחיש רעידת אדמה בערד
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  : 2011סיכום מצב העיר לפי מסמך של רשות החירום הלאומית מפברואר 

להתרחשות רעידות אדמה בישראל, ובסמוך העיר ערד שוכנת בסמוך לאחד המוקדים העיקריים 

  לבקע ים המלח.

הנחת היסוד עליה צריך להתבסס היא שבתרחיש רעידת אדמה הרסנית במדינת ישראל, לאור 

מיקומה המרוחק של העיר ממכרז המדינה וכמות התושבים בה, סיוע משמעותי לא יגיע לעיר 

  לפחות מספר ימים. 

י ומענה ראשוני עצמאי, לפחות בשתי היממות הראשונות מכאן תידרש הערכות למתן מענה מייד

  שאחרי רעידת האדמה.

  

ממצא : על פי תרחיש רעידת אדמה של רח"ל, רעידת אדמה בתחומי העיר ערד צפויה  - 

להיות הרסנית, לאור מיקומה של ערד בתרחיש של רעידת אדמה ארצית תאלץ 

 העירייה לספק מענה ראשוני בכוחות עצמה לכל הפחות במשך יומיים. 

 

ת לתרחיש קיצון המלצה : מומלץ להיערך לתרחיש רעידת האדמה באופן מעשי, מוכנו - 

  זה תאפשר לעירייה להיות ערוכה לרוב התרחישים האחרים. 

  

  

  הערכות העירייה לתרחיש רעידת אדמה

  

לאור מיקומה של ערד והצפי לתרחיש רעידת אדמה עסקו בעירייה בנושא הערכות לרעידת אדמה 

  לאורך השנים. 

י עיריית ערד היא בעלת עניין הוצא נייר עמדה בנושא חיזוק מבנים מתוך הבנה כ 2005עוד בשנת 

ביישום פתרון לחיזוק בתים כנגד רעידות אדמה מאחר והיא שייכת ליישובים שבמקרה רעידת 

  אדמה קשה צפוי בה נזק נרחב.

בנייר העמדה הוצעו מספר פתרונות לאור הקושי בארגון ועדי הבתים וקשיי המימון של חיזוק 

  המבנים, אך בפועל לא התקדם דבר.

  

 (מתוך אתר משרד הפנים) 38תמ"א 

ביום  תוקף קיבלה ,אדמה רעידת בפני קיימים מבנים לחיזוק ארצית מתאר היא תכנית 38תמ"א 

18.5.2005.  

 החיזוק ביצוע את קיימים, ומעודדת מבנים חיזוק לביצוע בניה היתרי מתן מאפשרת א"התמ

.ומבנה מבנה בכל הקיימות למגבלות בהתאם ,החיזוק ביצוע את לאפשר במטרה ,מגוונים בכלים

   

 רעידות מפני קיימים מבנים חיזוק ולתמרץ לאפשר שמטרתו כולל ארצי תכנוני כלי היא 38 א"תמ

 הוכרו א"התמ של והאישור העריכה בהליכי. החופשי השוק פעילות על מבוסס שיישומו ,אדמה
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 ארצי פתרון לתת מנת ועל לכך בהתאם  .המבנים חיזוק לבעיית כולל פתרון ארצי במתן מגבלותיה

 משרד בניהם ,נוספים ממשלתיים שחקנים בתחום פועלים ,המבנים חיזוק לאתגר יותר מלא

  .במשרד הביטחון אדמה לרעידות להיערכות והוועדה הבינוי

  

, סביר כי הבעיה היא חוסר כדאיות 38בעיריית ערד לא התממשו פרויקטים בהתאם לתמ"א 

  .38צדיקים כניסה של יזם לפרויקט תמ"א כלכלית, מחירי הדירות בערד לא מ

  

ממצא : העירייה לא מנהלת את הסיכון לקריסת מבנים בתרחיש רעידת אדמה. העיר  - 

ערד נמצאת באזור סיכון לרעידת אדמה חזקה, בתחומי העיר מבנים רבים (כולל מבני 

מגורים, מוסדות חינוך ואחרים) אשר צפויים שלא לשרוד תרחיש של רעידת אדמה, 

במבחן התוצאה שום מבנה בתחומי העיר לא טופל על מנת לשפר את שרידותו 

 בתרחיש רעידת אדמה.

 

   המלצה : מומלץ לקבוע מדיניות ולנסות לנהל את הסיכון כמידת האפשר. -

  

  .2015סוף ציטוט מדוח המבקר לשנת 

  

  

  

ניות פעולה לשכת התכנון המחוזית, לקדם תוכ –ככלל נדרשו כל הרשויות על ידי משרד הפנים 

  .38תמ"א  –להגברת יישומה של תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה 

  העוסק בנושא.  4/2008זאת בהתאם לחוזר מנכ"ל 

  ככל שהעירייה פעלה להכנת תוכנית כאמור, מנהלת סניף האת"ד לא מודעת לה. 

  

בערד  38תמ"א  ממצא : לאור חוסר ההיתכנות הכלכלית יזמים להפעיל את תוכנית - 

מחירי הדירות הנמוכים, ואי מחסור בשטחים לבנייה), לא פעלה העירייה (לאור 

לעניין את נציגי הבתים באפשרות לחיזוק המבנים בעצמם, מנהלת סניף האת"ד 

העירוני לא שותפה ברוב הדיונים בנושא, בכך לא נוצל אמצעי תקשורת ישיר מול 

 דעות הדיירים לסכנה. הנציגים והתושבים ולו לשם הגברת מו

 

המלצה : מומלץ ליזום הפצת ידע בנושא מוכנות לרעידות אדמה באמצעות סניף  - 

 .38האת"ד לנציגי הדיירים.   כולל נושא חיזוק המבנים על פי תמ"א 
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 אספקת גז טבעי למבנים בבניה רוויה 6.2.4

  

ייחוד נוסף של העיר ערד הוא קיום צינורות גז תת קרקעיים לשימוש התושבים (ערד ממוקמת 

  בקרבת מאגר גז ותוכננה להשתמש במאגר עם הקמתה בשנות השישים). 

  

רוב בתי השכונות בבניה רוויה ניזונים מהגז הטבעי לצורך בישול וחימום, מבחינת כמות 

  זרימת הגז.תושבים, מדובר באלפים רבים התלויים ב

  

הודיעה החברה המתפעלת את מערך הגז העירוני לעירייה, כי קיים חשש  2015במהלך שנת 

להפסקת אספקת הגז הטבעי לתושבי ערד. העירייה לא קידמה כל תוכנית פעולה למקרה בו 

  תופסק הזרמת הגז לאלפי תושבי העיר, מנהלת סניף האת"ד לא עודכנה כלל בנושא.

  

האת"ד לא עודכנה בסיכון של הפסקת אספקת הגז הטבעי  ממצא : מנהלת סניף - 

לתושבי ערד, מכאן לא יכלה לספק לתושבים כל הצעה לפתרון באם הסיכון היה 

 מתקיים.

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית פעולה במקרה של הפסקת אספקת הגז הטבעי  - 

  . לשכונות בבנייה רוויה, גם למקרה בו יפגעו הצינורות בתרחיש רעידת אדמה

  

  

 סלון הבטון של ערד 6.2.5

 

לאחרונה הגישה העירייה מענה לקול קורא לסיוע טיפוח סביבתי בשכונות טעונות פיתוח, התקצוב 

לקול הקורא וניהולו הוא באמצעות המשרד להגנת הסביבה. במקרה זה שותפה מנהלת סניף 

  האת"ד העירוני בישיבות בנושא. 

  

לסיוע בעידוד טיפוח סביבתי בשכונות "טעונות  הפרויקט המוגש למימון, במסגרת "קול קורא"

טיפוח"  דן בשיקום רובע "אבישור" בערד, אחד מהרובעים (השכונות) הראשונים שהוקמו בערד 

בסוף שנות השישים בבנייה אדריכלית  התואמת את הסביבה המדברית בה נטעה העיר ערד את 

  שורשיה.

  

רגטית בבניינים של העירייה (על ידי הצבת הרעיון מאחורי הפרויקט הוא תקצוב התייעלות אנ

פאנלים סולאריים שייצרו חשמל), הסכומים שיחסכו באמצעות האנרגיה הירוקה ישמשו לשיפוץ 

  המרחבים הפרטיים המשותפים בשכונה (חדרי מדרגות, גינות הבתים וכד'). 
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-במהלך שנות ההוקמו ש הוותיקות,מנה עם שכונותיה נאבישור שוכן בלב העיר והמגורים רובע 

, ואדריכל הנוף צבי דקל. הרובע בנוי לרוב מבנייני על ידי האדריכלים דוד בסט ואדם אייל 60

 תנאיםלבמהלך תכנון הרובע הושקעה מחשבה רבה לצרכי פתרון "רכבת" בני ארבע קומות. 

ות סביבתיים, וכפועל יוצא מכך, טיפולוגיית הבינוי ברובע כוללת גם חצרות סגורוה המדבריים

מגנות מפני הרוחות המדבריות החזקות האופייניות למקום לאורך כל ימות השנה. החצר ה

מפני קרני השמש במהלך שעות  םדייריהעל  ה, המקלעצמיתהסגורה למעשה יוצרת גם הצללה 

עבודתו הייחודית של צבי דקל לתכנון נוף השכונה תוך כדי ניצול חכם  .ם המדברי החםהיו

קיבל  1973טות הבינוי, תנאי האקלים ואופי האוכלוסייה, הובילה לכך שבשנת ופונקציונאלי של שי

מאמרים רבים נכתבו אודות האדריכלות  .על עבודתו את פרס קרוון לאדריכלות גנים ונוף

  הייחודית של השכונה.

  

הגינות בשכונה. שתוכננו מבטון חשוף  "גינות אקלימיות"עשר  גולת הכותרת של יצירתו הינה

והן מוקפות חומת בטון נמוכה עם בסיסיות (עיגול, קו ומשולש) מאופיינות בצורות גאומטריות 

הן שייכות לבניינים שמסביבן. הגינות נמצאות כיום במצב שפ"פ, ו – חורי הצצה. סטטוס הקרקע

עם חלק מהגינות אינן חלק מהסדרי הגינון תחזוקתי ירוד, אינן שמישות, מוזנחות ומלוכלכות. 

   העירייה ואינם משתמשים בשירותי גינון פרטיים.

  

העירייה רואה  בקול הקורא שלפנינו הזדמנות נדירה לטיפול עומק בגינות ובמרחבים הפרטיים 

  קהילתי נדיר.-בשכונה, על מנת להשמיש לציבור בארץ כולה ולתושבי ערד בפרט אוצר אדריכלי

  

ד האם ערד תכלל במסגרת הקול הקורא, לתאריך סיום הביקורת טרם התקבלה החלטת המשר

בכל מקרה השיפוצים המדוברים הם בגדר טיפוח בלבד ולא פותרים בעיות של תשתיות ומוכנות 

  לרעידת אדמה. 
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 תמצית מנהלים 7

 

שנה, הוגדר כאחד מעשרת הסיכונים  40הסיכון של התמודדות עם מבנים ותשתיות בני מעל 

עזיבת שערכה הביקורת. לאור מגמות שינוי האוכלוסייה בעיר (הגבוהים ביותר בסקר הסיכונים 

כניסת אוכלוסיה חלשה), פוחתת המעורבות הקהילתית ואפשרויות המימון של אוכלוסיה חזקה ו

  הדיירים.

  

לאורך השנים העירייה לא תעדפה את הנושא דבר המתבטא הן בתקצוב סניף האת"ד העירוני, והן 

ת של משרדי הממשלה. הקול הקורא האחרון בנושא "סלון בטון", ניצול יוזמות שונואי מבחינת 

  מהווה טיפול קוסמטי בלבד ואינו נותן פתרון שורש למצב המבנים. 

  

הסיכון הגבוה של התרחשות רעידת אדמה והנזקים הצפויים ממנה בעיר, מחייבים לתת את הדעת 

רכזי לא יתקצב את הנושא, על חיזוק המבנים כנגד רעידות אדמה, זאת כאשר נראה שהממשל המ

  אינו רלוונטי בפריפריה בכלל ובעיר ערד בפרט. 38ונראה כי תמ"א 

  

לדעת הביקורת על העירייה לפעול להקטנת הסיכון, תוך בחינה והחלטה על מקומו של סניף האת"ד 

  בפעולות שיוגדרו להקטנת הסיכון בנושא. 

  

  לעיל :  5 להלן המלצות הביקורת לעיקרי הממצאים המופעים בפרק

  

  בחינת התנהלות שוטפת של סניף האגודה לתרבות הדיור בעירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

המלצה : מומלץ לפעול להגדלת כמות הנציגויות של ועדי הבתים הרשומים באופן רשמי  -

 ומשלמים דמי חבר, בהם מטפל הסניף העירוני של האגודה לתרבות הדיור.

  

המלצה : מומלץ לבחון את נושא תקצוב פעילות הסניף, זאת על מנת להקטין את הסיכון  -

שנה, כפי שהתבטא בסקר הסיכונים שערכה הביקורת  40בעניין טיפול במבנים בני מעל 

 בדרוג הנהלת העירייה ומנהלי העירייה. 

 

יעדים,  המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה מסודרת לסניף האת"ד העירוני, הכוללת -

מטרות, ואבני דרך להשגתם (כגון : גידול מספר החברים, הגברת פעילות בעיקר בתחום 

 ההנדסי וכד').

  

המלצה  : מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לגבי מתן שירותים לתושבים שאינם חברים  -

 באגודה. 
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את  המלצה : מומלץ לנהל את פעילות האגודה באמצעות תוכנה ייעודית, דבר אשר ישפר -

שימור הידע בנושא, ויאשפר דיווחים שוטפים להנהלת העירייה וניטור פעילות הסניף 

 בזמן אמת.

 

המלצה : מומלץ לבחון את הצרכים העירוניים בפועל ובהתאם לכך לקבוע את תוכנית  -

העבודה, בהתאם לתוכנית העבודה לקבוע את כמות כח האדם ושיעורי המשרה 

 המתאימים לקיומה.  

  

מומלץ לקיים מנגנון להעברת ידע בין המחלקות השונות לבין הסניף, על מנת המלצה :  -

לקיים אפיק תקשורת ישיר עם דרי הבניינים, ככל שעולות בעיות בנושא אחזקה, גינון, 

 תברואה וכד'. 

  

המלצה : מומלץ להגדיר כי סניף האת"ד העירוני יעסוק בפניות דיירים גם בנושא הסדר  -

יקיים גישור ויבנה הסכמות בין דיירי הבניין, דבר שהוא אחד מתחומי הגינון, וככל הנדרש 

 ההתמחות של הסניף. 

  

בחינת התמודדות העירייה וסניף האגודה עם בעיות של בניינים משותפים  – 2מטרת ביקורת מספר 

  שנה. 40בני מעל 

  

המלצה : מומלץ לשתף את מנהלת סניף האת"ד בכל הנושאים הקשורים לשיקום  - 

השכונות, גם בשלבי ההחלטה על המיקום בעל הסיכוי הגבוה ביותר להצלחה וגם בשלבי 

 הפרויקט עצמו בהתנהלות מול התושבים הפעילים.

 

המלצה : מומלץ לבחון את היוזמות השונות בנושא שיפוץ מבנים משותפים, על מנת לבדוק  - 

תמודדות העירייה היתכנות עירונית, עידוד שיפוץ מבנים ישנים יקטין את הסיכון בה

 שנה ומעלה.   40והתושבים עם הבעיות של תשתיות ומבנים בני 

 

המלצה : מומלץ ליזום הפצת ידע בנושא מוכנות לרעידות אדמה באמצעות סניף האת"ד  - 

 .38לנציגי הדיירים.   כולל נושא חיזוק המבנים על פי תמ"א 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית פעולה במקרה של הפסקת אספקת הגז הטבעי לשכונות  - 

  בבנייה רוויה, גם למקרה בו יפגעו הצינורות בתרחיש רעידת אדמה. 
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  סקר הבטחת איכות –פרק ו 
  לפעילות הביקורת בעיריית ערד

 .IIA-ה לבהתבסס על תקני הביקורת הבינלאומיים ש
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189  

  עיקר ההמלצות שעלו מהסקר. 3

  

190-191  
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193-194  
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 רקע –כללי  .1

  

  הפנימיים בישראללשכת המבקרים  –כללי  1.1

  

  לדוח זה. ט'בפרק  מפורטיםהמקור הרעיוני והחוקי לעבודת מבקר העירייה 

במקביל לחקיקה בנושא מבקר העירייה, קיימים איגודים מקצועיים של מבקרים פנימיים אשר 

  . ופן ההתנהלות הראוי והמקצועי של מבקרים פנימייםיוצקים תוכן לא

התקנים המקצועיים של האיגודים המקצועיים השונים לא חלים על מבקרי העיריות ואינם 

מחייבים אותם. למרות זאת בחרתי לקיים סקר הבטחת איכות חיצוני למערך הביקורת בעירייה, 

וזאת על מנת לשפר את התנהלות מערך הביקורת  IIA -בהתאם לתקנים הבינלאומיים של איגוד ה

  ת עבודת מבקר העירייה בפרט.בעירייה בכלל וא

  

  מתוך אתר האינטרנט של איגוד המבקרים הפנימיים בישראל :

) הינה הגוף המקצועי העליון הקובע את כללי המקצוע IIAלשכת המבקרים הפנימיים העולמית (

ההכשרה והלימוד של מקצוע הביקורת הפנימית  ), מרכז את תוכנית1941משך עשרות שנים (משנת 

ואת התכנים המקצועיים הקשורים במקצוע זה ומעניק את תעודות ההסמכה לעוסקים במקצוע 

  הביקורת הפנימית בישראל וברחבי העולם.

והוא בלבד  IIA-איגוד מבקרים פנימיים בישראל הוא הגוף היחיד והבלעדי בישראל המוכר על ידי ה

 180 -אלף חברים ב 190-בישראל. לשכת המבקרים הפנימיים העולמית, המונה כנציגו המוסמך 

מדינות, היא הגוף המוביל בתחום זה בעולם כולו ופועלת באמצעות לשכות מבקרים פנימיים ברחבי 

אחראית על מסגרת הנהלים המקצועיים הבינלאומית המכילה את הסטנדרטים  IIA-העולם. ה

יים של הביקורת הפנימית והנחיות בינלאומיות אחרות, וכן מציעה הבינלאומיים לנהלים המקצוע

  תוכניות הסמכה בינלאומיות.

האיגוד מאגד את החברים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל ומטרתו לקדם את העיסוק במקצוע 

מקצועית לכל העוסקים במקצוע. כמו כן, האיגוד פועל -הביקורת הפנימית ולהוות מסגרת ארגונית

ת ושיפור הידע המקצועי וההכשרה של המבקרים הפנימיים, פועל להכשרה מקצועית להגבר

והעלאת הרמה המקצועית של מבקרים פנימיים כמקובל בעולם הרחב, פועל להסמכת מבקרים 

, מקדם חקיקה הנוגעת לביקורת פנימית, בוחן וקובע תקנים ונהלים בנושאי IIA-פנימיים מטעם ה

  .ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית-ום התקנים המוצאים עלביקורת פנימית ופועל לקי
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  תקנים מקצועיים בינלאומיים –כללי  1.2

  

  

 לתקנים מבוא

 ,במטרתם שונים ארגונים עבור מגוונת ומשפטיות תרבותיות בסביבות מתבצעת הפנימית הביקורת

 עלולה זו ששונות בעוד .לו מחוצה או הארגון משורות אנשים י"וע, ובמבנם במורכבותם ,בגודל

 הבינלאומיים המקצועיים בתקנים עמידה ,סביבה בכל הפנימית הביקורת פרקטיקת על להשפיע

 עמידה לצורך חיונית נה") היהתקנים" – הלן(ל IIAהעולמית  הפנימיים המבקרים לשכת של

 .הפנימית הביקורת ובפעילות המבקרים באחריות

 

  

 התקנים מטרות

  .המקצועיים הכללים מסגרת של החובה בדרישות בעמידה לסייע . 1

 .ערך מוסיפי פנימית ביקורת שירותי של רחב היקף ולקידום לביצוע מסגרת לספק . 2

 .הפנימית הביקורת ביצועי להערכת בסיס ייסדל .3

 .משופרים ארגוניים ותהליכים פעולות לטפח . 4

 

 :מ המורכבים עקרונות מבוססות חובה דרישות מערכת הינם התקנים

 של ולהערכה פנימית ביקורת של מקצועית לפרקטיקה ליבה דרישות על הצהרות -

 .הפרט וברמת הארגונית ברמה ,הבינלאומי במישור ישימות , אשרהביצוע אפקטיביות

 .בתקנים התפישות את או המושגים את המבהירים ביאורים -

 

 המקצועיים הכללים מסגרת של החובה מרכיבי כל את מקיפים ,האתי הקוד עם יחד ,התקנים

 מסגרת של החובה מרכיבי בכל עמידה ממחישה ובתקנים האתי בקוד עמידה ,לכןהבינלאומיים 

 .הבינלאומיים המקצועיים הכללים

בלתי מותנית, ובמילה  הדריש לציין כדי "חובה" ו" אחייב" במילים בתקנים שימוש נעשה ,בנוסף

 המצדיקים מקצועיים ושיקולים נסיבות קיימות אם אלא - בתקנים לעמוד מצופה בה"ראוי" 

  .מהתקנים סטייה
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  תקנים הרלוונטיים להבטחת וסקר איכות הביקורת 1.3

  

    :עיקריים סוגים שני כוללים התקנים

  

 .תכונות תקני . 1

   .פנימית ביקורת ומארגונים המבצעים מיחידים הנדרשות ,בתכונות עוסקים תכונות תקני

  

 . ביצוע תקני . 2

 שבהשוואה ,איכות קריטריון ומספקים הפנימית הביקורת אופי את מתארים ביצוע תקני

 תקפים ביצוע ותקני תכונות תקני .המסופקים השירותים ביצועי את למדוד ניתן אליו

 .הפנימית הביקורת שירותי לכל

  

 איכות והבטחת שיפור תוכנית - 1300תקן מספר 

 כל את המקיפה ,ושיפור איכות להבטחת תוכנית ולקיים לפתח חייב הראשי הפנימי המבקר

 .הפנימית הביקורת פעילות של ההיבטים

  

 ביאור

 הפנימית פעילות הביקורת התאמת של הערכה לאפשר כדי מעוצבת ושיפור איכות להבטחת תוכנית

 אומדת גם התוכנית .האתי הקוד את יישמו פנימיים מבקרים האם הערכה לאפשר וכדילתקנים, 

 המבקר .לשיפור הזדמנויות ומזהה הפנימית הביקורת פעילות של והאפקטיביות היעילות את

  .ושיפור איכות להבטחת לתוכנית באשר הדירקטוריון מצד פיקוח לעודד צריך הראשי הפנימי

  

  

 ושיפור איכות להבטחת התוכנית דרישות - 1310תקן מספר 

  .חיצוניות הערכות והן פנימיות הערכות הן לכלול חייבת ושיפור איכות להבטחת התוכנית

  

  

 פנימיות הערכות - 1311תקן מספר 

 :לכלול חייבות פנימיות הערכות

 הפנימית. הביקורת פעילות ביצוע של מתמשך ניטור -

 שהינם הארגון מתוך אחרים גורמים י"ע שבוצעו הערכות או תקופתיות עצמיות הערכות -

 .פנימית ביקורת בפרקטיקות מספק ידע בעלי
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 ביאור

 הביקורת פעילות של ובמדידה בסקירה, היומיומי בפיקוח אינטגרלי חלק הוא מתמשך ניטור

 הפנימית, הביקורת פעילות לניהול השגרתיים ובפרקטיקה בנהלים משולב מתמשך ניטור. הפנימית

 האתי בקוד העמידה הערכת לצורך להכרחיים הנחשבים ,ובמידע בכלים בתהליכים, שימוש תוך

 .ובתקנים

 .ובתקנים האתי בקוד עמידה להעריך כדי מבוצעות תקופתיות הערכות

  

 חיצוניות הערכות - 1312תקן מספר 

 ,ים/מוסמך ים/מעריך ידי-על שנים לחמש אחת לפחות להיערך חייבות חיצוניות איכות הערכות

   .לארגון מחוץ ים/תלוי בלתי

 ביאור

 עצמית באמצעות הערכה או מלאה חיצונית הערכה באמצעות להתבצע יכולות חיצוניות הערכות

חייב להסיק לגבי עמידה בקוד האתי  החיצוני המעריך .תלוי בלתי חיצוני גורם י"ע תוקף שמקבלת

 .אסטרטגיות או הערות תפעוליות לכלול גם יכולה החיצונית ההערכה ובתקנים,

  

 :תחומים בשני מוכחת יכולת בעלי מיחידים מורכב מוסמך הערכה צוות או מעריך

יכולה  זו יכולת החיצוני. ההערכה ובתהליך הפנימית הביקורת מקצוע של בפרקטיקה . 1

 מקצועי מושג ניסיון  תיאורטי. ולימוד מקצועי ניסיון של תמהיל באמצעות מופגנת להיות

 ,וסוגיות טכניות ,תעשיות או מגזרים ,מורכבות ,גודל בעלי בארגונים עבודה באמצעות

 פחות מניסיון מקצועי יותר רב ערך בעל והינו ,האיכות לסקירת שכפוף לארגון הדומים

  .רלבנטי

 או נתפש, ממשי עניינים ניגוד היעדר משמעותם תלויים בלתי מעריכים צוות או מעריך . 2

 יחידת הביקורת משתייכת אליו הארגון, בשליטת הימצאות או השתייכות והיעדר

   .הפנימית

  

  

  

 והשיפור האיכות הבטחת תוכנית על דיווח - 1320תקן מספר 

 להבטחת התוכנית תוצאות על ולדירקטוריון הבכירה להנהלה לדווח חייב הראשי הפנימי המבקר

 :יכלול הגילוי .ושיפור איכות

 .והחיצוניות הפנימיות ההערכות של והתדירות ההיקף -

 .אפשרי עניינים ניגוד לרבות ,המעריכים צוות או ים/המעריך של התלות ואי הכשירות -

 .המעריכים מסקנות -
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 .לתיקון תוכניות -

 

 ביאור

 באמצעות נקבעים ,ושיפור איכות להבטחת התוכנית תוצאות דיווח של והתדירות התוכן הצורה,

 ושל הפנימית הביקורת יחידת באחריות של ובהתחשב והדירקטוריון, הבכירה ההנהלה עם דיונים

 בקוד עמידה להפגין כדי .הפנימית הביקורת האמנה של בכתב שנקבע כפי הראשי, הפנימי המבקר

 התקופתית הפנימית וההערכה החיצונית ההערכה של התוצאות ,המקצועיים ובתקנים האתי

 את כוללות התוצאות לשנה. אחת לפחות ידווחו המתמשך הניטור השלמתן, ותוצאות עם ידווחו

  .ובתקנים המקצועיים האתי בקוד העמידה למידת בהתייחס ההערכה, צוות או הערכת המעריך

  

  

  

  

 למקצוע הבינלאומיים המקצועיים לתקנים בהתאם נערך" –שפט במ שימוש - 1321תקן מספר 

  ."הפנימית הביקורת

 הפנימית הביקורת למקצוע הבינלאומיים המקצועיים בתקנים עומדת הפנימית שהביקורת ציון

 .ושיפור איכות להבטחת התוכנית בתוצאות נתמך הוא אם רק ,נאות הינו

  

 ביאור

 תוצאות בהתאם משיגה היא כאשר ובתקנים האתי בקוד עומדת הפנימית הביקורת יחידת

 הפנימיות תוצאות ההערכות את כוללות ושיפור איכות להבטחת התוכנית תוצאות בהם. למתואר

 ליחידות .הפנימיות של ההערכות תוצאות יהיו הפנימית הביקורת פעילויות לכל והחיצוניות.

  .החיצוניות ההערכות את תוצאות גם יהיו שנים 5 לפחות שקיימות פנימית ביקורת
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 הבטחת איכות לפעילות הביקורת בעירייה ר סק .2

  

  

  

בוצע סקר הבטחת איכות על פעילות הביקורת בעירייה ועמידתה בתקני הביקורת  2016במהלך שנת 

), תוך השינויים המתחייבים על פי החקיקה IIAהבינלאומיים של איגוד המבקרים הפנימיים (

  בישראל. 

  

במסגרת הסקר ננקטו תהליכים שונים לרבות, עיון במסמכים רלוונטיים, הפצת שאלונים ועריכת 

  ראיונות עם בעלי תפקידים מרכזיים. 

  

  

ומבקר העירייה רשאי לציין  IIA-שבעירייה מוטמעים התקנים הרלוונטיים של ה הסוקר מצא

  כי אלו נערכו בהתאם לתקנים המקצועיים הבינלאומיים למקצוע הביקורת הפנימית. בדוחותיו 

  

 משיגה היא כאשר ובתקנים האתי בקוד עומדת הפנימית הביקורת יחידתהמשמעות היא  ש

   בהם. למתואר תוצאות בהתאם

  

  

הסקר מהווה חלק מתהליך הבטחת איכות ושיפור בתחום הביקורת הפנימית בעירייה ומפרט את 

  מידת העמידה בתקנים בכל תחום והמלצות לשיפור להנהלת העירייה ולמבקר העירייה. 

