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  לכבוד 

  ראש עיריית ערד  –עו"ד ניסן בן חמו 

  

, מבקר העירייה (חלק ראשון מתוך שניים) 2017הריני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 

ו, ודרכי עבודתו. בין שאר המטלות העיריות המגדירה את מעמדו, תפקידפועל מכוח פקודת 

  המוגדרות בפקודה נמנות גם הפעולות הבאות : 

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

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.  .ב

ייה המבטיח פעולה על פי הוראות כל דין, טוהר מידות ך הבקרה בעירלבדוק את מער  .ג

 ועקרונות יעילות וחיסכון.

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

  

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

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

  

  נושאי הביקורת הינם :

 על פי שיקול דעתו של המבקר.  .א

 לבדיקת עניין פלוני.על פי דרישת ראש הרשות   .ב

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

  

יטות ובהיקף שמצאתי לנכון בדיקת הרישומים ברשומות החשבון וכן מסמכים אחרים, נעשו לפי ש

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

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

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

  

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 

  

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

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

  תוף הפעולה ועל העזרה.על שי

  

  בכבוד רב,       

  רו"ח, מבקר העירייה  –שי אהרונוף 

   לונות הציבורוהממונה על ת                                                 
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 רקע –כללי  .1

  

, דן 2016המידות בשלטון המקומי שמונה בשנת הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר 

  השאר נכתב בדוח שהוציא הצוות כי :ושא מכרזים והתקשרויות של רשות מקומית, בין בנ

 תכלית קיום מכרזי לקראת התקשרות של גוף ציבורי הינה כפולה : -

להתקשר בעסקה כלכלית מיטבית (הגברת היעילות הכלכלית, תוך התנהלות   .א

 ציבור). יעילה החוסכת כספי

אמצעי להבטיח שמירה על כללי מנהל תקין, להגן על עקרון השוויון, לשמור על   .ב

 טוהר מידות ולמנוע משוא פנים ושחיתות.

ביצוע התקשרויות באופן שאינו שקוף, תחרותי ושוויוני, עלול להוות פתח לקבלת  -

כסף החלטות שרירותיות או אף מושחתות, לרבות תוך העדפת קרובים ותשלום סכומי 

 מופרזים למתקשרים המספקים לרשות שירותים וסחורות באיכות נמוכה. 

תית שחברי ועדת המכרזים יהיו גורמים נבחרים ולא גורמים אין הצדקה אמי -

מקצועיים, כמקובל השלטון המרכזי. בהינתן כי ההחלטות המובאות לפתחן של ועדות 

שיקולים מקצועיים המכרזים הן החלטות שהשיקולים המנחים בהן צרכים להיות 

  (להבדיל משיקולי מדיניות).

ולים וללחצים פוליטיים, בעוד שההליך חברי המועצה עלולים להיות נתונים לשיק -

המכרזי, כהליך מקצועי הכרוך בהוצאת כספי ציבור, צריך להיות נקי מחשש 

  לשיקולים פוליטיים, כמו גם מחשש לניגודי עניינים.

  

  ועדת מכרזים :בנושא  2013משרד הפנים משנת מתוך חוברת הדרכת נבחרים של 

מן החשובות שבועדות הרשות המקומית. היא מהווה וועדת המכרזים הינה אחת מוועדות החובה ו

עוגן מקצועי המוסמך לדון בנושאי הליבה ובהתקשרויות הרשות המקומית עם גורמים אחרים, 

ו אין, במקום בו קיימת החובה ומהווה את הגורם המרכזי להתקשרויות הרשות המקומית, שבלת

  לערוך מכרז.

צעות מחירים אשר הוגשו לעירייה במסגרת המכרז, עיקר תפקידה של ועדת המכרזים הוא לבחון ה

לברור מתוכן ההצעות העומדות בתנאי הסף, ולהמליץ בפני ראש הרשות על ההצעה הכשרה הזולה 

  קרקעין.ביותר, במכרז להזמנת טובין, לביצוע עבודה או להעברת מ

ובמישור המכרז הוא הכח המניע בהתנהלותה ופעולותיה של הרשות המקומית במישור המנהלי 

המשפיע  –החוזי, בבחינת דרך המלך באשר להתנהלות, בהתקשרויותיה מול גורמים חיצוניים 

  ומושפע מהתקציב, ומכתיב את היקפו ותכולתו.

  

  

בעיריית ערד בפועל, כמתואר בהמשך הדוח  לאור חשיבות הוועדה כאמור, ולאור התנהלות הוועדה

  יים ביקורת בנושא.בחרתי לק
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 מטרות הביקורת .2

דה ועמידה בהגדרות הדינים ובחינת התנהלות שוטפת של ועדת המכרזים (סדרי עב . 1

 השונים).

 בחינה מדגמית של מספר הליכי מכרז. . 2

 

  

 היקף הביקורת .3

דה ו. (סדרי עב2015-2017הביקורת בחנה את התנהלות ועדת המכרזים בשנים  . 1

 ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

לא נכלל בהיקף הביקורת ועדת המכרזים למינוי עובדים, אלא רק ועדת  מכרזים  . 2

 לרכישת טובין/שירותים. 

 לא נכלל בהיקף הביקורת נושא בחירת ספקים בפטור ממכרז. . 3

 

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 .2015-2017ועדת המכרזים לשנים וקולים של סקירת פרוט -

 סקירת פנקס המכרזים המנוהל בעירייה. -

 בחינת תיקי מכרזים באופן מדגמי. -

 סקירת דוחות מבקר המדינה בנושא.  -

 נוכחות כמשקיף בחלק מישיבות ועדת המכרזים.  -

  ראיונות עם : -

 חברת מועצת העירייה ויו"ר ועדת המכרזים הנוכחית. –גברת ריקה צמח   .א

 חבר מועצת העירייה ויו"ר ועדת המכרזים הקודם.  –מר משה קווס   .ב

 אחראית נושא מכרזים. –פינטו -גברת אורטל לוי  .ג
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 עיקרי הממצאים .5

  

דה ובחינת התנהלות שוטפת של ועדת המכרזים העירונית (סדרי עב  – 1מטרת ביקורת מספר 

  רות הדינים השונים).ועמידה בהגד

  

נקבעו כל הסדרי עבודה מאפשר קיום דיון הוועדה, לא למעט בנושא קוורום מינימלי ה 5.1

אחרים, כאשר בפועל באופן תדיר עולות שאלות לגבי התנהלות הוועדה במקרים כגון : 

המשך תהליך במקרה של הצעה בודדת, כיצד לנהוג כאשר יש הבדל מהותי בין האומדן 

 דדות עם טעויות חשבונאיות בהצעות המוגשות וכד'.להצעות, התמו

 

ב, גזברית העירייה או נציג מטעמה לא נוכחים בכל ישיבות וועדת 3ג170יגוד לסעיף נב 5.2

 המכרזים.

 

בועדת המכרזים של עיריית ערד נוכחים בעת ההצבעה אנשים שאינם חברי ועדה (בדרך  5.3

כלל מנהלי המחלקות המקצועיות, לעיתים בעלי תפקידים נוספים), זאת בניגוד להערת 

על ועדת המכרזים בעיריית באר שבע, שם קבע כי : נוכחות מבקר המדינה בביקורתו 

ההצבעה בפרט, עלולה להוות, ולו למראית עין, גורם גורמים נוספים בדיונים בכלל, ובשלב 

 המשפיע על עצמאות שיקול הדעת של חברי וועדת המכרזים במילוי תפקידם. 

 

זים לא מתחשבת ת המכר, וועד1987-ח"התשמ), מכרזים( בניגוד למוגדר בתקנות העיריות 5.4

 ולא מעניקה עדיפות בהמלצתה לרכישת טובין מהארץ (אין לנושא התייחסות כלל). 

 

, וועדת המכרזים לא קבעה 1987-ח"התשמ), מכרזים( בניגוד למוגדר בתקנות העיריות 5.5

מהו מחיר סביר בהתחשב באומדן המכרז (במילים אחרות מאיזה הפרש מהאומדן יתבקשו 

 הפרש תפסל ההצעה בכל מקרה).  ומאיזהמציע, הסברים מה

  

, במכרזי העירייה לא נדרש 1987-ח"התשמ), מכרזים( בניגוד למוגדר בתקנות העיריות 5.6

לדווח על עסק בשליטת אישה על מנת להעניק יתרון במקרה של הצעות זהות, כמוגדר 

 בתקנות. 

  

פרוטוקול שמים בלא נר , ככלל1987-ח"התשמ), מכרזים( בניגוד למוגדר בתקנות העיריות 5.7

הועדה נימוקים להחלטתה לדון ולהמליץ על הצעה זוכה במקרה של הצעת יחיד או 

 שבפועל נותרה הצעה יחידה לדיון.
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בעיריית ערד לא מקיימים הכשרה לחברי ועדת המכרזים וכן אין תורה סדורה המגדירה  5.8

וד ש לניגשל חש לחברי ועדת המכרזים מהו ניגוד עניינים וכיצד יש להתנהג במקרה

 עניינים בדיוני הועדה. 

  

לעובדת העירייה שזכתה במכרז הפנימי לאחראי נושא מכרזי עירייה, לא בוצעה כל  5.9

 הכשרה מסודרת/פורמלית למילוי התפקיד. 

  

בעירייה הגדרה לקביעת תאריכים קבועים להגשת הצעות, ובהתאם לכך מת לא קיי 5.10

בו עובדים כיום כאשר הוועדה האופן רזים. לקביעת תאריכים מראש לישיבות לוועדת המכ

מתכנסת אד הוק, בהתאם לתאריכי ההגשה שנקבעו במכרז ללא כל תאום, אינו יעיל לכל 

הפחות בהיבט של בזבוז זמן חברי הוועדה, ובזבוז משאבי העירייה בניסיון לתאם ישיבה 

 במועד הנוח לרוב חברי הוועדה. 

  
מני תגובה של כל הגורמים גדיר זוהל המלא קיימת מערכת ניהול ממוחשבת או נ 5.11

המעורבים בהליך הכנת המכרז (לדוגמא על מנת למנוע מצבים בהם המכרז הקודם 

 הסתיים ולא פעלו להוצאת מכרז חדש).

  

אין בעיריית ערד תפקיד של כלכלן/תמחירן כמוגדר באוגדן העסוקים של משרד הפנים,  5.12

יים לצורך התקשרות עם ת כלכלכדאיו אשר בין שאר מטלות תפקידו אמור לבצע חישובי

קבלנים לביצוע עבודות ופרויקטים. זאת על ידי בדיקת הצעות מחיר חישובי אומדנים 

למכרזים השוואת עלויות הצעה, בחינת חלופות וכד'. מכאן לחברי וועדת המכרזים לא 

ם מועברים ניתוחים כלכליים של כדאיות דבר העלול לפגום בכושר החלטתם לגבי הזוכי

 זים.במכר

  

, התקיימו מקרים בהם 1987-(ג) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח11בניגוד  לסעיף  5.13

לא הופקד אומדן לתיבת המכרזים, כמו כן אין כל ציון על מעטפת האומדן מתי הופקדה 

 בתיבה.

תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : במקרים בהם לא הופקד אומדן בתיבת 

  המכרז כמחירים מקסימום. לכן לא הופקד. ך מפרטיה בתוהמכרזים, האומדן ה

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, כאמור בממצא 

התקיימו מקרים בהם לא הוכנס אומדן כלל ואם הוכנס לא צוין על ידי מי ומתי, גם לגבי 

ומדן שנדרש מכרז עם מחירי מקסימום לא הוצגה חוות דעת משפטית המייתרת את הא

ג אומדן בכל מקרה ככלי המאפשר הבנה טובה בחוק, לדעת הביקורת יש חשיבות להצי

 יותר של המכרז המדובר. 

  

וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות לבחינת דרכים  5.14

 שהמלצותיו לא –לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה 
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פועל לא הבנתה את דרך פעולתה בקבלת הצעה שאינה הזולה ביותר (איכות, מחייבות), וב

 שורים, ניסיון המציע, מומחיות, המלצות ...).התאמה לעורך המכרז, אמינות, כי

 

וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות לבחינת דרכים   5.15

שהמלצותיו לא  –ונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמ

ות בנוגע לאישור מחייבות), ובפועל לא קבעה מנגנון אשר יבנה את שיקול הדעת של הרש

התקשרויות המשך, בדומה לקיים בדיני השלטון המרכזי, כך שלא יתבסס עוד על מבחן 

 טכני בלבד.

  

לצות דוח הצוות לבחינת דרכים וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המ 5.16

שהמלצותיו לא  -י (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה לחיזוק השלטון המקומ

בות), ובפועל לא מחייבת את  את חברי וועדת המכרזים לחתום על הצהרה כי לא מחיי

קיבלו הוראה או הנחיה כיצד להצביע, כי אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים, וכי 

כתם תינתן להצעה הטובה ביותר, בהתאם לתנאי המכרז (הצהרה הקיימת בוועדות תמי

 מכרזים בשלטון המרכזי).

  
 בחינה מדגמית של מספר הליכי מכרז. – 2פר מטרת ביקורת מס

  

מהמכרזים שהוכנו לא נדונו או שבוטלו  60%-, בין שליש ל1/2015-9/2017בתקופה שבין    5.17

חוסר יעילות והשקעת משאבים במכרזים רבים שלא בוועדת המכרזים, דבר המעיד על 

שיוויון, מגיעים לשלב של דיון בוועדת המכרזים, השלב שבפועל אמור להבטיח את ה

 השקיפות והעסקה המשתלמת ביותר לעירייה (חלקם בוטלו בגין אי קבלת הצעות כלל).

 

כלל , שיעור המכרזים להם התקבלה הצעה בודדת מ1/2015-9/2017בתקופה שבין   5.18

תחרותיות , מכאן קיים לכאורה כשל מבחינת ה50%-36%המכרזים שנדונו עמד על  

  שההליך המכרזי הפומבי אמור להבטיח.

 

חוזים בנושאי שיפוצים ותשתיות זכו שני ספקים  11, מתוך 1/2015-9/2017בתקופה שבין  5.19

ותיות מכלל העבודות, מכאן קיים לכאורה כשל מבחינת התחר 64%חוזים המהווים  7-ב

 שההליך המכרזי הפומבי אמור להבטיח. 

 

 מור אותו. לא קיימת כל הגדרה איזה חומר יש לכלול בתיק המכרז ובאיזה אופן יש לש 5.20

  

 

לא קיים אופן הצגה מוגדר למומחה התוכן להצגת עמידת ההצעות בתנאי הסף, לחברי  5.21

 ועדת המכרזים.
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האחרת, בניגוד לתפיסה חוות דעת המומחה כללה המלצה להעדפת אחת ההצעות על  5.22

בד על מנת לאפשר שיקול הדעת של חברי הוועדה, ולא שהמומחה צריך לספק נתונים בל

 המלצה אשר יכולה לגרום להטיה של חברי הוועדה. 