  

, לרבות פעילות מבקר העירייה, צוות 2014,2015הסקר התמקד בפעילות הביקורת בעירייה בשנים 

  ועדת הביקורת ומועצת העיר. תיקון ליקויים, ו

  .2014,2015כמו כן נבחנו לעומק שני נושאי ביקורת מדוחות מבקר העירייה לשנים 
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 עיקר ההמלצות שעלו מהסקר  .3

  

 סיכום המלצות הסקר למבקר העירייה

  

מדוח  המלצה : לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בנושאי הביקורת, כחלק. 1ו.

  הביקורת השנתי.

  

  המלצה : להנהיג תוכנית הבטחת איכות פנימית מתמשכת. . 2ו.

  

  המלצה : לערוך מדיניות כתובה ונהלי עבודה בתחום הביקורת. . 3ו.

  

  המלצה : להכין תוכנית ביקורת מפורטת בכתב לכל מטלת ביקורת. . 4ו.

  

 היקף הביקורת.  –המלצה : להוסיף בדוחות הביקורת סעיף נפרד בנושא   .5ו.

  

  

  

 סיכום המלצות הסקר להנהלת העירייה

  

  מומלץ להקפיד לכנס את הוועדה לענייני ביקורת כנדרש בחוק..  6ו.

  

  מומלץ לנהל דיון מעמיק בדוח מבקר העירייה במסגרת ישיבת המועצה שלא מן המניין..  7ו.

  

הדרגתית של תקציב מבקר העירייה, מומלץ להגדיל את פוטנציאל הביקורת על ידי הגדלה .  8ו.

  כך שיוכל לממן שני נושאי ביקורת, באמצעות רכישת שירותי ביקורת מגופים חיצוניים.

  

מומלץ לבחון אפשרות לניגוד עניינים של חברי וועדת הביקורת המשמשים כיו"ר ועדות . 9ו.

  נוספות בעירייה.

 

צוות תיקון ליקויים אפקטיביות בהתאם מומלץ להנחות את מנכ"ל העירייה לקיים ישיבות . 10ו.

  לתפקיד הצוות בפקודה.

 

  מומלץ לבחון הנהגת תהליכי ניהול סיכונים בעירייה.. 11ו.

 

  מומלץ לדאוג שהמבקר יהיה מעודכן באופן שוטף בשינויים ועדכונים שחלים בעירייה.. 12ו.
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עילות הוועדה לענייני את פ יםמומלץ לערוך נהלים בתחום הטיפול בביקורות, אשר כולל. 13ו.

  ביקורת ואת פעילות צוות תיקון הליקויים.

  

מומלץ לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות המתייחסים לביקורת, באתר . 14ו.

  האינטרנט של העירייה.

 

  מומלץ למסד את נושא ההסכמים מול נותני שירות חיצוניים, כולל בתחום הביקורת.. 15ו.
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 המלצות הסקר למבקר העירייה סטטוס .4

  

  

  א. הצגת המקור החוקי לעבודת הביקורת בדוחות הביקורת.

המלצה : לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות בנושאי הביקורת, כחלק מדוח 

  הביקורת השנתי.

  .בוצע – לתאריך סיום הביקורתהסטטוס 

  ח זה.רה פרק ט' בדו 2016נכלל פרק מורחב בדוח המבקר לשנת 

  

  

  ב. הנהגת תוכנית הבטחת איכות מתמשכת.

  המלצה : להנהיג תוכנית הבטחת איכות פנימית מתמשכת.
  בוצע. – לתאריך סיום הביקורתהסטטוס 

  ., ובתוספת מימוש המלצות הסקרימשיך להתבצע כפי שבוצע עד כה

  

  

  ג. מדיניות ונהלים.

  הביקורת.המלצה : לערוך מדיניות כתובה ונהלי עבודה בתחום 
  בוצע חלקית. – לתאריך סיום הביקורתהסטטוס 

  .2017סיום במהלך שנת צפי ל

  

  

  ד. תוכנית ביקורת מפורטת.

  המלצה : להכין תוכנית ביקורת מפורטת בכתב לכל מטלת ביקורת.
  טרם בוצע.  – לתאריך סיום הביקורתהסטטוס 

  .2017יבוצע החל מדוח המבקר לשנת 

  

  

  ה. ציון היקף הביקורת.

 היקף הביקורת.  –המלצה : להוסיף בדוחות הביקורת סעיף נפרד בנושא 
  .בוצע – לתאריך סיום הביקורתהסטטוס 

  לדוח. 3, בכל פרק ביקורת צוין היקף הביקורת בסעיף  2016נכלל בדוח המבקר לשנת 
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 להנהלת העירייההמלצות הסקר  .5

  

 בחוק.מומלץ להקפיד לכנס את הוועדה לענייני ביקורת כנדרש   .א

הוועדה לענייני  –ד' לדוח זה בנושא ראה הרחבה בנושא בפרק הערת מבקר העירייה : 

  ביקורת.

  

 מומלץ לנהל דיון מעמיק בדוח מבקר העירייה במסגרת ישיבת המועצה שלא מן המניין.  .ב

  .הוועדה לענייני ביקורת –בנושא  ראה הרחבה בנושא בפרק ד' לדוח זה

  

יקורת על ידי הגדלה הדרגתית של תקציב מבקר העירייה, מומלץ להגדיל את פוטנציאל הב  .ג

 כך שיוכל לממן שני נושאי ביקורת, באמצעות רכישת שירותי ביקורת מגופים חיצוניים.

בכל שנה מעביר מבקר העירייה לועדת הכספים פרוט תקציב ותקן : הערת מבקר העירייה

, תקציב נמוך יחסית לערים נדרשים לביקורת, בפועל מאושר תקציב על פי יכולות העירייה

  אחרות בגודל דומה לערד.

  

מומלץ לבחון אפשרות לניגוד עניינים של חברי וועדת הביקורת המשמשים כיו"ר ועדות   .ד

  נוספות בעירייה.

הוועדה לענייני  –ראה הרחבה בנושא בפרק ד' לדוח זה בנושא : הערת מבקר העירייה 

  ביקורת.

 

לקיים ישיבות צוות תיקון ליקויים אפקטיביות בהתאם מומלץ להנחות את מנכ"ל העירייה   .ה

  לתפקיד הצוות בפקודה.

הוועדה לענייני  –ראה הרחבה בנושא בפרק ד' לדוח זה בנושא : הערת מבקר העירייה 

  ביקורת.

 

  מומלץ לבחון הנהגת תהליכי ניהול סיכונים בעירייה.  .ו

תכנון תוכניות הביקורת כאמור, הביקורת מקיימת סקר סיכונים ל: הערת מבקר העירייה 

השנתיות והרב שנתיות, אך המצב המומלץ הוא שהנהלת העירייה תבצע את סקר הסיכונים 

מקיף לשיפור אופן התקצוב ופעילות העירייה, כך יוכל מבקר העירייה להסתמך עליו כחלק 

  מתכנון הביקורת. 

 

  חלים בעירייה.מומלץ לדאוג שהמבקר יהיה מעודכן באופן שוטף בשינויים ועדכונים ש  .ז

ממצא חמור : ממצא שעלה בסקר לאחר ראיונות עם הנהלת העירייה,  הערת מבקר העירייה

הוועדה לענייני  –בנושא בפרק ד' לדוח זה בנושא  ובעייתי, ראה התייחסות לנשוא השקיפות 

  ביקורת.
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את פעילות הוועדה לענייני  יםמומלץ לערוך נהלים בתחום הטיפול בביקורות, אשר כולל  .ח

  ביקורת ואת פעילות צוות תיקון הליקויים.

  הוועדה לענייני ביקורת. –פרק ד' לדוח זה בנושא הערת הביקורת : להרחבה ראה 

  

  

מומלץ לפרסם את הסעיפים הרלוונטיים בפקודת העיריות המתייחסים לביקורת, באתר   .ט

 האינטרנט של העירייה.

  

  ההסכמים מול נותני שירות חיצוניים, כולל בתחום הביקורת.מומלץ למסד את נושא   .י

בנושא מחלקת  2015הערת הביקורת : ראה הרחבה בנושא בדוח מבקר העירייה לשנת 

  הרכש.
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 מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים - זפרק 

  2013שהועלו בדוח מבקר העירייה לשנת 
  
  

  

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע. –. כללי  1

  

196  

  . מטרות הביקורת.2

  

197  

  . תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

197  

  

    . פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם.4

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים שעלו   4.1     

  בדוח הביקורת.

  

198-201  

ל לעומת הגדרת הטיפול בחינת  תיקון הממצאים בפוע 4.2     

  .2013לדוח המבקר לשנת  במועצת העיר

  

202-280  
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 רקע –כללי  .1

  

החובה לתקן , הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת קב אחר תיקון ליקוייםומע גיבוש המלצות

העירייה, זאת בין השאר בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת הנהלת ליקויים חלה על 

  , וכן על פי הגדרת צוות תיקון הליקויים. וועדה לענייני ביקורתוסיכומי ה

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

העירייה, והוא יציין אם  ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר

  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

 יד.על ידי המועצה. ובדרכים למניעת הישנותם בעת

הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה   .ב

נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה 

 חודשים.

  

, לעומת אופן 2013ממצאי דוח מבקר העירייה לשנת  בפועל של תיקוןהבביקורת מעקב זו בחנתי את 

אושר במועצת העיר, כן בוצע מעקב תיקון ליקויים על וש הטיפול שהוגדר בתגובת ראש העירייה

  ראה בפרק הבא של הדוח). 2010-2012דוחות מבקר העירייה לשנים קודמות (

  

כאמור נבחנה התנהלות צוות תיקון הליקויים בעירייה שתפקידו  2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

 .לדווח על יישום המלצותיו ותיקון הליקוייםולפקח על תיקון הליקויים,  לראש העירייה להמליץ

ככלל נמצא כי צוות תיקון הליקויים לא מבצע את תפקידו באופן מיטבי, דבר הבא לידי ביטוי 

והן באי דיוני הוועדה לענייני  בשיעור הנמוך של תיקון הליקויים בביקורת המעקב של מבקר העירייה

  וות תיקון הליקויים בכל שלושה חודשים כנדרש בחוק.ביקורת בדיווחי צ

  

  

דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום 

סמכויותיו של מבקר העירייה, מאחר ומבקר המדינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד בשנים 

   האחרונות.
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 הביקורתמטרות  .2

 

 עירייה והמעקב אחר תיקון הליקויים בכללותו.בחינת הליך הביקורת ב . 1

תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול בתגובת ראש העירייה לדוח בחינת  . 2

 . 2013מבקר העירייה לשנת 

  

  

  

 יקורתתאור כללי של מהלך הב .3

 

  כללה בין השאר : דיקההב

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 הממוחשבת של העירייה.בחינת מערכת החשבונות  -

 ביקור במחלקות המבוקרות ובחינת תיקון הליקויים בעבודה השוטפת. -

 מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטיים.ראיונות 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 :

  

על פי פקודת העיריות דוח הביקורת של מבקר העירייה לשנה מסוימת צריך להיות מוגש  . 1

לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אפריל 

 של השנה העוקבת. 

הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה, מפרט את הנושאים בהם נערכה  . 2

 ביקורת בעירייה בשנה החולפת, תוך הצבעה על ליקויים/ממצאים, והמלצות לתיקונם. 

נוסח הדוח מוגש לאחר העברתו לתגובה של המבוקרים (בדרך כלל מנהלי המחלקות  . 3

ל מנת להגיע לנוסח מוסכם ככל הניתן הן הרלוונטיות, או מושא הביקורת עצמו), זאת ע

מבחינת הנתונים המוצגים בדוח והן מבחינת הליקויים ודרך תיקונם (במקרה של אי 

 הסכמה על הנוסח מובאת דעת הביקורת לצד דעת המבוקר).

 ראש העירייה נדרש על פי הדין להגיש את תגובתו לממצאי דוח הביקורת. . 4

הדין לדון בממצאי הדוח והמלצותיו והן בתגובת ראש חברי וועדת הביקורת נדרשים על פי  . 5

 העירייה לממצאי דוח המבקר.

בסופו של התהליך מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני  . 6

 ביקורת לדיון מועצת העירייה והדוח מפורסם לציבור.

 כמו כן מועבר דוח המבקר למשרד הפנים ולמבקר המדינה.  . 7

על פי הדין לפקח על תיקון הליקויים ולעדכן את  אחראיון הליקויים בעירייה צוות תיק . 8

 הוועדה לענייני ביקורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות בתיקון הליקויים. 

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 שהם 

  בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, ולציין האם הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

  

, בהתאם לסעיף 2013ליקויים של דוח מבקר העירייה לשנת דוח זה הינו ביקורת מעקב אחר תיקון ה

לעיל (מבקר המדינה לא ערך ביקורות בעיריית ערד בשנים האחרונות ולכן אין ממצאי דוח מבקר  9

  המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה).
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  הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת. ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה (בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני ובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת הח

  ביקורת).

  

ואושרה תגובת  2013נדון דוח מבקר העירייה לשנת  29/10/2014בישיבת מועצת העירייה מיום 

 סיכומיהצבעת רוב המועצה, לאחר  2013ראשת העירייה לדוח הביקורת של מבקר העירייה לשנת 

עדה לענייני ביקורת בנושאי הדוח לא נדונו ובהתאם להצבעה גם לא אושר לפעול בהתאם לאמור הוו

  בהם.

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

י הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם ממצא

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

במקום שההמלצות גובשו על של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות :  18על פי הנחיה מספר 

יקבע מי דעת הנהלת היחידה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומית, יש להקפיד על כך ש

אחראי לתיקון הליקויים, מהו התקציב הנדרש לשם כך, וכן יקבע לוח זמנים לביצוע אותן המלצות 

  ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

  

  

ממצא : בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים את  - 

 תקדמות תיקון הליקויים.נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת דיווח על ה

  

המלצה : מומלץ כי נושא תיקון הליקויים יתוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת  - 

  דיווח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים ולמבקר העירייה. 
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 2013דוח מבקר העירייה לשנת  4.1.2

  

  נושאי ביקורת בתחומים הבאים :  שבעהמורכב מ 2013לשנת דוח מבקר העירייה 

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

מפורט אופן הטיפול 

  בליקויים

  202-211  ניהול נכסי המקרקעין של העירייה.  .1

  212-227  .התנהלות וניהול פרויקטים –ביצוע מחלקת   .2

קליטת עובדים ותקציב  –מחלקת משאבי אנוש   .3

  השתלמויות.

228-242  

  243-252   התנהלות ופעילות. –היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי   .4

  253-264  ניהול השוק העירוני. –מחלקת תברואה   .5

רכבי ליסינג לעובדים  –גזברות ומחלקת רכב   .6

  סטטוטוריים.

265-268  

  269-276  העמותה לקידום הכדורגל בערד –תמיכה במוסדות ספורט   .7

  

  

ליקויים  75תגובת ראשת העירייה התייחסה לפרק עיקר הממצאים בלבד בדוחות הביקורת סה"כ 

  ליקויים).  90(בפועל בפרק הדוח המפורט ליקויים נוספים, סה"כ 

בה אושרה תגובת ראשת  29/10/2014כאמור, הדוח נדון בישיבה מיוחדת של מועצת העירייה מיום 

  טיפול בהם.העירייה לעיקר ממצאי הדוח ואופן ה

 

  להלן סיכום בדיקת הממצאים המפורטים מטה : 

  ליקויים מדוחות אלה.  90, סך של 2013נושאי ביקורת מדוח  7נבדקו 

  קטגוריות :  ארבעהביקורת חילקה את הטיפול בליקויים ל

התגובה שאושרה במועצת ליקוי שתוקן בהתאם לתגובת ראשת העירייה לדוח הביקורת ( . 1

 העיר).

שאושרה במועצת  ראשת העירייהתגובת שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם לליקוי  . 2

 , בהתאם לתגובתה לדוח הביקורת.העיר

 ליקוי שלא תוקן.  . 3

כולל  תוכנה שהשימוש בה הופסק).ל המתייחס(לדוגמא ליקוי  ליקוי שהפך לא רלוונטי . 4

 אנוש). (כגון טעותהפסקת מעקב אחר ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו 
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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

  

  

סה"כ 

  ליקויים

ניהול נכסי המקרקעין של 

  העירייה

4  ---  9  ---  13  

התנהלות  -מחלקת ביצוע

  וניהול פרויקטים

1  1  12  2  16  

 –מחלקת משאבי אנוש 

קליטת עובדים ותקציב 

  השתלמויות

7  3  10  ---  20  

היחידה לאיכות הסביבה 

  התנהלות ופעילות.  –

2  4  6  1  13  

ניהול  –מחלקת תברואה 

  השוק העירוני.

1  3  8  4  16  

 –גזברות ומחלקת רכב 

רכבי ליסינג לעובדים 

  סטטוטוריים.

---  ---  1  2  3  

 –תמיכה במוסדות ספורט 

העמותה לקידום הכדורגל 

  בערד

---  ---  1  8  9  

  90  17  47  11  15  סה"כ ליקויים

 90באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

17%  

  

12%  

  

52%  

  

19%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 73הרלוונטיים (

  

21%  

  

15%  

  

64%  

  

----  

  

100%  

  

מהליקויים הרלוונטיים  64%פרסום הדוח ממצא : נמצא כי כשנתיים וחצי לאחר  - 

 ליום בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו.

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו  - 

 בדוח המבקר. 
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בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול  4.2

 בתגובת ראשת העירייה לדוח המבקר

  

  

  

 בנושא ניהול נכסי המקרקעין של העירייה.דוח ביקורת  4.2.1

 

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 13סיכום מתוך 

  ).69%ליקויים ( 9לא תוקנו 

  ).31%ליקויים ( 4תוקנו 

  

  

 בחינת אופן ניהול נכסי העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

 

ברשות העירייה רשימה הליקוי : עיריית ערד לא ערכה סקר נכסים שנים רבות. אין  1.1

  מוחלטת וסופית של נכסי העירייה.

  

  :  2013בדוח  והתייחסות הביקורת לתגובה תגובת המבוקר

תגובת גזברית העירייה : הרשות נדרשת לערוך סקר נכסים כולל אחת לחמש שנים כדי לוודא 

זייד הרשות התקשרה עם חברת  2011גביית מס אמת ממחזיקי הנכסים בתחום הרשות. בשלהי 

אורניב לביצוע הסקר. הסקר בוצע חלקית (בניה צמודת קרקע) וההתקשרות עם החברה הסתיימה. 

עם המשך ביצוע הסקר ולאחר שתסתיים בדיקה של שאר הנכסים , שאינם מוחזקים ע"י הרשות, 

  ניתן יהיה לקיים סקר של נכסי הרשות.

  סותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע סקר נכסים מקיף בעירייה, שאחד מהתוצרים שלו יהיה רשימת הנכסים המעודכנת 

  והמלאה של העירייה. 

  

    לתגובה): 1.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .הרשות נכסי סקר יבוצע ,העירייה נכסי שאינם נכסים סקר סיום עם
  
  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

בוצע סקר נכסי עירייה כפי שהוחלט לא   30/3/2015  גזברית 

   במועצת העירייה.

  

  לא תוקן

  

    :(רבעון שלישי) 2016גזברית העירייה שנת תגובת 

  לא בוצע ולא בעדיפות בשלב זה.
  

    :(רבעון שני) 2016דיווח מנכ"ל העירייה למשרד הפנים בנושא  בשנת 

  כיום קיימת רשימה סופית ומוחלטת של נכסי העירייה.
  

  :  2016הערת הביקורת שנת 

קפיד על דיווחי אמת למשרד הפנים וכן על הזמנת מבקר העירייה לישיבות בנושא תיקון מומלץ לה

  ליקויים במשרד הפנים, כפי שדורש משרד הפנים מהעירייה. 

 
  
  
  
  
  

הליקוי : בניגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות (ניהול פנקסי זכויות במקרקעין),  1.2

נמצא כי הרשימות הקיימות במערכת ניהול הנכסים של העירייה, אינן  – 1967תשכ"ז 

  מעודכנות ואינן מנוהלות כמחויב בתקנות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  לקת ההנדסה כמוגדר בתקנות.יש לנהל את רשימת נכסי העירייה במח

  

  לתגובה): 1.2תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .התקנות פי הנכסים על לרישום לפעול הונחתה הנכסים רשמת

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

רשמת 

הנכסים 

  בעירייה

31/12/2014  
  

  .2013בפועל אין כל שינוי משנת 

  

  

  לא תוקן
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כל סמכויות וכי היא עוסקת נמצא כי אחראית הנכסים בעירייה פועלת ללא הליקוי :  1.3

 בנושא הקצאות המבנים בלבד.

 חוזה ללא פעולה מאפשרים המשך ,שונים המוקצים לגופים נכסים כי לעשרות נמצא

  .שנים מספר זה ,חתום

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

שהיו צרכים להתחדש לא נחתמו. כל חוזי ההקצאה של העמותות  2010תגובת המבוקר : משנת 

עד היום אין חוזים חתומים בשל סירוב/אי יכולת העמותות להמציא ערבות בנקאית/שטר 

  בהתאם לחוזה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, מן הראוי 

     שנים יוסדר נושא החוזים. 3 -כי לאחר כ

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

  יש להסדיר נושא החוזים מול הגופים להם הוקצו נכסי העירייה מיידית.

  

  :לתגובה) 1.3העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף  תגובת ראשת

  לכל העמותות נשלחו חוזים חדשים ותהליך חתימתם טרם הסתיימה.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

ת אחראי

הנכסים 

  בעירייה

31/12/2014  
  

    .2013מהמצב בשנת מהותי ללא שינוי 

  לא תוקן

  

  

  

  

העירייה לא מינתה ממונה על נכסי העירייה, בדרגה בכירה מספיק וכישורים הליקוי :  1.4

 וידע מתאימים לקיום ארגון ופיקוח על נכסי העירייה. 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תושבים).  30,000-תגובת מנכ"ל העירייה : עיריית ערד הינה רשות מקומית קטנה (פחות מ

  שנים והיא בדרוג של מנהל מחלקה.  5מנהלת הנכסים נמצאת בתפקיד 
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. לאחראית 

ות וכן הגדרת התפקיד של אחראית הנכסים אין השכלה מתאימה לנדרש גם ברשויות קטנ

 הנכסים אינה תואמת את הגדרת התפקיד של ממונה על הנכסים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ממונה על נכסי העירייה בהתאם להגדרות אוגדן התפקידים ברשויות.למנות  יש

   

  :לתגובה) 1.4העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף  תגובת ראשת

  .הנדרש הגיבוי את הנכסים שייתן מנהלת על אחראי תהמינ הרשות
  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  המועצה אישור

לא   לא נקבע
  רלוונטי

  

מנהלת הנכסים בתקופת הביקורת פרשה, 

מונתה מנהל נכסים חדשה שגם היא לא 

אין  2016עומדת בהגדרות האוגדן, בשנת 

אחראי על מנהלת הנכסים כאמור בתגובת 

   .2013ראשת העירייה לדוח הביקורת לשנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

תקציבי למימון תוכנית אחזקה רב שנתית מסודרת אין ברשות העירייה תכנון הליקוי :  1.5

 לנכסי העירייה.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת מנכ"ל העירייה : במחלקת האחזקה קיים אומדן של עבודות מתוכננות לאחזקת מבנים 

ות שנתיות שיש לבצע בנכסי כמו כן קיימת רשימה של פעול₪, מיליון  20 -בעלות כוללת של כ

שעות עבודה בשנה. העירייה פועלת  650 -העירייה (בעיקר בדיקות כלליות), המסתכמות לכ

  בהתאם ליכולת התקציב השוטף ותקציבי הפיתוח המתקבלים מדי שנה לנושא זה. 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

  

  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

מומלץ לבנות תוכנית תחזוקה רב שנתית ולתכנן את תקציב העירייה כך שיאפשר תחזוקת 

  מנע בנכסי העירייה. 
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  :לתגובה) 1.5העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף  תגובת ראשת

שנה  מדי המתקבלים הפיתוח ותקציבי התקציב השוטף ליכולת בהתאם פועלת העירייה

  .העדיפות י סדרי"עפ מחולקים שנה לכל הסכומים .זה לנושא

  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  המועצהאישור 

לא   לא נקבע
  רלוונטי

  

החל תכנון רב שנתי בחלק מהנושאים אך לא 

  כאלה הקשורים לנכסי העירייה.

דוגמא לחוסר תכנון רב שנתי בנושא שיפוצי 

לצו למשוך קיץ מוסדות חינוך, כאשר נא

מחדש, דבר שהיה  בקשה שהוגשה ולתכננה

מנע אם הייתה תוכנית מסודרת ייכול לה

  מראש כמו בהמלצה לתיקון הממצא. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

עלות לכל מבני ₪  150,000-הליקוי : בגין חוסר במימון הכשרת תנאי עבודה בגובה (כ 1.6

החינוך של העירייה), אין אפשרות בידי מחלקת התחזוקה לטפל בתקלות מיזוג 

ורטיבות על גגות המבנים, דבר היכול להביא לנזק גדול בהרבה במידה וקו החיים לא 

 יוקם בהקדם. 

  

  : 2013לשנת  בדוח המבקרהמבוקר תגובת 

  .2014תגובת מנכ"ל העירייה: לנושא קו החיים מוקצה מימון במסגרת תקציבי פיתוח לשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית תחזוקה רב שנתית ולתכנן את תקציב העירייה כך שיאפשר תחזוקת 

  מנע בנכסי העירייה. 

   

  :לתגובה) 1.6העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף  תגובת ראשת

  הנושא תוקצב ונמצא בתהליך של הצעות מחיר.
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהל 

מחלקת 

  אחזקה

30/8/2014  
  

  לא תוקן  ל.לא טופ

  

  

  

  

ה, נמצא כי ברבים מתיקי הנכסים של נכסי בניגוד למוגדר בחוק לתכנון ובניהליקוי :  1.7

העירייה בארכיון ההנדסה חסרים מסמכים שחייבים להיות מתויקים בתיק כגון : 

 , היתרים לתוספות בניה, חוזי חכירה בתוקף. 4היתר בניה, טופס 

בניגוד לנדרש בחוק תכנון ובניה, לא נמצאה באופן גורף בכל תיקי הנכסים של העירייה 

 מחלקת ההנדסה תעודת גמר.בארכיון 

 

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

תגובת מהנדסת העירייה : הבעיה ידועה, חלק נובע מאי עדכון תיקים בעבר הרחוק, המחלקה 

  מנסה לתקן ולהשלים את החסר במסגרת כוח העבודה הקיים במחלקה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  התקיים מומלץ לעדכן את כל תיקי הנכסים של העירייה. במסגרת סקר הנכסים שצריך ל

   

  :לתגובה) 1.7,1.8העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיפים  תגובת ראשת

  .הנכס גם בתיק ויתויקו בניין בתיק קיימים החומרים כל
  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מזכירת 

ועדת תכנון 

  ובניה

31/12/2014  
  

  לא תוקן  .2013ללא שינוי משנת 
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  .התנהלות מול גופים השוכרים נכסי עירייה – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

הליקוי : המועצה הדתית השוכרת משרדים בבעלות העירייה, לא משלמת את סכום  1.8

השכירות בהתאם לחוזה השכירות מולה. כיום עומד חוב המועצה על סכום השווה 

  חודשים. 12 -לעלות שכירות של כ

 

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

גזברית העירייה : בעבר הרשות נהגה לקזז את סכום החוב מהשתתפות הרשות בתקציב תגובת 

המועצה הדתית. מאחר והמועצה פנתה למשרד הפנים בבקשה, שסכום הקיזוז יופחת ממענק 

הרשות הפסיקה לבצע קיזוזים. במקום  -האיזון, ומשרד פנים נענה לפניית המועצה הדתית

רשות, חובות המועצה הדתית הועברו לאכיפה משפטית קיזוז של החוב מסכום השתתפות ה

באמצעות עו"ד חיצוני. התקיים משפט, והתקבל פסק דין. המועצה הדתית משלמת את חובה 

 בהתאם לפסק הדין. כל חוב שלא ישולם יועבר לאכיפה משפטית.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, הממצא 

 ס לחוב שלא הוסדר בפסק דין.מתייח

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  המועצה הדתית.   יש להסדיר נושא השכירות מול

  

    לתגובה): 1.9תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 החוב נמצא בטיפול משפטי.

  

  :  2016 תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

) קיים 9/16נכון לתאריך בדיקת הביקורת (  לא רלוונטי  לא נקבע

  חוב חדש שטרם הועבר לתביעה משפטית.    

   לא תוקן
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הליקוי : במקרה של השכרת מקלט שבבעלות העירייה למכון כושר, נמצא כי לאורך  1.9

מ"ר  103מ"ר, כאשר שילם עבור  215רבות לא חויב המכון בארנונה בשטח המלא ( שנים

 בלבד). 