 

חי, זאת חברי הוועדה המליצו על הצעה זוכה למרות שהוגשה עם שינויים בנספח הביטו 5.23

משפט במכרז אחר של העירייה, כי חודשים לפני קבלת ההמלצה קבע בית ה 4כאשר 

 ים בנספח הביטוחי דינה להיפסל על מנת לעמוד בעקרון השוויון. הגשת הצעה עם שינוי

 

בניגוד לתקנות, חוות הדעת של המומחה שהוצגה לחברי הוועדה לא ציינה את הטעות  5.24

 בחוק. ה בפרוטוקול ולא תוקנה על ידי יו"ר הוועדה כמוגדר האריתמטית בהצעה, זו לא צוינ
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

 בחינת התנהלות שוטפת של ועדת המכרזים העירונית

 דה ועמידה בהגדרות הדינים השונים).ו(סדרי עב

 

  כללי 6.1.1

  

סטטוטורית) המוגדרות  -דין וועדת המכרזים היא אחת מוועדות החובה (חובה להקימה על פי 

  בפקודת העיריות.

  

  בנושא ועדת מכרזים : 2013דרכת נבחרים של משרד הפנים משנת וברת המתוך ח

המכרז הפומבי נועד לקיים עקרונות בסיסיים של מינהל ציבורי תקין, פומביות ושקיפות המעשה 

תהיה מושתתת על  המנהלי מחד, ומאידך להבטיח כי ההכרעה על התקשרות באמצעות המכרז,

  ון השוויון.עקרונות היסוד של דיני מכרזים, עקר

  

המכרז הוא הכח המניע בהתנהלותה ופעולותיה של הרשות המקומית במישור המנהלי ובמישור 

המשפיע  –החוזי, בבחינת דרך המלך באשר להתנהלות, בהתקשרויותיה מול גורמים חיצוניים 

  ולתו.ומושפע מהתקציב, ומכתיב את היקפו ותכ

  

ת תיבת המכרזים ועד להכרעה, ההמלצה ועדת המכרזים משתלבת בהליך המכרז, החל מפתיח

  זוכה במכרז, ומתן אור ירוק להוציא את המכרז מן הכוח אל הפועל.לבחירת ה

  

עבודת ועדת המכרזים כפופה לביקורת שיפוטית, אף כי ההלכה היא שבתי המשפט לא שמים את 

ם ניתנו כל זמן שהחלטותיה של ועדת המכרזי –שיקול דעתם במקום שיקול דעת ועדת המכרזים 

  כח הנסיבות, תוך שמירה על כללי הצדק והשוויון.בשיקול דעת ובסבירות, לנו

  

מרכזיותה של ועדת המכרזים בחיי הרשות המקומית, מחייבת את חבריה לנהוג בכובד ראש 

ובמקצועיות, תוך שמירת אמונים והימנעות מניגוד עניינים ודעה קדומה. זאת, על מנת לשמור על 

ין המתמודדים במכרז, שכן לחברי ועדת המכרזים סמכות מעין שיפוטית, בבואם עקרון השוויון ב

להכריע  –טיב ואיכות ההצעות השונות שהוגשו במכרז, ובמקרה של הצעות שקולות  להכריע על

  לפי שיקולי הצדק הטבעי.
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בסיום הליכי המכרז, המלצות ועדת המכרזים מועברות להכרעת ראש הרשות המקומית (ראש 

  .אינו חייב לקבל את המלצת ועדת המכרזים, אך זה מחייב נימוק  ואישור מליאת המועצה) הרשות

  

  מעורבות ועדת המכרזים בכל שלב ושלב מרגע פרסום המכרז, בהליך המכרז הינה כדלקמן :

ועדת המכרזים אמורה להיות מתואמת ולקובע את מועדי הגשת  –שלב פרסום המכרז  . 1

 של חבר ועדת המכרזים במעמד פתיחת תיבת המכרזים).ההצעות (קיימת חובת נוכחות 

 דוק האם ההצעות הוגשו במועד שנקבע בפרסום.על הוועדה לב –הגשת מסמכי המכרז  . 2

נוכחות חבר ועדת המכרזים בפתיחה,  –פתיחת תיבת המכרזים ורישום ההצעות שהוגשו  . 3

עה, הקראת רישום הפרוטוקול באשר למספר ההצעות, שמות המציעים, הקראת סכום ההצ

 האומדן.

ר, אולם נתון בידה על ועדת המכרזים לבחור בהצעה הזולה ביות –בדיקת ההצעות שהוגשו  . 4

 שיקול הדעת, לבחור הצעה שאיננה הזולה ביותר, אך בעלת ערך מוסף, לעומת ההצעה הזולה. 

החלטת הוועדה הינה בגדר המלצה לראש הרשות, אשר  –המלצת הוועדה לראש הרשות  . 5

  ם לאמצה או לא. מחליט הא

  

  

  

  

  

  

  סעיפים בפקודת העיריות -וועדת המכרזים  6.1.2

  

  העירייה לקיים מכרזחובת 

  מגדיר בין השאר :  מכרזים חובת  -] חדש נוסח[לפקודת העיריות  197 סעיף

 על אלא עבודה לביצוע או טובין להזמנת, טובין או מקרקעין להעברת בחוזה עירייה תתקשר לא

  .פומבי מכרז פי

  

  זים ופטור ממכרזמכר סוגי

  מגדיר :   למכרזים תקנות -] חדש נוסח[לפקודת העיריות  198 סעיף

 הוא ורשאי, המחירים הצעות של וקבלתן הזמנתן דרכי ואת המכרז צורת את, בתקנות, יקבע השר

 ללא או פומבי מכרז ללא להתקשר העירייה רשאית שבהם, כאמור חוזים של סוגים בהן לקבוע

  .  ה בנושא התקנות בהמשך הדוח)אה הרחבבכלל (ר מכרז

  

  פטור ממכרז

  פטור ממכרז, אינו בהיקף ביקורת זו.נושא 
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  מכרז זוטא

נושא מכרז זוטא אינו רלוונטי מאחר והעירייה לא מפעילה אפשרות זו, הביקורת התייחסה לנושא 

  בנושא מחלקת הביצוע , להלן ציטוט מהדוח : 2013בדוח מבקר העירייה לשנת 

ים ואשר מאפשר לרשויות לפעול לא קיים הליך של מכרז זוטא, הליך המוגדר בדינים השונייה בעיר

  בהליך יעיל וזול יותר מאשר הליך מכרז פומבי.  

ללא הליך של ₪ ,  600,000 -באמצעות מכרז זוטא מתאפשר לרשויות לבצע פרויקטים בסכום עד כ

  מכרז פומבי. 

שוויוני ואקראי ככול יש להבטיח כי פונים לקבלנים באופן לשם כך יש לנהל ספר קבלנים מסודר, 

  ניתן. באופן זה ניתן לקצר זמנים לקבלת הצעות הקבלנים ולחסוך עלויות פרסום. ה

   

ממצא : בעירייה לא קיים הליך של מכרז זוטא. קיום הליך באמצעות מכרז זוטא  - 

 חוסך לעירייה זמן ועלויות לעומת הליך של מכרז פומבי.

  

 מומלץ להפעיל הליך של מכרז זוטא בעירייה, כך יחסכו גם עלויות וגם זמן.  ה : המלצ - 

  

  . 2013סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  

   , שאושרה במועצת העירייה :2013תגובת ראשת העירייה לממצא בדוח המבקר לשנת 

  .זו בדרך פועלים לפיכך ,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

אינה סותרת את תגובת ראשת העירייה 

. התנהלות במכרזים פומביים אכן הממצא

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

  הפומבי בכל מקרה. מתקיימת מטרת המכרז 

  

  לא תוקן

  

, עדיין מתקשים לקבל הצעות למכרזים רבים, 2013ללא שינוי מהותי משנת  2017המצב בשנת 

  ועדיין לא נעזרים בעירייה באופציה של מכרז זוטא. 
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  הצעות מחיר –הליך רכש 

בנושא מחלקת  2015שנת נושא הליך רכש באמצעות הצעות מחיר, נבחן בדוח מבקר העירייה ל

  הרכש. 

  

  מגדיר : מכרזים ועדת - ] חדש נוסח[ לפקודת העיריות   148 סעיף

 מחירים הצעות לבדוק שתפקידה קבועה מכרזים ועדת חבריה מבין תבחר המועצה) א(

 שלדעת ההצעה על העירייה ראש לפני ולהמליץ מכרז פרסום בעקבות לעירייה המוגשות

  . המכרזים בועדת חבר יהיה לא העירייה ראש; לאישורו ראויה הועדה

 שעליה ההצעה את לאשר שלא המכרזים ועדת בהמלצות עיון לאחר העירייה ראש החליט) ב(

 בישיבתה המועצה לידיעת ויביאם להחלטתו הנימוקים את ירשום, הועדה המליצה

  . הקרובה

 ועדת לפני יושה ההצעות מבין הצעה לאשר, המועצה באישור, רשאי העירייה ראש) ג(

   .  עליה המליצה לא שהועדה אף, המכרזים

  

נערכו בחירות לראשות  2015ועדות מכרזים (במהלך שנת  2כיהנו  2014-2017בעיריית ערד בשנים 

), ראש העירייה בכל אחת 2014 העירייה לאחריהן שונה הרכב ועדת המכרזים שפעלה משנת

  מהתקופות לא שימש כחבר בוועדת המכרזים. 

  

לפקודת העיריות (נוסח  166ר, וועדת המכרזים היא וועדה שחובה להקימה על פי החוק, סעיף מוכא

  חדש) מסדיר אופן התנהלות וועדות החובה במספר מישורים בין השאר נקבע בתתי הסעיפים כך:

  

  חובת כינוס הוועדה

 מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –פקודת העיריות [נוסח חדש] (אא) ל 166סעיף 

ועדה שחובה להקימה לפי כל דין תכונס לפחות אחת לשלושה חדשים; לא כונסה ועדה כאמור, יורה 

יה לכנסה, והוא יקבע את סדר היום של ישיבת הועדה; לא נכח יושב ראש הועדה יראש העיר

  , ינהלה זקן חברי הועדה. בישיבה, או סרב לנהלה

  

יה)  התכנסה הוועדה ל בלשכת מנכ"ל העירי(נערכות בתוכנת אקס על פי טבלאות המעקב בעירייה

  לפי הפרוט הבא : 2015,2017בשנים 

  2017שנת   מספר ישיבות ברבעון

  עד ספטמבר 

 2015שנת   2016שנת 

**  

  5  6  5  (ינואר עד מרץ) 1רבעון 

  4  4  5  יוני)(אפריל עד  2רבעון 

  0  3  8  (יולי עד ספטמבר) 3רבעון 

  2  5  דקלא נב  (אוקטובר עד דצמבר) 4רבעון 

  11  18  18  סה"כ ישיבות בשנה
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נערכו בחירות לראשות העירייה, בפרוטוקול מליאת מועצת העיר  2015** במהלך שנת 

השונות בהרכבים חדשים ), אוישו ואושרו וועדות העירייה 1/7/2015החגיגית לאחר הבחירות (

  ובכללן גם ועדת המכרזים.

  

, בהתאם לרישומי וסח חדש]יריות [נפקודת הע(אא) ל 166ממצא : בניגוד לסעיף   - 

העירייה בנושא וועדת המכרזים של העירייה, לא התכנסה הועדה כנדרש לכל הפחות 

 .2015בשנת  3פעם אחת ברבעון 

 

התאם להגדרת החוק, ככל שעל פי המלצה : מומלץ להקפיד על כינוס הוועדה ב - 

ון התראה, ולפעול  רישומי מזכירות הועדה לא מתכנסים כנדרש בחוק יש לקיים מנגנ

 לפתרון כמוגדר בחוק.

  

המסתמך על ש, 2015גם לפי דוח הביקורת המפורט של רואה החשבון מטעם משרד הפנים לשנת 

רישומי הביקורת הוועדה קיימה יותר  פעמים, אך בפועל, על פי 11דיווח העירייה התכנסה הוועדה 

  ). 4ברבעון  2ועוד  3ברבעון  4ישיבות ( 6ישיבות מהדיווח, לכל הפחות עוד 

מכאן בפועל מתקיימת עמידה בדרישות החוק בנושא תדירות התכנסות הוועדה, הטעות בדיווח 

דה שהתחלפו העירייה מצביעה לכל הפחות על כשל בהעברת הנתונים והרישומים בין מזכירי הווע

  בתקופה זו. 

  

שגוי לגבי  ממצא : העירייה דיווחה לרואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים נתון - 

מעיד גם על כשל בהעברת דבר ה 3ברבעון  2015מספר ישיבות וועדת המכרזים בשנת 

 תקופה האמורה.בהתרחש שהתפקיד של מזכיר הוועדה 

 

את אופן עדכון רישום התכנסות  המלצה : מומלץ לקבוע נהלים מסודרים המגדירים - 

החלפת תפקיד הוועדה, אופן אחיד ומקום מרכזי לשמירת הפרוטוקולים, והליך 

 , על מנת להימנע מטעויות ואובדן אסמכתאות. אחראי נושא מכרזים/מזכיר הוועדות

  

  

  
  

 קוורום ומוזמנים לוועדת המכרזים 6.1.3

  קוורום

  מגדיר: -הנוהל בעבודת הועדות   –פקודת העיריות [נוסח חדש] (ב) ל 166סעיף 

ה שלא נקבעה הוראה לב להחלטות המועצה, ובמיד-(ב) כל ועדה של המועצה רשאית, בשים

  ן זה, להסדיר בעצמה את עבודתה ואת דיוניה.יאחרת בעני
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מכאן יש חשיבות עבודת ועדת המכרזים מטבע הדברים חשופה לתביעות יותר מועדות אחרות, 

גדולה יותר לקביעת סדרי עבודת הוועדה במגוון נושאים, על מנת ליצור אחידות ושקיפות 

  בהתנהלות הוועדה. 

  

חת לפקודת העיריות, מניין חברי המועצה החברים בוועדה לא יפ 160 -ו א150יפים בהתאם לסע

(ב) לפקודה יש 162משניים, שאחד מהם הוא יו"ר הוועדה והשני נציג האופוזיציה. לפי סעיף 

  אפשרות למנות חבר וועדה שאינו נבחר  ציבור. 

  

 5ישיבת הוועדה מתאריך למעט נושא הקוורום המינימלי לקיום ישיבת ועדה שעליו הוחלט ב

, לא נקבעו סדרי עבודה אחרים, 2016ר לנובמב 28ריך ולהעדפת ספק מקומי מתא 2016לאוקטובר 

  לדעת הביקורת יש לכל הפחות לקבוע אופן התנהלות במקרים הבאים : 

באילו מקרים ממשיכים בהליך המכרז ופותחים הצעה יחידה ובאילו מקרים  –הצעת יחיד  . 1

 ארכת מועד, ביטול מכרז ויציאה למכרז חדש וכד').נוהגים אחרת (ה

ולה שונה מהותית מהאומדן זעל זוכה כאשר סכום ההצעה הבאילו מקרים ניתן להכריז  . 2

 ).25%-מעל או מתחת ל רף של  משרדי הממשלההמשוערך (לדוגמא כנהוג ב

 התנהלות במקרה של טעויות חשבונאיות בהצעות המתמודדים. . 3

 ותר. שאינה ההצעה הזולה בי אמות מידה לבחירת הצעה . 4

 למכרז. אופן קבלת נתוני הבדיקות מהמומחים הרלוונטיים . 5

  

ממצא : למעט בנושא קוורום מינימלי המאפשר קיום דיון הוועדה, לא נקבעו כל  - 

הסדרי עבודה אחרים, כאשר בפועל באופן תדיר עולות שאלות לגבי התנהלות הוועדה 

הצעה בודדת, כיצד לנהוג כאשר יש הבדל במקרים כגון : המשך תהליך במקרה של 

התמודדות עם טעויות חשבונאיות בהצעות המוגשות מהותי בין האומדן להצעות, 

 וכד'.

 

המלצה : מומלץ לבנות נוהל וועדת מכרזים, או לכל הפחות סדרי עבודה בהתאם  - 

לבעיות השכיחות שחווה הוועדה במהלך פעילותה, זאת על מנת להבטיח אחידות, 

  חוסר וודאות לגבי אופן הפעולה הנכון. למנוע ו שקיפות

  

  

  עדהמספר חברים בוו

על פי משרד הפנים ומבקר המדינה לא נכון להותיר את מספר חברי הוועדה על שניים ולכל הפחות 

לקבוע שלושה חברים (בוועדת המכרזים של עיריית ערד יש שישה חברים). בדרך כלל וועדות 

  וגי של חברים על מנת להימנע ממצב של שוויון.העירייה מורכבות ממספר אי ז

  
  
  



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

17  

 

  ידים בוועדת המכרזיםנוכחות בעלי תפק

  גזבר העירייה בישיבות וועדת המכרזים  .א

     מגדיר בין השאר :  חובה הזמנת -]  חדש נוסח[העיריות  ל פקודת 3ג170סעיף 

 להשמיע הזדמנות לו ותינתן, מועדותיה ועדה כל של ולישיבות המועצה לישיבות יוזמן הגזבר) א(

 השלכה לה שיש, מועדותיה ועדה או המועצה של החלטה כל קבלת לפני, בכתב או פה בעל, דעתו את

  . הוצאותיה או הכנסותיה, העירייה תקציב על

 הזדמנות לו ותינתן המכרזים וועדת הכספים וועדת, המועצה בישיבות נוכח יהיה הגזבר) ב(

 לה שיש, כאמור ועדה או המועצה של החלטה כל קבלת לפני, בכתב או פה בעל, דעתו את להשמיע

  . הוצאותיה או הכנסותיה, העירייה תקציב על השלכה

 על שהוסמך לו הכפוף העירייה עובד ידי על זה בסעיף כאמור בישיבות מיוצג להיות רשאי הגזבר) ג(

 שיקבע להוראות םתאבה מיוצג להיות הגזבר רשאי המכרזים ועדת בישיבות ואולם, זה לעניין ידו

  . השר

  

מוזמנת לישיבות וועדת המכרזים, אך לא נוכחת בכולן אף לא על ידי נציג בפועל, גזברית העירייה 

  מטעמה.

ב, גזברית העירייה או נציג מטעמה לא נוכחים בכל 3ג170ממצא : בניגוד לסעיף  - 

 ישיבות וועדת המכרזים.

 

חות גזבר או נציגו בוועדת המלצה : יש לקיים את הוראת החוק המחייבת נוכ - 

 המכרזים.

  
  

  

  נוכחות היועץ המשפטי בישיבות וועדת המכרזים  .ב

   חובה מגדיר: הזמנת- 1975-ו"התשל), משפטי ייעוץ( המקומיות הרשויות לחוק 6סעיף 

 מקומית כוועדה ישיבותיה לרבות, המועצה לישיבות יוזמן מקומית לרשות המשפטי היועץ) א(

, ולבניה לתכנון המשנה ועדת לישיבות וכן, 1965-ה"התשכ, והבניה התכנון קחו לפי ולבניה לתכנון

  . הכספים וועדת המכרזים ועדת, האמור לחוק 30 סעיף לפי מקומית רישוי רשות

 מועצת של ישיבה בכל נוכח להיות רשאי ויהיה המשפטי היועץ יוזמן תפקידו ביצוע לצורך) ג( 

 הלשכה של אחר עובד באמצעות ובין בעצמו בין, מוועדותיה ועדה כל או המקומית הרשות

  . החלטה כל קבלת לפני, בכתב או פה בעל, דעתו חוות את לתת הזדמנות לו ותינתן, המשפטית

  

בפועל, היועץ המשפטי של העירייה מוזמן לישיבות וועדת המכרזים, אם כי אינו נוכח בעצמו או 

  באמצעות נציג בכל הישיבות. 
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  ועדת המכרזים.ירייה בישיבות ונוכחות מהנדס הע  .ג

  מגדיר :  חובה הזמנת - 1991-ב"התשנ), מקומית רשות מהנדס( המקומיות הרשויות לחוק 5עיף ס

 של ישיבותיה לרבות, מוועדותיה ועדה או המקומית הרשות מועצת ישיבות לכל יוזמן המהנדס) א(

 לתכנון המשנה ועדת ישיבות, והבנייה התכנון חוק לפי ולבנייה לתכנון מקומית כוועדה המועצה

 וועדת המכרזים ועדת וישיבות, האמור לחוק 30 סעיף לפי המקומית הרישוי רשות ישיבות, ולבנייה

  . תפקידיו לתחום הנוגעות הכספים

 רשאי, 6 סעיף לפי לו נאצלו המהנדס שסמכויות המקומית הרשות של אחר עובד או, המהנדס) ב(

 הנוגעות בישיבות מוועדותיה ועדה כל או המקומית הרשות תמועצ של ישיבה בכל נוכח להיות

 לו ותינתן, הדיון לפני בכתב דעת חוות להגיש רשאי כאמור עובד או המהנדס; תפקידיו לתחום

     .תפקידיו בתחום החלטה כל קבלת לפני, פה בעל דעתו חוות את לתת הזדמנות

  

), מקומית רשות סמהנד( המקומיות הרשויות לחוק 5ממצא : בניגוד לסעיף  - 

, בכל הנוגע לביצוע פרויקטים הנדסיים, ככלל מהנדסת העירייה 1991-ב"התשנ

אינה מיוצגת בוועדת המכרזים, בפועל מגיעים מנהלי מחלקות הביצוע או האחזקה, 

 זאת ללא האצלת סמכויות ממהנדסת העירייה כנדרש בחוק.

 

לקת ההנדסה להשתתף מחהמלצה : מומלץ לוודא כי בכל נושא הנדסי יוזמן נציג  - 

בוועדת המכרזים, לחלופין בידי מהנדסת העירייה האפשרות להאציל את סמכויותיה 

  בנושא לעובדי עירייה אחרים, ואז יש לוודא כי אלה מוזמנים לישיבות הרלוונטיות.

  

  

בנושא מכרזים בעיריית באר  2010ממצאי מבקר המדינה בדוח הביקורת בשלטון המקומי משנת 

  טים הממצאים הרלוונטיים לעיריית ערד) : ורשבע (מפ

  

ממצא מבקר המדינה בביקורת בעיריית באר שבע : חברי ועדת המכרזים נוהגים  - 

 להיעדר מישיבות הוועדה, וכמה חברים אף נעדרו מרובן המכריע של הישיבות.

 

הביקורת העלתה כי בישיבות  -ממצא מבקר המדינה בביקורת בעיריית באר שבע  - 

ם נוכחים מלבד חברי הועדה, נציג הגזבר ונציג היועץ המשפטי זיועדת המכר

משתתפים נוספים בהם : מנהלי מחלקות בעירייה ועובדי הדרג המקצועי, נציגי 

התאגידים העירוניים, חברי מועצה המבקשים להשתתף בדיונים ויועצים חיצוניים. 

ה. נוכחות בע... כמו כן הם נוכחים בעת ההצבעות, אף שאינם נוטלים חלק בהצ

גורמים נוספים בדיונים בכלל, ובשלב ההצבעה בפרט, עלולה להוות, ולו למראית עין, 

  גורם המשפיע על עצמאות שיקול הדעת של חברי וועדת המכרזים במילוי תפקידם. 
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  בעיריית ערד 

ממצא : בועדת המכרזים של עיריית ערד נוכחים בעת ההצבעה אנשים שאינם חברי  - 

מנהלי המחלקות המקצועיות, לעיתים בעלי תפקידים נוספים), זאת  ללועדה (בדרך כ

בניגוד להערת מבקר המדינה בביקורתו על ועדת המכרזים בעיריית באר שבע, שם 

קבע כי : נוכחות גורמים נוספים בדיונים בכלל, ובשלב ההצבעה בפרט, עלולה להוות, 

חברי וועדת המכרזים  שלולו למראית עין, גורם המשפיע על עצמאות שיקול הדעת 

 במילוי תפקידם. 

  

המלצה : מומלץ כי לכל הפחות בשלב ההצבעה בוועדת המכרזים, יישארו בחדר  -

  הישיבות רק חברי הועדה ובעלי התפקידים המוגדרים בפקודה. 

  

  

  

  

  

  

  

 סדרי עבודה כלליים ותקנות העיריות מכרזים 6.1.4

  

  

  דירות בין השאר : תקנות") מג"ה -(להלן  1987-ח"התשמ), מכרזים( העיריות תקנות

   בוועדה נדונה שלא הצעה - 4סעיף 

 לכן קודם נדונה שלא מחירים בהצעת העיריה ראש או העיריה מועצת תדון לא מכרז הטעון בחוזה

  .אלה תקנות פי על בועדה

   

  

  בחירת ההצעה הזוכה : - 22-21סעיפים 

 מחיריהם עוד כל, הארץ תמתוצר טובין לרכישת עדיפות מתן על תמליץ המכרזים ועדת  .א

 עונים התנאים ויתר שהטיב ובתנאי, המיובאים הטובין ממחיר 15%-מ ביותר גבוהים אינם

 . המזמין דרישות על

  

, וועדת המכרזים 1987-ח"התשמ), מכרזים( ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות העיריות - 

ושא לא מתחשבת ולא מעניקה עדיפות בהמלצתה לרכישת טובין מהארץ (אין לנ

 התייחסות כלל). 
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המלצה : מומלץ לקבוע נוהל כי במרכזים רלוונטיים יועברו נתונים רלוונטיים לוועדת  - 

 המכרזים בדבר רכישת טובין מתוצרת הארץ.

 

 שהמחירים ובלבד, ביותר הזולה ההצעה על הועדה תמליץ, אלה בתקנות לאמור בכפוף  .ב

 . 11 בתקנה כאמור סר.שנמ האומדן עם בהתחשב וסבירים הוגנים הם המוצעים

  

, וועדת המכרזים 1987-ח"התשמ), מכרזים( ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות העיריות - 

לא קבעה מהו מחיר סביר בהתחשב באומדן המכרז (במילים אחרות מאיזה הפרש 

 מהאומדן יתבקשו הסברים מהמציע, ומאיזה הפרש תפסל ההצעה בכל מקרה). 

 

המציע לתת  דיר מאיזה הפרש מהאומדן יוזמןהמלצה : מומלץ לקבוע נוהל המג - 

 ל מקרה. הסברים לחריגה, ומאיזה הפרש תפסל ההצעה בכ

  

 

  

 את בפרוטוקול תרשום, ביותר הזולה שאיננה הצעה על להמליץ הועדה החליטה אם  .ג

 . להחלטה הנימוקים

 .2ראה דוגמא לנושא בהמשך הדוח במטרת ביקורת מספר 

 

 ההצעה על הועדה תמליץ, העיריה של טובין או רקעיןקמ למכירת חוזה המכרז נושא היה  .ד

 אולם; באומדן שנקבע הסכום מן סביר בלתי באופן נמוכה אינה עוד כל, ביותר הגבוהה

 לתועלת הוא שהדבר נוכחה אם ביותר הגבוהה שאיננה הצעה על להמליץ רשאית הועדה

 .הלטתלהח הנימוקים את בפרוטוקול תרשום, כאמור הועדה החליטה; הציבור

  

  כאמור, לא נקבע בוועדה מה היא הצעה נמוכה באופן בלתי סביר.

 

 להמליץ שלא, לפניה טענותיו להביא הזדמנות ההצעה לבעל שנתנה לאחר, רשאית הועדה  .ה

 את לבצע ההצעה בעל של יכולתו או ניסיונו, בכשרו בהתחשב ביותר הזולה ההצעה על

 את בפרוטוקול תרשום, כאמור הועדה החליטה; בתנאיו לעמוד או המוצע החוזה

  זוטא. מכרז על תחול לא זו הוראה. להחלטתה הנימוקים

 .2ראה דוגמא לנושא בהמשך הדוח במטרת ביקורת מספר 

 

 מן ואחת, הצעות שתי על מידה באותה להמליץ יש זה סעיף פי על כי הוועדה מצאה 1ה.

 שצורף ובלבד ורההאמ ההצעה על הוועדה תמליץ, אישה בשליטת עסק של היא ההצעות

 מחזיקה" , "שליטה אמצעי" , "אישור, "זה לעניין; ותצהיר אישור, הגשתה בעת, לה
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 -"  תצהיר"ו"  קרוב" , "אישה בשליטת עסק" , "עסק" , "משרה נושא" , "בשליטה

  . 1992-ב"התשנ, המכרזים חובת לחוק ב2 בסעיף כהגדרתם

  

, במכרזי 1987-ח"התשמ), מכרזים( ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות העיריות - 

העירייה לא נדרש לדווח על עסק בשליטת אישה על מנת להעניק יתרון במקרה של 

 הצעות זהות, כמוגדר בתקנות. 

 

המלצה : יש להוסיף תצהיר למסמכי המכרז על מנת לקבל את הנתון הרלוונטי לעסק  - 

 בשליטת אישה.

 

 שנותרה או, השהוגש היחידה הההצע זו היתה אם הצעה על, כלל דרך, הועדה תמליץ לא  .ו

 הנימוקים את בפרוטוקול תרשום, כאמור הועדה המליצה; הועדה בפני לדיון יחידה

 . להחלטה

  

, ככלל לא 1987-ח"התשמ), מכרזים( ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות העיריות - 

נרשמים בפרוטוקול הועדה נימוקים להחלטתה לדון ולהמליץ על הצעה זוכה במקרה 

 שבפועל נותרה הצעה יחידה לדיון.חיד או של הצעת י

 

המלצה : יש לרשום בפרוטוקול נימוקים להחלטה לפתוח הצעת יחיד, או לדון בהצעה  - 

 יחידה שנותרה, בכל המקרים בהם בוחרת הועדה לדון במקרים אלה.

  

 

 הנימוקים את בפרוטוקול לרשום עליה אך, שהיא הצעה כל על להמליץ שלא רשאית הועדה  .ז

  .להחלטתה

  

  לא נמצאו ממצאים מהותיים בבדיקת הביקורת את הנושא. 