  

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

.  1994הנדסה בשנת  יב בהתאם לנתונים שהתקבלו ממח'תגובת גזברית העירייה : הנכס חו

-בוצעה מדידה ע"י מדור שומה, והחלטתי לחייב את הנכס החל ממועד המדידה, ב 2012בשנת 

 יב.מ"ר בהם חו 103נון וטהור) לעומת מ"ר (שטח ברוטו למעט תאי סי 191

  

  

    לתגובה): 1.10תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  תוקן.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לא   לא רלוונטי 

  רלוונטי

מיושם החיוב בהתאם לתגובת המבוקר משנת 

2013 .  

  

  תוקן

  

  

  

  

  

נמצא כי השוכר שזכה במכרז להפעלת מכון כושר במקלט, לא השלים את הליקוי :  1.10

מסמכי המכרז כפי שהתחייב, מכאן לא יכלה העירייה לחתום על חוזה השכירות החדש 

לחודש ₪  135(ומכאן המשיכה לחייב את השוכר בסכום השכירות הישן במשך שנים 

  ₪). 1,500במקום 

 

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

לחודש החל ממאי ₪  1,500-יב רטרואקטיבית בהשוכר חו 2013ית העירייה : במאי תגובת גזבר

  , מועד הכרזתו כזוכה במכרז. החוב שלא שולם, הועבר לטיפול משפטי. 2010

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ל הוצאת השוכר מהנכס לאור אי עמידתו בהתחייבויותיו לתשלום שכר דירה על מומלץ לשקו

  פי חוזה השכירות.
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    לתגובה): .111תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 החוב נמצא בטיפול משפטי.

  

  :  2016 תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

ניתן תוקף פסק דין להסכמה בין הצדדים   לא רלוונטי  לא נקבע

להסדרת החוב בגין אי תשלום תעריף 

"א (תביעה ת 2010השכירות לפי החוזה משנת 

28449-08-14   .(  

  

   תוקן 

  

  

כי השוכר אינו משלם את שכר הדירה אליו  2012למרות שהובהר עוד בשנת הליקוי :  1.11

התחייב וכי שטח הארנונה בו חויב בעבר הינו כמחצית מהשטח הנכון, העירייה לא 

  נקטה כל פעולה להוצאת השוכר מהנכס.

 

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

לחודש החל ממאי ₪  1,500-יב רטרואקטיבית בהשוכר חו 2013ית העירייה : במאי גזברתגובת 

  , מועד הכרזתו כזוכה במכרז. החוב שלא שולם, הועבר לטיפול משפטי. 2010

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הוצאת השוכר מהנכס לאור אי עמידתו בהתחייבויותיו לתשלום שכר דירה על 

  זה השכירות.פי חו

  

    לתגובה): .121תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 העירייה תפעל לפינוי מהנכס לאחר מתן אפשרות להגיע להסדר פשרה.

  

  :  2016 תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מחלקה 

  משפטית

בעקבות תביעת  2016בחודש פברואר   31/12/2014

  ,העירייה הושגה הסכמה להסדרת החוב

  .להסכמה ניתן תוקף של פסק דין

  

   ןתוק 
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בניגוד לחוזה השכירות שנחתם עם הזוכה במכרז להפעלת מסעדה ברחוב הליקוי :  1.12

, השוכר אינו משלם לעירייה את דמי השכירות מדי חודש בחודשו ומראש,  9המכבים 

 אלא משלם בכל מספר חודשים ובדיעבד. 

 

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

נמצאים באכיפה משפטית. כל חוב שלא  31.12.13תגובת גזברית העירייה : כל החובות עד 

  מטופל. יתכן ויש לשקול המשך השכרת הנכס. –משולם 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להקפיד על דרישת תשלומים בהתאם לחוזה שנחתם עם העירייה.

  

    תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראשת 

  העירייה.

  

  :  2016 תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

העירייה לא הקפידה לאכוף את החוזה בנושא   לא נקבע  לא נקבע

, כהמלצת הביקורת תשלומי שכר הדירה

פינה השוכר את הנכס עקב סיום  2016בשנת 

של עשרות אלפי נותר חוב בפועל החוזה, 

שלא שולם שכ"ד  שקלים בין השאר בגין

ופוטנציאל לנזק כספי לעירייה עקב אי תיקון 

  .    2013הליקוי בשנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  בנושא בית הסופר.התנהלות  – 3מטרת ביקורת מספר 

  

  

העירייה קיבלה בצוואה לרשותה בית לשם הפעלה כבית הסופר בערד, לפחות הליקוי :  1.13

בשנתיים האחרונות עומד המבנה ריק ללא כל פעילות. כמו כן אי השקעה בתחזוקת 

 הבית, הביאה למצב שאינו מתאים לאירוח. 

 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

212 

 

תגובת אחראית הנכסים בעירייה : לאחר שיפוץ קל ורכישת ציוד מתאים יהיה ניתן להשתמש 

  במבנה לאירוח סופרים.

  

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

תגובת אחראית הנכסים בעירייה : לאחר שיפוץ קל ורכישת ציוד מתאים יהיה ניתן להשתמש 

  במבנה לאירוח סופרים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

העירייה  מומלץ להסדיר את השימוש בבית מול מנהל העיזבון של המנוחה ולהחליט האם

   מעוניינת לשפץ ולתחזק את הפעילות.

  

    לתגובה): .121תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ככל .סופרים של שימוש לבקשת ולצאת בפרסום המבנה את לשפץ ,העיר בהנהלת הוחלט

  .המבנה את יעוד לשנות תבקש העירייה, כאלה בקשות שלא יהיו

  
  :  2016 את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנכ"ל 

  העירייה

כיום יש פעילות של אומנים שונים במקום.   31/12/2014

הביקורת לא בחנה האם הפעילות עולה בקנה 

אחד עם הוראות הצוואה, האחריות לכך היא 

  של הגרומים המפעילים את המקום.    

  

   תוקן
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 התנהלות וניהול פרויקטים. –מחלקת ביצוע  4.2.2

  

  

  ליקויים :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון  16מתוך  -סיכום 

  ).6%תוקן ליקוי אחד (

 ).6%ליקוי אחד תוקן חלקית (

    ).75%ליקויים ( 12לא תוקנו 

  ).13%( 2016ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  2והופסק מעקב אחר          

  

הוצג דוח הביקורת של חברת מהנדסים שנשכרה לבדיקת מספר  2012בדוח המבקר לשנת   .א

ה הנדסית ומבחינת ההתנהלות המקובלת בפרויקטים תקציבים בלתי רגילים מבחינ

כולם בוצעו באמצעות מחלקת הביצוע בעירייה). חברת  –הנדסיים (שלושה תב"רים

המהנדסים מספקת שירותי פיקוח במספר רשויות במדינה בין השאר נשכרה על ידי 

ים מבקרת עיריית תל אביב לפקח על מגוון תב"רים שבוצעו בעיריית תל אביב יפו בשנ

לאחר הוצאת דוח הביקורת החיצוני, טען מנהל מחלקת הביצוע כי הביקורת האחרונות. 

 החיצונית לא הייתה ראויה וכי רוב ממצאיה אינם נכונים. 

אי הצלחת הביקורת לשכתב נוסח דוח מוסכם בשיתוף מנהל הביצוע, הביא לכך שבדוח   .ב

שהועבר לעירייה וכן תגובת  הוצגו דוח הביקורת של חברת ההנדסה כפי 2012המבקר לשנת 

וניתנו המלצות לצורת עבודה  ללא התייחסות הביקורת מנהל מחלקת הביצוע, כלשונם

 ראויה יותר.

כי  צויןכמו כן לאור סמני השאלה הגדולים שהתעוררו בעקבות דוח הביקורת החיצוני,   .ג

יבחנו פעולות מחלקת הביצוע בשנית כולל ליווי פרויקטים  2013לשנת  העירייה מבקרדוח ב

 .2013במהלך שנת 

ההיסטוריה חזרה על עצמה, הפעם בחר מנהל מחלקת הביצוע  2013גם בביקורת בשנת   .ד

 לטעון כי דבריו הוצאו מהקשרם וכי הליך הביקורת לא הוגן.

הובהר למנהל מחלקת הביצוע כי החזרה על דרך הפעולה בשנית אינה מקובלת וכי הדוח   .ה

 יופץ כפי ראות הביקורת וניתנה לו הזדמנות להעביר תגובה נוספת. 

 הדוח שהועבר למנהל מחלקת הביצוע לאור חומרת הדוח והממצאים, הוצגה גרסה של  .ו

לו דבריו הוצאו מהקשרם ל כאילתגובה שנייה ובמקביל לשם השקיפות וביטול טענת המנה

 .2013נספחים לדוח צורפה תגובתו במלואה כחלק מה

מבוססים ם ממצאיה 2013למען הסר ספק, כבכל ביקורת, גם בדוח הביקורת לשנת   .ז

ונתמכים על ידי מסמכים מתאימים, המסקנות וההמלצות הן בהתאם להבנת הביקורת. 

  ם היא של הנהלת העירייה.ההחלטה לגבי הגדרת אופן הפעולה ותיקון הממצאי
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  בחינת התנהלות תמחור פרויקטים – 1מטרת ביקורת מספר 

  

הליקוי : הצעות המחיר שהתקבלו לפרויקט מעבר חציה מוגבה ברחוב יהודה, היו  2.1

), מהאומדן של מתכנן העבודה וממחירי השוק 200%-60%גבוהות בעשרות אחוזים (

 לעבודות כגון אלה.

 

  :2013משנת רוח תגובת המבוקר 

יש להתייחס לאומדן כאומדן ולא כבסיס לביצוע עבודות, מחלקת הביצוע עם ניסיונה הרב עושה  

  אומדן אמיתי על בסיס מחירים ריאליים. המונח מחירי שוק אינו רלוונטי כלל.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

. זו אמירה בעייתית כאשר תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו

מנהל מחלקה טוען כי אומדן אינו מהווה בסיס לביצוע עבודות, הרי בדיוק לשם כך ניתן אומדן על 

ידי אנשי המקצוע, בהתאם לאומדן מחליטה הנהלת העירייה על סבירות מחירי ההצעה הזוכה.  

ם לניסיון מחלקת כמו כן המונח מחירי שוק הוא המדד האמיתי ולא המחירים הריאליים בהתא

  הביצוע בעיריית ערד בלבד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לשם הקטנת עלויות, מומלץ ככל הניתן לקיים הסכמים שנתיים עם הקבלנים השונים, ולא להוציא 

  כל פרויקט קטן להליך ביצוע בנפרד. 

  

   בתגובה) : 2.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 יהיה המחיר המחירון בקוד המוגדר המחיר דקל"."מחירון  של העבודה קודי פ"ע יוגש אומדן כל

  .קוד באותו האומדן של המקסימאלי

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופ

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הוגשו אומדני  2015-2016בפועל גם בשנים   2014שנת   לא נקבע

עדיין המחלקה כמוגדר בהחלטת המועצה. 

מוגשים אומדנים שלא על פי סעיפי מחירון 

דקל. נמצא מקרה בו אומדן המחלקה הי גבוה 

ששילמה העירייה על סעיף ממחיר  100%-ב

זהה מספר חודשים קודם, וממחיר של סעיף 

  דומה במחירון דקל.

  

  לא תוקן
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  :  2016תגובת המבוקר שנת 

החלטה לגבי ביצוע פרויקטים שונים הינה פררוגטיבה של הנהלת העיר. מחלקת הביצוע פועלת 

  בהתאם להחלטות אלה. 

  

  

הליקוי : בניגוד למינהל תקין, מקובל בעיריית ערד כי את הבקשות להצעות המחיר  2.2

 מעבירות המחלקות השונות באופן ישיר לקבלנים ולא מחלקת הרכש. 

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  מהו מינהל תקין ? ומדוע בניגוד ? 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

המסביר את עקרון הפרדת התפקידים. ואת תגובת ראש העירייה ,  2011ראה דוח המבקר לשנת 

  .3.4סעיף  2012לנושא זה בדוח 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש פונה לקבלנים לשם קבלת הצעות מחיר, את בחירת הקבלנים 

(ניהול ספר קבלנים, בחירה מומלץ לבצע לפי הדרך המוגדרת בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא 

  אקראית ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר הצעות מחיר).

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה ראשת 

  העירייה.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא   לא נקבע

  רלוונטי

, קבעה במחלקת הרכש לאור מחסור בכח אדם

הנהלת העירייה  כי מחלקת הרכש תקבע 

לאילו קבלנים מגישים הצעה בכל פרויקט, 

כאשר המחלקה האחראית על הפרויקט 

תעביר את הבקשה להצעות מחיר לקבלנים, 

אין תמיד  בהתאם להחלטת ועדת הרכש.

  הקפדה על הנושא מבחינת מחלקת הביצוע.

  

  חלקית תוקן



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

216 

 

  

, קיימים קבלנים מחירהמגישה באופן ישיר בקשת הצעות  הביצועלמחלקת הליקוי :  2.3

קבועים לעבודה, אין כל מדיניות של הרשות בדבר בחירת הקבלן, או הכנסת קבלנים 

 חדשים לסבב הצעות המחיר.

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הדבר נכון לגבי כל מחלקות העירייה. 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

 תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע נוהל בו רק מחלקת הרכש פונה לקבלנים לשם קבלת הצעות מחיר, את בחירת הקבלנים 

מומלץ לבצע לפי הדרך המוגדרת בפקודת העיריות לגבי מכרזי זוטא (ניהול ספר קבלנים, בחירה 

  אקראית ושוויונית של הקבלנים המתבקשים להעביר הצעות מחיר).

  

   לתגובה): 2.2העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

פקודות  פ"ע( זוטא במרכזי קבלנים למנגנון בחירת בהתאם לפעול הונחתה הרכש מחלקת

  .)העיריות

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   2014שנת 

ים לא נוספו קבלנים לסבב המציעים במספר

מהותיים, במקרה של מחלקת הביצוע 

הקבלנים הקבועים ממשיכים לקבל את כל 

  ההצעות באופן קבוע. 

  

  לא תוקן
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בעירייה לא קיים הליך של מכרז זוטא. קיום הליך באמצעות מכרז זוטא חוסך הליקוי :  2.4

 לעירייה זמן ועלויות לעומת הליך של מכרז פומבי.

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

  זמן.  וגם מומלץ להפעיל הליך של מכרז זוטא בעירייה, כך יחסכו גם עלויות 

  

   לתגובה): .32העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .זו בדרך פועלים כך לפי ,ביותר והשוויוני השקוף הינו פומבי מכרז הליך
  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא   לא רלוונטי

  רלוונטי

תגובת ראשת העירייה אינה סותרת את 

הממצא. התנהלות במכרזים פומביים אכן 

היא השקופה ביותר, אך המחוקק נתן 

אפשרות אחרת ראויה גם כן, אפשרות 

שבחירתה יכולה לחסוך כסף  וזמן לעירייה, 

כאמור בממצא, במיוחד כאשר למכרזים 

הפומביים בנושאים שונים אין ספקים 

צעת יחיד, ומכאן לא המגישים הצעות, או ה

  מתקיימת מטרת המכרז הפומבי בכל מקרה. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

לאחר תיקון האומדן על ידי מחלקת הביצוע עלתה עלות הפרויקט ממאה אלף הליקוי :  2.5

 ₪.  אלף  290 -ש"ח לכ

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  מחירי הסעיפים שונו בהתאם לעלותם הריאלית.

  

   :לתגובת המבוקרהתייחסות  הביקורת 
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תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, אלא מחזקת ומאשרת אותו. העלות הריאלית נכונה רק 

וכן דוח חברת   2013מחירי שוק (ראה נספח א לדוח  –בעיריית ערד ולא כמקובל ברשויות  אחרות 

 ).2012הפיקוח בנושא תב"רים בדוח המבקר לשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למצוא דרכים לביצוע עבודות במחירי שוק, כגון הסכמים שנתיים, פניה למאגר הקבלנים 

ד תשלם עבור פרויקטים סכומים פי , אין כל סיבה שעיריית ער'של החברה למשק וכלכלה וכד

 מעבר למחירי השוק. הואף פי שלוששניים 

  

  : תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה

ובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה ראשת לא קיימת תג

  העירייה.

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הוגשו אומדני  2015-2016בפועל גם בשנים   לא נקבע  לא נקבע

עדיין המחלקה כמוגדר בהחלטת המועצה. 

מוגשים אומדנים שלא על פי סעיפי מחירון 

דקל, נמצא לפחות מקרה אחד בו התמחיר 

  באומדן לא מבוצע בהתאם להחלטה לעיל.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

מעלות הפרויקט, לעומת  50%בכניסת קבלן חדש למערכת חסכה העירייה כמעט הליקוי :  2.6

  מתנהל על פי אומדן מחלקת הביצוע. המצב שהיה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לפעול ולעניין קבלנים חדשים להירשם למאגר קבלני העירייה ולפעול במסגרת מכרזי זוטא. 

 הניתן בחוזי מסגרת רב שנתיים ולא בצורה של יציאה למכרז לכל עבודה בנפרד.מומלץ לעבוד ככל 

  

   לתגובה): .42העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 פניה תוך אקטיבית בצורה מחיר הצעות הקבלנים להליך ספר את לעדכן תונחה הרכש מחלקת
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  .הסמוכות שויותבר עבודות/המספקים שירותים לקבלנים בנוגע לבירור

  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   31/12/14

לא נוספו קבלנים לסבב המציעים במספרים 

מהותיים, במקרה של מחלקת הביצוע 

הקבלנים הקבועים ממשיכים לקבל את כל 

  ההצעות באופן קבוע. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

בחינת התנהלות לעניין הפרדת תפקידים ואישור עבודות נוספות  – 2מטרת ביקורת מספר 

  מעבר לתכנון המקורי.

  

צורת העבודה כיום אינה מקיימת הפרדת תפקידים נאותה, דבר שיכול להביא הליקוי :  2.7

אין להמשיך לאפשר התנהלות  –להסתרת טעויות במקרה הטוב ולמעילות במקרה הגרוע 

שרת את קבלת העבודה (קיים גם במחלקת אחזקה בה מחלקה אחת מתכננת, מפקחת ומא

 גם במחלקת ביצוע וגם במחלקת גנים ונוף).

  

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

תיאוריה הזויה של "הפרדת תפקידים", בה דוגל המבקר, אינה תורמת כלל ליעילות הפרויקטים 

דוגמא מובהקת לכך אלא רק לירידת יעילותם וכתוצאה מכך גם לעלויות נוספות לא מבוטלות. 

  פרויקטים בניהול משכ"ל. במחלקת הביצוע הדבר לא קיים.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

תגובת המבוקר מחדדת ומבהירה את טענת הביקורת, מי שמוצא בהפרדת תפקידים תיאוריה 

   הזויה, אינו מבין את משמעות השירות הציבורי והבקרות הנדרשות בכספי ציבור.

  

   לתגובה): .52העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

220 

 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   2014שנת   מנכ"ל

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית בקאנטרי. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, אושרה לקבלן על ידי המחלקה המבצעת הגדלת  2.8

  בדיעבד.על עבודות שנעשו  10% –חוזה בכ 

 

  :2013משנת רוח תגובת המבוקר 

האם אפשר לקבל את נוהל הרכש תקף לזמן הפרויקט כדי להבין את הבעיה וגם כדי לא לחזור על 

  טעויות אם היו בעתיד.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

תגובת המבוקר אף יותר בעייתית מהממצא, האם יעלה על הדעת כי העירייה מוציאה כספים 

ואישור מראש לכל הוצאה ? האם מנהל מחלקת הביצוע לא  ומבצעת רכישות ללא הזמנת רכש

מודע להליך אישור הוצאה הממומנת מכספי ציבור? על מנת למנוע טעויות בעתיד הביקורת 

מבקשת להבהיר כי אין לאפשר אישור הוצאות בדיעבד, אין סמכות כזו לאף מנהל בעירייה כולל 

  מנהל מחלקת הביצוע!

  

   לתגובה): .62העירייה (סעיף במועצת  תגובת ראשת העירייה שאושרה

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות
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 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   2014שנת   מנכ"ל

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית בקאנטרי. 

  

  לא תוקן

  

  

  

 

בפרויקט מעבר חציה ברחוב יהודה הוסיפה מחלקת הביצוע לתכנון המקורי של הליקוי :  2.9

הפרויקט הראשוני היה  נוספים (כל אומדן₪  50,000 -הפרויקט תעלת ניקוז בעלות של כ

בברור מול המתכנן המקורי של התב"ר נמצא כי אין כל צורך בתעלה ₪ ).  100,000 -כ

 כאמור (בפועל בוצע הפרויקט ללא התעלה).

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

התעלה היא תולדה של בדיקה מקצועית של התכנון שהוגש לביצוע. הסבר מפורט יכול להבין רק 

  תחום הנדסת הדרכים. בעל מקצוע ב

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

הממצא ברור גם לא לאיש מקצוע, בפועל במבחן התוצאה הפרויקט בוצע באיכות טובה ללא כל 

  תעלה.

  

   לתגובה): .72העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  הפסקת מעקב  הפסקת מעקב, ממצא של מקרה נקודתי.    2014שנת   מנכ"ל

  

  

הליקוי :למרות הוראת המנכ"ל לקיום ישיבות משותפות בתחילת כל פרויקט, וידוע כל  2.10

המחלקות הרלוונטיות, זאת בעקבות המלצת הביקורת. ההוראה אינה מתקיימת בפועל, 

המשך התנהלות  -וגם בפעמים שהתקיימה לא הגיעו מנהלי המחלקות מוכנים, התוצאה 

 לא ראויה.

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  אין זה באחריות מחלקת הביצוע. צו התחלת עבודה הופץ לכל הנוגעים בדבר. 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

  תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא. 

  

   :העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

אליו הגיבה ראשת לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח 

  : 2.7אך ניתן פתרון בתגובה לסעיף  העירייה.

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  א.

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על פקחתהמ היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקות 

  הביצוע

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   2014שנת 

לא מתקיימות הישיבות כהגדרת המנכ"ל. 

  לדוגמא רמפה לרובע האומנים. 

  

  לא תוקן
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מחלקת הביצוע אישרה חשבון ביניים לקבלן בו מרכיב העבודות הנוספות הליקוי :  2.11

מסך עלויות הסעיפים שאושרו  23% -(אלה שלא הופיעו בתכנון המקורי כלל) היווה כ

 מהתכנון המקורי. זאת ללא כל אישור מגורם אחר בעירייה ובדיעבד.

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הקביעות שרירותיות ולא מבוססות. 

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

  הממצא מדויק ונתמך במסמכים , תגובת המבוקר לא.

  

   :העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

לא קיימת תגובה מאחר וליקויים אלה לא הופיעו בפרק עיקר הממצאים בדוח אליו הגיבה ראשת 

  : 2.7אך ניתן פתרון בתגובה לסעיף  העירייה.

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  א.

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן המבצעת תדווח המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

בפרויקט שיפוץ הבריכה בקאנטרי עבודות   2014שנת 

, ללא אישור של גורם מקצועי  18% -נוספות כ

  כהחלטת העירייה.

  

  לא תוקן

  

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  הדבר מאושר מראש על ידי ההנהלה ומקבל גיבוי תקציבי הנדרש.  –במידה ונדרש עבודות נוספות 

התגובה אינה סותרת את הממצא ואת העובדה  : 2016התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר שנת 

  שלא מקיימים את החלטת ראשת העיר והמועצה לגבי אופן ההתנהלות בנושא. 
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-ליט (מדרכה יצוקה כלתכנון המקורי הוספו עבודות של פירוק מדרכה מגרנוהליקוי :  2.12

מטר), בשני המקרים  380-תוספת אבן שפה עבור הנחה על גבול אספלט (כמטר) ו 200

עבודות שבביקור בשטח היה ברור כי יש לבצען.  על פי ההסכם עם הקבלן עבודות אלה 

אם היו מופיעות במכרז עלותן הייתה זולה יותר מאחר מבוצעות במחירון דקל, כאשר 

התייחסות  –א הנחה ממחירון דקל (ראה נספח ובמכרזים נהוג להציע מחירים ב

 ).דקל המתכנן המקורי למחירון

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

בתוקף תפקידי להחליט החלטות מקצועיות בשטח תוך כדי ביצוע, דרך קבלתן הייתה תקינה 

  לחלוטין .

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

 .תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא

  

   לתגובה): .82העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 ביצוע ,אחזקה  :המחלקות המבצעות בין תיאום קיום ישיבת בדבר ל"המנכ הוראת יושמה  .א

 .תכנון פרויקט בשלב בטיחות ממונה ,גינון ,ונגישות

 על המפקחת היא גם המתכננת המחלקה בהם במקרים .תפקידים הפרדת תקוים הניתן ככל  .ב

 העירייה ל"למנכ אמת בזמן תדווח המבצעת המחלקה ,הוספה או צורך לשינוי ומתעורר הביצוע

  .התוספת/בקשת השינוי על דעתו חוות אשר ייתן נוסף מקצועי גורם יקבע אשר

  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  הרכש

, נמצא כי 2015-2016במבחן התוצאה בשנים   2014שנת 

הוראות המנכ"ל לא מיושמות, לדוגמא 

  בקאנטרי.פרויקט שיפוץ הבריכה החיצונית 

  

  לא תוקן
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מהחשבון חלק מהעבודות  נשמטובחשבון הסופי של הפרויקט בניגוד להיגיון הליקוי :  2.13

הנוספות שאושרו בחשבון הראשון (לדוגמא : הרכבת אבנים משולבות מפורקות או 

מטר בחשבון  200-פרוק מדרכה מ המטרים של ירידה בכמותוכן אושרה  חפירת שטח

 מטר בחשבון סופי). 178-הראשון ל

 

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  חשבון סופי נבדק עם חישובי כמויות, בחשבונות ביניים (חלקיים) הכמויות הן להערכה בלבד.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

סעיפים אך לא היעלמות סעיפים תגובת המבוקר אולי מסבירה ירידה בהיקף של כמויות ב

  לחלוטין.

  

   לתגובה): .92העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 מחלקה המחלקה ועובד מנהל י"ע וייחתם ייבדק מחלקת הביצוע י"ע שיוגש כספי חישוב/חשבון כל

  .נוסף

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מחלקת 

  ביצוע

נמצא כי לא קיימת חתימה של שני עובדים על   2014שנת 

החשבון הסופי, לדוגמא נמצאה טעות חישוב 

כאשר במקום לקזז אחוז הנחה הוסיפו את 

  הסכום לחשבון !!! 

  

  לא תוקן 

  

  

  

  

  סבירות דרישות מקבלנים וגזרות על קבלנים.בחינת התנהלות לעניין  – 3מטרת ביקורת מספר 

  

בהינתן האפשרות למחלקת הביצוע להתערב בפרויקטים המנוהלים על ידי הליקוי :  2.14

החברה למשק וכלכלה, עוכבו תשלומים לקבלנים לפי הוראת המחלקה ללא שום היגיון 

 עסקי. כיום העירייה מתקשה לקבל הצעות לעבודות באמצעות החברה למשק וכלכלה. 

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

  הממצא לא רלוונטי. 
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   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

עובדתית כספים עוכבו באופן שרירותי ולא סביר ועובדתית העירייה מתקשה לאחרונה לקבל 

 הצעות מקבלני המשכ"ל.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש למנוע ממחלקת הביצוע גישה לפרויקטים המנוהלים על ידי החברה למשק וכלכלה, מאחר 

מאחר  האחזקה בלבד קוח, מומלץ לדאוג לפיקוח על של מחלקהמספקת את שירותי הפיוהחברה 

  .וזו המחלקה שתצטרך לתחזק את הפרויקטים בהמשך

  

   לתגובה): .102העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 העירייה ל"למנכ ידווח מהגשתו ימים 45מעוכב מעל  אשר חשבון כל כי ל"מנכ הוראת הוצאה

  .לבירור

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

הוצאה הוראת מנכ"ל חדשה  2016במהלך שנת   2014שנת   מנכ"ל

המגדירה כי יש לדווח על עיכוב תשלום כבר 

  יום מהגשת החשבון.   20לאחר 

  

  תוקן

  

  

  

מנהל מחלקת הביצוע דרש מקבלן לפרק עבודה, מסיבות לא סבירות (על פי הליקוי :  2.15

 דעתם של מהנדסים אחרים), ודרש החלפת מאחזי יד למידות בניגוד לתקן.

 

  :2013תגובת המבוקר משנת  רוח

הממצא לא נכון.  לא אוכל להתייחס לדעות מקצועיות אחרות ללא הצגתן, אחרת אמירות אלה 

  הן לא יותר מדמגוגיה.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

כל הנתונים הועברו למבוקר זה מכבר בברור התלונה, המבוקר לא צרף אף מסמך רלוונטי לסתירת 

  הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ כי השימוש בפתרון של פירוק עבודה חלקית או מלאה, יתקיים רק במקרים נדירים ביותר 

  ולאחר מיצוי כל הדרכים האחרות שעומדות בפני העירייה, מול הקבלן.

  

   לתגובה): .112העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  .העירייה ל"למנכ מידית לדווח יש ,מול קבלן מהותיות בעיות רותמתעור בו מקרה בכל
  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

תוקן לפי לא 

החלטת 

  המועצה

הפסקת מעקב מקרה נקודתי. לא ידוע   2014שנת   מנכ"ל

  לביקורת על מקרה נוסף מאז הביקורת.