 

 המליצה לא או עליה המליצה לא והועדה יחידה הצעה נדונה או למכרז הצעה כל הוגשה לא  .ח

 העיריה ראש של הצעה לאשר שלא העיריה מועצת החליטה או, כלשהי הצעה על הועדה

 לאחר מכרז ללא בחוזה להתקשר העיריה רשאית, העיריות לפקודת) ג(148 סעיף לפי

 עריכת העניין שבנסיבות שנוכחה ולאחר, חבריה ברוב כך על החליטה העיריה שמועצת

 . תועלת תביא לא מכרז

  

 נושא התקשרות ללא מכרז אינו כלול בהיקף ביקורת זו.

 



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

22  

 

 הסופית בהחלטתה לעיין במכרז משתתף כל רשאי הועדה של סופית החלטה קבלת לאחר  .ט

 .   במכרז וכהזה ובהצעת, הועדה של

 

  

  

     מכרז ביטול -23סעיף 

 את אישר העיריה וראש כך על החליטה המכרזים ועדת אם מכרז לבטל רשאית העיריה  .א

 . החלטתה

 המכרז ובין) א( משנה בתקנת כאמור שבוטל המכרז בין אין כאשר אחר מכרז לפרסם אין  .ב

 . הביטול על טהחללה שגרמו הנסיבות השתנו הועדה לדעת אם זולת, מהותי שוני האחר

 הצעה כל הוגשה לא אם חדש מכרז לפרסם עירייה רשאית), ב( משנה בתקנת האמור אף על  .ג

  .  עליה המליצה לא והועדה יחידה הצעה נדונה או הנדון למכרז

  

  : 2017של  3עד רבעון  2015פי רישומי מזכירות הועדה להלן מספר המכרזים שבוטלו בשנים על 

  בשנת 3ן מכרזים שבוטלו עד רבעו

 2017  

מכרזים שבוטלו בשנת 

2016  

מכרזים שבוטלו בשנת 

2015  

3  8  7  

  

  

  

ממצא : נושא ביטול המכרזים לא הוסדר בנוהל מובנה המגדיר את שלבי ההתנהלות  - 

שיש לקיים עד לביטול מכרז, דבר העלול להביא להתנהלות לא שוויונית ואחידה 

 בנושא.

 

ליט גבי התהליכים שיש לקיים על מנת להחהמלצה : מומלץ להגדיר נוהל מסודר ל - 

 על ביטול מכרז, לשם שמירה על אחידות ושוויוניות בנושא. 

  

  

  מניעת ניגוד עניינים 

כלל נוסף הנגזר מחובת ההגינות והשוויון, הוא מניעת ניגוד עניינים בין חבר ועדה לבין מתמודד, 

סלים את חבר הועדה ואין הוא יכול קשר משפחתי, כלכלי או קשר אחר, פו לגביו קיים קשר אישי.

  המשיך להשתתף בדיוני הועדה, לגבי אותו מכרז בו האו נגוע בניגוד עניינים. ל

  די בחשש לניגוד עניינים, כדי לפסול חבר ועדה מלשבת בה. 
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רה בעיריית ערד לא מקיימים הכשרה לחברי ועדת המכרזים וכן אין תורה סדו - 

קרה של ניגוד עניינים וכיצד יש להתנהג במ המגדירה לחברי ועדת המכרזים מהו

 חשש לניגוד עניינים בדיוני הועדה. 

 

מומלץ לקיים הכשרה מסודרת/לבנות תורה סדורה לחברי הוועדה לגבי ככלי  - 

  ההתנהלות בוועדת המכרזים בכלל ולגבי נושא ניגוד עניינים בפרט.

  

  

  

  

  

  

  

 רייה השלבים בעריכת מכרז ועבודת אחראית נושא המכרזים בעי 6.1.5

  

  ניהול נושא המכרזים בעיריית ערד

בעיריית ערד מנוהל נושא המכרזים על ידי אחראי נושא מכרזי עירייה, כתפקיד נוסף של משרה 

  .7-9בדרוג מנהלי דרגה 

  

  :  2016תיאור התפקיד על בהתאם למכרז הפנימי שפורסם בדצמבר 

 מעקב מכרזי עירייה. ניהול . 1

 קבלת המכרז ממחלקות העירייה. . 2

 ה לפרסום.ברהע . 3

 ריכוז חומר למכרז. . 4

 העברת מידע רלוונטי לגורם המטפל אל הגורם החיצוני. . 5

 כינוס ועדת מכרזים. . 6

 כתיבת הפרוטוקול והפצתו. . 7

 הודעה לקבלנים על קיום הועדה. . 8

 הודעות על זכייה/אי זכיה למציעים. . 9

 ל וסיום התהליך לחתימת חוזה.העברת החומר לגורם המטפ . 10

 תאם להוראות הממונים.ביצוע עבודות נוספות בה . 11

  

משמשת בתפקיד מזכירת לשכת ראש העירייה, לאחר שמזכירת סגן ראש העירייה  2017משנת 

  שהיתה אחראית על הנושא הפסיקה עבודתה בעירייה. 
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ממצא : בפועל, אי קיום חפיפה מסודרת של אחראית נושא המכרזים בעירייה הביא  - 

עדה בשנת גבי מספר הישיבות של הולטעות בדיווח לרואה החשבון למשרד הפנים ל

(בפועל אחראית הנושא החלה תפקידה מספר חודשים לאחר עזיבת אחראית  2015

הנושא הקודמת), לשוני באופן ניהול התיקים ולאי עדכון אקסל המעקב אחר 

 המכרזים.

 

: מומלץ לקיים חפיפה מסודרת בחילופי תפקידים בעירייה בכל נושא, ככל המלצה  - 

תפקידים בעירייה, יצטמצמו לפחות חלק  ם מסודרים בנוגע למילוישיכתבו נהלי

 מהטעויות בהחלפת העובדים. 

 

: לעובדת העירייה שזכתה במכרז הפנימי לאחראי נושא מכרזי עירייה, לא ממצא  - 

 בוצעה כל הכשרה מסודרת/פורמלית למילוי התפקיד. 

  

 ירייה.המלצה : מומלץ לקבוע הכשרה רלוונטית בכל חלופי עובדים בע - 

  
   

המכרזים החדשה הועבר דף בודד המגדיר את נוהל ועדת מכרזים (נוהל פנימי שלא  לאחראית נושא

  אושר בשום מסגרת עירונית על ידי האנשים האמונים על הנושא).

  תהליך ועדת המכרזים כמפורט בדף :להלן 

 לתת מספר מכרז. –קבלת המכרזים מהמחלקות  . 1

 עביר לפרסום באינטרנט.להו PDFאת המכרז יש להפוך לקובץ  . 2

 להעביר לפרסום בעיתונות (לדאוג לקבל את הפרסום ולתייק בתיק המכרז). . 3

 להעביר את הפרסום לגבייה לידיעה (על מנת שידעו במה מדובר והסכום שעליהם לגבות). . 4

לכתוב בספר המכרזים מי רכש מי הגיש וכן את השעה ופרטי התקשרות, לצלם את הקבלה  . 5

 רז ולתייק בתיק.מכה על תשלום עבור

שאלות והבהרות של קבלנים, לשמור העתק בתיק המכרז וכן את התשובה (השאלות  . 6

 וההבהרות יועברו ליו"ר הועדה וליועץ המשפטי).

 יש להקפיד לשים חותמת על המעטפה עם השעה ולהכניס לתיבת המכרזים. . 7

 למשתתפים.יש לתאם תאריך לוועדת המכרזים ולהעביר סדר יום  . 8

ים בעת חל התאריך והשעה בו תתקיים ועדת המכרזים, כדי שיהיו נוכקבלנים עלהודיע ל . 9

 הפתיחה.

 ביום שמתקיימת הועדה להכין את התיקים. . 10

 לתלות מודעה על תאריך ושעת פתיחת תיבת המכרזים. . 11

 כאשר בוועדה פותחים מעטפות את הערבויות המקוריות יש להעביר לגזברות. . 12

 רייה עותק בכתב יד.ים. הפצה למבקר העיל והחתמת כל המשתתפכתיבת פרוטוקו . 13
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 הוצאת המכתבים לזוכים ולשאת המשתתפים. . 14

להעברת בדיקה אריתמטית יש לצלם את החומר שהוגש בהצעה ולהקפיד על העתק בתיק  . 15

 מכל ההצעות שהוגשו.

  

א כל על פי המסמך המפורט מעלה עולה כי הגדרת התפקיד היא בנושאים טכניים בלבד, לל

  סמכויות. 

  

  

  , וחבר ועדת מכרזים כיום עלה כי :2016איון עם יו"ר ועדת המכרזים עד אמצע שנת רמ

לא קיימת הכשרה מסודרת של חברי הועדה בכלל, וכן לא ניתן מספיק רקע לחברי הועדה  . 1

על המכרזים הנדונים, ההרגשה שההתנהלות טכנית ללא שיקול דעת. לא תמיד הזול ביותר 

 ביותר.הוא הטוב 

נערך מעולם סיור ברשויות אחרות על מנת ללמוד על אופי  האחרונות לאבשבע השנים  . 2

מכרז וכיצד הוא מתנהל במקומות אחרים, ולא הוצגו לוועדה נתונים לגבי התממשות 

 המכרז ואיכות המוצר/שירות שהתקבל.

קיימת מסגרת ככלל אופן ההתנהלות של העירייה בנושא ישיבות הוועדה אינו מוסדר, לא  . 3

ישיבות מועצת העיר), דבר שהיה חוסך משאבים אריכי התכנסות (בדומה לקבועה של ת

 רבים בניסיונות לתיאום ישיבות בתאריכים שונים.

אין תאום בין תאריכי ההגשה של המרכזים ממחלקות העירייה השונות, לא קיימים  . 4

  תאריכי יעד מרוכזים להגשת מכרזים לטיפול הועדה. 

  

אחראי אחד על הנושא שיתאם את  ל שהעירייה תשכיל למנותהמרכזית מהראיון  :  ככהמסקנה 

כלל פעולות העירייה בתחום כולל את הסמכות לקבוע תאריכים קבועים לישיבות הוועדה, כולל 

תאריכים קבועים לגבי מועד הגשת ההצעות בכלל המכרזים,  תתנהל ועדת המכרזים באופן מסודר 

תחסוך את זמנים של נבחרי  אום ישיבות אד הוק, וכןעירוניים בניסיונות לת יותר ותחסוך משאבים

  הציבור חברי הועדה שממלאים תפקידם ללא תמורה כספית. 

מכרזים,  -לדוגמא, בעיריית פתח תקווה מונה ממונה מכרזים אשר פועל בהתאם לנוהל עירוני 

  ל את הנושא בכללותו.שתפקידו בין השאר להסדיר את הנקודות שהעלה המרואיין ולנה

  

צא : לא קיים בעירייה הגדרה לקביעת תאריכים קבועים להגשת הצעות, ובהתאם ממ - 

לכך לקביעת תאריכים מראש לישיבות לוועדת המכרזים. האופן בו עובדים כיום 

כאשר הוועדה מתכנסת אד הוק, בהתאם לתאריכי ההגשה שנקבעו במכרז ללא כל 

הוועדה, ובזבוז משאבי יבט של בזבוז זמן חברי תאום, אינו יעיל לכל הפחות בה

 עירייה בניסיון לתאם ישיבה במועד הנוח לרוב חברי הוועדה. ה
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המלצה : מומלץ לקבוע אחראי אחד בנושא המכרזים שיקבע בין השאר תאריכי  - 

הגשת המכרזים, על מנת להסדיר את תאריכי ישיבות הוועדה באופן קבוע ומראש 

מספר  שים לתאם מועד ישיבה עםך משאבים עירוניים הנדרככל הניתן, ובכך לחסו

חברי וועדה. בכל מקרה אין התנהלות זו מונעת מיו"ר הוועדה לכנסה בכל עת, כמידת 

 הצורך.

  

ממצא : לא קיימת מערכת ניהול ממוחשבת או נוהל המגדיר זמני תגובה של כל  - 

מצבים בהם המכרז הגורמים המעורבים בהליך הכנת המכרז (לדוגמא על מנת למנוע 

 מכרז חדש). הסתיים ולא פעלו להוצאתהקודם 

  

המלצה : מומלץ לקבוע נוהל מסודר בנוגע לטיפול בחוזה שמועד סיומו קרב, והמחייב  - 

נושא יציאה למכרז חדש. וכן מומלץ לשקול לרכוש מערכת ממוחשבת לניהול כלל 

 המכרזים.

  

בנושא ניהול  2016ח מבקר העירייה לשנת דוגמא נוספת לחוסר תיאום ובקרה בנושא נבחנה בדו

ערבויות (שהם חלק מהתוצרים של המכרזים), שם נמצא כי הנושא מנוהל שלא בהתאם חוזים ו

  לכללי הרישום וללא תמיכה מלאה של מערכת המחשוב העירונית.

  

  עם יו"ר ועדת המכרזים הנוכחי עלה כי :מראיון 

 ל ידי עובד עירייה.לא נערכה כל חפיפה מסודרת בכניסה לתפקיד ע . 1

לא קיבלו סקירה בדיעבד על החלטה שקיבלו בוועדה, ולא הוסקו מסקנות לם מעו . 2

 להתנהלות עתידית, כולל גם על החלטות שהגיעו לדיון בבית המשפט.

 נושאים בעייתיים :  . 3

 פחות יכולת לשיקול דעת.  –ריבוי מקרים של הצעות יחיד   .א

  בחלק קטן מהמכרזים חוסר באומדן, לא ברור למה.   .ב

  

סודרת על ידי גורם עירוני (או גורם חיצוני הממומן מת כל הכשרה מממצא : לא קיי - 

על ידי העירייה), לחברי ועדת המכרזים, דבר המביא להסתמכות מוחלטת על 

 המומחים/עובדי העירייה, המלווים את ההליך.

 

כשרה מסודרים בנושא דיני מכרזים בכלל , המלצה : מומלץ לקיים לימוד וה - 

בפרט, לחברי ועדת המכרזים על ידי גורם עירוני או על ידי  והתנהלות ועדת המכרזים

 ן הדרכה על ידי גורמי חוץ מומחים לנושא.מימו
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ממצא : ברוב המכרזים מנהל המחלקה הוא המכין את המכרז בפועל מבחינה  - 

בנושא. בפועל, רוב מנהלי המחלקות מקצועית וגם משמש כמומחה של הוועדה 

 דיני מכרזים. בעירייה לא עברו הכשרה בנושא

  

המלצה : מומלץ לקיים לימוד והכשרה מסודרים בנושא דיני מכרזים בכלל ,  - 

על הם המכינים ווהתנהלות ועדת המכרזים בפרט, למנהלי המחלקות בעירייה שבפ

ים כמומחה של וועדת את רוב המכרזים מבחינה מקצועית ומשמשים ברוב המקר

וץ מומחים י מימון הדרכה על ידי גורמי חעל ידי גורם עירוני או על יד זאתהמכרזים, 

 לנושא.

 

ממצא : לא קיים כל מנגנון משוב לחברי הועדה בדבר החלטות שקיבלו, כגון איכות  - 

הזוכים שנבחרו, או בעיות בביצוע המכרז, או החלטות שהובאו להכרעת בית המשפט. 