  הפסקת מעקב

  

  

  

, בהם היו 2013קת הביצוע בשנת מחלפוקחו על ידי רוב הפרויקטים שהליקוי :  2.16

נמשכו חודשים מעבר לתאריך הסיום הסביר מעורבים גורמי חוץ (משכ"ל לדוגמא) 

  והמוגדר להם. 

  

  :2013רוח תגובת המבוקר משנת 

כל הפרויקטים שנוהלו על ידי מחלקת הביצוע ללא התערבות גורמים חיצוניים הסתיימו בהצלחה 

שנה וכל הפרויקטים שבוצעו עד לפני חמש  17 -ובאיכות ראויה. עיריית ערד עובדת מול המשכ"ל כ

  תיימו בהצלחה.שנים הס

אין שחר ובסיס לטענות הקשות שמעלה המבקר כלפי מנהל מחלקת הביצוע שנראות כהאשמות 

   אישיות ולא ענייניות למהלך עבודתו.

  

   התייחסות  הביקורת לתגובת המבוקר :

בתגובתו בעצם מודה המבוקר כי פרויקטים באמצעות גורמים חיצוניים אינם מסתיימים בהצלחה 

  כאמור בממצא. 

  

   לתגובה): .122העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

 או גורם וכלכלה למשק חברה ( חוץ גורמי פרויקטים בפיקוח ילווה אשר העירייה מטעם הגורם

  .בזמן אמת הפרויקט בהתנהלות קושי/בעיה כל פרויקטים על סטאטוס בישיבות ידווח  )אחר

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לאור ביטול ישיבות סטטוס פרויקטים יש   2014שנת   מנכ"ל

    לקבוע אופן דיווח אחר.

  לא תוקן
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 קליטת עובדים ותקציב השתלמויות. –מחלקת משאבי אנוש  4.2.3

  
  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 20מתוך  –סיכום 

  )50%ליקויים ( 10לא תוקנו 

  )35%ליקויים ( 7תוקנו 

  ).15%ליקויים ( 3ותוקנו חלקית 

  

  

הליקוי : מחלקת משאבי אנוש אינה מפעילה דוחות בקרה וניטור על עבודת מחלקת השכר  3.1

 בעירייה.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

בתחומי אחריות המחלקה. עם זאת נושא ניטור השכר לא הוגדר מחלקת משאבי אנוש : תגובת 

מדי חודש נשלח לבדיקת מנהלת משאבי האנוש דוח השוואת שכר בין שכר  חודש נוכחי לשכר 

  חודש קודם.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : מבחינת הפרדת תפקידים ומבחינת הגדרת משרד הפנים 

 ירה על חשב השכר. מחלקת משאבי האנוש צרכה לנטר את השכר, אך לא להיות אחראית יש

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש לבנות מערך ניטור בקרה של דוחות ממוחשבים בנושאי שכר ועדכון נתונים.

  

   בתגובה): 3.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  מחלקת משאבי אנוש תבנה מערך בקרה לשכר, אותו תפעיל בכל תקופה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

תלושי שכר על ידי  10 -חודש נבדקים כמדי   31/12/2014

מנהלת משאבי האנוש, כן דוח השכר טרם 

אישורו גם הוא נבדק. בפועל אין מערך ניטור 

ממוחשב ומסודר, גם לפעולות הנעשות אין 

  אסמכתאות וניירות עבודה מסודרים.

  

  תוקן חלקית
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הליקוי : העירייה מתקשה במציאת עובדים למשרות רבות, זאת הן עקב השכר  3.2

הקשיח והנמוך יחסית שהעירייה מורשית לשלם והן עקב המיקום הגיאוגרפי 

 של העירייה. 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון אפשרות קידום עובדים הקיימים במערכת, אשר הוכיחו את עצמם בתפקידם 

 חי וניתן להכשירם לתפקידים שידוע שיתפנו בעתיד הלא רחוק.הנוכ

  

   :ייה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת העיר

לא קיימת התייחסות לליקוי מאחר ואינו נכלל בפרק עיקר הממצאים בדוח הביקורת בנושא, אליו 

   .2013התייחסה ראשת העירייה בתגובתה לדוח הביקורת לשנת 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

יצאה העירייה בתוכנית  2016במהלך שנת   לא נקבע

מון לימודים אקדמאיים הכשרה למי

יים לקידום. בכל שנה ימומנו ואלעובדים הר

  עובדים. 2

  

  תוקן

  

  

  

  

נמצא כי לא קיימים קריטריונים לבחינת אמיתות העתקי תעודות הליקוי :  3.3

 השכלה אשר צורפו על ידי המועמדים.

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

מקובל ונפעל לתיקונו. יש לציין כי בתפקידים הדורשים רישיון נדרש להציג רישיון מקורי  הממצא

  ולעיתים אף מתבקש האישור מהמשרד הממשלתי הרלוונטי.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות תעודות השכלה לכל הפחות במכרזים בתפקידים בכירים 

וסקים בבטיחות חיי אדם. לדוגמא ניתן לדרוש במקרים אלה מהזוכה תעודות ובמקצועות הע

  מאומתות על ידי חתימת נוטריון.
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   בתגובה): .23תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

אפשרות  אין ,הניתן ככל שכר ותלושי ומבקשת מכתבים מקוריות תעודות בודקת המחלקה

  .מקרים חריגים למעט בדיקות של נוסף מערך לצור

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

במדגם הביקורת נמצא כי בקליטת עובד אכן   לא נקבע

בוצעה בדיקת אמיתות תעודות, אך במקרה 

של מינוי ממלא מקום לא ביצעו בדיקה, כך 

מונה ממלא מקום שלא עומד בפועל ש

 בקריטריונים של תעודות רלוונטיות

  . לתפקיד

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

לאימות ניסיון תעסוקתי כפי שדווח על ידי נמצא כי לא קיימים קריטריונים הליקוי :  3.4

  המועמדים.

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

  .כיום נדרשים אישורים ממעסיקים קודמים 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקבוע קריטריונים לבחינת אמיתות ניסיון תעסוקתי בארץ ובחו"ל לכל הפחות במכרזים 

ועות העוסקים בבטיחות חיי אדם. לדוגמא ניתן לדרוש במקרים אלה בתפקידים בכירים ובמקצ

  מהזוכה תלושי שכר המאמתים תקופת העסקה וזהות מעסיק.

  

   בתגובה): .33תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .ומקרים חריגים מדגמית ובודקת מכתב המחלקה מבקשת
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

  

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

בדגימת הביקורת נמצא כי קיים מכתב   לא נקבע

  מהמעסיק הקודם. 

  

  תוקן

  

  

  

  

 מתיקי העובדים אינם מסודרים, כך מתויקים מסמכים כפולים,כי חלק הליקוי : נמצא  3.5

תיקים ללא מסמכים חשובים וכן נמצא כי רשימת התיוג המצורפת לכל תיק על  נמצאוכך 

 מנת לסמן את המסמכים המצויים בתיק העובד לעיתים אינה מעודכנת.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

עובד חדש שופר הממצא מקובל ונפעל לשיפור הבקרה, עם זאת נושא מעקב אחר מסמכי קליטת 

יחסית לעבר, קיימת רשימת מסמכים ומתקיים מעקב אחר רשימת חוסרים כולל בקרה של עובד 

נוסף. המחלקה נמצאת בשלבים מתקדמים של עדכון תיק אלקטרוני לעובדים, המערכת 

ן מענה להקטנת הטעויות לעומת יתהממוחשבת עדיין לא מושלמת, עם השלמתה לדעת המחלקה ת

  מעקב ידני.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למספר כל מסמך הקיים בתיק העובד וקיים מעקב אחר השלמת כל המסמכים באמצעות 

 רשימה מסודרת.

  

   בתגובה): .43תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 את תשפר המחלקה .הספק מול שיפור בתהליך אלקטרוני שנמצא לתיק מעבר בתהליכי המחלקה

  . בתיקי עובדים התיוק על הביקורת

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

לא עודכנה  בו בדגימת הביקורת נמצא מקרה  30/06/2015

רשימת התיוג במסמכי התיק, אין כל ניהול 

  מסודר של מסמכים חסרים ואישור קבלתם. 

  

  תוקן חלקית

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

ליסט ממוחשב יש הקפדה על הטיפול במסמכי קליטת עובד כולל סריקתם בתיק אישי וקיים צ'ק 

  .אם כי הוא עדיין לא נותן מענה מלא לצרכים

  

  

  

הליקוי : נמצא כי לא מתקיים מעקב אחר השלמת חוסרים בתיקי העובדים, כאשר  3.6

 קיימים חוסרים מודבק תזכיר לכריכת התיק כי העובד צריך להשלים מסמכים מסוימים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  חובה , אשר בלעדיהם לא תושלם קליטת העובד.מומלץ להגדיר מספר מסמכי 

  

   בתגובה): .43תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 את תשפר המחלקה .הספק מול שיפור בתהליך אלקטרוני שנמצא לתיק מעבר בתהליכי המחלקה

  . בתיקי עובדים התיוק על הביקורת

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

בדגימת הביקורת נמצא כי אין כל ניהול   30/06/2015

  מסודר של מסמכים חסרים ואישור קבלתם. 

  

  לא תוקן
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הליקוי : על פי דיני העבודה מחויב המעסיק למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה לעובד  3.7

ההודעה  יום מקליטת העובד. במדגם התיקים שנבחנו לא נמצא כל אסמכתא כי 30תוך 

אכן נמסרה לעובד. בחלק מהמקרים עותק ההודעה שנשמר בתיק העובד לא היה חתום על 

 ידי נציגי העירייה, או שלא הייתה מתויקת הודעה כלל.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להקפיד לשמור אסמכתא בחתימת העובד כי קיבל הודעה על תנאי העסקה. כמו כן יש לציין 

  ירת ההודעה לעובד וכן לוודא כי כל נציגי העירייה חתומים על ההודעה. את תאריך מס

  

   בתגובה): .53תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 קבלתו לעבודה מיום 30 תוך המחלקה מנהלת פגישה מול תקבע עובד לכל התהליך שיפור במסגרת

  .בכתב ימסור העסקה ותנאי

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

בדגימת הביקורת נמצא כי עדיין לא עומדים   מיידי

  בזמנים המוגדרים בחוק. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : נמצא כי העירייה לא מקיימת בקרה המבטיחה כי חשבון הבנק אליו ביקש העובד  3.8

להעביר את משכורתו , הוא אכן חשבון בבעלותו כמחויב בדין. נמצא מקרה בו הועבר שכר 

  שאינו של העובד זאת בניגוד לדין לחשבון

 

  : 2013תגובת המבוקר בדוח המבקר לשנת 

ם המתירים העברת הממצא מקובל ונפעל לתיקונו. למיטב ידיעת המחלקה, אין חריגה מהכללי

  ימים.שכר למקורבים מסו
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

(המחאה מבוטלת או אישור יש לדרוש מכל עובד חדש מסמך המאמת את בעלותו על החשבון 

  מהבנק).

  

   בתגובה): .63תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא תוקן.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

  

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

נמצא כי דורשים צילום המחאה או צילום   תוקן

כרטיס אשראי עם שם העובד עליו. יש לציין 

הוכחה מתאימה  כי  כרטיס אשראי אינו

לנושא, לדוגמא גם כרטיס אשראי מחשבון 

בנק של חברה בע"מ הוא על שם אדם ספציפי 

  ולא על שם החברה.

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

הליקוי : נמצא כי מחתימים את העובדים כי קראו את אוגדן המידע, חוברת אשר אמורה  3.9

נושאים שונים בהקשר לעבודה בעירייה, כאשר לא קיים אוגדן מידע כזה  לפרט בפניהם

 בעירייה.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

האוגדן נמצא בשלבי עריכה סופיים. באופן עקרוני לא נהוג להחתים את העובדים על הטופס 

 למרות שלא הוצא מרשימת המסמכים שמקבל עובד חדש לחתימה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש לחדול מלהחתים עובדים על טופס קריאת אוגדן המידע, כל עוד לא קיים אוגדן כאמור. 

  

  :ת העירייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראש
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לא קיימת התייחסות לליקוי מאחר ואינו נכלל בפרק עיקר הממצאים בדוח הביקורת בנושא, אליו 

   .2013התייחסה ראשת העירייה בתגובתה לדוח הביקורת לשנת 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

הוכן אוגדן מידע לעובד שנמסר לכל עובד   לא נקבע

  חדש. 

  

  תוקן

  

  

הליקוי : בניגוד לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, נמצא מקרה   3.10

  אחד בו לא היה קיים אישור משטרה לאי הרשעה כעבריין מין בתיק העובד.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר: בנושא זה יש הנחיה חד משמעית שלא מאשרים קליטת עובד למחלקה לפני קבלת 

אישור מהמשטרה. האישורים נשלחים בפקס ונראה כי במקרה שנבדק לא תויק האישור בטעות 

  בתיק העובד. בבדיקה עם המשטרה התברר כי האישור נשלח אלינו בעת קבלת העובד לעבודה. 

לתגובת המבוקר : המקרה הבודד אינו הבעיה, מנגנון הבקרה לא תפקד התייחסות הביקורת 

רק לאחר סריקת  במקרה זה, יש להסיק מסקנות על מנת שלא יישנה (לדוגמא אישור ממונה

  האישור לתיק האלקטרוני).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ן בקרה ואישור שלא יש להקפיד על המצאת האישור לפני העסקת העובד, מומלץ לבנות מנגנו

  יאפשר העסקת עובד ללא אישור מתאים מהמשטרה.

  

   בתגובה): .73תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

החשובים  האישורים על נוסף עובד של תתקיים בקרה בו תהליך תבנה אנוש משאבי מחלקת

  .העובד בתיק שנמצאים

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /
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לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

בדגימת הביקורת לא נמצאו מקרים דומים.   31/12/2014

 3-נבנה תהליך אישור ופיקוח המורכב מ

  עובדות שונות במחלקה. 

  

  תוקן

  

  

 

 הליקוי : לא קיים בעירייה הליך מוסדר של קליטת עובד וליוויו בתקופה הראשונה של 3.11

עבודתו על ידי מחלקת משאבי אנוש, למעט הנושא הטכני של מילוי הטפסים כפי שתואר 

  מעלה.

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : קליטת עובד לא נעשית רק טכנית אלא כוללת הסברים ואורכת זמן, כן נאמר 

לעובדים כי דלתנו פתוחה תמיד לכל בקשה ושאלה, אין דרך להחליף את מנהלי המחלקות בכל 

  האמור לקליטת עובדים וחניכה. עם זאת נקיים חשיבה בנושא ויסוכם הליך עם הנהלת העירייה. 

  .יקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצאהתייחסות הב

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

קת משאבי לליווי עובדים חדשים בעירייה, על ידי אנשי מח שלדר וסמומלץ להגדיר הליך מ

. מנהלי המחלקות לא תמיד ערים להיבטים שונים הכולל אבני דרך שיש לעמוד בהן האנוש

  .(היבטים מקצועיים וחברתיים כאחד) עובד החדש ואינם מקצועיים לטפל בהםהמטרידים את ה

  

  

   :ה שאושרה במועצת העירייהתגובת ראשת העיריי

לא קיימת התייחסות לליקוי מאחר ואינו נכלל בפרק עיקר הממצאים בדוח הביקורת בנושא, אליו 

  .2013התייחסה ראשת העירייה בתגובתה לדוח הביקורת לשנת 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה
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מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

הוגדר כי פעמיים בשנה יערך כנס לעובדים   לא נקבע

חדשים, בכנס הרצאות מקצועיות שונות 

  ופורום שאלות ובעיות. 

  

  תוקן

  

  

  

  

 הליקוי : לא קיימת בעירייה כל פעילות מיוחדת לעובדים חדשים.  לדעת הביקורת חשוב 3.12

כי תתקיים פעילות לעובדים החדשים אשר תשיג אחידות ובהירות לגבי חזון ומטרת 

ת העירייה. על ידי בניית בסיס משותף לעובדים החדשים ניתן יהיה להשיג את מטרו

 הנהלת העירייה באופן טוב יותר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מנת לחדד ולהבהיר להם את חזון ומטרות מומלץ לקיים אירועים מיוחדים לעובדים החדשים על 

 העירייה. וכן על מנת ליצור קשר בלתי אמצעי עם הנהלת העירייה.

  

   בתגובה): .83תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

   תעשה פעילות במסגרת השתלמות אחת לתקופה.

  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

  

 אחראי

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

הוגדר כי פעמיים בשנה יערך כנס לעובדים   לא נקבע

שונות חדשים, בכנס הרצאות מקצועיות 

(עד כה נערך כנס אחד  ופורום שאלות ובעיות

  . )2017ומתוכנן כנס נוסף לתחילת  2016ביוני 

  

  תוקן
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  בחינת ניהול תקציב ההשתלמויות בעירייה – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

נקבע ללא כל קשר לצרכים ולמציאות  2013הליקוי : תקציב ההשתלמויות לשנת  3.13

  התקציבית בשנים עברו. 

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

מחלקת משאבי האנוש הינה גורם ממליץ בלבד בנושא השתלמויות, התקציב נקבע על ידי הנהלת 

  העירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבנות צפי לצרכי הכשרת עובדים בטווח הקצר ובטווח הארוך.

  

   בתגובה): .93ייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העיר

  פעולות העירייה בנושא זה נגזרת מתוך היכולת התקציבית של הרשות. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא הספיק תקציב  2016גם בשנת   לא נקבע  לא נקבע

  ההשתלמויות לצרכי העובדים בעירייה. 

  

  לא תוקן

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  נבנה עם מנהלי המחלקות לקראת תוכניות העבודה. צפי שנתי

  : 2016התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר לשנת 

לא הספיק התקציב בפועל  2016גם אם קיים צפי התקצוב בפועל לא מספיק, בפועל גם בשנת 

  לצרכים.

  

  

    

כי לאורך שנים מחלקות מסוימות ואף עובדים מסוימים צורכים את מירב  הליקוי : נמצא 3.14

 תקציב ההשתלמויות, כאשר מחלקות אחרות ועובדים אחרים אינם נהנים ממנו כלל

  .  (עובדה היוצרת התמרמרות וחוסר אמון בצדקת המערכת)
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  לקבוע קריטריונים לעדיפות בהוצאת התקציב. מומלץ

  

   בתגובה): .103תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

הוגדרו נהלים לצורך השימוש בתקציב השתלמויות שכולל העדפות לניצול  2014נכון לשנת 

בתקציב  התקציב ושימוש בהשתלמויות רוחביות בכדי להגיע ליותר עובדים שיזכו להשתתף

  ההשתלמויות.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

נמצא כי אכן יותר עובדים נהנים מתקציב   לא נקבע  לא נקבע

  ההשתלמויות לעומת העבר.

  תוקן

  

  

בהכשרות עובדים ומאידך אצל חלק מהעובדים אצור הליקוי : נמצא כי מחד קיים צורך  3.15

ידע רב אשר אינו מופץ לאחרים כדרך קבע. המסקנה היא כי ניתן לקיים הכשרות פנים 

  ההון האנושי והמקצועיות של עובדי העירייה במגוון נושאים. ארגוניות לשיפור

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : ניסיון לקיום הדרכות באמצעות מחלקת המחשוב לא צלח מאחר חוסר יכולת 

  חוקי לתגמל את העובדים כפי שדרשו או ציפו.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. כפי שהומלץ ניתן 

 סף.להתנות יציאה להשתלמויות עתידיות בהדרכות ללא כל תגמול נו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לבנות מערך הדרכה פנים ארגוני להעברת ידע לעובדים השונים.

מומלץ לשקול כתנאי ליציאה להכשרה חיצונית התחייבות של העובד להעביר את המידע שרכש 

  לעובדי העירייה הרלוונטיים.

  

   בתגובה): .113תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 ובין מנהלים לעובדים בין הדרכה שישנה כמובן ,חיצונית ככלל הדרכה של בדרכים פועלת הרשות

  .פורמלית לא בצורה ,עובדים
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  לא תוקן  .2013ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

  

 

  הליקוי : לא קיימת תוכנית קידום והכשרה לדרגי ההנהלה ברמת הביניים.  3.16

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : הנושא הועלה על ידי המחלקה להנהלת העירייה, שם הוחלט לעכב נושא זה 

  מחוסר תקציב.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לבנות תוכנית הכשרה וקידום של מעמד הנהלת הביניים בעירייה, בנושאים כגון ניהול מומלץ 

 עובדים, מוטיבציה, ניהול פרויקטים וכד'.

  

   בתגובה): 23.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .הביניים מנהלי לדרג רוחבית נכללת השתלמות 2014-2015 לשנת ההשתלמות בתוכנית
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

בפועל לא התקיימה  2013וי משנת ללא שינ  30/06/2015

  ההשתלמות שתוכננה לנושא. 

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : כל בקשת השתלמות נבחנת בפני עצמה, לא קיימים נתונים היסטוריים בידי  3.17

האנוש בדבר השתתפות המבקש בהשתלמויות בשנים הקודמות (יתרה  מחלקת משאבי

  מכך המבקש נדרש לפרט את ההשתלמויות שהשתתף בהן בעבר).
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שבהן העובדים לא יוצאים מחלקתי פליה בין מחלקות ללא עודפי תקציב אבפועל קיימת 

מחלקתי , לעומת מחלקות עם עודפי תקציב העירוני להשתלמות לאחר ניצול התקציב

 מנוצל. העירוני יכולות לנצל את הכספים להשתתפות בהשתלמויות כאשר התקציב ש

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

הוקם אירוע מתאים המערכת השכר למעקב אחר אישור יציאה להשתלמויות. התכנון  2013משנת 

 יותר.סטוריים בשלב מאוחר יהוא כי יוקלדו נתונים ה

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר  לא סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבנות תכנון מפורט ומסודר לגבי כל המחלקות בנושא השתלמויות דרושות. 

 יש להבחין בין :

 השתלמויות הנדרשות על פי חוק.  .א

 השתלמויות שלא מחויבות בדין.  .ב

 וויוניים לאישור  ע סדרי עדיפויות וקריטריונים שבויש לק

  

   בתגובה): 33.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 למחלקות להשתמש מאפשרים שנדרש וככל צרכי העירייה על לענות בא ההשתלמויות תקציב

  .להשתלמויות ייחודיות רק מחלקתי בתקציב

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

הנתונים להבנת הביקורת גם אם   לא נקבע  לא נקבע

ההיסטוריים מוקלדים, הם לא מהווים 

  שיקול מבחינת אישור השתלמויות.

  

  לא תוקן

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  חלק מהנתונים ההיסטוריים נסרקו לתיקי העובדים עדיין יש להשלים חומר של שנתיים.

  

  

  הליקוי : אין כל תוכנית לפיתוח ושימור ידע של עובדים במשרות מפתח.  3.18

 

   :במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

243 

 

לא קיימת התייחסות לליקוי מאחר ואינו נכלל בפרק עיקר הממצאים בדוח הביקורת בנושא, אליו 

  .2013התייחסה ראשת העירייה בתגובתה לדוח הביקורת לשנת 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  לא תוקן  . 2013ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

  

בחינת הניטור והבקרה על השתתפות העובדים בפועל  -3מטרת ביקורת מספר 

  בהשתלמויות/הכשרות שהעירייה אישרה ונושאת בעלותן.

  

  

  

הליקוי : נמצא כי לא קיים מנגנון פיקוח ואימות השתתפות העובדים בהשתלמויות  3.19

  והקורסים שאושרה השתתפותם בתשלום על ידי העירייה.

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 דים בהכשרות שאושרו להם.יש ליצור מנגנון פיקוח ובקרה על השתתפות בפועל של העוב

  

   בתגובה): .143תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .לנושא המחלקה אחת מעובדות של ואחריות נוהל יקבע ,יטופל הנושא
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

    .2013ללא שינוי משנת   31/12/2014

  לא תוקן
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הידע שנרכש בהכשרות עם הליקוי : נמצא כי לא קיים מנגנון בעירייה המבטיח שיתוף  3.20

  עובדי העירייה האחרים או לכל הפחות עם עובדי המחלקה.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות ספריית ידע, אליה יועבר המידע של ההשתלמויות בהן השתתפו עובדי העירייה. 

חוצה ארגון בנק הידע יכול לשמש גם את עובדי המחלקה הספציפית וכן יכול לשמש כמידע 

  (לדוגמא השתלמות בנושא דיני מכרזים או דיני עבודה וכד').

  

   בתגובה): 3.1תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .השתלמויות להעביר מי שמוסמך י"ע חיצוניות הכשרות מעדיפה הרשות ככלל
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  לא תוקן   2013ללא שיוני משנת   לא נקבע  לא נקבע
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 התנהלות ופעילות. –היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי  4.2.4

 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 13מתוך  -סיכום 

  ) .15%ליקויים  ( 2תוקנו 

  ).30%ארבעה ליקויים תוקנו חלקית או שתוקנו לא על פי החלטת המועצה (

  )47%ליקויים ( 6לא תוקנו 

  ).8%וכן הופסק מעקב על  ליקוי אחד (

  

  

  נת התנהלות היחידה בהליך רישוי עסקים.בחי - 1מטרת ביקורת מספר 

  

לא קיימות אפשרויות אכיפה ליחידה (רק במהלך השנה השתתפו  2013הליקוי : בשנת  4.1

 שתי עובדות בקורס מתאים לאכיפה).

העירייה לא הסדירה את אפשרות האכיפה בהתאם לחוק האכיפה הסביבתית סמכויות 

חוקי עזר של העירייה . העירייה גם לא ביטול ל, ובחרה שלא לפעול 2011אכיפה משנת 

 פעלה ליישום חוק האכיפה הסביבתית בנושאים שאינם מטופלים במסגרת חוקי עזר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ כי העירייה תסדיר את נושא האכיפה הסביבתית בהקדם.

  

   ה):בתגוב 4.1,4.2 רייה שאושרה במועצת העירייה (סעיפיםתגובת ראשת העי

. לעניין הסדרת האכיפה הנושא נדון בעבר 2013שלוש עובדות מהיחידה הוצאו לקורס בשנת 

   והוחלט שלא להחיל את חוק האכיפה הסביבתית. הנושא יבחן בשנית.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  

  ראשת העיר

  

31/12/2014  

 2013לא השתנה דבר מהביקורת בשנת 

(לאנשי המקצוע לא ידוע כי הנושא נבחן 

  העירייה).בשנית, כאמור בתגובת ראשת 

לדעת הביקורת קיימת חשיבות לתפעול 

מערך אכיפה עירוני, הן מבחינת התעשייה 

הקיימת בתחום השיפוט והן מבחינת 

  

  לא תוקן
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ההיתכנות לתפעול מכרה שדה בריר וקריית 

  התעופה המתוכננת באזור התעשייה.

  

  

  

העובדים ביחידה קוי : בהקשר של כמות העסקים המטופלים על ידי היחידה, לעומת יל 4.2

המקבילה ברמת חובב (כמות דומה של עסקים ברמת חובב הפרוסים בשטח קטן בהרבה), 

 היחידה פועלת במחסור כוח אדם הגורם לעיכובים במילוי חובות היחידה.

לאור המחסור החמור בכוח אדם, נפגעת יכולת היחידה למלא את תפקדיה במספר 

 מישורים :

 כל אירוע סביבתי לצורך בקרה ומניעה עתידית.  אי יכולת לבצע תחקירים אחרי  .א

 עיכוב במתן חוות דעת בנושאי רישוי עסקים.  .ב

אי עמידה בזמנים למתן חוות דעת לרישוי עסקים, גם בגלל התלות בעובדי המחוז   .ג

  של המשרד להגנת הסביבה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רכים למימון כוח אדם נוסף ליחידה מומלץ לפעול מול משרדי הממשלה המתאימים ולמצוא ד

 (פתרון רצוי המודל ברמת חובב).

  

   בתגובה): 4.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  . היחידה פועלת לפי סדרי עדיפויות ומטפלת בסופו של דבר בכל הנושאים

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

נקלט כח אדם נוסף מתאריך הביקורת 

הקודם. בכל הקשור לרישוי עסקים בעיר 

ערד היחידה עומדת היום בזמנים למתן 

אישורים שבסמכותה. עדיין בהשוואה לרמת 

חובב והן לאור האחריות הנוספת שהוטלה 

הרפורמה ברישוי עסקים ובתכנון  עקבעליה 

ובניה, מספר העובדים עדיין למספיק למילוי 

  ות באופן המיטבי.המטל

  

  חלקית תוקן
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הליקוי : לא קיים נוהל מסודר לזימון נציגת היחידה בנושאים תכנוניים, כך לא הוזמנה  4.3

  לדוגמא בשלב התכנון של קו הרכבת לערד, בדיעבד הסתבר כי קיימת בעיה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי יתקיימו ישיבות תכופות של אנשי היחידה עם מהנדסת העירייה ועם מזכירת הועדה 

לתכנון ובניה, על מנת שהיחידה תהיה מעודכנת ושותפה בכל הנושאים התכנוניים הקשורים 

 בתחום השיפוט של העירייה. 

  

   בתגובה): 5.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  מול מחלקת ההנדסה שנציג היחידה יוזמן לכל ישיבת תכנון.הוסדר 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

חלטת ה

  המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

הנושא טרם הוסדר, לדוגמא בתכנון שכונת 

, נופים לא שותפה היחידה בהליך התכנון

זאת לפי ההערות שהועברו למתכננים 

  . במהלך ישיבות הועדה לתכנון ובניה

  

  לא תוקן

  

  

  

שמן על  הליקוי : לא קיימת קופה למצבי חירום לשימוש היחידה, לדוגמא כאשר נשפך 4.4

ונדרש ספק על מנת לשפוך חול על המפגע, לא היו כלים מסודרים בידי היחידה  31כביש 

 לנטרול המפגע.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לבנות נוהל מסודר שיאפשר הוצאת הזמנות עבודה בנוהל חירום. 

  

   בתגובה): 6.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 זה ומעל סכום ₪ 1,300 עד מח' הרכש להנהלת י פניה"ע העירייה ספקי מול ההזמנות לבצע ניתן

  .הגזברית אישור לקבל ניתן

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

ריך הביקורת בשנת אתהמצב לא השתנה מ  לא נקבע  לא נקבע

בפועל לא היה צורך בכך מהמקרה  . 2013

  המתואר ועד היום.

  

  הפסקת מעקב

  

  

כי בתיק רישוי העסק של  המלון לא תועדה התייחסות היחידה לאישור/אי  הליקוי : נמצא 4.5

  אישור למתן רישוי העסק.

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

  היחידה אינה נותנת אישור אלא במעמד לידוע בלבד ולכן התייחסותה אינה מחייבת.

 הביקורת לדעת ,הממצא את סותרת אינה תגובת המבוקר : המבוקר לתגובת הביקורת התייחסות

 עסק רישוי תתנגד למתן והיחידה במידה כן כמו בדין, התגובה שהוגדרו בזמני לעמוד היחידה על

  .תתחשב בדעתה בוודאי הרישוי מחלקת

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

על היחידה לעמוד בזמנים שהוגדרו בנושא רישוי עסקים מבחינת העברת אישורה/אי אישורה 

למתן רישיון עסק, כמו כן במקרים בהם נדרש העסק בהתקנת רכיבים מסוימים או בקיום 

 בדיקות תקופתיות יש ליצור מערך בקרה וניטור שיאמת את קיום הדרישות על ידי העסק.  

  

   בתגובה): 7.4ושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שא

 מיוחדים מטופל במקרים .בלבד ידוע של אלא במעמד מלון לבתי אישור נותנת אינה היחידה

  .מחויבת אינה ולכן ההתייחסות עסקים מח' רישוי עם בשיתוף

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

בברור מול מחלקת רישוי עסקים נמצא כי   לא נקבע  לא נקבע

היחידה היום עומדת בזמנים המוגדרים 

  להעברת חוות דעתה בנושא רישוי עסקים. 

  

  תוקן
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הליקוי : נמצא כי בסיום הביקורת במקום העסק לא מועבר כל מסמך מסודר על הבדיקה  4.6

ביחד עם הסבר כיצד יש לתקן את הליקויים. לדעת הביקורת על מנת למנוע  לנציג העסק,

  אי הבנות עתידיות רצוי כי ישיבת הסיכום עם נציג העסק תלווה במסמך מתאים.

 

  : 2013לשנת  בדוח המבקרהמבוקר תגובת 

בעבר נהגנו להוציא מסמכים רשמיים טרום ההיתר על מנת לאפשר את הערכות העסק ,  אך כיום 

בשל מצוקת הזמן התייחסותנו בעיקרה מועברת ישירות למחוז, אשר נושא היתרי הרעלים 

  נמצאים בסמכותו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כי ישיבת הסיכום עם נציג העסק תלווה במסמך מתאים, מומלץ על מנת למנוע אי הבנות עתידיות 

 מיד בסיום ביקורת היחידה במלון/עסק.

  

   בתגובה): 8.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

   תוקן. הוכנסו רשימות על ידי המחוז, היחידה עובדת לפיהן.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

קיימות רשימות תיוג מסודרות לסוגי   לא נקבע  לא נקבע

עסקים שונים, דוח ליקויים מועבר לבעל 

  העסק, עם הוראות לתיקון. 

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  

  

 הליקוי : נמצא כי אין מבנה מסודר לתיק העסק ביחידה, דבר המקשה על ההתמצאות בו. 4.7

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 
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כך. במלונות ועסקים קטנים שכמות החומר קטנה  זה תיקים של מפעלים גדולים אכן מסודרים 

יוצר סרבול ואנו מעדיפים לסדר לפי תאריך. משתדלים לסדר כרונולוגית אך בשל מצוקת כוח אדם 

 עבודת התיוק ביחידה מבוצעת מעת לעת ע"י סטודנטים והאיכות בהתאם לאיכותו של הסטודנט.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  .לאפשר התמצאות לכל מי שנדרש לתיקסדר קשיח לתיק עסק על מנת מומלץ לבנות 

  

   בתגובה): 9.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .תצורף לתיקים התיוק שיטת על והסבר היחידה לעובדים למנהלת ברור ביחידה התיוק מבנה
  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

  היחידה

לא נמצא הסבר לגבי שיטת התיוק כמוגדר   31/12/2014

בתגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת 

  העיר. כל עובד מקיים תיוק על פי הבנתו.  

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

הליקוי : נמצא כי למרות הוראת היחידה לא בוצעו בדיקות שפכים על ידי המלון, כתנאי  4.8

חריגה בשפכים שהוזרמו על לחידוש הרישיון האחרון זאת לאחר שלאורך שנים נמצאה 

ידי המלון בניגוד לחוק. היחידה לא ביצעה מעקב מסודר אחר דרישתה שבסופו של דבר 

 לא התקיימה על ידי המלון.

  

  : 2013תגובה בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

כיוון שאין בידינו כרגע כלי אכיפה (עד שלא יחליטו ברשות על אימוץ חוק האכיפה) למעשה אמצעי  

) הנו חידוש 2012הטיפול המרכזי שלנו (עד כניסת כללי התאגיד וביצוע הדיגומים על ידם החל מ 

 רישיונות והיתרים. ניתן לראות כי המלון מבצע את הדגימות בממשק עם חידושי רישיונות אחת

לשנתיים או שלוש. בשל מצוקת כח האדם  אנו עוסקים בעיקר ב"כיבוי שריפות" ולכן בתקופות 

כתנאי לחידוש  היחידה דרשה 22/12/09 יצוין כי ב הביניים קשה לבצע מעקב רציף ולהתריע. 
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הועברה כנדרש בתנאים שהיו תקפים עד אז . כיוון שלא   הרישיון ביצוע דגימות תקופתיות

. יחד עם שת, מבחינתנו לא ניתנה המלצה לאישור הרישיון אל הרשות המקומיתההשלמה הנדר

שוב  2013זאת למיטב הבנתנו אושר הרישיון (כיוון שאנחנו לידוע בלבד). בחידוש הרישיון בתחילת 

  ביקשנו מהרשות שלא לאשר עד ביצוע הבדיקות עד שהוגשו לנו האנליזות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בנות מערך מסודר של התנהלות מול בתי עסק, מומלץ לקיים מעקב משימות עם התראות יש ל

  מסודרות על מנת שלא ישנה מקרה כמתואר.

  

   בתגובה): 10.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

   היחידה התבקשה לכתוב נוהל לבדיקת הדרישות וביצוען.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהלת 

  היחידה

לא נכתב נוהל כמוגדר בתגובת ראשת   31/12/2014

העירייה. מתנהל דוח מעקב אחר היתרים 

נדרשים, וכן פועלים בהתאם לרשימות 

  התיוג המחייבות בחינת אישורים כאמור.  

  

תוקן אך לא 

בהתאם לתגובת 

 ראשת העירייה

  ומועצת העיריה

  

  

  

 מסוכניםבחינת הליך פינוי קרקע מזוהמת בחומרים  - 2מטרת ביקורת מספר 

  

, טרם בא על פתרונו המלא 2011נמצא כי אירוע של זיהום קרקע שנחשף באוגוסט הליקוי :  4.9

 ).2014לאחר יותר משנתיים וחצי (עד סיום הביקורת במרץ 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי העירייה תאמץ את הדינים המתאימים, על מנת לאפשר ליחידה לאכוף ולקנוס 

  בנושא הגנת הסביבה.עבריינים 

  

   בתגובה): 11.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

בוצע  היחידה י"ע הנדרש כול ,הסביבה במשרד להגנת נמצא כאילו באירועים לטיפול התקציב

 .המשרד של טיפול בתהליך ונמצא
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

טופל עד למועד מעקב כבר המקרה המתואר   לא נקבע  לא נקבע

בפועל לא ניתנו כלים של אכיפה אך זה,  

  מקרים דומים.ליחידה למניעת 

  

  לא תוקן

  

  

למרות שכמות המפעלים בהם מטפלת היחידה לעומת כמות המפעלים במועצה הליקוי :  4.10

מקומית תעשייתית רמת חובב היא דומה, ההשקעה הכספית בהגנה על הסביבה ביחידה 

ביחידה ₪ מיליון  5-(כ 2006-2010מההשקעה ברמת חובב בשנים  0.3% -עמדה על פחות מ

  לפי פרסומיהם). -מיליארד ברמת חובב₪  1.5 -לעומת כ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפעול מול משרדי הממשלה להגדיל את תקציב היחידה בהתאם לנפח הפעילות שהיא 

מבצעת. ברור לפי הממצא לעיל כי אין כל יחסיות בין התקציבים וכי בתקציב הנתון המחלקה לא 

  יכולה לבצע את תפקידה כראוי. 

  

   בתגובה): 12.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 והיכולת התקציבית היחידה של הדרישות י"עפ את היחידה מתקצבות ביחידה השותפות יותהרשו

לפחות  בחלקם יועברו מהמפעלים כי הכספים המרכזי השלטון גורמי מול תפעל העירייה .שלהן

  .היחידה לתקצוב

  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

סגן ראשת 

  העירייה

נוספו למחלקה שני עובדים וכן מועבר   30/06/15

תקציב לניטור אויר במועצה אזורית תמר. 

    חובב. של רמתעדיין רחוק מהתקציב 

  

  תוקן חלקית
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  : 2016הערת המבוקר שנת 

בימים אלו יצאנו להליך של מכרז נוסף לרכז תעשיות לאזור מועצה אזורית תמר, מתקציב שיועבר 

  .מתמר

  

  

  

בניגוד לפעילות ניטור מסודרת הקיימת ברמת חובב, אין כל תקציב ליחידה הליקוי :   4.11

  אחריותה.לקיום ניטור אויר בישובים שבתחום 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות מערכת כוללת לניטור בישובים בהתאם לתנאי השטח והסיכונים הקיימים בשטח 

 אחריותה של היחידה.

  

   בתגובה): 13.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2014החל תקצוב בנושא משנת 
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

שודרגה התחנה על פי מנהלת היחידה בערד   לא נקבע  לא נקבע

באולפנה וכן קיימת תחנה בסמוך למחצבת 

  תחנות נוספות. 7החול. במישור רותם נבנות 

  

  חלקית תוקן

  

  : 2016הערת המבוקר שנת 

  .םבאולפנה תוצב תחנת ניטור נוספת של המפעלי

  

  

  

  

  

  

בחינת התנהלות היחידה והעירייה בנושא הכרייה  -3מטרת ביקורת מספר 

  בשדה בריר.
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אין ברשות העירייה בדיקות ניטור לאורך זמן של איכות האוויר בסביבת העיר, הליקוי :  4.12

  כך שיהיה קשה להעריך את השפעת הכרייה על האוויר.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למצוא מימון לניטור אויר לאורך זמן בתחומי העיר, על מנת לבנות בנק מידע לשימוש 

פגיעת הכרייה על האוויר. כמו כן מומלץ לבנות בהקדם האפשרי מערכת שקיפות עתידי להערכת 

  אשר תפרסם את הנתונים לתושבים.

  

   בתגובה): 14.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

זה  לצורך .כרייה של לבדיקה יכולת לא תיתן כזאת תחנת מקרה בכל .ניטור תחנת קיימת

  .הניטור תחנת לבדיקות שמבצעת מעבר מיוחדות בדיקות נדרשות

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לאור שדרוג תחנת הניטור בעיר, קיימים   לא נקבע  לא נקבע

לדברי נתונים לגבי איכות האוויר, אך 

אין משאבים לנתח את המחלקה  תמנהל

  הנתונים הקיימים. 

  

  לא תוקן

  

  

  

אין ברשות העירייה רשימת דרישות מהשלטון המרכזי, במקרה בו תאושר הליקוי :  4.13

הכרייה בשדה בריר. יתכן כי ההתנגדות לכרייה לא תספיק ובסופו של דבר העירייה 

 תעמוד מול שוקת שוברה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

חים, לגבי מומלץ כי העירייה תכין רשימת דרישות מגובות בחוות דעת מתאימות של מומ

  האמצעים שיש לנקוט באם תאושר הכרייה באזור. בין השאר מומלץ לדרוש : 

  תגבור מהותי בכוח אדם של היחידה לאיכות הסביבה.   .א

הקניית תקציבים וכלים לניטור אוויר מלא ולשקיפות מלאה לציבור, על מנת   .ב

 להניח את דעת התושבים בדבר הביטחון בניהול חייהם בתחומי העיר ערד. 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

255 

 

פיצוי כספי מהותי לעירייה על הנזק התדמיתי בגין הכרייה (לפי הוועדה הבין   .ג

משרדית לבחינת משק הפוספטים, התמלוגים שמשלמת כיל על פוספטים הם 

  מהנמוכים בעולם).

  

   בתגובה): 15.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 החלטה י"תבנה עפ הדרישות ורשימת יוחדתמ דורשת התייחסות בריר שדה של גודל בסדר כרייה

  .בהמשך התכנון רשות של

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לפי  לא תוקן

החלטת 

  המועצה

לאנשי המקצוע לא ידוע על רשימה ברמה   לא נקבע  לא נקבע

  בנושא.  תהעירוני

  לא תוקן
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 ניהול השוק העירוני. –מחלקת תברואה  4.2.5

  
 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 16סיכום מתוך 

  ).6%( תוקן ליקוי אחד

  ).19%ליקויים ( 3תוקנו חלקית 

  ).50%ליקויים ( 8לא תוקנו 

  ).25%( 2016נמצאו בלתי רלוונטיים בשנת שליקויים  4-הופסק מעקב ב  וכן

  

  

 הליקוי: הכנסות העירייה מהשכרת דוכנים בשוק נמצאות במגמת ירידה זה מספר שנים. 5.1

 -כירידה של ( 2005לעומת ההכנסות בשנת  25% –ירדו הכנסות השוק בכ  2013בשנת 

 ). אין בידי העירייה את הידע או הכלים לשינוי המגמה.השניםין בהכנסה ₪  120,000

   

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול פתרונות שונים לשינוי מגמת הירידה בהכנסות לאורך השנים, במידה ואין ביכולת 

  העירייה למצוא פתרונות מומלץ לשקול לפנות לגורמים חיצוניים.

  

   בתגובה): 15.ה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראשת העירייה שאושר

החלופות  יובאו הבחינה בסיום הבעיה, האפשרויות לפתרון בחינת של בתהליך החלה העירייה

  .לאישור

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהל מחלקת 

  התברואה

במבחן התוצאה ההכנסות ממשיכות לרדת   31/12/2014

בכל שנה. מכאן ככל שבוצע הליך בחינה 

והתקבלו חלופות הן לא השפיעו על המגמה 

   כמתואר בליקוי. 

  

  לא תוקן
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, נבע לפי הסברי מנהלת השוק 2011הליקוי: גידול חד פעמי בהכנסות השוק בשנת  5.2

בערים השכנות.  הסוחרים  מהמצב הביטחוני באזור הדרום שלא אפשר קיום שווקים

 הגיעו לשוק ערד אך לא בחרו להמשיך להגיע לשוק מחוסר כדאיות כלכלית.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול שינויים בהתנהלות מול הסוחרים לאור העובדה שסוחרים מזדמנים בוחרים שלא 

  להמשיך להגיע למכור מרכולתם בשוק, זאת באופן גורף.

  

   :במועצת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה 

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ם הביקורת, לעומת אופן הטיפול סיו

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

  לא תוקן  ראה סעיף קודם.  לא נקבע  לא נקבע

  

  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  של מנהלת השוק לשכנע סוחרים להגיע לרכול בשוק, אך הם לא צלחו. תהיו מספר ניסיונו

  

  

  

  

לחוק העזר העירוני בנושא פיקוח על השווקים, המגדיר כי  4לסעיף הליקוי: בניגוד  5.3

"לא ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור בו אלא אם הוא נושא היתר מראש העירייה", 

 בפועל העירייה לא מנפיקה היתרים לסוחרי השוק.

  

  : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  אינו רלוונטי כיום.יש למלא אחר הוראות חוק העזר או לפעול לשינויו באם 

  

   בתגובה): 5.2תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  החלופות יובאו הבחינה בסיום הבעיה, האפשרויות לפתרון בחינת של בתהליך החלה העירייה

  .לאישור
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

וי מדיניות כאשר מחלקת נאומנם בוצע שי  לא נקבע  לא נקבע

הגביה מחייבת מראש את הסוחרים 

אך אין זה היתר מראש העירייה  הקבועים,

  בחוק העזר. כנדרש

  

  תוקן חלקית

 

 

 

(א) לחוק, נמכרו בשוק מוצרים אשר מחייבים קירור (גבינות 7הליקוי: בניגוד לסעיף  5.4

 וביצים), זאת ללא אישור מיוחד מראש העירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  לחוק. 7יש להסדיר את נושא מכירת המוצרים בהתאם לסעיף 

  

   :במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לא נמכרים מוצרי חלב, ככל שסוחר מוכר   לא נקבע  לא נקבע

ביצים הוא מחויב בהצבת יחידת קירור. לא 

  כמוגדר בחוק.מראש קיים אישור 

  

  ן חלקיתתוק
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לחוק העזר העירוני בנושא  12הליקוי: בניגוד להתנהלות בטיחותית ולמוגדר בסעיף  5.5

פיקוח על השווקים, העירייה לא מקפידה על אי כניסת רכבי הסוחרים לרחבת השוק 

 בשעות פעילות השוק.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

: לא ניתן לאכוף את חוק העזר העירוני ככתבו ולשונו, הנוהג זה שנים רבות  תגובת מנהלת השוק

  .9:30הוא לאפשר לסוחרי השוק להשאיר את רכביהם עד שעה 

, בברור מול אחראי הביטחון הסתבר כי 15:20תגובת הביקורת : התמונה צולמה בשעה 

  מאפשרים כניסת רכבים בשעות אלה, בניגוד לכללי בטיחות. 

  

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

יש להקפיד על אי כניסת רכבים למתחם השוק בשעות פעילות השוק או כל עוד נמצאים בו 

  לקוחות.

  

   בתגובה): 5.3תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .)קירור רכב( לחשמל להתחבר הרכב אמור בהם חריגים מקרים למעט ,טופל הנושא
  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

בסיור הביקורת בשוק נמצא כי בתוך   לא רלוונטי  לא רלוונטי

המתחם היו מעל עשרה רכבים של סוחרים 

לא שימש בפועל (רק רכב קירור אחד ש

   לקירור).

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי: לפעילות השוק הונפקו שני רישיונות שונים, האחד כ"מקום אחר למכירת מזון"  5.6

רישוי כזה בדין), וכן לא קיים  2013(כאשר בשנת  2004רישיון שניתן לצמיתות בשנת 

רישיון זמני כיריד, תערוכה שלא במבנה של קבע, רישיון אשר לא עונה לתנאי של משרד 

 הבריאות שהבהיר כי לא מאשר במקום מכירת מזון.

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

260 

 

  להסדיר את נושא רישוי העסק בהתאם לחקיקה המעודכנת ולמהות האמיתית של השוק. יש

  

   :במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול  סיום

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

כיום קיים רק הרישוי לצמיתות ל"מקום   לא רלוונטי  לא רלוונטי

, סיווג שאינו 2004אחר למכירת מזון" משנת 

קיים לאחר הרפורמה בנושא רישוי 

  העסקים.

לפי התקנות ככל שהרפורמה קיצרה את 

משך תקופת הזיכוי הרישוי יבוטל לאחר 

שלוש שנים מתחולת הצו. מכאן לדעת 

  הביקורת אין לפעילות רישוי תקף כיום. 

  

  לא תוקן

  

  

  

הוצא רישיון עסק זמני (עקב אי קיום אישור משטרה  7/1/2013הליקוי: בתאריך  5.7

להפעלת השוק). הרישיון בניגוד להפרדת תפקידים נאותה, נחתם על ידי ראש 

  העירייה המוגדרת ברישיון גם כמנהלת העסק וחתומה גם כבעלי השוק. 

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

פרישת ראש מדור רישוי עסקים ממשטרת ערד, לא נענתה בקשת העירייה תגובת המבוקר : עקב 

למתן אישור לרישוי עסק לשוק זאת בניגוד לזמנים המוגדרים בתקנות רישוי עסקים. מאחר וכך 

הודיעה העירייה למשטרה כי יונפקו רישיונות זמניים לעסקים שלגביהם לא ניתנה התייחסות 

  המשטרה.

מנהל מדור הרישוי התקיימה בגלל חופשת המחלה של מנהל מחלקת  חתימת ראש העירייה במקום

  הרישוי.  

  

   בתגובה): 5.4תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא תוקן. המצב נוצר עקב מחלה של עובד המחלקה.
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  וללטיפ

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

. כאן 2016זמני לא קיים בשנת וי השהרי  לא רלוונטי  לא רלוונטי

  הליקוי כבר לא רלוונטי.

  הפסקת מעקב

 

הרישיון של שירותי הכבאות ושל משטרת ישראל, לא  הליקוי: בניגוד להגדרת תנאי 5.8

קיימת נוכחות של איש עירייה בשוק באופן קבוע לכל אורך הפעילות ואין כל הטמעה 

  לנמצאים במקום על הפעילות הנדרשת באירוע שריפה.

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

הפיזיים הלקויים בשוק לא מאפשרים נוכחות מלאה, לכן ישנן תגובת מנהלת השוק : התנאים 

שעות, כך  15שעות כאשר השוק פעיל  12-היעדרויות לזמן קצר, בכל מקרה מוגבל יום עבודה ל

  שבכל מקרה השוק ממשיך להתנהל ללא פיקוח, התנהלות המהווה סכנה מכל ההיבטים.

  הממצא.תגובת הביקורת : התייחסות מנהלת השוק לא סותרת את 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להקפיד למלא אחר תנאי הרישיון שהוגדרו על ידי כל אחד מהגופים הרלוונטיים.

  

   בתגובה): 5.5תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  נציג עירייה הבקי בהתנהלות במקרה של שריפה. ההעירייה תקפיד כי בכל שעות הפעילות יהי

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

הממונה על 

  הבטיחות

הממונה על הבטיחות לא טיפל בנושא. בפועל   30/10/2014

אין נציג עירייה הבקי בנושא התנהלות 

  בשריפה במהלך פעילות השוק.  

  

  לא תוקן

  

  

הליקוי: בניגוד למינהל תקין אין נציג עירייה נוכח בשוק בכל שעות הפעילות. מנהלת  5.9

בבוקר עד שש בערב, אך בפועל ברוב שעות  6השוק עובדת ביום השוק משעה 

 הפעילות לא נמצאת פיזית במתחם בשוק.



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

262 

 

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת מנהלת השוק : התנאים הפיזיים הלקויים בשוק לא מאפשרים נוכחות מלאה, לכן ישנן 

כך שעות,  15שעות כאשר השוק פעיל  12-היעדרויות לזמן קצר, בכל מקרה מוגבל יום עבודה ל

  שבכל מקרה השוק ממשיך להתנהל ללא פיקוח, התנהלות המהווה סכנה מכל ההיבטים.

  תגובת הביקורת : התייחסות מנהלת השוק לא סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות לוחות זמנים לכל יום פעילות בשוק ולוודא כי לכל הפחות מצוי נציג עירייה אחד 

 רגע נתון.  במקום בכל

  

   בתגובה): 5.6תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ועד  18:00 -עובדת העירייה עובדת במגבלות החוק והנדרש, העירייה תוסיף עובד נוסף החל מ

  . לגבי שעות הלילה של יום קודם והבוקר לא נדרש עובד עירייה.20:00

  

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהל מחלקת 

  התברואה

בסיור הביקורת בשוק לא נכח נציג עירייה   30/10/2014

במקום.  לדברי מנהל המחלקה לא קיים 

פתרון למקרה בו העובד האחראי נאלץ 

  לעזוב את המקום לזמן קצר. 

  

  לא תוקן

  

  

  

ניהול שוק במכרז העירייה, הזוכה במכרז  –הליקוי: בניגוד לתיאור תפקיד אחראי נושא  5.10

לא מבצעת לפחות חלק מהגדרות המכרז (לא מתבצעת בקרה על גביית הכספים על ידי 

 הגובה העירוני, אין רישום ובקרה של כל הסוחרים).

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

עליל, אני מלווה את הגובה בעת גביית הכספים תגובת מנהלת השוק : הממצא אינו מדויק ב

  ועורכת רישומים על גביית הכספים ורשימות על המצאות הסוחרים.
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תגובת הביקורת : אין כל אסמכתא על ליווי הגובה בסבב הגביה וכן הדבר לא עלה מהראיון עימו, 

רה מספיקה דוח הגביה מבוצע בדיעבד בהתאם לקבלות שהוצאו על ידי הגובה ואינו מהווה בק

  לדעת הביקורת.  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להגדיר מחדש את תפקיד מנהל השוק ולוודא כי התפקיד מתבצע במלואו.

  

   :במועצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה 

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

הנושא מנוהל על תפקיד הגובה בוטל, כיום   לא נקבע  לא נקבע

 ידי מנהלת השוק עם פיקוח של מנהליה.

  חסר עדיין תיעוד לבקרות. 

  

  חלקית תוקן

  

 

אין הגדרה לשעות המצאות גובה השוק במתחם. מכאן יתכן מצב בו סוחרים הליקוי :  5.11

  העוזבים את השוק במהלך שעות הפעילות לא יחויבו כלל בדמי שכירות. 

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

, לא היה מקרה בו סוחר עזב את 16:00ועד  8:00תגובת מנהל השוק : הגובה נוכח בשוק משעה 

  השוק ללא תשלום.

תגובת הביקורת : הגובה אינו נמצא בשוק בשעות קבועות ובכל מקרה מגיע להפקיד את הכספים 

ם לא מחויבים לשלם מראש על השכרת , מאחר והסוחרי12:00במחלקת הגביה בסיבות שעה 

 השטח יתכן מצב כאמור בממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רים חחובה לקיים בקרה על הסוחרים הפועלים בשוק ולהשוות את גביית דמי השכירות לסו

 ל. ועהמצויים בשוק בפ

מנגנון מתאים אשר יש לקיים אין לאפשר לסוחר להקים דוכן ללא תשלום דמי השכירות מראש. 

 יקיים רישום נוכחות מסודר לסוחרים.
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 תגובת מנהלת השוק : למיטב ידיעתי הדבר באישור מנהלי המחלקות לדורותיהם.

  

   בתגובה): 5.7תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 )חדשים ( מזדמנים סוחרים השכירות, דמי את 13:00 שעה  עד משלמים הקבועים הסוחרים

  . ואז מפונים תשלום ללא 10:00 שעה עד לעבוד יכולים

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לפי לא תוקן 

החלטת 

  המועצה

  הפסקת מעקב  ראה סעיף קודם.  לא נקבע  לא נקבע

  

  

אין כל נוהל המבטיח תשלום דמי שכירות דוכן מסוחרים מזדמנים. מאחר ולא הליקוי:  5.12

אוכפים את נושא תשלום דמי השכירות מראש אין כל כלי המבטיח תשלום של סוחר 

 שמחליט לסגור את הדוכן ולהעלם. 

 

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

 תגובת מנהלת השוק : טרם נתקלתי במקרה כזה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לדרוש תשלום מראש עבור השימוש בדוכן, לחלופין יש לשקול קבלת פיקדון בתחילת יום 

  .טיח תשלום מהסוחריםבהשוק (דוגמת רישיון נהיגה), על מנת לה

יש להסדיר בנוהל את אפשרויות התשלום, חלק מהסוחרים משלמים בהמחאות דחויות, אין כל 

 הגבלה בתחום זה. 

  

   :עצת העירייהתגובת ראשת העירייה שאושרה במו

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016יפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הט

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה
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  הפסקת מעקב  5.10ראה סעיף   לא נקבע  לא נקבע

  

  

  

  

או רישום של נוכחות סוחרים בפועל על ידי מנהלת השוק, אין כל פיקוח הליקוי:  5.13

 כך יכול להיות מצב בו לא נגבים דמי השכירות מהנמצאים במקום.

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

  תגובת מנהלת השוק : בפועל קיים פיקוח ורישום על נוכחות הסוחרים.