לגבי  אין כל הסקת מסקנות להתנהלות עתידית, לא לגבי איכות ספקים ולאמכאן 

 תקלות שחוזרות על עצמן. 

 

המלצה : מומלץ לקיים מנגנון משוב ודיווח בדיעבד, לגבי החלטות שהתקבלו לפחות  - 

במקרים בהם התעוררו בעיות או עלו שאלות איכות ספק בביצוע המכרז, או במקרים 

ו לדיון בבית המשפט. זאת על מנת לאפשר לחברי הועדה בהם החלטות הועדה הובא

ות לגבי התנהלות עתידית ונושאים שיש להביא בחשבון בהחלטות להסיק מסקנ

  דיות.עתי

  

באוגדן העיסוקים של משרד הפנים מוגדר תפקיד של כלכלן/תמחירן, מטלות ותחומי האחריות 

  העיקריים של התפקיד כוללים בין השאר :

  הכנת אומדנים למכרזים וחישובי כדאיות 

ויקטים/רכישות גדולות וכו' בעזרת עורך חישובי כדאיות כלכלית לביצוע הפר  .א

כלכליים וסטטיסטיים, הכוללים היוונים של שיעורי ריבית, בדיקת שיעור  כלים

 תשואה פנימי, ערך נוכחי נקי וניתוחי רגישות אחרים.

התקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות  מבצע חישובי כדאיות כלכליים לצורך  .ב

ישובי אומדנים למכרזים השוואת ופרויקטים. זאת על ידי בדיקת הצעות מחיר ח

 עלויות הצעה בחינת חלופות וכד'.

מבצע מעקב שוטף באמצעות המחשב ומתריע לחידוש הסכמי מסגרת והסכמים   .ג

 שנתיים ורב שנתיים מבעוד מועד בהתאם להנחיות התקציבן הראשי. 

 

ממצא : אין בעיריית ערד תפקיד של כלכלן/תמחירן כמוגדר באוגדן העסוקים של  - 

ד הפנים, אשר בין שאר מטלות תפקידו אמור לבצע חישובי כדאיות כלכליים משר

תקשרות עם קבלנים לביצוע עבודות ופרויקטים. זאת על ידי בדיקת הצעות לצורך ה
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ה, בחינת חלופות וכד'. מכאן מחיר חישובי אומדנים למכרזים השוואת עלויות הצע

של כדאיות דבר העלול לפגום  לחברי וועדת המכרזים לא מועברים ניתוחים כלכליים

 בכושר החלטתם לגבי הזוכים במכרזים.

 

המלצה : מומלץ למצוא את הדרך לספק לחברי וועדת המכרזים חישובי כדאיות  - 

להחלטה הטובה  כלכליים ובדיקות אומדני המכרזים, על מנת לאפשר להם להגיע

  ביותר לעירייה.

  

  

  

  

  

 (להלן "התקנות") 1987-ים), התשמ"חניהול המכרזים על פי תקנות העיריות (מכרז 6.1.6

  

כאמור, הניהול הבירוקרטי השוטף של הועדה מבוצע על ידי אחראית נושא מכרזי עירייה, מטרת 

  מסויימים בתקנות.פרק זה היא לבחון עד כמה ההתנהלות בפועל תואמת סעיפים 

  

   המכרזים פנקס -לתקנות  7סעיף 

 ראש יושב שהורה במקום שיוחזק בפנקס ויירשם סידורי במספר יסומן מכרז כל) א(

  . הועדה

  העיריה. במשרדי קהל לקבלת המיועדות בשעות בפנקס לעיין רשאי אדם כל) ב

  

הל על ידי אחראית הנושא, מבדיקת הביקורת עולה כי קיים בעירייה ספר מכרזים (מחברת) המנו

ונים של כל מי שרכש את במחברת נרשם מספר סידורי של המכרז וכן נתונים נוספים, בין השאר נת

  המכרז. 

בפועל בשנה האחרונה אף אדם לא פנה בבקשה לעיין בספר המכרזים, נמצא כי אין כל נוהל למקרה 

ין לחשוף, כגון זהות המגישים הצעות בו אכן מבקשים לעיין בספר, וכיצד מונעים גישה לנתונים שא

ות (בכל מקרה לאחראית הנוכחית למכרז לפני המועד האחרון להגשת הצעות ומעמד פתיחת המעטפ

  ברור שאין לחשוף נתונים אלה). 

  

ממצא : אין כל נוהל לגבי ניהול פנקס המכרזים ו/או אילו נתונים ניתן לחשוף  - 

התקנות, בפועל בפנקס נרשמים נתונים שאין לחשוף למבקשים לעיין בפנקס על פי 

 ת ההליך.לפני מועד פתיחת המעטפות ומכאן קיים סיכון לפגיעה בסודיו

מעתה תהיה רשומה   –תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה :  קיימת טבלת אקסל 

כ"פנקס מכרזים" לצורך עיון קבלנים בסטאטוס המכרז: הטבלה ממוינת לפי מספר 

של מכרזי העירייה עם סטאטוס מצב המכרז : זוכה / אי זוכה / מכרז שעדיין  סידורי

  לא הסתיים / מכרז בוטל 
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המכרזים שקיים בידיי אין אישור לקבלן כזה או אחר לעיין בו למעט י לספר אציין כ

מזכירת הוועדה לרישום הרוכשים והניגשים למכרז ופרטיהם. עד היום אף קבלן / 

  את פרטי המכרזים בעירייה. מציע לא דרש לראות 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : המלצת הביקורת עומדת בעינה, מומלץ 

 הליך מסודר ולוודא כי הפתרון המוצע עומד לכל הפחות בתנאי החוק. לקיים ת

 

המלצה : מומלץ להגדיר אילו נתונים יש לרשום בפנקס המכרזים המוגדר בחוק,  - 

פגיעה בסודיות ההליך, זאת ככל שיוחלט שיש לרשום  ולוודא כי בעצם הרישום אין

  בפנקס נתונים שאין לחשוף בפני המבקשים לעיין בפנקס.

  

  

     פומבי מכרז -לתקנות  9סעיף 

 יפורטו ובה כך על הודעה העיריה ראש יפרסם, פומבי מכרז הטעון בחוזה להתקשר עירייה רצתה) א(

  ; המוצע החוזה נושא תיאור) 1( -

  ; המכרז מסמכי להגשת האחרון והמועד המקום) 2(

  . המכרז מסמכי וטפסי נוספים פרטים לקבלת המקום) 3(

 בישראל הנדפסים לפחות יומיים עיתונים בשני פרסומה ידי על תיעשה פומבי רזמכ על הודעה) ב(

  . העברית בשפה הוא מהם אחד שלפחות

 לשלוח או לארץ בחוץ ברבים לפרסמה גם הוא רשאי, פומבי מכרז על הודעה העיריה ראש פרסם) ג(

 ההודעה תא שישלח ובלבד, לארץ בחוץ נמצא עסקם שמקום לקבלנים או לספקים ההודעה את

  .    כאמור קבלנים או ספקים לשני לפחות

  

הביקורת עולה כי השיקול לבחירת זהות העיתונים בהם מפרסמים את המכרזים הוא מבדיקת 

מקרה בו פרסמו את הודעה על המכרז בעיתון מעריב הבוקר ובעיתון עלות הפרסום בלבד. נמצא 

מדיניות הפרסום הקיימת מביאה לחשיפה מעריב המגזין, לכאורה עיתון אחד. מומלץ לבחון האם 

  מיטבית של פרסומי המכרזים. 

  

  )   ן"התש תיקון( המכרז מסמכי -לתקנות  10סעיף 

 את ... פומבי במכרז להשתתף המבקש אדם לכל ימציא לכך הסמיך שהוא מי או העיריה ראש) א(

  : להלן המפורטים המכרז מסמכי

  ; במכרז שתתפותהל מוקדמים תנאים לרבות, המכרז תנאי) 1(

  "; במכרז המשתתף הצעת מסמך" נוסח) 2(

  ; המוצע החוזה של נוסח) 3(

  ; תשלום ותנאי זמנים לוח) 4(

  ; החוזה לביצוע הנוגעים והמפרטים התכנית) 5(

  ; מחירים הצעת טפסי, כמויות כתבי) 6(
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 עצובי לצורך תספק שהעירייה והמכונות העזר ציוד, וכמויותיהם החומרים רשימת) 7(

  ; מסירתם ותנאי החוזה נושא העבודה

  ; הערבות ומשך הערבות גובה, הנדרשות הבנקאיות הערבויות נוסחי) 8(

   );המכרז מעטפת - להלן( מכרז מסמכי הגשת לשם המכרז מספר את הנושאת מעטפה) 9(

 בדבר לרבות, לדרוש או למסור לנכון ימצא העיריה שראש אחרים מסמך או מידע כל) 10( 

  . המציע של ויכולתו נסיונו, וכושר

 מכרזים של לסוג, כלל דרך העיריה שקבעה כפי תשלום תמורת תהא פומבי מכרז מסמכי המצאת) ב(

  . פלוני למכרז או

 המסמכים את להמציא שלא להחליט העיריה ראש רשאי) א( משנה בתקנת האמור אף על) ג(

 ראש החליט; שיקבע במקום לעיון גםצילה אלא) א( משנה תקנת של) 5(-ו) 3( בפסקאות המפורטים

  . במסמכים לעיון והמועד המקום על הודעה המכרז למסמכי יצרף, כאמור העיריה

 לבקר), א(10 בתקנה שפורטו כפי, המכרז במסמכי לעיין אדם לכל ושווה סבירה הזדמנות תינתן) ד(

  . לגביהם הסברים ולקבל בנכס

  . בכתב זאת יאשר בנכס שביקר או מכרז מכיסמ שקיבל, המכרז במסמכי שעיין אדם כל) ה(

  

  

האינטרנט של העירייה, ככלל מכרזי העירייה מפורסמים גם במדיה הדיגיטלית ונמצאים באתר 

ובכך מאפשרים צפייה לכל החפץ בכך, כמו גם עותקים הנמצאים אצל אחראית נושא המכרזים 

  שניתן לעיין בהם.

   

  

לא , 1987-ות העיריות (מכרזים), התשמ"ח) לתקנ9(א)(10ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

 רמספ את הנושאת מקפידים בעירייה על הגשת הצעות המשתתפים במכרז במעטפה

המכרז), אותה יש לצרף למסמכי  מעטפת - להלן( מכרז מסמכי הגשת לשם המכרז

 המכרז על פי התקנות. 

יש מספר  תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : על כל מעטפה שנרכשת מהעירייה

  מכרז, תאריך הגשה ושעה.

 במידה ומציע רכש את המכרז באמצעות טלפונית נשלח מייל עם דף המכיל את מספר

 המכרז להדבקה על גבי המעטפה.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.  

 

  המלצה : מומלץ לבחון המצאת מעטפות מכרז למציעים, כמוגדר בתקנות. - 

  

, לא 1987-(ה) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח10ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

 או מכרז מסמכי שקיבל, המכרז במסמכי שעיין אדם קיימים אישורים בכתב של כל

 בנכס. שביקר
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תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : עד כה לא הגיעו לעיין מסמכי המכרז, 

  המכרז מפורסם וגלוי באתר העירייה.

במידה ומתקיים סיור קבלנים, נרשם פרוטוקול המעיד על משתתפי הסיור ופרוטוקול 

 זה מתויק בתיק המכרז. 

 ייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. הת

  

 שקיבל, המכרז במסמכי שעיין אדם המלצה : יש לדרוש אישורים בכתב של כל -

 בתקנות. בנכס, כמודגר שביקר או מכרז מסמכי

  

  )   ן"התש תיקון( אומדן -לתקנות  11סעיף 

 המכרזים בתיבת הסמיך שהוא מי או הועדה ראש-יושב יפקיד ההצעות להגשת המועד תום לפני) א(

  . המוצע בחוזה הכרוכות ההכנסות או ההוצאות של מפורט אומדן), א(14 בתקנה האמורה

 בתיבת הסמיך שהוא מי או הועדה ראש-יושב יפקיד, מקרקעין להעברת חוזה המכרז נושא היה) ב(

  . מקרקעין שמאי ידי על שנערכה מקרקעין שומת המכרזים

 להגשת המועד תום לפני המכרזים בתיבת יופקדו) האומדן - להלן( המקרקעין שומת או האומדן) ג(

  .   המכרז מסמכי

  

הסמיך , לא 1987-לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 11ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

המכרזים  ראש הועדה את אחראית נושא המכרזים או כל אדם אחר להפקיד בתיבת

 אומדן.

תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : הנושא תוקן, ראש העיר הסמיך את מזכירת 

 הוועדה להפקיד בתיבת המכרזים אומדן בתיבת המכרזים כמוגדר בתקנות. 

  

י המכרזים בתיבת ההצעות, כמוגדר המלצה : יש להסמיך אדם שיפקיד את אומדנ -

 .בתקנות

  
, התקיימו 1987-(מכרזים), התשמ"ח (ג) לתקנות העיריות11ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

מקרים בהם לא הופקד אומדן לתיבת המכרזים, כמו כן אין כל ציון על מעטפת האומדן 

 מתי הופקדה בתיבה.

הופקד אומדן בתיבת תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : במקרים בהם לא 

  קד.כרז כמחירים מקסימום. לכן לא הופהמכרזים, האומדן היה בתוך מפרט המ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, כאמור 

בממצא התקיימו מקרים בהם לא הוכנס אומדן כלל ואם הוכנס לא צוין על ידי מי 

ום לא הוצגה חוות דעת משפטית המייתרת ומתי, גם לגבי מכרז עם מחירי מקסימ

להציג אומדן בכל מקרה ככלי את האומדן שנדרש בחוק, לדעת הביקורת יש חשיבות 

 המאפשר הבנה טובה יותר של המכרז המדובר. 

  

 המלצה : יש לוודא כי יופקדו אומדנים במועדים המוגדרים בתקנות. -
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    המכרז מסמכי להגשת האחרון המועד -לתקנות  12סעיף 

 לא יהיה המועד; ובתנאיו המוצע החוזה בנושא בהתחשב ייקבע המכרז מסמכי להגשת המועד

 ועדת ראש יושב רשאי אולם, ההודעה פרסום מיום ימים 90-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם

  .  האמור הפרסום מיום ימים 90-מ מאוחר המכרז מסמכי להגשת אחרון מועד לקבוע המכרזים

  

  גים בנושא., לא נמצאו חרימסקירת הביקורת

  

  )   ן"התש תיקון( המכרז מסמכי הגשת -לתקנות  13סעיף 

 מסמך כל וכן), א(10 בתקנה כמפורט המכרז מסמכי את לעיריה יגיש במכרז להשתתף המעונין) א(

 אישור, כחוק ספרים ניהול בגין חשבון רואה או השומה פקיד אישור כגון, העיריה ראש שידרוש

  . המכרז ממסמכי נפרד בלתי חלק יהפכו - אלה מסמכים נדרשו'; וכו הקבלנים בפנקס רישום

, המכרז מעטפת בתוך שהומצאו הטפסים גבי על ויוגשו המציע ידי על ייחתמו המכרז מסמכי) ב(

-ו) 2( בפסקאות המפורטים המסמכים; המכרז בתנאי שנקבעו ובמועד בדרך, היטב סגורה כשהיא

  .   עותקים נישב יוגשו) א(10 לתקנה) 6(

  

, לא דורשים 1987-(מכרזים), התשמ"חלתקנות העיריות  13ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

ולא מקפידים כי המציע יחתום על כל מסמכי המכרז (לדוגמא על אישור פקיד שומה 

 על ניהול ספרים כחוק).

  

 המלצה : יש לוודא כי קיימת חתימת המציע על כל מסמכי המכרז כמוגדר בתקנות. -

 

  

     בעירייה המסמכים קבלת -לתקנות  14סעיף 

 תום לפני בעירייה שנתקבלה מכרז מעטפת כל יכניס לכך מינה העיריה אששר העיריה עובד  )א(

 נשמרים שמפתחותיהם מנעולים בשני נעולה מיוחדת תיבה לתוך המכרז מסמכי להגשת המועד

  ). יםהמכרז תיבת - להלן( לכך אותם מינה העיריה שראש אנשים שני בידי

 לתיבת תוכנס לא המכרז מסמכי להגשת המועד תום אחרי בעירייה שנתקבלה מכרז מעטפת  )ב(

 ומענו שמו בירור לצורך זולת תכנה את לגלות ובלי אותה לפתוח מבלי, לשולח ותוחזר המכרזים

 . השולח של

  

, לא קיימים 1987-א לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח14ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

מעטפות לתיבת המכרזים ולגבי ינוי של ראש העירייה לגבי המוסמך להכניס כתבי מ

 זהות האנשים האחראים על שני מפתחות התיבה.

  

המלצה : יש למנות אחראים לנושא הכנסת מעטפות לתיבת המכרזים ולשמירה על  -

 מפתחות התיבה, כמוגדר בתקנות.



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

33  

 

  

, המגדיר כי 1987-התשמ"חב לתקנות העיריות (מכרזים), 14ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

 תוכנס לא המכרז מסמכי להגשת המועד תום אחרי בעירייה שנתקבלה מכרז מעטפת

תכנה, הנוהג  את לגלות ובלי אותה לפתוח מבלי, לשולח ותוחזר המכרזים לתיבת

הקיים בעירייה למיטב ידיעת אחראית נושא המכרזים לעניין הצעות המגיעות לאחר 

לתיבת ההצעות  מועד אחרון למסירה, הוא להכניס אותןהתאריך והשעה שהוגדרו כ

 תוך ציון השעה והתאריך שבו מוכנסות לתיבה.

  

המלצה : יש לבנות נוהל כתוב לעניין מעטפות המגיעות לאחר המועד שהוגדר כמועד  -

 האחרון למסירה, כמוגדר בתקנות.

  

  

  )   ן"התש תיקון( המכרזים תיבת פתיחת -לתקנות  15סעיף 

 פלוני מכרז לעניין המכרזים תיבת תפתח בו והמועד המקום על הודעה יפרסם הועדה ראש יושב) ג(

 מסמכי ורישום וההצעות המכרזים תיבת פתיחת בעת נוכח להיות רשאי אדם כל כי בה ויציין

 תיבת תיפתח שבו לבניין בכניסה וכן העיריה של הראשי לבניין בכניסה תודבק ההודעה; המכרז

  . קבלתה לשם הפונה מעונין לכל ותימסר, המכרזים

 עירייה עובדי וכן הועדה ידי על שנקבע הועדה חבר נוכחים יהיו אם רק תיפתח המכרזים תיבת) ד(

  ) . א(14 בתקנה כאמור לכך הסמיך העיריה שראש

  .   בפרוטוקול המכרזים מסמכי ורישום המכרזים תיבת פתיחת בעת נוכח להיות רשאי אדם כל) ה(

  

, המגדיר כי 1987-לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"חד 15 גוד  לסעיףממצא : בני - 

 וכן הועדה ידי על שנקבע הועדה חבר נוכחים יהיו אם רק תיפתח המכרזים תיבת

, לא נקבעו חבר ועדה ) א(14 בתקנה כאמור לכך הסמיך העיריה שראש עירייה עובדי

 או עובדי עירייה באופן פורמלי ובכתובים.

  
חבר ועדה ועובדי עירייה שרק בנוכחותם תיפתח תיבת מלץ למנות המלצה : מו -

  ההצעות, כמוגדר בתקנות.

  

  

    הפרוטוקול ניהול צורת -לתקנות  16סעיף 

 העיריה לעובד או העיריה למבקר למשמרת יימסר מהם שאחד עותקים בשני ינוהל הפרוטוקול

  . העיריה ראש ידי על לכך שנקבע

  

, המגדיר כי 1987-לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח 16ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

 פרוטוקול הועדה ינוהל בשני עותקים, בפועל נרשם עותק אחד בלבד.
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תגובת אחראית נושא המכרזים בעירייה : בסיום וועדת מכרזים ולאחר חתימת חברי 

   הוועדה מתבצע צילום של הפרוטוקול הידני עותק נוסף עבור מבקר העירייה.

רת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, וכן ת הביקוהתייחסו

התקיימו כשלים במבחן התוצאה לאורך השנים, כאשר העתקים לא נמסרו למבקר 

 כאמור. 

  

  המלצה : מומלץ לנהל שני עותקים לפרוטוקול הועדה, כמוגדר בתקנות. -

  

יר כי , המגד1987-מ"חלתקנות העיריות (מכרזים), התש 16ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

עותק אחד משני הפרוטוקולים שיש לנהל בוועדת המכרזים יימסר למבקר העירייה 

או לעובד עירייה שנקבע על ידי ראש העירייה, בפועל מועבר למבקר העתק פרוטוקול 

 בלבד וגם זאת לא באופן רציף לאורך השנים הנבדקות.

  

וטוקול ולמי יש את הפר יש לנהלהמלצה : מומלץ להגדיר נוהל ברור המגדיר כיצד  -

 למסור את הפרוטוקול הנוסף, כמוגדר בתקנות.

  
  ): 990/92חשיבותו של הפרוטוקול על פי בית המשפט העליון בנושא ועדת מכרזים (בג"ץ 

הפרוטוקול הוא כלי לשיקוף המציאות. השיקוף של המציאות יכול להיות מלא או מתומצת. הוא 

  חייב להיות אמיתי. 

ל דברים שאינם ראויים להישמע. אין לתקן פרוטוקול בשל אי הנחת פרוטוקווציא מהאין לה

(המוצדקת או הבלתי מוצדקת) מתוכנם של דברים שנאמרו. הפרוטוקול הוא עיוור צבעים, הוא 

  צילום של המציאות, שינוי בפרוטוקול יכול להיעשות רק כדי להתאימו למציאות.  

  

לחברי הוועדה,  16.2016בנושא מכרז  24.16 מכרזים ל וועדתהועבר פרוטוקו 2016במהלך שנת 

  לגזברית, ליועץ המשפטי, למבקר העירייה ולמנהל המחלקה הרלוונטי.

בתגובה לפרוטוקול הגיב היועץ המשפטי של העירייה למזכירת הועדה ולכל המכותבים שקיבלו את 

  ון בוועדה". את הדי משקפים הפרוטוקול, במילים הבאות  "מצטער אולם הפרוטוקול וההחלטה לא

בפועל בניגוד למנהל תקין, לא תוקן הפרוטוקול לאור הערת היועץ המשפטי, למיטב ידיעת הביקורת 

  אף לא נערך כל ברור בנושא.

  

ממצא : למרות הערת היועץ המשפטי לעירייה כי פרוטוקול וועדת המכרזים  - 

משקפים דה, לא ירת הועוההחלטה כפי שהופצו לחברי הוועדה ולאחרים על ידי מזכ

את הדיון בוועדה, לא נערך כל דיון לתיקון הפרוטוקול. זאת בניגוד לדברי בית המשפט 

העליון  כי הפרוטוקול הוא עיוור צבעים, הוא צילום של המציאות, שינוי בפרוטוקול 

 יכול להיעשות רק כדי להתאימו למציאות.  

  

שתתפים בוועדת אחד מהמקרה בו המלצה : מומלץ לקבוע הליך סדור להתנהלות במ - 

  המכרזים אינו מסכים עם נוסח הפרוטוקול שהופץ על ידי מזכירת הוועדה. 
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     מכרז מסמכי רישום -לתקנות  17סעיף 

 מועד נקבע שלגביו למכרז הנוגעים והאומדן המעטפות ממנה יוצאו המכרזים תיבת משנפתחה) א(

 המעטפות של הכולל ומספרן סידורי פרבמס תסומן מעטפה כל; יום באותו המכרז מסמכי פתיחת

  . בפרוטוקול יירשם

 תיבות בראשי יחתום הועדה וחבר מעטפה כל תיפתח) א( משנה בתקנה כאמור הסימון לאחר) ב(

  . האומדן גבי על יחתום וכן, מעטפה מכל שהוצאו כרוכה חוברת או גליון כל על

 שהוצאו הגליונות מספר, המכרז יממסמכ אחד כל של הכולל הסכום, במכרז המשתתפים שמות) ג(

 הועדה חבר עליהם יכריז רישומם לפני אולם, בפרוטוקול יירשמו והאומדן מכרז מעטפת מכל

  .  כאמור שנקבע

  

, המגדיר כי 1987-ב לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח17ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

, מעטפה מכל אווצשה כרוכה חוברת או גליון כל על תיבות בראשי יחתום הועדה חבר

 האומדן, בפועל לא חותמים על כל גיליון. גבי על יחתום וכן

  

המלצה : מומלץ להגדיר נוהל ברור המגדיר כיצד יש להתנהל בפתיחת מעטפות  -

  המציעים והאומדן בוועדת המכרזים, כמוגדר בתקנות.

  

כי  , המגדיר1987-(מכרזים), התשמ"חג לתקנות העיריות 17ממצא : בניגוד  לסעיף  - 

 לפני אולם, בפרוטוקול יירשמו והאומדן מכרז מעטפת מכל שהוצאו הגליונות מספר

שנקבע, בפועל לא קיימים רישומים או מכריזים  הועדה חבר עליהם יכריז רישומם

 .  הכרזות, בהתנהלות ועדת המכרזים ובניהול הפרוטוקול

  
חת מעטפות ור המגדיר כיצד יש להתנהל בפתיהמלצה : מומלץ להגדיר נוהל בר -

  עדת המכרזים, כמוגדר בתקנות.המציעים והאומדן בוו
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המידות בשלטון המקומי בנושא -דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר 6.1.7

 וועדת המכרזים

  

הוגש דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי  2016בינואר 

  , צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה. (להלן "הדוח") 

בין השאר עוסק פרק ג' בדוח בנושא מכרזים והתקשרויות של רשות מקומית, להלן מספר ציטוטים 

  מהדוח הרלוונטיים לביקורת זו. 

 תכלית קיום מכרזי לקראת התקשרות של גוף ציבורי הינה כפולה : . 1

הכלכלית, תוך התנהלות יעילה להתקשר בעסקה כלכלית מיטבית (הגברת היעילות   .ג

 ור).החוסכת כספי ציב

אמצעי להבטיח שמירה על כללי מנהל תקין, להגן על עקרון השוויון, לשמור על טוהר   .ד

 מידות ולמנוע משוא פנים ושחיתות.

צוע התקשרויות שאופן שאינו שקוף, תחרותי ושוויוני, עלול להוות פתח לקבלת החלטות בי . 2

, לרבות תוך העדפת קרובים ותשלום סכומי כסף מופרזים שרירותיות או אף מושחתות

 ה. למתקשרים המספקים לרשות שירותים וסחורות באיכות נמוכ

ת, דיני המכרזים החלים על בעוד דיני המכרזים בשלטון מהמרכזי תוקנו בשנים האחרונו . 3

ים , כך נוצר פער נורמטיבי בין היתר בעניינ80-הרשויות המקומיות לא עודכנו משנות ה

העלולים להשליך על תקינות המנהל וטוהר המידות. על רקע זאת , הצוות מצא לנכון 

 תיקונים בדיני המכרזים ברשויות המקומיות. להמליץ על עריכת שורה של

 יקריות בדוח :להלן ההמלצות הע . 4

 הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשות המקומית  .א

והיא מורכב מנבחרי ציבור.  ועדת המכרזים היא אחת מוועדות החובה ברשויות

ת המובאות לפתחן של ועדות המכרזים הן החלטות שהשיקולים בהינתן כי ההחלטו

משיקולי מדיניות), אין המנחים בהן צרכים להיות שיקולים מקצועיים (להבדיל 

הצדקה אמיתית שחברי ועדת המכרזים יהיו גורמים נבחרים ולא גורמים מקצועיים, 

  י.כמקובל השלטון המרכז

חברי המועצה עלולים להיות נתונים לשיקולים וללחצים פוליטיים, בעוד שההליך 

המכרזי, כהליך מקצועי הכרוך בהוצאת כספי ציבור, צריך להיות נקי מחשש 

 קולים פוליטיים, כמו גם מחשש לניגודי עניינים.לשי

 עדיפות להתקשרות בדרך של מכרז פומבי  .ב

כרז ות כך שיכללו הוראה לגבי עדיפות המתיקון דיני המכרזים ברשויות המקומי

 הפומבי, בדומה לזו הקיימת בדיני מכרזים של השלטון המרכזי. 

 אישור התקשרות בפטור ממכרז  .ג

 כרזים גם לגבי ביצוע התקשרויות בפטור ממכרז.הרחבת סמכותה של ועדת המ

 תחולת חוק חובת המכרזים על תאגידים עירוניים  .ד
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חול גם על תאגידים ק חובת מכרזים, בו נקבע כי ילחו 14נחקק תיקון  2004בשנת 

לא הותקנו תקנות  2017עירוניים וייכנס לתוקף עם התקנת תקנות. בפועל נכון לשנת 

 הנוסח הסופי של התקנות לאישור הכנסת. אלה. מומלץ לפעול להשלמת

 אמות המידה להמלצה על הצעה  .ה

דת המכרזים תמליץ על בדיני המכרזים החלים על הרשויות המקומיות נקבע כי וע

המחירים שהוצעו הם הוגנים וסבירים בהתחשב הצעת המחיר הזולה ביותר כל עוד 

זולה ביותר, על באומדן שבוצע. אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה ה

הוועדה לציין בפרוטוקול את נימוקיה לכך. לחלופין, נקבע כי הועדה רשאית שלא 

ר בהתחשב בכושרו, ניסיונו או יכולתו של המציע לבצע להמליץ על ההצעה הזולה ביות

ת המכרזים את החוזה המוצע. הצוות ממליץ להבנות את שיקול הדעת הנתון בידי ועדו

לת הצעה שאינה הזולה ביותר (איכות, התאמה לעורך ברשויות המקומיות בקב

 המכרז, אמינות, כישורים, ניסיון המציע, מומחיות, המלצות ...). 