 הועברו לביקורת כל אסמכתאות לגבי רישום כאמור.תגובת הביקורת : לא 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים רישום נוכחות הן על ידי הגובה והן על מנהלת השוק ולוודא כי נגבים דמי שכירות 

 מכל הנמצאים בשוק בפועל.

  

  תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה 

יקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת לא קיימת התייחסות, מאחר ול

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

תוקן לפי לא 

החלטת 

  המועצה

  הפסקת מעקב  .5.10ראה סעיף   לא נקבע  לא נקבע

  

 

  

בניגוד לחוק העזר העירוני העירייה לא מנפיקה היתרים לסוחרים, המאשרים הליקוי:   5.14

להם לשכור שטח בשוק. קיימת בעיה של התאמת תעודת זהות לשם המשלם. בספרי 

המשלם, במקרים רבים נרשמים מספרי העירייה קיימת חובה לעדכן תעודת זהות של 

תעודות זהות לא נכונים בקבלות המוצאות לסוחרים על ידי הגובה, או מספרי זהות שלא 

 מתאימים לשם בעל הדוכן.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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  יש לבנות בנק ספקים מסודר, הגובה יקשר בין הסוחר לבנק הספקים.

  

  ת העירייה תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצ

לא קיימת התייחסות, מאחר וליקוי זה לא הופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת 

  העירייה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהל מחלקת 

  התברואה

לאור שינוי המדיניות הסוחרים הקבועים   30/10/2014

מחויבים במערכת הגביה מראש, לכן בעיה זו 

יוב מראש לסוחרים נפתרה ברובה (אין ח

  מזדמנים). 

  

  תוקן

  

בפועל לא קיים פיקוח שוטף מבחינת העירייה על תפקוד הסדרנים והמאבטח. הליקוי:   5.15

כך נמצא בביקורת המשטרה כי לא כל המאבטחים עבור הכשרה מתאימה וכי בחלק 

 מהמקרים לא היה ברשותם רישיון תקף לנשיאת נשק.

 

  : 2013לתגובה בדוח המבקר לשנת רת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת מנהל מחלקת הביטחון : בכל בוקר של יום שוק אני מבצע תדרוך לסדרנים ולמאבטח, כן 

 מגיע לבדיקה בשוק בצהריים, בקרה מעבר לכך צרכה להתבצע על ידי מנהלת השוק. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בשוק העירוני כולל בדיקות לגבי הימצאותם  סדרנים והמאבטחיש לבצע בקרות שוטפות על ה

בכל מקרה של עזיבת הנקודה יש לוודא כי בנקודות השמירה שלהם בכל שעות פעילות השוק. 

 מנהלת השוק עודכנה בהיעדרות וכי מסופקת אלטרנטיבה על חזרת המאבטח למקומו.

  

   :ייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיר

  .הנדרש ככל לבצע בדיקות הביטחון מחלקת מנהל מול יטופל
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה
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מנהל 

מחלקת 

  בטחון

בסיור הביקורת בשוק ובתשאול מנהלת   30/10/2014

השוק, נמצא כי עדיין אין ביקורת על 

הסדרנים וכן כי לפחות אחד מהם לא נמצא 

  במקומו כנדרש.  

  

  לא תוקן

  

  

  

  

 בדיקת הכדאיות הכלכלית בהפעלת השוק העירוני – 2מטרת ביקורת מספר 

  

לדוכנים בשוק העירוני מכסה בקושי את העלויות ההכנסות בגין השכרת שטחים הליקוי:   5.16

 הישירות והעקיפות של העירייה בגין הפעלת השוק.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול את המשך הפעלת השוק במתכונת הנוכחית, מאחר וסביר כי בשנה הבאה כבר 

  תעבור הפעלת השוק לפעילות גירעונית. 

  

   בתגובה): 5.9תגובת ראשת העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 של בדיקה בתהליך הרשות מקרה בכל סגור, מתפקד כמשק ולא לתושבים שרות לתת מיועד השוק

  .הפעלה חלופות

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

מנהל מחלקת 

  התברואה

במבחן התוצאה אין כל שינוי במגמה. כיום   לא נקבע

  בוחנים כיצד להקטין את עלויות התפעול. 

  

  

  לא תוקן
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 רכבי ליסינג לעובדים סטטוטוריים –גזברות ומחלקת רכב  4.2.6

  

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 3סיכום מתוך 

  ).33%( לא תוקן ליקוי אחד

 ).67%( 2016נמצאו בלתי רלוונטיים בשנת שליקויים  2-הופסק מעקב ב  וכן

  

  

  

  בחינת ניהול רכבי הליסינג בעירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

 

הליקוי : בניגוד לקריטריונים שנקבעו באוגדן השירות לא נמצאו ברשות הגזברות תחשיבי    6.1

 .2012כדאיות כלכלית לעסקאות הליסינג שנעשו במהלך שנת 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

היתה רכישת רכב חלופי. בשל העדר  2012האלטרנטיבה לביצוע ליסינג בשנת תגובת הגזברות : 

  תקציב/תזרים בוצע ליסינג. הליסינג עמד בתנאי חוזר מנכ"ל מש"מ.

תגובת הביקורת : התגובה אינה סותרת את הממצא, כמו כן אין כל חובה להעניק רכב בליסינג, 

  כל עוד אין כדאיות כלכלית לעירייה.

  

  :  ת לתיקון הליקויהמלצת הביקור

, על מנת להוכיח כדאיות כלכלית לעירייהרכב לכל בעל תפקיד באופן פרטני  יש לבחון הענקת

לקבוע סוגי רכב ספציפיים לכל קבוצת זכאים שרק ממנה יוכל העובד לבחור רכב,  מומלץלחלופין 

 כלכלית.כולל כדאיות  זאת לאחר בחינה כי סוגי הרכב הנ"ל עומדים בקריטריונים

  

   :לתגובה) 6.1ייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראשת העיר

 .המזומנים בעירייה תזרים ומצב כלכלית תחשיבי כדאיות לאחר 2010 בשנת התקבלה ההחלטה

  .כלכלית כדאיות תוך בדיקת השנה במהלך לעומק יבחן הנושא בהמשך

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

גזברית 

  העירייה

התנאי של כדאיות כלכלית לא מוזכר בחוזר   30/06/2015

) של מרכז 2016(ינואר פברואר  542מנכ"ל 

  

  הפסקת מעקב
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השלטון המקומי. הניסוח החדש מגדיר 

תקרות למחירי רכב אשר הרשות בחרה 

להעמיד להם רכב ליסינג. מכאן הליקוי לא 

  רלוונטי.

  

  

  
קריטריונים לשימוש ברכב ליסינג , כך בניגוד למנהל תקין העירייה לא הגדירה הליקוי :  6.2

 שבפועל אין כל הגבלה על השימוש ברכב.

  

  : 2013בדוח המבקר לשנת המבוקר תגובת 

תגובת הגזברות : יש לאמץ באופן מיידי את כללי האוגדן (לכל רכב צמוד. לא רק ליסינג) בהתייחס 

כמו כן יש להגביל את  רה.להשתתפות עצמית , נהיגת בן/בת זוג ועבירת תנועה/שימוש בכביש אג

 מכסת הק"מ ולהקבילו למכסת הק"מ בחוזה עם משכ"ל. חריגה ממכסה , תהיה ע"ח העובד.

  .יבוטל השימוש בנתיב המהיר שימוש בכבישי אגרה ,שלא לצרכי עבודה, יחול על העובד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

באמצעות הסכם שיחתם מול העירייה ויתויק מומלץ לקבוע קריטריונים לשימוש ברכבי ליסינג, 

  בתיק האישי של העובד.

  

   :ייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיר

  .ליסינג לשימוש ברכבי קריטריונים המגדיר נוהל נכתב .תוקן
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

בפועל לא אושר הנוהל ואין נוהגים על פיו.   לא רלוונטי  לא רלוונטי

לפחות  2013בניגוד לתגובת הגזברות משנת 

ל היועץ במקרה של עסקת הליסינג ש

על  2016בשנת המשפטי שילמה העירייה 

כמו כן נמצא כי  חריגת ק"מ מעבר לחוזה.

תשלומים על נסיעות בכביש אגרה מאושרים 

(פברואר   532שלא בהתאם לחוזר מנכ"ל 

), וללא מעורבות של מחלקת משאבי 2015

  האנוש.

  

  לא תוקן
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  :  2016תגובת המבוקר שנת 

  .2016גם התגובה לשנת  היא 2013תגובת הגזברות לשנת 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :

  בפועל לא מיושמת תגובת הגזברות כאמור, מכאן הליקוי לא תוקן. 

  

  

  

  

  

בחינת כדאיות המשך התנהלות באמצעות עסקאות  -2מטרת ביקורת מספר 

  ליסינג.

  

שילמה העירייה עבור רכבי העובדים  2012-2013בניגוד לחוזר מנכ"ל, בשנים הליקוי :  6.3

מעבר לסכומים להם היו בכל שנה ₪  100,000 -הבכירים להם ניתן רכב צמוד בליסינג כ

תה בוחרת שלא להעניק להם רכב אלא לשלם להם יהעובדים זכאים במידה והעירייה הי

 אחזקת רכב באמצעות תלוש השכר. 

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקבוקר והתייחסות הביהמתגובת 

. הרשות לא חורגת מהנהוג ברשויות 2010תגובת הגזברות : כן בוצעה כדאיות כלכלית בשלהי 

  אחרות ופועלת בהתאם להנחיות חוזרי מנכ"ל.

ככל הידוע לגזברות, אין בשום מקום הנחיה להגביל את עלות שימוש ברכב צמוד עד לתקרת 

  הוצאות אחזקת רכב על כן המלצה זו לא מקובלת.

  .בהתייחס להוצאות בגין שימוש בכביש אגרה והשתתפות עצמית, יש ליישם הנחיות אוגדן

תגובת הביקורת : הביקורת לא מכירה פרשנות אחרת לכדאיות כלכלית, אלא פרשנות אחת 

יבת על פי החוזים עם ברורה והיא עלויות נמוכות יותר מהאופציות הקיימות. העירייה מחו

  העובדים לשלם אחזקת רכב בלבד, אין כל חובה להעניק רכב צמוד, אלא בכפוף לכדאיות כלכלית. 

בפועל על פי פרשנות זו העירייה מוציאה כספים עודפים ללא כל סיבה יותר טובה מהטענה כי 

  כך נהוג ברשויות אחרות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שתתקיים כדאיות כלכלית לעירייה בהענקת הרכבים, לעומת שימוש ברכבים כך  יש לקבוע נהלי

האופציה של תשלומי אחזקת רכב להם מחויבת העירייה על פי החוזים עם העובדים 

  הסטטוטוריים.

  

   :ייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיר

  יוצגו העירייה ולהנהלת אחרות רשויות בדיקה מול תוך השנה במהלך לעומק יבחן הנושא
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  .בנושא לעתיד החלטה מנת שתתקבל על .ועלותן האפשריות הפעולה שיטות

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

לעיל. יש לציין כי בעסקאות  6.1סעיף   ראה   31/12/2014  לא נקבע

הליסינג החדשות מהשנתיים האחרונות, 

גדלו תשלומי הליסינג החודשיים בעשרות 

  . 2013אחוזים לעומת העלויות בשנת 

  

  הפסקת מעקב
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 העמותה לקידום הכדורגל בערד. –תמיכה במוסדות ספורט  4.2.7

  

  
 תיקון ליקויים :ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר  9סיכום מתוך 

  ).11%לא תוקן ליקוי אחד (

  ).89%( 2016ליקויים שנמצאו בלתי רלוונטיים בשנת  8-וכן הופסק מעקב ב 

  

  

  

יישום נוהל תמיכות על פי חוזר מנכ"ל בהעברת כספים והרשאות  – 1מטרת ביקורת מספר 

 שימוש בנכסי העירייה לעמותה.

  

  
המגדיר :  " שעור התמיכה  14.5בניגוד לנוהל התמיכות של משרד הפנים סעיף הליקוי :   7.1

במוסד ציבור, יקבע כך שסך התמיכה בצירוף יתר הכנסותיו של המוסד הציבור בגין הפעילות 

העבירה לעמותה לקידום הכדורגל והעירייה אישרה הנתמכת לא יעלה על הוצאותיו בגינה", 

העמותה סיימה את פעילותה  2011,2012כאשר בשנים , ₪  295,000 -תמיכה כספית בגובה כ

 בכל שנה. ₪ 115,000 -בעודף כספי של כ

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

, נצבר בעמותה 2009-2010תגובת המבוקר : עקב העברת סכומי תמיכה נמוכים מהמתוכנן בשנים 

גויסו תרומות צורך כיסוי הגרעון, מאחר וכספי  2011-2012הלך השנים במ₪.  292,000 -גרעון של כ

  התרומות היו מיועדים לתשלום חובות אין כלל עודף כספי בפעילויות העמותה לשנים אלה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, לא צורפו כל 

  תרומות לכיסוי גרעון.תימוכין לתגובת המבוקר בדבר קבלת 

בעת מתן ההחלטה על מתן התמיכה לא הוצגו מסמכים  – 2011תגובת ועדת התמיכות : לגבי שנת 

  המעידים על עודף תפעולי בשנה זו.

נוצר על פי הסבר העמותה בשל קבלת תרומות ששימשו לכיסוי  2011-2012עודף ההכנסות בשנים  

כנסות כולל התמיכה עולות על גובה ההוצאות חובות העבר. אם במהלך השנה יסתבר שסך הה

באותה שנת כספים העירייה תחייב/תקזז מהגוף הנתמך את סכום התמיכה העודפת, בנוסף וועדת 

התמיכות תיקח בחשבון את סכום העודף הנצבר העומד לרשות מבקש התמיכה בבואה לקבל 

  החלטה על סכום התמיכה. 

לקבל אישור מהתורמים שאכן התרומה מיועדת לצורך בעניין זה הוועדה פנתה לעמותה על מנת 

   כיסוי גרעון.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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העודף  החזר תמיכה בגובה התמיכות יש לשקול לדרוש מהעמותהלנוהל  18.4בהתאם לסעיף 

 ₪. 230,000 -בסך כ 2011,2012אשר דווח בשנים 

  

  :לתגובה) 7.1(סעיף ייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיר

  .השנה סוף עד תשובה ,מהעמותה קבלת הבהרות לאחר התמיכות בוועדת יבחן הנושא
  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

גזברית 

  העירייה

ועדת  לא נמצא כל תיעוד בפרוטוקולים של  31/12/2014

התמיכות בנושא. בניגוד להחלטת ראשת 

הפסקת הפעילות העירייה והמועצה.   לאור 

, לכאורה 2015של העמותה מתחילת שנת 

אין כיום אפשרות לדרוש את התמיכות 

העודפות בחזרה (אפשרות שהייתה קיימת 

תאריך תיקון הליקוי  2014בסוף שנת 

  שהוגדר).

  

  לא תוקן

נזק כספי 

 -לעירייה כ

  ש"ח 230,000

  

  

  

  
כי העירייה תמכה בה  2012נמצא כי העמותה דיווחה בדוח הכספי שלה לשנת הליקוי :   7.2

בעוד שהסכום האמיתי אותו העבירה העירייה לעמותה כתמיכה ₪ ,  168,750בסכום כספי של 

 495,000הוצג בדוח הכספי שתמיכת העירייה עמדה על  2011(בשנת ₪  295,000ישירה עמד על 

 ₪). 295,000בעוד שבפועל עמדה התמיכה על 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : על פי דרישת רשם העמותות נאלצה העמותה להגיש תוכנית הבראה, על מנת 

לקבל אישור ניהול תקין. במסגרת תוכנית ההבראה נדרשה העמותה להציג הכנסות על פי עונת 

  ומכאן נובע ההפרש בהצגת ההכנסות, מצ"ב טבלה : 8/2011-5/2012הפעילות 

  2011  - 2012  2013  תאור /שנים

  ₪  295,000  ₪  295,000  ₪  293,250  תמיכה בפועל 

  ₪  200,000  ₪   73,750  0  רישום תמיכה מראש 

  0  ₪  200,000  ₪   73,750  קיזוז תמיכה מראש 

  ₪  495,000  ₪  168,750  ₪  219,500  במאזן 
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הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא. מבחינה  התייחסות

   .שבונאית ההצגה בדוחות העמותה אינה נכונהח

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

החזר כספי בגובה התמיכות  יש לשקול לדרוש מהעמותהלנוהל התמיכות  18.4בהתאם לסעיף 

 ₪ 168,750שהועברו לבין  295,000רש בין (ההפ 2012שלא נרשמו בדוחות העמותה בשנת 

  שנרשמו), זאת מאחר ופעילות העמותה הסתיימה בעודף הכנסות על הוצאות.

  

    :לתגובה) 7.2ייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראשת העיר

  .זה במקרה לנהוג כיצד התמיכות שתמליץ וועדת ידי על יבחנו העמותה הסברי
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

גזברית 

  העירייה

לא נמצא תיעוד  כאמור בליקוי הקודם  לא נקבע

לבחינת הדרישה מהעמותה להחזיר לעירייה 

כספים בגין תמיכות בעודף. מאחר והעמותה 

  הפסיקה פעילות מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  
  
  
  
  

לדעת הביקורת התמחור ₪ ,  70 -העירייה תמחרה שימוש בשעת אצטדיון בהליקוי :   7.3

 האמיתית במתקן.בלבד מעלות השימוש  10% -אינו ריאלי ומשקף  כ

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

לשעה הוא סכום גבוה, באצטדיון משתמשים ₪  70תגובת המבוקר : לדעת העמותה החיוב בגובה 

  קבוצות ספורט נוספות וכן לאירועים של העירייה מעת לעת.

תגובת העמותה אינה מבטלת את  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לדעת הביקורת

עלות הקמת מושבים לשחקנים על פי דרישות ההתאחדות לכדורגל  2013הממצא, לדוגמא בשנת 

(מעבר לכך בוצעו עבודות נוספות בעשרות אלפי שקלים), כך ₪  60,000עלתה לעירייה מעל 

  שהערכת הביקורת הינה למעשה שמרנית.

  

    :לתגובה) 7.3ירייה (סעיף ייה שאושרה במועצת העתגובת ראשת העיר
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 הוא עלות שנגבה סכום ולכן ספורט פעילויות מנוף לקידום בעיר הספורט במתקני רואה העירייה

 בפועל פי ההוצאות על הגזברית שבצעה חישוב י"ע העירייה נקבעה עלות .לכך מעבר ולא העירייה

  .במבנים בפועל הפעילות שעות חלקי

  
  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

בתעריף הוא לשם מאחר ועיקר השימוש   לא רלוונטי  לא נקבע

רישום תמיכות עקיפות אין לכך משמעות 

מעט (סכום העלות עודכן  כספית מהותית

כלפי מעלה לאור תחשיב חדש שערכה 

  הגזברות).   

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  
העמותה משתמשת לצרכיה במבנים הצמודים לאצטדיון (חדרי הלבשה הליקוי :   7.4

 ומשרדים), השימוש במבנים לא הוסדר בהליך הקצאה או הסכם שכירות מסודר מול העירייה. 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

ולכן כלולים בתמיכה העקיפה. תגובת המבוקר : להבנת העמותה המתקנים הינם חלק מהאצטדיון 

  כמו כן לא הייתה כל דרישה מהעירייה בנושא זה.

תגובת וועדת התמיכות : השימוש באצטדיון מהווה חלק מהתמיכה העקיפה כאשר המבנים 

באצטדיון מהווים חלק בלתי נפרד מהאצטדיון. לא ניתן להקצות את המבנים או להשכירם, שכן 

  אצטדיון מלבד העמותה עושה שימוש גם במבנים אלה.העירייה וכל מי שעושה שימוש ב

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקרים : לדעת הביקורת אין לאפשר שימוש בנכס עירייה ללא 

. על העירייה להגן על נכסיה ולחייב את הקצאה/מקובל בחוזה שכירותגון ההסכם כתוב כ

  המשתמשים להחזירם לרשותה במצב סביר כפי שקיבל אותם.

  

  :  לצת הביקורת לתיקון הליקויהמ

מומלץ להשוות תמחור שימוש באצטדיון כמקובל בערים אחרות, או לכל הפחות לחשב עלויות 

 ריאליות בתחזוקת האצטדיון, על מנת לשקף את התמיכה האמיתית בעמותה. 

תגובת העמותה : אין להשוות בין ערים שכן בערד סגירת האפשרות לשימוש על ידי העמותות 

  יר את המתקנים ללא שימוש וללא תועלת לעירייה ולתושבים. ישא

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : ההמלצה אינה מכוונת לסגירת הפעילות , אלא לשיקוף 

 אמיתי בדוחות העירייה והעמותות לעלות השימוש במתקני העירייה.
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 .יש להבהיר ולהסדיר בחוזה את השימוש של העמותה במתקני העירייה

  

   :לתגובה) 7.4ייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראשת העיר

  .לאצטדיון הצמודים המבנים כל כוללת את התמיכה התמיכות, ועדת החלטת פי על
  
  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה  פעילותלא רלוונטי, לאור הפסקת   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  .  2015בשנת 

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

  

  בעמותה.תשלומי שכר  -2מטרת ביקורת מספר 

  
בניגוד למוצג בדוחות הכספיים של העמותה כאילו משולם שכר לשחקני הליקוי :   7.5

ומאמני העמותה, בפועל על פי הנספח הכספי המצורף לתקנון העמותה עליהם חתומים 

השחקנים והמאמנים מוגדר במפורש כי לא מתקיימים יחסי עובד מעביד, וכי התשלומים הינם 

  ות. בגדר דמי כיס והחזר הוצא

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : בהתאם להנחיית רואה החשבון של העמותה נרשמים סכומי החזר ההוצאות 

 כשכר במאזן.

  

   :ייה שאושרה במועצת העירייה תגובת ראשת העיר

לא קיימת תגובה לליקוי, מאחר ואינו מופיע בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ראשת העיר 

  בתגובתה. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  העירייה שאושר במועצת 

  תוקן /לא תוקן /
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לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה הפסיקה פעילות מכאן מופסק   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  המעקב אחר תיקון הליקויים.  

  הפסקת מעקב

  

  

  

התשלום לפעילים במסגרת העמותה באופן של דמי כיס והחזרי הוצאות לא הליקוי :   7.6

 אושר מראש ברשויות המס, כך בביקורת רשויות המס עלולה להגיע דרישה לתשלומי מיסים. 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : העמותה מחזיקה בחוות דעת של יועץ משפטי ויועץ מס בקשר לנושא זה. כחלק 

  מההתקשרות מול היועצים לייצוג מול רשויות המס בבית המשפט. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת העמותה אינה סותרת את הממצא, במידה 

פנות לאישור מראש של מס ההכנסה לנושא, ומשוכנעים כי פועלים כשורה, אין כל סיבה שלא ל

דבר המקובל בתחום המיסוי. זאת על מנת לנטרל את הסיכון בהתנהלות מול הרשויות בבית 

  המשפט.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המלצה : מומלץ לפנות לרשויות המתאימות (ביטוח לאומי ומס הכנסה) ולקבל אישורן מראש 

וכן לוודא מראש אילו רישומים וטפסים על העמותה לנהל בהתאם לשינוי בדיווח התשלומים 

 לצורת התשלום.

תגובת המבוקר : כל הטפסים הוכנו על ידי יועץ משפטי, הרישומים בהתאם להנחיית רואה חשבון 

  לאחר הנחיות מיועץ מס. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: התגובה אינה סותרת את הממצא, אם רישום אנשי 

ע היה מושלם לא היה צורך בביקורת של רשות המיסים. יתרה מכך חוות הדעת שעליה המקצו

מתבססת העמותה אינה חד משמעית ומציינת בפרוש כי היו מקרים בהם נדרשו קבוצות בליגות 

  נמוכות  לשלם לרשויות דמי ביטוח לאומי בעבור שחקנים מסוימים.

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה הפסיקה פעילות מכאן מופסק   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  המעקב אחר תיקון הליקויים.  

  הפסקת מעקב
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בהגדרה כי לא קיימים יחסי עובד מעביד בין הפעילים בעמותה לבין העמותה, הליקוי :   7.7

חוסכים כל הצדדים תשלומים לביטוח לאומי. המשמעות כי הפעילים לא מבוטחים מבחינת 

הביטוח הלאומי לדוגמא בתאונות עבודה, מכאן על העמותה לקנות ביטוח פרטי למקרים אלה, 

בדוח הכספי לא קיימת הוצאה עבור ביטוח. מעבר לסיכון של העמותה, גם העירייה  2012בשנת 

יכולה להיות נתבעת במקרה של פציעת שחקן ועלולה לשאת בתשלומים מאחר ולא מתקיים 

 ביטוח אחר.

 

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

. יתכן שהתשלום 2013שולם רק בשנת  2012הפעילים לשנת  תגובת המבוקר : תשלום הביטוח לכל

  היה צריך להירשם בדוח גם ללא התשלום.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לדעת הביקורת במידה והיה מתרחש אירוע ביטוחי 

 2013העמותה לא הייתה מכוסה מאחר והפרמיה על הביטוח לא שולה אלא רק בשנת  2012בשנת 

לעניין ההצגה בדוחות העמותה, יש להקפיד על הצגת כל ההוצאות בשנת הדוח,  כטענת העמותה.

  גם אלו שטרם שולמו. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כחלק מהפיקוח של העירייה במסגרת ועדת התמיכות, יש לוודא כי מתקיים ביטוח מתאים 

  לשחקנים במקום ביטוחי הביטוח הלאומי.

  

  :  2016ת הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת א

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה הפסיקה פעילות מכאן מופסק   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  המעקב אחר תיקון הליקויים.  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

 התקשרות לחברת ההסעות המשרתת את העמותה. -3מטרת ביקורת מספר 
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גובה מהעמותה  2012-2013חברת ההסעות החלה פעילותה עם העמותה בעונת הליקוי :   7.8

מקומות).  20למיניבוס ₪  708לעומת ₪  500לעומת החברה הקודמת ( 42% -תשלום הגבוה ב

 .2013לסוף  2012גידול שאינו סביר גם לאור עליית מחירי הדלק בין אמצע 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

תגובת המבוקר : בגין חוב לחברת ההסעות הקודמת לא היה ניתן להמשיך את ההסעות דרכה. 

  הקודמת הייתה זולה יותר מאחר ושילבה הסעות אחרות עם הסעות העמותה.העלות של החברה 

מול  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. כמו כן מבדיקה

   עלויות הסעה של העירייה המחיר שמשלמת העמותה גבוה במיוחד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לדעת הביקורת קיימות באזור הדרום בכלל ובאר שבע בפרט מספר גבוה של חברות הסעה 

 שישמחו לתת שירות לעמותה, מומלץ לקיים הליך הצעות מחיר ותמחור להוזלת עלויות ההסעות. 

  

  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

יקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בל

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה הפסיקה פעילות מכאן מופסק   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  המעקב אחר תיקון הליקויים.  

  הפסקת מעקב

  

  

  
חברת ההסעות החדשה נבחרה ללא הליך של הצעות מחיר כמקובל. לדעת הליקוי :   7.9

הביקורת מאחר ותקציב העמותה מורכב ברובו מכספי ציבור על העמותה לפעול באופן שקוף 

 ומסודר בנושא בחירת ספקים. 

  

  : 2013רת לתגובה בדוח המבקר לשנת וקהמבוקר והתייחסות הביתגובת 

הסעות שהיו מוכנות להגיש הצעת מחיר. בהשוואה להצעת  תגובת המבוקר : לא נמצאו חברות

 המחיר של העמותה לקידום הספורט בערד, המחיר הוא סביר. 

  לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. התייחסות הביקורת

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לדעת הביקורת קיימות באזור הדרום בכלל ובאר שבע בפרט מספר גבוה של חברות הסעה 

 שישמחו לתת שירות לעמותה, מומלץ לקיים הליך הצעות מחיר ותמחור להוזלת עלויות ההסעות. 
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  :  2016תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

  מועד אחרון

  לטיפול

יקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בל

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  שאושר במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

החלטת 

  המועצה

העמותה הפסיקה פעילות מכאן מופסק   לא רלוונטי  לא רלוונטי

  המעקב אחר תיקון הליקויים.  

  הפסקת מעקב
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מעקב אחר תיקון ליקויים  - חפרק 
  קודמותמשנים 
  

  :מגדירות בין השאר, 1974-ד"התשל), העירייה מבקר וחשבון דין( העיריות תקנות

    וחשבון דין הגשת תאריך . 1

 לאותו שקדמה הכספים לשנת המתייחס וחשבון דין ... היהעירי לראש יגיש היהעירי מבקר

  .  שערך הביקורת ממצאי על תאריך

    וחשבון דין תוכן . 2

  .  הליקויים את בו ויפרט, הביקורת בשטח פעולותיו את המבקר יסכם וחשבון בדין

   המלצות . 3

 . בעתיד ולמניעתם הליקויים לתיקון המלצותיו את וחשבון בדין יביא המבקר

   מעקב רשימת . 4

 וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי המעקב את יפרט וחשבון הדין

 של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי ושל קודמים

  .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין והוא, יהיהעיר מבקר

 

 2010-2012ר הליקויים מדוחות מבקר העירייה לשנים של המעקב אח ,2016נכון לשנת להלן עדכון 

(לא בוצע מעקב אחר דוחות מבקר המדינה מאחר ולא  2015נכון לדוח המבקר לשנת  לא תוקנוש

  .בערד) קיים ביקורת

  

  2012-2010טבלה מסכמת מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

לקית/ תוקנו ח

שלא על פי 

 קביעת מועצת

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

  115  21  64  13  17  כלל הנושאים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 115(

15%  11%  56%  18%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 94הרלוונטיים (

18%  14%  68%  ---  100%  
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  .2010-2012נים שלחות המבקר מתייחס לדו בפרק זה המעקב 

ים של הוצגה סקירה מקיפה של הטיפול בליקוי 9בפרק מספר  2014בדוח המבקר לשנת  . 1

  .2010-2011דוח המבקר לשנים 

בליקויים של דוח המבקר לשנת הוצגה סקירה מקיפה של הטיפול  2015בדוח המבקר לשנת  . 2

2012. 