 "התקשרויות המשך" לאישורתנאים   .ו

בדיני המכרזים של הרשויות המקומיות ההתייחסות לנושא היא מצומצמת ומבוססת 

ההמשך ביחס לחוזה  על בחינת שיעור  הגדלת ההוצאות של העירייה בהתקשרות

הקיים. מומלץ לקבוע מנגנון אשר יבנה את שיקול הדעת של הרשות בנוגע לאישור 

יים בדיני השלטון המרכזי, כך שלא יתבסס עוד על מבחן התקשרויות המשך, בדומה לק

 טכני בלבד.

 מכרזי זוטא  .ז

 ההמלצה לקבוע הוראות בדבר ערכית מכרזי זוטא, בדומה להוראות הקיימות בשלטון

המרכזי בנושא מכרז סגור. ובכלל זה קביעת נוהל כתוב על ידי ועדת המכרזים שיביא 

קיומו של סבב מחזורי שוויוני ובעניין לשליפת ספקים מתוך המאגר באופן המבטיח 

 ניהול ממוכן של ספר הספקים.

 מניעת ניגודי העניינים במסגרת ההליך המכרזי   .ח

של חשש לניגוד עניינים בדיני הרשויות  לא קיימת הוראה האוסרת על הימצאות במצב

המקומיות, למרות שעצם החובה היא ממושכלות היסוד של דיני ניגוד עניינים. למען 

ר ספק ומכשול ועל מנת למנוע חשש מפני קבלת החלטות הנגועות בשיקולים זרים הס

ים של מי מחברי ועדת המכרזים, ולא ענייניים או מהתנהלות המעלה חשש למשוא פנ

צוות ממליץ להוסיף הוראה בדיני המכרזים בדבר אי השתתפות של חבר ועדת ה

  די בנושא הנדון. המכרזים כאשר יש לו או לקרוביו עניין אישי או מוס

במקרה בו גורם חיצוני לוועדת המכרזים פונה למי מחברי הוועדה בהנחיה כיצד 

כאמור עלולה לגרום להצביע במסגרת הוועדה, היא סיטואציה בעייתית נוספת. הנחיה 

לחבר הוועדה לקבל החלטה שלא בהכרח מקדמת את האינטרס הציבורי, דבר העלול 

דות, בשוויון ההזדמנויות, בעקרון התחרות ההוגנת להביא לפגיעה קשה בטוהר המי

פלילית  בין המציעים וביעילות ההתקשרות, ובמקרים מסויימים אף יכול להוות עבירה

לחוק העונשין. הצוות ממליץ לחייב את חברי  284פי סעיף של מרמה והפרת אמונים ל

להצביע, כי וועדת המכרזים לחתום על הצהרה כי לא קיבלו הוראה או הנחיה כיצד 
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אינם נמצאים במצב של ניגוד עניינים, וכי תמיכתם תינתן להצעה הטובה ביותר, 

 ימת בשלטון המרכזי. בהתאם לתנאי המכרז. הצהרה כזו קי

 קשרויות הרשותשקיפות בהת  .ט

ביצוע התקשרות באופן שאינו שקוף עלול להוות קרקע פורייה לפגיעה בכללי המנהל 

יש חשיבות יתרה להגברת השקיפות בכל הנוגע  התקין ובטוהר המידות, לפיכך

פות להתקשרות שמבצעת הרשות. המלצת הצוות היא להרחיב את חובת השקי

  כמפורט להלן : 

תף במכרז הודעה על ההחלטה הסופית של וועדת רשות מקומית תמסור לכל משת  .י

המכרזים. כמו כן תקבע זכות לעיון למשתתף במכרז בפרוטוקול ועדת המכרזים 

 מרים נוספים, בדומה לדין החל על משרדי ממשלה.ובחו

רשות מקומית תפרסם באתר האינטרנט שלה את רשימת הזוכים במכרזים שערכה   .יא

 שרות.ותיאור השירותים או הטובין של ההתק

  

ממצא : וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות  - 

ות שמונה על ידי היועץ המשפטי לבחינת דרכים לחיזוק השלטון המקומי (צו

שהמלצותיו לא מחייבות), ובפועל לא הבנתה את דרך פעולתה בקבלת  –לממשלה 

נות, כישורים, ניסיון הצעה שאינה הזולה ביותר (איכות, התאמה לעורך המכרז, אמי

 המציע, מומחיות, המלצות ...).

 

הצעה שאינה המלצה : מומלץ להגדיר אופן התנהלות הועדה במקרה של בחירת  - 

ת) של דוח הצוות לבחינת ההצעה הזולה ביותר, בהתאם להמלצות (הלא מחייבו

 דרכים לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה).

 

א : וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות ממצ - 

שמונה על ידי היועץ המשפטי לבחינת דרכים לחיזוק השלטון המקומי (צוות 

שהמלצותיו לא מחייבות), ובפועל לא קבעה מנגנון אשר יבנה את שיקול  –לממשלה 

הדעת של הרשות בנוגע לאישור התקשרויות המשך, בדומה לקיים בדיני השלטון 

 המרכזי, כך שלא יתבסס עוד על מבחן טכני בלבד.

 

הדעת של העירייה בנוגע לאישור המלצה : מומלץ לקבוע מנגנון אשר יבנה את שיקול  - 

ויות המשך, בהתאם להמלצות (הלא מחייבות) של דוח הצוות לבחינת דרכים התקשר

 לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה).

  

ממצא : וועדת המכרזים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות  - 

המשפטי ן המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ לבחינת דרכים לחיזוק השלטו

שהמלצותיו לא מחייבות), ובפועל לא מחייבת את  את חברי וועדת  -לממשלה 
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המכרזים לחתום על הצהרה כי לא קיבלו הוראה או הנחיה כיצד להצביע, כי אינם 

נמצאים במצב של ניגוד עניינים, וכי תמיכתם תינתן להצעה הטובה ביותר, בהתאם 

 ם בשלטון המרכזי).המכרז (הצהרה הקיימת בוועדות מכרזי לתנאי

 

המלצה : מומלץ לבנות תצהיר מסודר לחתימת חברי הועדה שיבהיר כיצד עליהם  - 

לנהוג במקרה של חשש לניגוד עניינים, בהתאם להמלצות (הלא מחייבות) של דוח 

המשפטי הצוות לבחינת דרכים לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ 

 לממשלה).

  

זים בעיריית ערד לא השכילה ליישם את המלצות דוח הצוות ממצא : וועדת המכר - 

לבחינת דרכים לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי 

שהמלצותיו לא מחייבות), ובפועל לא מפרסמת באתר האינטרנט שלה  -לממשלה 

השירותים או הטובין של ההתקשרות את רשימת הזוכים במכרזים שערכה ותיאור 

 ריית ירושלים לדוגמא כן נוהגת כך).(עי

 

רשימת הזוכים במכרזים  תהמלצה : מומלץ לשם הגברת השקיפות לפרסם א - 

באינטרנט, בהתאם להמלצות (הלא מחייבות) של דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק 

 השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה).
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 – 2מטרת ביקורת מספר        6.2

 בחינה מדגמית של מספר הליכי מכרז.

  

 כללי 6.2.1

  

בהתאם לרישומי פנקס המכרזים שנוהלו על ידי מזכירת הועדה אלה הנתונים הכללים של 

  המכרזים העירוניים בשנים האחרונות :

(עד  2017  2016  2015  נושא/תקופה

סוף רבעון 

  שלישי)

  22  31  27  התקופהלך מספר מכרזים שהוכנו במה

  9  19  10  מכרזים שהוכנו ונדונו באותה השנה

  59%  39%  63%  שיעור המכרזים שהוכנו ולא נדונו באותה השנה

  

 

מהמכרזים שהוכנו לא  60%-, בין שליש ל1/2015-9/2017ממצא : בתקופה שבין   - 

ם משאבינדונו או שבוטלו בוועדת המכרזים, דבר המעיד על חוסר יעילות והשקעת 

רזים רבים שלא מגיעים לשלב של דיון בוועדת המכרזים, השלב שבפועל אמור במכ

להבטיח את השוויון, השקיפות והעסקה המשתלמת ביותר לעירייה (חלקם בוטלו 

 בגין אי קבלת הצעות כלל).

 

המלצה : מומלץ לבחון את הסיבות לאי הגעה לשלב דיון במכרזים בוועדת המכרזים,  -

 תיד שיאפשרו לקיים את מהות ההליך המכרזי.ות לעמסקנ על מנת להסיק

  

  

(עד  2017  2016  2015  נושא/תקופה

סוף רבעון 

  שלישי)

  11  21  14  סך המכרזים שנדונו בתקופה (גם כאלו שהוצאו בשנים קודמות)

  4  10  7  סך המכרזים שקיבלו הצעה מספק אחד בלבד 

  36%  48%  50%  אחד בלבדשיעור המכרזים שנדונו אף שקיבלו הצעה מספק 
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, שיעור המכרזים להם התקבלה הצעה בודדת 1/2015-9/2017ממצא : בתקופה שבין   - 

, מכאן קיים לכאורה כשל מבחינת 50%-36%מכלל המכרזים שנדונו עמד על  

 התחרותיות שההליך המכרזי הפומבי אמור להבטיח. 

 

ירייה המלצה : מומלץ לבחון את הסיבות לאי קבלת מספר הצעות למכרזי הע -

ד מחצית מהמכרזים בכל שנה, ככל שהמצב ניתן לשיפור כך גם תשתפר בכשליש וע

התחרותיות בהצעות שמקבלת העירייה במכרזים, דבר שיכול להביא לחיסכון 

 בהוצאות כספי הציבור. 

  

החוזים בנושא עבודות קבלניות ושיפוצים שנערכו בעירייה בתקופה שנבחנה  11יתרה מכך, מכלל 

מכלל החוזים  64%חוזים המהווים שיעור של  7-זכו שני ספקים ב 1/2015-9/2017יקורת ,על ידי הב

  בנושא. עוד תופעה שעלולה להעיד על כשל בתחרויות ולהוות סיכון לטוהר המידות. 

  

חוזים בנושאי שיפוצים ותשתיות  11, מתוך 1/2015-9/2017ממצא : בתקופה שבין  - 

ת, מכאן קיים לכאורה כשל מכלל העבודו 64%חוזים המהווים  7-זכו שני ספקים ב

 מבחינת התחרותיות שההליך המכרזי הפומבי אמור להבטיח. 

 

מחוזי השיפוצים  64%-ספקים ב 2המלצה : מומלץ לבחון את הסיבות לזכיית  -

, ככל שהמצב ניתן לשיפור כך גם תשתפר 2015-2017והתשתיות שפורסמו בשנים 

  פי הציבור.סכון בהוצאות כסהתחרותיות, דבר שיכול להביא לחי

  

  

  

  2015  נושא/תקופה

  

  

(עד  2017  2016

סוף רבעון 

  שלישי)

  22  31  27  מספר מכרזים שהוכנו במהלך התקופה

  11  21  14  סך המכרזים שנדונו  (גם כאלו שהוצאו בשנים קודמות)

  22  43  29  סה"כ ישיבות ועדת המכרזים

  

  לת הדוח, שם הומלץ בין השאר כי : נושא עומס ישיבות ועדת המכרזים הועלה בתחי

 יוגדרו תאריכים קבועים לישיבות ועדת המכרזים (בדוגמת מנגנון ישיבות מליאה). . 1

יוגדרו תאריכי הגשת מכרזים למחלקות העירייה, על מנת לאפשר דיון במספר מכרזים בכל  . 2

  ישיבה. 
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  :2010 מתוך דוח מבקר המדינה שבחן את נושא המכרזים בעיריית באר שבע משנת

מכרזים ובקשות להארכת חוזה בעקבות מכרזים הובאו לעיתים לדיון בועדת המכרזים באיחור 

גם לאחר שפג תוקפו של החוזה הקודם. כתוצאה מעיכובים אלה נוצרה ניכר, בחלק מהמקרים 

  דחיפות בביצוע ההתקשרות, דבר שהיה בו כדי להשפיע על החלטת ועדת מכרזים.

  

במסגרת ועדת המכרזים, התופעה של סיום מכרז עיריית ערד לא מנוהל נושא הארכת המכרזים ב

שעסק  2016ה דוח מבקר העירייה לשנת ללא קיום תהליך להתקשרות חדשה קורה גם בערד. רא

  בגזברות ובניהול החוזים בעירייה.

  

ממצא : בניגוד לרשויות אחרות, בעיריית ערד נושא הארכת חוזה שנכרת בעקבות  - 

 לא מאושר בוועדת המכרזים.  הליך של מכרז,

 

המלצה : מומלץ לבחון האם יש להעניק את הסמכות ואחריות הארכת החוזים על  - 

  ים כמקובל ברשויות אחרות. ועדת המכרז

  

  

  

  

 

 בדיקת ניהול תיקי מכרזים 6.2.2

  

אחראית נושא המכרזים בעירייה מנהלת תיק מכרזים, בו מתויקים כל המסמכים הרלוונטיים 

סקרה מספר תיקים על מנת להבין את אופן ההתנהלות, והאם מתקיימת אפשרות למכרז, הביקורת 

הלות העירייה ועמידתה בתקנות (במקרה של הליך משפטי להתמצאות בתיק לשם בחינת התנ

  החומר המקורי הקשור בהליך המכרז).  רובת מהווים מסמכי התיק א

   

ש לשמור בתיק ובאיזה אופן. לאור מסקירת תיקי המכרזים עולה כי אין כל הגדרה איזה חומר י

ושא המכרזים בעירייה בשנים האחרונות בין מספר אנשים, נמצא כי קיים תחלופת אחריות ניהול נ

לאי העקיבות באופן ניהול התיקים, נמצא  שוני מהותי במצב התיקים תחת כל אחראי נושא. מעבר

  כי חסרים מסמכים שונים בתיקים שונים תחת אותו אחראי נושא. 

  

ממצא : לא קיימת כל הגדרה איזה חומר יש לכלול בתיק המכרז ובאיזה אופן יש לשמור  - 

 אותו. 

 

המלצה : מומלץ להגדיר מה יש לכלול בכל תיק מכרז, ובאיזה אופן יש לשמור את  - 

 המסמכים (גם בהתחשב בכללי שמירת מסמכים בארכיון העירוני).
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נמצאים בתיק המכרז, דבר  יםממצא : אין כל רשימת תיוג המציינת איזה מסמכ - 

 המקשה על חיפוש מסמכים והתמצאות בתיק. 

 .2017תגובת המבוקר : לאור ממצא הביקורת ההמלצה יושמה בפועל מחודש דצמבר 

 

המלצה : מומלץ להגדיר רשימת תיוג של מסמכים שצרכים להיות בתיק המכרז כולל  -

  סדר תיוקם.

  

יקי המכרזים גם בין תיקים שנוהלו על ת ממצא : נמצא כי אין עקיבות באופן בניית - 

 ידי אחראים שונים וגם בין תיקים שנוהלו על ידי אותו אחראי.

  

המלצה : מומלץ כי בטרם יועברו התיקים לארכיון אחראי הנושא יוודא כי קיימת  - 

אחידות בחומר הנמצא בתיקים וככל שנדרשות השלמות הן יבוצעו לפי העברת 

  התיקים לארכיון. 