 .ראה פרק קודם – 2013בדוח זה קיימת סקירה מקיפה בנושא לגבי דוח המבקר לשנת  . 3

  

  

  2011-2010טבלה מסכמת מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

לקית/ תוקנו ח

שלא על פי 

 קביעת מועצת

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

  2  ---  2  ---  ---  רישוי עסקים

  11  ---  5  ---  6  יחידת הוטרנריה

 –הקצאת מבנה עירייה 

  בית כנסת מרכזי

2  2  1  ---  5  

 –הקצאת מבנה עירייה 

  מועדון קהילתי

---  ---  1  ---  1  

ממשק תהליכי עבודה 

מחלקות הנדסה, ביצוע, 

  אחזקה

---  ---  3  ---  3  

  4  3  ---  ---  1  ניהול עצמי בית ספר

חברה כלכלית ערד בע"מ 

  מרכז מבקרים –

1  ---  ---  4  5  

  31  7  12  2  10  סה"כ ליקויים

הליקויים באחוז מכלל 

  סה"כ) 31(

32%  6%  39%  23%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 24הרלוונטיים (

42%  8%  50%  ---  100%  
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  2012טבלה מסכמת מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנת 
  

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ תוקנו 

שלא על פי 

 מועצתקביעת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

 12 3 4  4  1  מערך החייבים -גזברות 

 –מחלקת רווחה 

התחשבנות מול משרד 

  הרווחה

1  1  12  1 15 

   –קת ביצוע לחמ

תקציבים בלתי רגילים 

  מההיבט ההנדסי

1  2  5 --- 8 

תמיכה במוסדות ספורט 

העמותה לקידום -

  הספורט בערד 

2  ---  9  3  14  

גביית  –מתנ"ס ערד 

  כספים

1  4  1  3  9  

תפוח  –מחלקת חינוך 

  פיס

---  ---  5  3  8  

 –החברה הכלכלית לערד 

  ניהול הקאנטרי העירוני

1  ---  6  1  8  

החברה הכלכלית לערד 

  מחלקת התיירות –

---  ---  10  ---  10  

  84  14  52  11  7  ליקוייםסה"כ 

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 84(

8%  13%  62%  17%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ)  70הרלוונטיים (

10%  16%  74%  ---  100%  
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  2016לבדיקת הביקורת במהלך שנת  טבלה מפורטת של סטטוס הממצאים נכון
  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  ליקוייםקודם אחר תיקון 

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

לא קיים ממשק בין מחלקת   1

הגביה שם נרשמים עסקים 

חדשים לתשלום ארנונה לבין 

 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   2

ההנדסה לגבי השתתפות נציג 

מחלקת רישוי עסקים בועדות 

בניין ערים לבין מחלקת 

הרישוי בעירייה (כיום, באופן 

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

ליקוי בנושא בדיקות משאיות   3

המשנעות בשר מן החי לתחומי 

העיר : קיים נוהל המגדיר 

לבודק, את סוגי הבדיקות, אך 

אין מסמך המאמת את 

  הבדיקות שבוצעו, בפועל.

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

  הווטרינריה

2011   
  
  
  

 לא תוקן

ליקוי בנושא בדיקות משאיות   4

המשנעות בשר מן החי לתחומי 

העיר: לא קיימת אסמכתא 

לגבי מה בוצע בכל בדיקה 

(אחוז מדגם, סוג המוצרים 

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  
  

 לא תוקן
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שנבדקו, רשימת תיוג של מה 

  נבדק, כולל הערות מיוחדות).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

תוקן במעקב הממצא שלא 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

להערכת הווטרינרית, קצב   5

סירוס החתולים לא יפתור את 

בעיית חתולי הרחוב בתחומי 

  העירייה.

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  

  לא תוקן

 

בניגוד לתקנות בתקנות צער   6

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

תאי ההסגר לכלבים קטנים 

מהמינימום הנדרש זאת לאור 

ההכרח לשכן מספר כלבים 

  בכלוב, בגין העומס הקיים.

  

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   7

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

לא הותקן בידוד תרמי על 

  ריצפת הבטון.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   8

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

כלוב החזקת החתול לא עומד 

  בתנאים המינימליים הנדרשים

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן

בניגוד לתקנות בתקנות צער   9

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

 –חקלאיים), תשס"ט 

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן
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,לא מתקיימת פעילות 2009

גופנית לפחות פעמיים ביום 

  דקות. 30-ולפחות ל

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  תיקון ליקוייםקודם אחר 

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בניגוד לתקנות בתקנות צער   10

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

לא נבנה מקום לטיפול בבעלי 

  החיים במתקן.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  
  
  

  לא תוקן

 

אי עמידה בתנאים של תפעול   11

תחנת הסגר לכלבים יכולה 

להביא לסגירתה. סגירת 

 -התחנה תביא להוצאה של כ

בשנה, בסכום נמוך ₪  120,000

התחנה מזה ניתן להביא את 

  לכשירות מלאה.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן

אחוז משרת הוטרינרית אינו   12

מאפשר קיום פיקוח יומי 

בתחנה, כנדרש בחוק הכלבת. 

העירייה  2015הנחיות חדשות 

  לא ערוכה.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
 תוקן

בניגוד לאמור בתקנות מחלות   13

בעלי חיים (שחיטת בהמות) 

לערד התשכ"ד ובחוק עזר 

(פיקוח על מכירת בשר 

, וכן 2010 – ומוצריו), התש"ע

לחוק  7על פי המוגדר בסעיף 

חוק הרופאים הווטרינרים, 

, בדיקות 1991-תשנ"א

המשנה, למוצרים מן החי 

שמגיעים במשאיות לתחומי 

משאבי 
  אנוש

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  
  
  
  
  

 לא תוקן
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העירייה מבוצעות גם על ידי 

עובדי עירייה שאינם וטרינרים 

 במקצועם. 

עצם קיום הבדיקות על ידי 

עובד שאינו וטרינר מעבר 

לעובדה שנוגד את חוק, יכול 

לחשוף את העירייה לתביעות 

שונות, על ידי העסקים או 

הנפגעים אם יהיו בגין רשלנות 

בבדיקות וחוסר מקצועיות 

  הבודקים.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בניגוד לנוהל הקצאות ,   14

בעירייה לא קיים ספר 

  הקצאות.

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

2011   
 תוקן

לרוב בתי הכנסת בעיר להם   15

ניתנה הקצאה לא קיימים 

אישורים של ניהול תקין 

ברשות העירייה.  בין השאר 

מאחר ואין חוזים חתומים 

  .2010מולם משנת 

ועדת 
 הקצאות

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

2011   
  

  
 תוקן

 חלקית

בניגוד לנוהל ההקצאות לא   16

נכללו בהסכם שנחתם עם 

 העמותה הנושאים הבאים :

לא הוגדרו תנאים ו/או   .א

תבחינים על ידי 

 העירייה.

העמותה לא נדרשה   .ב

בחוזה לעמוד בשום 

 תנאים ותבחינים.

ועדת 
 הקצאות

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

2011   

  
  

 תוקן
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לא נדרש העברת דוחות   .ג

 בכל שנה.כספיים 

לא נדרשה האפשרות   .ד

לעיין בספרי החשבונות 

 של העמותה.

לא נדרשו פוליסות   .ה

ביטוח בהתאם לכללים 

  בנוהל.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

העירייה לא מבצעת פיקוח על   17

פעילות העמותה ואינה בוחנת 

האם עומדת בתנאים 

  .להקצאה

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

2011   
  

 לא תוקן

העירייה לא מבצעת ביקור   18

לפחות אחת לשנה כנדרש 

בנוהל. לא קיימים טפסים על 

  ביקור כאמור.

אחראית 
 נכסים

הקצאת מבנה 
בית  –עירייה 

כנסת מרכזי 
 אשכנזי

2011   

  
 תוקן

 חלקית

לכאורה חוזה הקצאת נכס   19

אינו חוקי  10ברחוב חרוב 

וקיים חשש לעבירות לכאורה 

של המעורבים בדבר ניסוח 

  וחתימת החוזה.

  

הנהלת 
 העירייה

הקצאת מבנה 
מועדון  -עירייה

קהילתי ברחוב 
 10חרוב 

2011   

  
 לא תוקן

חוסר שיתוף הפעולה בין   20

המחלקות השונות מביא 

להוצאות שיכלו להיחסך 

לעירייה במידה והיה קיים 

 –שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה 

שירותים בבית ספר, אשר היה 

ניתן לעשות בשיפוץ אחד, או 

הנהלת 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 
הנדסה, ביצוע, 

 אחזקה

2011   
  
  
  
  
  

  לא תוקן
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אי העברת תשתיות מחשוב 

  בפיתוח סביבתי.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

צורת העבודה כיום אינה   21

מקיימת הפרדת תפקידים 

נאותה, דבר שיכול להביא 

להסתרת טעויות במקרה הטוב 

 –ולמעילות במקרה הגרוע 

מחלקה אחת מתכננת, מפקחת 

ומאשרת את קבלת העבודה 

(קיים גם במחלקת אחזקה גם 

במחלקת ביצוע וגם במחלקת 

  גנים ונוף).

הנהלת 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 
הנדסה, ביצוע, 

 אחזקה

2011   
  

 לא תוקן

למרות הוראת המנכ"ל לקיום   22

ישיבות משותפות בתחילת כל 

המחלקות פרויקט, וידוע כל 

הרלוונטיות, זאת בעקבות 

המלצת הביקורת. ההוראה 

אינה מתקיימת בפועל, גם 

בפעמים שהתקיימה לא הגיעו 

מנהלי המחלקות מוכנים, 

התוצאה עוד התנהלות ל א 

ראויה (לדוגמא פרויקט 

  הסקייטפרק).

הנהלתה 
 העירייה

ממשק תהליכי 
עבודה מחלקות 
הנדסה, ביצוע, 

 אחזקה

2011   

  
  
  
  
  
  
 קןלא תו

לא הוגדר כל חזון לפעילות בית   23

הספר, או לחלופין תוכנית 

 יעדים רב שנתית.

  

מחלקת 
חינוך / 
גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 ספר "חלמיש"

2011   
  

הפסקת 
 מעקב

עקב אי הגדרת יעדים, לא   24

קיימת כל בקרה על השגת 

היעדים הרצויים, אין כל קנה 

מידה להצלחת בית הספר 

מחלקת 
חינוך / 
גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 ספר "חלמיש"

2011   
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בהשגת מטרותיו, כאמור כל 

נושא הניהול העצמי בא על 

מנת לאפשר לבית הספר 

גמישות בהשגת יעדים 

  ייחודיים.

הפסקת 
 מעקב

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

קיימת הרשאה למחיקת   25

האגרות חובות/הקטנת סכום 

גם למזכירת בית הספר וגם 

לאחראית הנהלת החשבונות 

בעירייה, זאת ללא כל דוח 

  בקרה.

מחלקת 
חינוך / 
גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 ספר "חלמיש"

2011   
 תוקן

לא מנוהל כל רישום ומעקב   26

אחר משיכות מוצרים מהמלאי 

המשרדי שנקנה בתחילת כל 

  שנת לימודים.

מחלקת 
חינוך / 
גזברות 
 העירייה

 –מחלקת חינוך 
ניהול עצמי בית 

 ספר "חלמיש"

2011   

  
הפסקת 

 מעקב

למרות התחייבות העירייה   27

בהסכם מול רשות העתיקות, 

לבטח את כל העתיקות 

המפורטות ברשימה, ביטוח 

שהרשות תהיה מוטבה יחידה 

בו, לא נרכש ביטוח כלל ולא 

נדרש מהשוכר לקיים ביטוח 

  אמור על התצוגה. כ

מנכ"ל 
 העירייה

חברה כלכלית 
 –ערד בע"מ 

 מרכז מבקרים

2011   
  
  
  

הפסקת 
 מעקב

למרות התחייבות העירייה   28

בהסכם מול רשות העתיקות 

לשמירת  העתיקות על חשבון 

העירייה מכל פגע ולהצגת 

העתיקות בתנאי תצוגה 

אופטימליים מבחינת 

טמפרטורה, לחות, תאורה, 

כנים והתקנים, אין כל גורם 

מנכ"ל 
 העירייה

חברה כלכלית 
 –ערד בע"מ 

 מרכז מבקרים

2011   

  
הפסקת 

 מעקב
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מהעירייה או מהחכ"ל המבצע 

בדיקות מאמתות לאופן 

  תחזוקת העתיקות.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

למרות המוגדר בהסכם מול   29

רשות העתיקות, העירייה אינה 

מגישה בקשות להארכת זמן 

ההשאלה של העתיקות שפג זה 

  . 31/12/2009מכבר בתאריך 

מנכ"ל 
 העירייה

חברה כלכלית 
 –ערד בע"מ 

 מרכז מבקרים

2011   

  
הפסקת 

 מעקב

לא קיים כל גורם בעירייה או   30

בחכ"ל אשר אחראי על 

הארכיאולוגיים הפריטים 

שנמסרו לעירייה בהסכם מול 

רשות העתיקות. המנכ"ל 

החתום על החוזה מול רשות 

העתיקות לא משמש כבר 

בתפקידו , ולמנהלת האינוונטר 

בעירייה אין כל ידע לגבי רכוש 

  זה .

מנכ"ל 
 העירייה

חברה כלכלית 
 –ערד בע"מ 

 מרכז מבקרים

2011   

  
  
  
  

הפסקת 
 מעקב

החברות רשומה ברישומי רשם   31

עדיין מועצה מקומית ערד, 

מהחברה  99%כמחזיקה של 

הכלכלית לערד בע"מ, למרות 

שמועצה מקומית ערד אינה 

  קיימת יותר כישות משפטית.

מנכ"ל 
 החכ"ל

חברה כלכלית 
 –ערד בע"מ 

 מרכז מבקרים

2011   
 תוקן

אין מערך נהלים כתובים   32

  למחלקת הגביה בעירייה.

  

 מערך הגביה גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
 תוקןלא 

אין כל ניטור או בקרה לזיהוי   33

מקרים בהם עובדי המחלקה 

מטפלים בחשבונות הקרובים 

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  

 תוקן
 חלקית
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אליהם (קיים איסור בעל פה 

  בנושא).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

כל עובדי מחלקת הגביה   34

מורשים במערכת המחשוב 

  לעכב הליך טיפול בחייב.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
הפסקת 

 מעקב

בעירייה קיימות דעות שונות   35

בנושא ההליך המיטבי 

לאכיפת חובות (מנהלי או 

באמצעות מערכת בתי 

המשפט). לא בוצע הליך מקיף 

אשר בדק את ההליך המיטבי 

  לעירייה.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  

 תוקןלא 

מחלקת הגביה אינה עורכת   36

דוחות ניטור ובקרה להסבר 

חריגים בנושא ההנחות. כך 

להיגיון בהנחה  לדוגמא בניגוד

= הנחה עקב אי  122מספר 

כושר , נמצא כי הייתה ירידה 

 71במספר הזכאים בסך 

תושבים, בעוד שסך ההנחה 

  בכסף עלה.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  
  
  
  

 תוקןלא 

נמצא כי מנהלת מדור   37

ההנחות, שהיא העובדת 

היחידה במדור, גם מקבלת 

את מסמכי הבקשה וגם 

מאשרת את המסמכים לקבלת 

ההנחה. מבחינת מינהל תקין 

אין להרשות מצב בו אותו 

העובד גם בודק את המסמכים 

וגם מאשר את הבקשה ללא כל 

 ניטור ובקרה. 

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  
  
  
  

 תוקן
 חלקית
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

נמצא כי מערכת המחשב   38

מאפשרת להנפיק קבלה 

במינוס (החזרת כסף לתושב). 

האופציה כאמור אינה קיום 

תקינה ויכולה לשמש פתח 

  למעילה.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  

הפסקת 
 מעקב

נמצא כי אין כל דוח בקרה על   39

הנפקת קבלות במינוס וכי 

בנוהג הקיים כיום, המקרה 

כנראה שלא היה מתגלה על ידי 

  הקופאית הראשית.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
הפסקת 

 מעקב

מחלקת הגביה לא הצליחה   40

לנתח את הגורמים למגמות 

שהוצגו לעיל, נמצא כי לא 

קיימת מערכת מוסדרת של 

ניטור ובקרה על נושא 

  החייבים והגביה ככלל.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  

 תוקןלא 

עוכבו פעולות אכיפה כנגד   41

החברה בגין חובות עבר, 

למרות שלא חויבה לשלם את 

החיוב השוטף. דבר שהביא 

לכך שכמעט לכל אורך פעילות 

החברה (מעל שלוש שנים עד 

סגירת דוח הביקורת), לא 

 -שולמו מסי ארנונה (שולמו כ

לעומת חוב של מעל ₪  60,000

700,000 .(₪  

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  
  
  
  

 תוקן

עיכוב ההליכים בחלק   42

מהמקרים לא הוגדר בזמנים 

ובחלק אחר בו הוגדרו זמנים 

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  

 תוקן
 חלקית
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לא טופל החוב באופן מידי עם 

  חלוף הזמן שהוגדר.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  הביקורת בדוח

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

למרות שהחברה לא עמדה   43

בהסדרי התשלומים שלה 

בשיטות שונות (החלפת 

המחאות, דחיית המחאות 

  וכד'), לא החלו בהליכי אכיפה.

מערך הגביה  גזברות
והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  

 תוקן
 חלקית

הוציאה  2012,2011בשנים   44

העירייה עבור שירותי רווחה 

בשנה, מעבר ₪ מילון  1.1 -כ

לשיעור השתתפותה בפעילות 

הרווחה כפי שתוקצב לרשות 

על ידי משרד הרווחה. בשלוש 

השנים האחרונות לא בוצע 

בעירייה ניתוח מלא של סכום 

  ההוצאות העודפות.

  

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  תוקןלא 

  
  
  
  

 

לא קיימים מדדי הצלחה   45

ואבני דרך לפעילות המחלקה, 

טרם החל שלב מיפוי הצרכים 

במחלקה על מנת לבנות סדרי 

עדיפויות ותוכנית עבודה 

  .שנתית ורב שנתית

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  

  תוקןלא 

 

לא קיימים ברשות המחלקה   46

נתונים לגבי מגמות בפעילות 

המחלקה לדוגמא כמות פונים 

חדשים, מספר המקרים בהם 

העזרה של המחלקה הביאה 

של הפונה למקום שאינו נזקק 

לשירותי המחלקה, מספר 

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   

  

  
  קןתולא 
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המקרים של פונים חוזרים 

 וכד'.

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

ללא קביעת מטרות ומדדי   47

הצלחה בפעילות המחלקה לא 

ניתן לנהל אותה בכיוונים 

המיטביים ולכוון תקציבים 

בהתאם, רק כאשר יקבעו 

מדדים כאמור יהיה ניתן לנהל 

את המחלקה בצורה 

  המיטבית. 

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  
  
  

  תוקןלא 

 

החשבונות של תוכנת הנהלת   48

העירייה אינה מספקת בקרה 

ממוחשבת מלאה על הוצאות 

  מחלקת הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  

 תוקןלא 

תקציב מחלקת הרווחה נמצא   49

בעלייה מתמדת לאורך השנים, 

לא קיימת בעירייה מדיניות של 

הגדרת תקציבים סופיים 

  שונים.לסעיפי רווחה 

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  

 תוקן
 חלקית

נמצא כי לאחר חתימת   50

התקציבאית על הוצאה (זאת 

לאחר חתימת ראש הצוות 

ומנהלת המחלקה), המערכת 

הממוחשבת לא נועלת את 

  המסמך לביצוע שינויים.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
 תוקן

נמצא כי לא קיים מנגנון   51

המבטיח העברת כל ההוצאות 

מעובדי המחלקה לאחראית על 

  הדיווח למשרד הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
 תוקןלא 
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

לא קיים דוח ממוחשב לגבי   52

אפשרות חפיפה בטיפול 

בנזקקים, לדוגמא צרכנים של 

סדנאות שונות. מכאן לא ניתן 

לדעת כמה כסף הושקע בנזקק 

ספציפי, ולא ניתן לזהות 

חפיפה בטיפול או ניצול 

אפשרויות המערכת על ידי 

  הנזקקים.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   

  
 תוקןלא 

בדיקת נתוני העובדים   53

החדשים ושינויי העובדים 

הקיימים שמועברים בפלט 

משרד הרווחה, מתבצעת 

במחלקת הרווחה בעין (ללא 

נייר עבודה מסודר) ועל פי 

 זיכרון העובדת האחראית על

  הדיווחים למשרד הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
 תוקןלא 

להפרדת תפקידים  בניגוד  54

נאותה, העובדת המדווחת 

למשרד הרווחה על השינויים 

היא זו שבודקת ומאשרת 

אותם לאחר קבלתם, אין כל 

ניטור או בקרה של גורם נוסף 

על ההליך. פעם בשנה נבדק 

הנושא על ידי מערכת משאבי 

האנוש, אך רק מבחינת תקן 

  ולא מבחינת שכר.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

אין כל בדיקה של השכר   55

שאושר על ידי משרד הרווחה 

לעומת השכר ששולם בפועל 

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  

 תוקןלא 
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לעובדות המחלקה על ידי 

  מערך השכר של העירייה.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בניגוד לכלל בו משרד הרווחה   56

 -משתתף בעלויות השכר ב

בעוד העירייה מוסיפה  75%

, משרד הרווחה אינו 25%

משפה את העירייה במקרים 

בהם מועבר עובד עם ותק 

בעירייה למחלקה (בהתאם 

לכך נגזר שכרו) , משרד 

הרווחה משלם רק על פי הוותק 

  במחלקה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  
  
  

 תוקןלא 

עובדי מחלקת הרווחה אינם   57

מקבלים את שכרם בהתאם 

לפרשנות חוקת העבודה 

במשרד הרווחה אלא על פי 

פרשנות העירייה ומרכז 

השלטון המקומי. כך לדוגמא 

לא משולמים לעובדים דמי 

ההשתתפות בהוצאות רכב 

  כמוגדר על פי משרד הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
הפסקת 

 מעקב

בעקבות פסיקת בית המשפט   58

אולצה העירייה לקלוט שתי 

עובדות כעובדות עירייה, זאת 

מאחר ואלו הועסקו באמצעות 

גוף שלישי. מאחר ותקצוב 

משרד הרווחה הינו רק 

באמצעות גוף שלישי, העירייה 

נאלצת לשלם את שכר 

העובדות ללא כל תמיכה 

התנהלות  רווחה
המחלקה 

והתחשבנות 
מול משרד 

 הרווחה

2012   
  
  
  
  
  
  

 תוקןלא 
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ממשרד הרווחה עלות של 

  אלפי שקלים בשנה).עשרות 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

59  

  

המלצת הביקורת להתנהלות 

עתידית : אין לאפשר 

אישור/עיכוב חשבונות ביצוע 

קבלן ללא כל בדיקה של גורם 

  נוסף בעירייה.

תקציבים בלתי  מנכ"ל
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
  
  

 תוקן

המלצת הביקורת להתנהלות   60

עתידית : אין לאפשר 

התנהלות של תכנון חסר 

לשאוף ביציאה לפרויקט, יש 

לתכנון מפורט ככל הניתן על 

מנת למנוע הוצאות כספיות 

   לא מתכוננות ככל הניתן.

מנהל 
 פרויקט

תקציבים בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

המלצת הביקורת להתנהלות   61

עתידית : יש לקבוע נוהל בו רק 

מחלקת הרכש תקבע לאיזה 

קבלנים יש לפנות לשם קבלת 

הצעות מחיר, את בחירת 

הקבלנים מומלץ לבצע לפי 

הדרך המוגדרת בפקודת 

העיריות לגבי מכרזי זוטא 

(ניהול ספר קבלנים, בחירה 

אקראית ושוויונית של 

הקבלנים המתבקשים להעביר 

 הצעות מחיר).

  

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
 תוקן

 חלקית

המלצת הביקורת להתנהלות   62

עתידית : מומלץ למצוא 

דרכים לביצוע עבודות במחירי 

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

הלות התנ
 מהיבט הנדסי

2012   
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שוק, כגון הסכמים שנתיים, 

פניה למאגר הקבלנים של 

החברה למשק וכלכלה וכד', 

אין כל סיבה שעיריית ערד 

תשלם עבור פרויקטים פי 

שתיים  ואף פי שלוש מעבר 

  למחירי השוק.

  
  
  

 תוקןלא 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

המלצת הביקורת להתנהלות   63

עתידית :  מומלץ לעבוד 

בהתאם לחוזה ולמקובל, יש 

לדרוש מהקבלנים חישוב 

 ASכמויות בנוסף לתכונית 

MADE את חישוב הכמויות ,

  שיגישו חובה לבדוק גם כן.

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
  
  
  
  

 תוקןלא 

המלצת הביקורת להתנהלות   64

עתידית :  מומלץ לפעול 

בהתאם לחוזה ולחייב את 

הקבלנים להגיש חשבונות 

מסודרים עם פרוט נפרד 

  לעבודות נוספות וחריגים.

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
  תוקן

 חלקית

המלצת הביקורת להתנהלות   65

עתידית :  כפי שהומלץ בדוח 

, חובה  2011המבקר לשנת 

לערוך סיור בשטח של כל 

המחלקות הרלוונטיות בכל 

 שלבי חיי התב"ר. 

  

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

המלצת הביקורת להתנהלות   66

עתידית : יש להקפיד על ניהול 

יומני עבודה בכל היקף עבודה 

תקציבים בלתי  ביצוע
 –רגילים 

התנהלות 
 מהיבט הנדסי

2012   

  
  
  

 תוקןלא 
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וזאת לשם תיעוד נאות, 

אפשרות לקיום בקרה וניטור 

וכן למקרה בו יתגלעו חילוקי 

  דעות בין הקבלן למחלקה.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בניגוד למוגדר בנוהל לא   67

הוזמנו נציגי האגף הרלוונטי 

ברשות לישיבות הוועדה בעניין 

  בקשות התמיכה.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  

 תוקןלא 

בניגוד לנוהל הועדה   68

המקצועית לא הכינה והגישה 

תבחינים חדשים לאישור 

המועצה בתאריכים שהוגדרו 

  .בנוהל

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

 תוקןלא 

שינתה  2011-ו 2010בשנים   69

הועדה את התבחינים 

לתמיכות לאחר התאריך 

שנקבע בנוהל לשינויים כאמור 

ויישמה אותם בניגוד לנוהל 

  כבר באותה שנת תקציב. 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

פרוטוקולים של ועדת   70

באתר  התמיכות המפורסמים

  האינטרנט אינם חתומים כלל

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
 תוקןלא 

העירייה פרסמה הודעות על   71

מתן תמיכה שלא בהתאם 

לזמנים המוגדרים בנוהל, 

  וזאת באיחור ניכר.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  

 תוקן

בניגוד לנוהל, העמותה לקידום   72

הספורט בערד לא סיפקה פרוט 

לגבי חלק מהפעילות שלגביו 

נתבקשה תמיכה מסך פעילות 

המוסד. חוסר פרוט זה אינו 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

הפסקת 
 מעקב
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מאפשר לוודא כי לא ניתנת 

תמיכה מעבר לשיעור המותר 

  בנוהל.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בבדיקת הפרוטוקולים של   73

הועדה המקצועית נמצא כי לא 

עמדו בלוחות הזמנים שהוגדרו 

 בנוהל להעברת חוות דעת

בנושא התמיכות למועצת 

העירייה, לא יאוחר מסוף 

חודש ינואר של שנת התקציב 

  שאליה נועדה התמיכה.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

בניגוד למוגדר בנוהל אישרה   74

הועדה בקשות תמיכה של 

העמותה לקידום הספורט 

למרות שלא צורפו כל 

והאישורים המסמכים 

הנדרשים וללא חוות דעת 

  כתובה של היחידה המקצועית.

  

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

 תוקןלא 

בניגוד לנוהל העירייה אישרה   75

 2010-2012תמיכות בשנים 

לאחר הזמנים שנקבעו לאישור 

הנושא בוועדה המקצועית 

  ובמועצה. 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  

 תוקןלא 

בניגוד לנוהל לא נדרשו הגופים   76

הנתמכים לדווח על השימוש 

  בכספים שקיבלו.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
 תוקןלא 

בניגוד לנוהל לא הונחו בפני   77

הועדה המקצועית ממצאי 

הפיקוח על התנהלות הגופים 

הנתמכים, למרות זאת אישרה 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

 תוקן
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הועדה את התמיכות 

  שהתבקשו.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

העמותה ביקשה תמיכה בעבור   78

פעילות קבוצות הבוגרים 

השונות בלבד, למרות זאת לא 

ניהלה העמותה את חשבונותיה 

בנפרד מפעילות מחלקות 

הנוער. עקב כך לא ניתן לדעת 

שהתקבלה האם התמיכה 

מהעירייה שימשה לפעילות 

  שלשמה התבקשה.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  
  

הפסקת 
 מעקב

למרות שהנתונים הכספיים של   79

העמותה בפועל לא השתנו 

במידה מהותית בין השנים, 

סכומי התמיכות שהתבקשו 

אופיינו ברוב הפעילויות 

המטילה בשונות גבוהה. עובדה 

ספק בסבירות בקשות 

  התמיכה לפעילויות.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
הפסקת 

 מעקב

העמותה מקבלת בפועל תמיכה   80

בשווה כסף בעלות של מאות 

אלפי שקלים בשנה (מעל מליון 

שקל בהערכה גסה). נתונים 

אלה לא באים לידי ביטוי 

  .העמותהבדוחות הכספיים של 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   

  
 תוקןלא 

בניגוד למערך בקרה נאות,   81

עובדת אחת במתנ"ס אחראית 

על כל הטיפול בכספים, גבייה, 

עדכון הנחות, התאמת קופה, 

הפקדות בבנקים, אכיפה 

  במקרה של חוב/תשלום חוזר.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
 תוקן

 חלקית
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

תוכנת הגביה מאפשרת מתן   82

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, אין 

בקרה הנסקר על ידי כל דוח 

גורם ניהולי, אשר בודק את 

  השימוש במקרים אלה.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
 תוקן

 חלקית

לא קיים דוח בקרה ממוחשב   83

או דרישה לחתימה שנייה 

כאשר מבצעים פעולת ביטול 

  השתתפות בפעילות מסוימת.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
הפסקת 

 מעקב

לגבי מספר  אין כל מדיניות  84

ההנחות שניתן להעניק לכל 

  משתתף.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
הפסקת 

 מעקב

תוכנת הגביה מאפשרת מתן   85

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, אין 

כל דוח בקרה הנסקר על ידי 

גורם ניהולי, אשר בודק את 

  השימוש במקרים אלה.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
 תוקן

 חלקית

במקרה של ביטול השתתפות   86

לדוגמא בחוג ראשון, אין כל 

בקרה ממוחשבת לוודא כי 

מבוטלת הנחה על חוג אחר 

  שנחשב כחוג שני.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
הפסקת 

 מעקב

נמצאו מקרים בהם ניתנה   87

הנחה בהתאם לטופס בקשת 

הנחה שאינו חתום. החתימה 

 מהווה הצהרה כי החתום

מתחייב שכל הנתונים בטופס 

נכונים, וכי ידוע לו כי מילוי 

  פרטים שקריים מהווה עבירה.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
 תוקן
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

הטיפול בחייבים על ידי עובדת   88

בעלת הרשאות לשינוי כל 

הנתונים במערכת הגביה 

מאפשר שינוי נתוני חייבים 

  ללא כל בקרה.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
 תוקן

 חלקית

לא קיים כל דוח בקרה לגבי   89

פעולת מחיקת חובות במערכת 

הממוחשבת. מכאן יש 

באפשרות כל העובדים עם 

ההרשאות המתאימות 

"להעלים" חובות של 

משתתפים ללא ידיעת אדם 

  נוסף במערכת.

מתנ"ס 
 ערד

   2012 גביית כספים
  תוקןלא 

תפוח הפיס בצורתו הנוכחית,   90

אינו ממלא אחר כל צרכי 

הפעילות המתקיימות במתקן. 

לדוגמא : לא הוקצה מקום 

לחדר מורים, או לחדר עבודה 

אב הבית וכן אין חלל מסודר ל

  למחסן.

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקןלא 

אין ברשות התפוח מדדים   91

ונתוני השוואה בין שנות 

הפעילות של מספר 

המשתתפים וניצולת חדרי 

פעילות. חוסר הנתונים הנ"ל 

מונע תכנון עתידי וזיהוי 

מגמות וכן מצביע על אי 

קביעת מדדי הצלחה ואבני 

 דרך בפעילות התפוח. 

  

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקןלא 



  עיריית ערד 

  2016 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

305 

 

לא קיים  בניגוד לערים אחרות  92

שיתוף פעולה בין התפוח לבין 

פרויקט להב"ה של משרד 

האוצר. כך יוצא כי קיימת 

כפילות הוצאה מבחינת 

שכירת מיקום, בניית מערכת 

מחשבים, רכישת מחשבים, 

רכישת תוכנות (גם אם 

העירייה אינה מממנת את 

  פרויקט להב"ה).

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
הפסקת 

 מעקב

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

לא נערך דוח כספי לפעילות   93

תפוח הפיס ואין כל תכנון כספי 

  רב שנתי.

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקןלא 

בניגוד לעבר, לא הוגדרו   94

בעירייה קריטריונים 

מעודכנים להשכרת חדרי 

הפעילות של המרכז לגופים 

חיצוניים, בכך אבד לתפוח 

  מקור הכנסה חשוב. 

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקןלא 

לא הוגדר כל נוהל לקבלת   95

תרומות בשווה כסף, כך שאין 

כל בקרה ואין כל ביטוי בספרי 

לתרומות אלה העירייה 

(לדוגמא "לוחות חכמים" 

שהתקבלו מחברה מסחרית) , 

או תמיכות שונות בכסף 

לפעילות (לדוגמא השתתפות 

גופים חיצוניים בעלויות 

  משלחת לחו"ל).

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקןלא 

תרומות עבור המשלחת   96

מגופים שונים, הועברו 

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
הפסקת 

 מעקב
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לכאורה ישירות לספקים ללא 

רייה והסדרת כל דיווח לעי

הנושא כמקובל וללא כל 

  שקיפות.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

המשלחת בוצע על ידי כל נושא   97

מנהלת התפוח ללא דיווח מלא 

וללא התייעצות עם האחראים 

בעירייה. ההתנהלות אינה 

יעילה מאחר ויש גורמים 

בעירייה אשר להם ניסיון 

בהוצאת משלחות לחו"ל ולהם 

ידע רב שהיה יכול למנוע חלק 

מהתקלות לכאורה שהוצגו על 

ידי ההורים (הוצאת ויזה, 

משלחת, כללי דיווח לאחר ה

  תקשורת בינלאומית וכד').

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
הפסקת 

 מעקב

 2007משנת  2009למעט שנת   98

, פעילות 2011ועד שנת 

הקאנטרי הסתיימה 

  בהפסדים.

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 

פעילות הקאנטרי, מהווה   99

מרכיב משמעותי בתוך החכ"ל 

לסגירת אתר ולאור הצפי 

האשפה ואי ההצלחה 

בהשכרת המחסנים הגדולים 

של החכ"ל, הפעילות בקאנטרי 

  תהפוך משמעותית יותר.

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
  הפסקת

 מעקב 

למרות שהקאנטרי מספק   100

חבילת שירותים ייחודית 

בתחומי העירייה, ולמרות 

איש,  28,000 -קהל שבוי של כ

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 
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מספר המנויים השנתיים 

לפעילות הקאנטרי עומד על 

מנויים  1,100 -ממוצע של כ

-וכ 2010-2011בלבד בשנים 

 1,250 -(כ 2012בשנת  1,200

בשנת  1,440 –וכ  2009בשנת 

2008.(  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  ליקוייםקודם אחר תיקון 

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

נמצא ברשות החכ"ל מסמך  101

מטעם המומחה לשיווק 

הקאנטרי  לגבי פעולות שיש 

לנקוט על מנת להביא לגידול 

בפעילות הקאנטרי, לא כל 

  המלצות המומחה יושמו. 

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 

בנתונים שהובאו בפני   102

הדירקטוריון של החכ"ל אין 

מספיק מידע כדי להגיע  

להחלטה לגבי אופן המשך 

פעילות הקאנטרי,  בניסיון 

להגדיל את ההכנסות 

  מהפעילות.

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 

לחוק מכוני כושר בניגוד   103

-(רישוי ופיקוח), התשנ"ד

, אין ברשות הקאנטרי 1994

הסכמה כתובה של אחד 

מהוריו לאימון בחדר הכושר, 

למעט חתימת ההורה על 

  תקנון הקאנטרי.

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקן   

העירייה הוציאה עשרות אלפי   104

שקלים עודפים על בניית 

סאונה ייחודית, לעומת קניית 

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 
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סאונה מוכנה בטכנולוגיה 

  מתקדמת.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

בניגוד לנוהל הרכש בעירייה,   105

אושרה לקבלן על ידי המחלקה 

 –המבצעת הגדלת חוזה בכ 

על עבודות שנעשו  10%

  בדיעבד.

חברה 
 כלכלית

ניהול הקאנטרי 
 העירוני

2012   
 תוקןלא 

לא קיימת תוכנית סדורה   106

מחלקת התיירות בהתנהלות 

בעירייה בשנים האחרונות, לא 

קיימים אירועים שהפכו 

למסורת (המשכיות) ולא קיים 

  תכנון רב שנתי.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

הפעילות של המחלקה מול   107

גופים עסקיים פרטיים, הינו 

בעייתי ואין כל הגדרה לגבי 

בנושא. מותר ואסור 

הבעייתיות של שימוש בכספי 

ציבור לקידום עסקים פרטיים 

לא נפתרה בפעילות המחלקה 

(ברשויות אחרות פתרו את 

הבעיה לדוגמא על ידי הקמת 

עמותה בשיתוף עם גופים 

עסקיים בה הרשות חברת 

עמותה כשאר הגופים 

  הפעילים).

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

טיפוח יוזמות שנות בתחום   108

התיירות בעיר וסביבותיה 

(שבילי טיולים רגליים, שבילי 

אופניים, טיולי שטח וכד'), 

הינו נקודתי אם בכלל ואינו 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 
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נותן פיתרון כולל לתיירים על 

 משפחותיהם. 

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

השילוט שנרכש עבור רובע   109

האומנים הוצב במקומות 

שאינם מיטביים, כך שהוראות 

הכיוון בהם יכולים להטעות 

שאינו מכיר את דרך  את מי

ההגעה לרובע (שלט בכיכר 

 31הכניסה לעיר בפניה לכביש 

לכיוון ים המלח), או במיקום 

שאנו נראה מהכביש (שלט 

שהוצב על ראש גבעה ברובע 

האמנים שכמעט ואינו נראה 

  מהכביש).

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

האומנים השלטים לרובע   110

כתובים בעברית בלבד כך 

שאינם משמשים תיירים שלא 

  קוראים עברית.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

השלטים לרובע הורכבו   111

לקרקע בעזרת הברגות, אך 

הברגות אלה לא רותכו כך 

שקיימת סכנה לגנבת 

השלטים, כמו כן בחלקם כבר 

(פחות משנה החלו להחליד 

  לאחר הצבתם).

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

מרכז המידע לתיירים ממוקם   112

במרכז ההיסעים ללא חניה 

סמוכה וללא נראות מהכביש 

הראשי. כמו כן השילוט 

בתחומי העירייה מכוון למרכז 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 
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מבקרים שאינו פעיל (ראה דוח 

בדוח בנושא מרכז המבקרים 

  ).2011המבקר לשנת 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

  

הממצא שלא תוקן במעקב 

  קודם אחר תיקון ליקויים

  

  

  

  מחלקה

  אחראית

  

  

  

נושא הפרק 

  בדוח הביקורת

  

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

סטטוס 

  2016 -ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן 

  חלקית

האינטרנט בנושא תיירות  אתר  113

  אינו מעודכן ודל בחומר.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

לא מושקעים כספים בקידום   114

האתר במנועי החיפוש השונים 

  באינטרנט.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 

עיריות בניגוד לדוכנים של   115

אחרות, מחלקת התיירות 

אפשרה לבעלי עסקים מהעיר 

להשתתף בפעילות הדוכן וזאת 

תמורת דמי השתתפות 

הביקורת ₪).  500סמליים (

רואה בעיתיות במימון 

פלטפורמה שיווקית לעסקים 

  פרטיים בכספי הציבור.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת דוכן 

 בתערוכה

2012   
 תוקןלא 
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 בנושא פרוט - טפרק 
  

  לעבודת המבקר.והרעיוני המקור החוקי 
  
  

  המקור הרעיוני לעבודת מבקר העירייה .1

  

  ) 2010ת ברשויות המקומיות (משנת מתוך דוח מבקר המדינה על הביקורת הפנימי 1.1

  

 –הביקורת הפנימית בעיריות, מושתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 

"הפקודה"), להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה. מבקר הרשות המקומית נדרש לערוך ביקורת על 

פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה ולוועדה לענייני ביקורת את ממצאיו. תפקידיו וסמכויותיו 

  של מבקר הרשות המקומית נקבעו בחקיקה. 

  

השלטונית בישראל הולכת וגוברת.  חשיבותו ומרכזיותו של השלטון המקומי במערכת הציבורית

אופי התפקידים הציבוריים המוטלים על הרשויות המקומיות, הגידול בהיקפי תקציב הרשויות 

והרחבת פעילותן, בד בבד עם צמצום הרגולציה הממשלתית על פעילות השלטון המקומי, מחזקים 

  ת כלפי תושביו.את הצורך במתן דין וחשבון לציבור ונשיאה של השלטון המקומי באחריו

  

מבקר הרשות הוא אחד העובדים הסטטוטוריים שהרשות חייבת בהעסקתם, והוקנה לו מעמד 

מיוחד בחקיקה. המחוקק קבע בין היתר, כללים שיבטיחו את עצמאותו ואי תלותו של המבקר 

  בראש הרשות המקומית ובבעלי התפקידים הבכירים בה. 

  

  

  ים בנושא הוועדה לענייני ביקורתמתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנ 1.2

  

בציבור ובקרב המחוקקים, גוברת ההכרה במשמעות השקיפות והדיווח במסגרת מחויבויות 

השלטון המקומי והמינהל הציבורי כלפי תושביו. לביקורת ברשות המקומית יש תפקיד חשוב 

ל דוח הביקורת, בהבטחתה של שקיפות זו. בצד זה יש לציין את חיוניותה של הביקורת, ובפרט ש

למערכת ככלי לשיפור ולתיקון ליקויים ברשות. דוח הביקורת מהווה גם ערוץ מידע משמעותי 

  לתושבים על הנעשה ברשות המקומית ועל אופן ניהולה. 

  

בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על חשיבותה של הביקורת וקבע כי הערובה לקיום של משטר 

לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינצל את כוחו לרעה עליו לפעול דמוקרטי יעיל מצויה בחשיפתו 
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בגלוי תוך חשיפת דרכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונו. ביקורת על מוסדות השלטון 

  מעוגנת בעקרונות היסוד של השיטה והיא נשענת על חופש הביטוי ועל זכות הציבור לדעת. 

  

ת חשיבות רבה בהבטחת תקינות התנהלותן של מערכות לעבודתם של המבקרים ברשויות המקומיו

השלטון המקומי והמערכות המשיקות להן כגון : איגודי ערים, ועדות מקומיות לתכנון ובניה 

  וחברות כלכליות. 

  

  

  

 המקור החוקי בנושא מבקר העירייה .2

  

  חובת מינוי מבקר ברשויות המקומיות 2.1

  

  : מגדיר בין השאר פקידים ינוימ  -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל 167   סעיף

  ; מלאה במשרה מבקר יהילעיר תמנה, חבריה ברוב בהחלטה, המועצה) ב(

  

  

  תנאי סף השכלה וניסיון  נדרש למשרת מבקר ברשויות המקומיות 2.2

  

  : מגדיר בין השאר פקידים מינוי  -]  חדש נוסח[ העיריות פקודת.  167   סעיף

  : אלה בו נתקיימו כן אם אלא היעירי כמבקר אדם יכהן ולא ימונה לא) ג( 

  ; יחיד הוא) 1(

  ; ישראל תושב הוא) 2(

  ; קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא הוא) 3(

 גבוהה להשכלה מוסד או בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל הוא) 4(

 או דין עורך שהוא או, בישראל גבוהה להשכלה מוסד, זה ןילעני, בו שהכיר לארץ-בחוץ

  ; חשבון רואה

  ; ביקורת בעבודת שנתיים במשך סיוןינ רכש הוא) 5(

 רשימת של אחר דומה בגוף או פעילה בהנהלה או מפלגה של פעילה בהנהלה חבר אינו הוא) 6(

  . המקומית לרשות בבחירות שהתמודדה מועמדים

 שנים עשר עברו כן אם אלא, מועצה כחבר שכיהן מי היעירי כמבקר יכהן ולא ימונה לא) 1ג(

 יהיבעיר מועצה כחבר כהונתו מתום שנתיים או, היעירי באותה מועצה כחבר כהונתו מתום

  . גובלת

 כל למשך, יהיעיר אותה כמבקר יכהן לא, יהיהעיר למועצת בבחירות מועמד שהיה מי) 2ג(

  . מועמד היה שאליה מועצה אותה של כהונתה תקופת

 נתמלא לא אשר אדם של מינויו לאשר המחוז על הממונה רשאי), ג( קטן סעיף הוראות אף על) ד(

 הוא אם, היהעירי כמבקר), ג( קטן לסעיף) 5(-ו) 4( בפסקאות המנויים התנאים מן אחד בו
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, הפנימית הביקורת בחוק כמשמעו ציבורי בגוף ביקורת בעבודת שנים עשר במשך סיוןינ רכש

  . 1992-ב"התשנ

  

  

  

  תפקידיו של מבקר הרשות המקומיות 2.3

  

  : מגדיר בין השאר -תפקידי המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  א170   סעיף

  : המבקר תפקידי ואלה) א(

 נעשו, 1965-ה"התשכ, והבניה התכנון חוק לפי פעולות לרבות, היהעירי פעולות אם לבדוק) 1(

   .סכוןיוהח היעילות ועקרונות המידות טוהר שמירת תוך, לעשותם המוסמך בידי, כדין

   .היהעירי עובדי פעולות את לבדוק) 2(

, דין כל הוראות קיום מבטיחים יהיבעיר הנהוגים הנוהל והוראות הבוחן סדרי אם לבדוק) 3(

   .סכוןיוהח היעילות ועקרונות המידות טוהר

 רכושה ושמירת יהיהעיר כספי החזקת דרכי אם ולבדוק היהעירי חשבונות הנהלת את לבקר) 4(

  . הדעת את מניחות והחזקתו

 כל לגבי וכן יהיהעיר שבתחום הדתית המועצה לגבי גם תיעשה) א( קטן סעיף לפי קורתיהב) ב(

 מעשירית יותר כדי השנתי בתקציבם משתתפת היהעירי אשר גוף או קרן, מוסד, מפעל, תאגיד

 זה קטן סעיף לפי קורתילב שעומד למי. הנהלתם במינוי משתתפת או תקציב שנת אותה לגבי

  ". מבוקר עירוני גוף" להלן ייקרא

  

  

  

  תוכנית עבודה שנתית 2.4

  

  : מגדיר בין השאר -תפקידי המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודת  א170   סעיף

 הביקורת נושאי את, השנתית עבודתו תכנית את המבקר יקבע) א( קטן בסעיף לאמור בכפוף) ג(

   – הביקורת היקף ואת פלונית בתקופה

   .המבקר של דעתו שיקול פי על) 1(

   .פלוני יןיענ לבקר יהיהעיר ראש דרישת פי על) 2(

 שני על יעלה לא לביקורת הנושאים שמספר ובלבד, ביקורת יניילענ הועדה דרישת פי על) 3(

  . עבודה לשנת נושאים

  . ביקורתו לביצוע הדרכים את דעתו שיקול פי על יקבע המבקר) ד(

 הצעת לרבות, ללשכתו שנתי תקציב הצעת שנה מדי יהיהעיר לראש ויגיש יכין יהיהעיר מבקר) ה(

 קבוע משיעור יפחת לא התקציב הצעת היקף. הפקודה לפי התקציב הכנת במסגרת, תקן

 בתחומה התושבים במספר בהתחשב השר שיקבע כפי, היהעירי של השנתי מהתקציב באחוזים

  . השנתי תקציבה ובגודל היהעירי של
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 שהגיש כפי, יהיהעיר מבקר לשכת של והתקן התקציב בהצעות ידונו והמועצה הכספים ועדת) ו(

  .השנתי התקציב בהצעת דיוניהן במסגרת, יהיהעיר מבקר אותן

  

  

  

  מינוי עובדי ביקורת ביחידת המבקר 2.5

  

מגדיר בין  -דרכי מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  170   סעיף

 : השאר

 לתקנים בהתאם היהעירי מבקר ללשכת עובדים ימנה היהעירי מבקר בהסכמת יהיהעיר ראש) ה( 

 סעיף לפי תקנים). ד( עד) א( קטנים סעיפים בהוראות האמור פי-ועל בתקנות הפנים שר שיקבע

 תקציבה ובגורל היהעירי של בתחומה, התושבים במספר בהתחשב השר בידי ייקבעו זה קטן

  . השנתי

 התקיימו כן אם אלא היהעירי מבקר בלשכת ביקורת כעובד אדם יכהן ולא עובד ימונה לא)  1ה(

  ). 4( עד) 1)(ג(167 סעיף הוראות בו

 מינויו לאשר, יהיהעיר מבקר בהסכמת, יהיהעיר ראש רשאי), 1ה( קטן סעיף הוראות אף על)  2ה(

 שנים שבע במשך ניסיון רכש אם) 4)(ג(167 בסעיף האמור התנאי בו נתמלא לא אשר אדם של

  . 1992-ב"התשנ, הפנימית הביקורת בחוק כמשמעו ציבורי בגוף ביקורת בעבודת

 מקצועיות הוראות יקבלו הם ואולם, היהעירי עובדי כשאר דינם יהיהעיר מבקר לשכת עובדי) ו(

  . בלבד היהעירי ממבקר

 בכפוף אלא, היהעירי מבקר של בהסכמתו שלא, יהיהעיר מבקר אצל עובד של שירותו יופסק לא) ז(

  ). 1(א171 סעיף להוראות

  .   ביקורת פעולת המבצע עובד -"  ביקורת עובד, "זה בסעיף) ח(

  

  

  

  גישה לנתונים בעירייה ובגופים עירוניים מבוקרים 2.6

  

  : מגדיר בין השאר -המצאת מסמכים ומסירת מידע   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  ב170   סעיף

 חברי, וסגניו הדתית המועצה ראש, היהעירי עובדי, המועצה חברי, וסגניו היהעירי ראש) א(

 ימציאו, מבוקר עירוני גוף כל של ועובדים וחברים, הדתית המועצה עובדי, הדתית המועצה

 לצרכי דרוש יהיהעיר מבקר לדעת אשר שברשותם מסמך כל, דרישתו פי על, היהעירי למבקר

 בדרישה הקבועה התקופה בתוך שיבקש הסבר או מידע כל היהעירי למבקר ויתנו הביקורת

  . בה הקבוע ובאופן

 מידע מאגר לכל, תפקידו ביצוע לצורך, גישה תהיה לכך הסמיך שהוא עובד או יהיהעיר למבקר) ב(

 של או יהיהעיר של אוטומטי נתונים עיבוד תוכנת ולכל נתונים בסיס לכל, ממוחשב או רגיל

  . מבוקר עירוני גוף של או היהעירי את המשרתים
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 הקבועות המגבלות מטעמו עובדים ועל יהיהעיר מבקר על יחולו, דין פי-על החסוי מידע לגבי) ג(

  . מידע באותו לטפל המורשים לגבי לפיו או בחוק

 איסור כל, האמורה עבודתו ןילעני, עליו יחולו, היהעירי עובד שאינו יהיהעיר מבקר של עובדו) ד(

  . יהיהעיר מבקר עובד שהוא הציבור עובד על החלים והגבלה

  

  

  

  השתתפות המבקר בישיבות מועצת וועדות העירייה 2.7

  

  : מגדיר בין השאר -המצאת מסמכים ומסירת מידע   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  ב170   סעיף

 מועצת של ישיבה בכל נוכח להיות רשאי ויהיה היהעירי מבקר יוזמן תפקידו ביצוע לצורך) ה(

 שאינה בישיבה; מבוקר עירוני גוף של מועדותיו ועדה כל או מועדותיה ועדה כל או יהיהעיר

  .   מעובדיו עובד ידי על אף נוכח להיות הוא רשאי סגורה

  

  

  

  דוח שנתי 2.8

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  ג170   סעיף

 לא, לשנה אחת יוגש הדוח; שערך הביקורת ממצאי על דוח יהיהעיר לראש יגיש המבקר) א(

 את המבקר יסכם בדוח; הדוח הוגש שלגביה השנה שלאחר השנה של באפריל 1-מ יאוחר

; בעתיד הישנותם ומניעת הליקויים תיקון על וימליץ שמצא הליקויים את יפרט, פעולותיו

 אין; ביקורת יניילענ עדהולו ממנו העתק המבקר ימציא, זה קטן סעיף לפי הדוח הגשת בעת

, המדינה מבקר לחוק ב21-ו א21 סעיפים בהוראות לפגוע כדי זה קטן סעיף בהוראות

  ]. משולב נוסח[ 1958-ח"התשי

 ח"דו ביקורת יניילענ עדהוולו היהעירי לראש להגיש המבקר רשאי) א( בסעיף לאמור בנוסף) ב(

 ניילעני הועדה או יהיהעיר ראש כאשר או לו שייראה עת בכל שערך ביקורת ממצאי על

  . כן לעשות ממנו דרשו ביקורת

  

  

  

  לוחות זמנים לטיפול העירייה בדוח המבקר 2.9

   

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  ג170   סעיף

 את ביקורת ניילעני עדהולו יהיהעיר ראש יגיש המבקר ח"דו קבלת מיום חדשים שלושה תוך) ג(

  . הערותיו בצירוף ח"מהדו העתק המועצה חברי לכל וימציא ח"הדו על הערותיו
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 למועצה ותגיש עליו היהעירי ראש ובהערות המבקר ח"בדו תדון ביקורת ניילעני הועדה) ד(

 כאמור יהיהעיר ראש הערות לה שנמסרו מיום דשייםוח תוך והצעותיה סיכומיה את לאישור

 תדון, האמורה התקופה תום עד הדוח על הערותיו את היהעירי ראש הגיש לא). ג( קטן בסעיף

 חודשים חמישה תום עד והצעותיה סיכומיה את לאישור למועצה ותגיש המבקר בדוח הועדה

 והצעותיה סיכומיה את הועדה תשלים בטרם עדהולו היהעירי מבקר ידי על המצאתו ממועד

 עירוני גוף של או יהיהעיר של משרה נושאי לדיוניה לזמן, בכך צורך ראתה אם, היא רשאית

  . ח"הדו על להגיב להם לאפשר כדי מבוקר

 מיוחד דיון המועצה תקיים והצעותיה סיכומיה את הועדה שהגישה היום מן דשייםוח תוך) 1) (ה(

  .כאמור ההצעות או הסיכומים אישור בדבר ותחליט המבקר ובדוח בהם

 בסעיף כאמור התקופה תום עד המועצה לחברי והצעותיה סיכומיה את הועדה הגישה לא) 2(

, הערותיו בצירוף מהדוח העתק המועצה חברי לכל יהיהעיר ראש המציא לא או), ד( קטן

 יאוחר לא ובהמלצותיו בדוח תדון והמועצה המועצה חברי לכל הדוח עותק המבקר ימציא

  . יהיהעיר לראש הגשתו ממועד חודשים משבעה

 המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו חלק או זה בסעיף האמורים מן ח"דו אדם יפרסם לא) ו(

 מבקר ואולם, היהעירי מבקר של קורתיב ממצא יפרסם ולא, למועצה להגשתו שנקבע

  . כאמור פרסום להתיר, הועדה באישור, רשאי היהעירי ראש או היהעירי

 צד הוא, היהעירי של המשפטי היועץ או יהיהעיר שראש להניח יסוד היהעירי למבקר היה) ז(

 המבקר יעביר, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק' ב סימן' ה פרק הוראות לפי עבירה לעשיית

  .המדינה מבקר לידיעת במישרין יןיהענ את

  

  

  

  שימוש בתוצרי הביקורת כראיה בהליך משפטי  2.10

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות פקודתל  1ג170   סעיף

 לא, תפקידו במילוי היהעירי מבקר שהכין או שהוציא אחר מסמך כל או דעת חוות, המבקר דוחות

  .משמעתי בהליך ראיה לשמש כך בשל פסולים יהיו לא אך, משפטי הליך בכל ראיה ישמשו

  

  

  מעקב אחר תיקון ליקויים 2.11

  

  מגדיר :, רשימת מעקב 1974-ד"התשל), יהיהעיר מבקר וחשבון דין( העיריות תקנותל 4סעיף 

 ושל קודמים וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי המעקב את יפרט וחשבון הדין

 והוא, יהיהעיר מבקר של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי

  .  תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין

  

  