  

  

  

  

 התנהלות במדגם מכרזים נת בחי 6.2.3

  

  אספקת והתקנת מושבי קהל באולם המופעים במתנ"ס. – 12/2016מכרז 

 .30/3/2016, תאריך אחרון להגשה 2016סם בתחילת שנת המכרז פור . 1

 פתיחת תיבת המכרזים, נמצאו שתי מעטפות מציעים ומעטפת אומדן. 11/4/2016בתאריך  . 2

, החליטו חברי הוועדה לבחור בהצעה 13/2016ועדת מכרזים מספר  11/4/2016בתאריך  . 3

 הזולה בכפוף לבדיקה משפטית וטכנית.

 להלן עיקר הנושאים שעלו: 19/2016וועדת מכרזים מספר  מתקיימת 22/5/2016בתאריך  . 4

מדווחת המלצת המומחה המקצועי לבחור את ההצעה היקרה דווקא (המומחה לא   .א

 נוכח בוועדה). 

 מיוצגים בוועדה).(יועץ משפטי או נציג מטעמו לא אין כל דיווח על בדיקה משפטית   .ב

דה שלא ראו את המוצר לאחר דיון, בו רוב חברי הועדה הביעו הסתייגות מהעוב  .ג

(בפרוטוקול בקשה מחבר ועדה שלהבא מבקשים מראש לראות את המוצר, בקשה 

אשר לא מבוצעת בפועל כיום), התקבלה החלטה פה אחד לשנות את החלטה הקודמת 

 בהצעה היקרה בהתאם להמלצת המומחה.   ולבחור 

ה ראשונה (ההצעה מתקבל מכתב מעורך דינה של המציעה שהוכרזה זוכ 2/6/2016בתאריך  . 5

הזולה), בו טוען כי שינוי ההחלטה בעקבות חוות דעת המומחה אינה כשורה וכי יש להחזיר 

 את ההחלטה הראשונה.
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בה מתקיים שימוע מטעם העירייה , 23/2016מתקיימת ועדת מכרזים  14/6/2016בתאריך  . 6

חוות דעתו, ההחלטה האחרונה וכן הוזמן המומחה להבהיר את  למציעה המערערת על

 עיקר הנקודות בפרוטוקול :

הפעם משתתף היועמ"ש ומסביר לחברי הועדה היכן הדברים עומדים וכי שתי ההצעות   .א

 עומדות בתנאי הסף. 

 והאם בהתאם לדרישות המכרז.המומחה מתושאל לגבי אופן קבלת ההחלטה שלו   .ב

 נציג המציעה המערערת מציג את עמדתו ועונה על שאלות שונות.  .ג

בעקבות הדיון והשימוע ההחלטה היא לבטל את ההחלטה הקודמת מתאריך   .ד

, לאור הסבר 1/4/2016, ולהחזיר לתוקף את ההחלטה הראשונה מתאריך 22/5/2016

  המכרז.המומחה שהבהיר כי גם ההצעה הזולה עמדה בתנאי 

התקבל מכתב מעורך דינה של המציעה היקרה, אשר מלין על שינוי  20/6/16בתאריך  . 7

 לטה, עמדת העירייה הייתה להשאיר את החלטת הוועדה האחרונה על כנה.ההח

המפסידה הגישה תביעה לבית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע, בבקשה להפוך את  . 8

 החלטת הוועדה.

 : 16/8/2016 מנהליים בבאר שבע,  מיום החלטת בית המשפט לעניינים . 9

שינויים, תיקונים ומחיקות ההצעה הזולה שהוכרזה כזוכה פסולה בשל כך שערכה   .א

 אישור לקיום ביטוחים.  –בנספח ד' של המכרז 

התעלמות ועדת המכרזים מהשינויים שערכה המציעה בנספח ד' פוגעת בעיקרון   .ב

 השוויון ואינה יכולה לעמוד.

רק הצעתו של העותר ולכן יש להשיב לכנה את  הזולה, נותרה משנפסלה ההצעה  .ג

  ה על ההצעה היקרה כהצעה הזוכה. המכריז 22/5/2016ההחלטה מיום 

  

  

  לאור המתואר לעיל ניתן להדגיש מספר בעיות בהתנהלות : 

  

חברי הוועדה מתקשים לקיים שיקול דעת כאשר לא מבינים על איזה מוצר מדובר (במקרה  . 1

 זה כיסא).

 

צא : חוות הדעת של המומחה שהוצגה לחברי הוועדה עסקה בין השאר ברמת ממ - 

הכיסא, נושא שלא נכלל בתנאי הסף של החוזה, ומכאן לא היה צריך הנוחות של 

לעלות כלל לדיון, מה עוד שבמקרה זה שיקול הדעת של המומחה לא כלל סיבות 

 מקצועיות, ולכן אינו שונה מזה של חברי הועדה.

  

המומחה יתייחס לתנאי הסף ושאר תנאי החוזה ולא יעסוק  מומלץ כיהמלצה :  - 

 ביים שאינם מקצועיים.בנושאים סובייקטי
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ממצא : לא קיים אופן הצגה מוגדר למומחה התוכן להצגת עמידת ההצעות בתנאי  - 

 הסף, לחברי ועדת המכרזים.

  

המלצה : מומלץ להסדיר פורמט אחיד לדיווח ממצאי המומחה לחברי ועדת  - 

 מכרזים.ה

 

מתקיימת בקשת החברים כי לעתיד יוצגו בפני הוועדה מוצרים רלוונטיים למכרז, לא  . 2

 בפועל. 

 

ממצא : למרות בקשת חברי הוועדה כי בעתיד יוצגו בפניהם המוצרים הרלוונטיים  - 

 למכרז, לא נעשה דבר בנדון באף מכרז שהתנהל מתאריך הבקשה.

 

יות ומכרזים, מומלץ לקבוע באחריות מי המלצה : מאחר ואין בעירייה מנהל התקשרו -

 , בנושאי התנהלותה.עובדי העירייה לדאוג לקיום החלטות הועדהמ

  

 

קיימת חשיבות גבוהה בהשתתפות המומחים הבודקים את המכרז ואת העמידה בתנאי  . 3

 הסף, על מנת שחברי הוועדה יוכלו לתשאל אותם ולהבין את אופן הבדיקות שבוצעו.

 

עדה ללא נוכחות המומחה, בכך לא התאפשר המומחה הוצגה בווממצא : חוות דעת  - 

המומחה בנושא חוות דעתו, על מנת לאפשר לחברי הוועדה לחברי הועדה לתשאל את 

 לקיים שיקול דעת בהצבעתם.

 

המלצה : מומלץ להגדיר באילו מקרים חובה על המומחה להשתתף בישיבות הוועדה,  - 

 על ידי חברי הוועדה.על מנת לאפשר תשאולו בדבר חוות דעתו 

 

ה כדי שלא לפגום בשיקול כאמור לעיל,  חשוב שהמומחה יציג נתונים וימנע ממתן המלצ . 4

 הדעת של חברי הוועדה.

ציטוט מחוברת הדרכה לנבחרים של משרד הפנים בנושא ועדת המכרזים : רצוי ואף ראוי 

הטות את שיקול כי המומחה יגיש לוועדה ממצאים ולא המלצות, שכן המלצותיו עלולות ל

  דיון.הדעת של הועדה, לכבול את ידיה ולהוליך אותה בדרך שאינה דרך של 

  

ממצא : חוות דעת המומחה כללה המלצה להעדפת אחת ההצעות על האחרת, בניגוד  - 

לתפיסה שהמומחה צריך לספק נתונים בלבד על מנת לאפשר שיקול הדעת של חברי 

 יה של חברי הוועדה. הוועדה, ולא המלצה אשר יכולה לגרום להט
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תמנע ככל האפשר ממתן המלצה : מומלץ להגדיר פורמט חוות דעת מומחה, אשר  - 

המלצה על אחת ההצעות על מנת למנוע אפשרות להטיה בשיקול הדעת של חברי 

 הוועדה.

  

 

כאמור לעיל, מומלץ לקיים מסגרת מסודרת של דיווח לחברי הוועדה על הליכים משפטיים  . 5

 הוועדה, על מנת ללמוד כיצד יש להתנהל בעתיד.  שנובעים מהחלטות

כי, "כפי שנפסק לא פעם, עריכת  2016במכרז זה העיר בית המשפט עוד באוגוסט   .א

, יש בה כדי לפגוע בעיקרון שינויים בנספח הביטוחי, אשר מצמצמים את היקף הביטוח

תאם לכך השוויון, אפילו ההיזקקות לנספח הביטוחי היא רק לאחר הזכייה במכרז. בה

אף אם לא חלה חובה לצרפו  –נפסק כי דין הצעה שצורף לה נספח מסוג ביטוח מסויג 

 גורמת לפסילת ההצעה. –להצעה אלא בשלב מאוחר 

ברה בנספח הביטוחי, פוגעת בעקרון התעלמות ועדת המכרזים מהשינויים שערכה הח

ה על החוזה עובר אין בדברי העירייה לפיהם טרם החתימהשוויון ואינה יכולה לעמוד. 

. דיקה של היועץ הביטוחי כדי לגבור על הפגיעה בעקרון השוויוןהאישור הביטוחי לב

ייתכן כי בדיקה זו מספקת את העירייה מבחינת הכיסוי הביטוחי, אך אינה מרפאת 

  ת הפגיעה בשוויון בשלב הגשת ההצעות. א

בנושא מכרז  11/12/2016בדומה למקרה הנדון, בישיבת וועדת המכרזים מיום   .ב

ע לאור שינויים שנעשו על ידה "התייעלות אנרגטית", זומנה מציעה לשימו 20/2016

במסמכי אישור הביטוחים שבמכרז. החלטת הוועדה במקרה זה הייתה, "מאחר 

טוחים נדרש רק לאחר הכרזת זוכה ובפנייה הנ"ל מתחייבת החברה ואישור קיום הבי

 חלט להכריז על החברה כזוכה במכרז".לעמוד בדרישות האישור הביטוחי ... הו

 4מכאן שהוועדה פעלה בניגוד למוגדר בפסיקת בית המשפט במקרה דומה שניתנה רק   .ג

עלה כי אין מנגנון  חודשים לפני הישיבה. מראיונות של יו"ר הוועדה בשנים האחרונות

עדכון לחברי הוועדה במקרה של הליכים משפטיים בנושא החלטות הוועדה, ואכן 

טה המתוארת סביר שלא הייתה מתקבלת אם היו חברי הוועדה מודעים לפסיקה ההחל

 חודשים קודם לכן.  4שניתנה 

במכרז בנושא ביטוחי עירייה, גם פסק בית המשפט על ביטול  26/7/2017בתאריך   .ד

מכרז מאחר והתנהלות המשיבים אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות דיני המכרזים, ה

לשנות את תנאי המכרז לאחר צאתו לדרך, כדי להתאימו ככלל, מנוע בעל מכרז מ

י להתאימה לתנאי המכרז, כל להצעת המשתתף, ומשתתף מנוע מלשנות את הצעתו כד

  עוד לא הוחלט מי הוא הזוכה.

  

המליצו על הצעה זוכה למרות שהוגשה עם שינויים בנספח  ממצא : חברי הוועדה - 

צה קבע בית המשפט במכרז אחר של חודשים לפני קבלת ההמל 4הביטוחי, זאת כאשר 
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מנת לעמוד העירייה, כי הגשת הצעה עם שינויים בנספח הביטוחי דינה להיפסל על 

 בעקרון השוויון. 

 

וועדה בהחלטות בית המשפט במכרזים המלצה : מומלץ לבנות נוהל מסודר לעדכון חברי ה - 

שבון בשיקול בחו חשל הרשויות המקומיות בפרט, ושל עיריית ערד בפרט, על מנת שיק

 דעתם פסיקות קודמות בנושאים דומים. 

 

  

  

  השלמת עבודות פיתוח ברובע האמנים כולל התחברות לרובע האמנים – 4/2016מכרז 

 .18/2/2016אחרון להגשה , תאריך 2016המכרז פורסם בתחילת שנת  . 1

 פתיחת תיבת המכרזים, נמצאו ארבע מעטפות מציעים ומעטפת אומדן, 2/3/2016בתאריך  . 2

מועבר למחלקה המקצועית לבדיקה אריתמטית. ההצעה הזולה מבין  ההצעות שנפתחו 

 .5מעטפה שסומנה במספר  -₪  577,142דה על עמ

ליטה לבחור בהצעה הזולה בכפוף , הח10/2016ועדת מכרזים מספר  20/3/2016בתאריך  . 3

של , מעטפה 576,202להשלמת מסמכים זאת לאור בדיקת המומחה. ההצעה הזולה בסך 

(בניגוד לנתוני פתיחת המעטפות ראה סעיף קודם, המשמעות זוכה  4שסומנה במספר 

 שונה).

 רק בעקבות ברור המבקר לגבי שינוי זהות המציע, נמסר כי התגלו טעויות אריתמטיות על . 4

ידי המומחה בהצעות מספר מציעים (משום מה גם סכום האומדן השתנה) וכי הבדיקה 

יים של הטעויות, וזו הסיבה לשינוי בזהות המציע הזול. שהציג כללה תיקונים חישוב

 לט לאור הטעויות להזמין את הקבלן הזוכה לשימוע.חהו

שימוע לקבלן בה נערך  11/2016מתקיימת וועדת מכרזים מספר  27/3/2016בתאריך  . 5

שהוגדר כזוכה על מנת להבין את מהות הטעות האריתמטית.   לאור השימוע התקבלה 

 תו כהצעה הזוכה, בהתאם להחלטה הקודמת.החלטה לאשר או

  

  

  התייעצות עם גורמים מקצועיים מגדיר בין השאר :  -לתקנות   18סעיף 

 מתיבת שהוצאו המכרז מסמכי כל של העתק, דיחוי ללא, ימסור הועדה ראש יושב  .א

 משתייך שאליו חוזים של סוג לאותו כלל דרך הועדה שקבעה המומחה לידי המכרזים

 ). המומחה - להלן( דעתו חוות קבלת לשם במכרז המוצע החוזה

 תתוקן, חשבונית טעות הועדה בידי או מומחה בידי הבדיקה בעת, המכרז במסמכי ג. נתגלתה

 אי נתגלתה; בפרוטוקול יירשם התיקון; הועדה דעת ועל הועדה ראש יושב בידי הטעות

 במסמכי שצוין היחיד כל של המחיר ובין יחידות מספר של הכולל המחיר בין התאמה

  .יחידה כל של המחיר על בהסתמך התאמתה אי תתוקן, המכרז
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  לאור המתואר לעיל ניתן להדגיש מספר בעיות בהתנהלות במכרז זה: 

בניגוד לדין המומחה שבדק את ההצעה גם מבחינה אריתמטית לא עדכן את הוועדה על  . 1

 נות. הטעות שבהצעה, מאחר וכך לא נרשם דבר בפרוטוקול כדרישת התק

ר הדין מגדיר בניגוד לדין נערך שימוע לקבלן על טעות אריתמטית למתן הסברים, כאש . 2

 בדיוק כיצד יש לנהוג במקרה של טעות כזו. 

 

ממצא : בניגוד לתקנות, חוות הדעת של המומחה שהוצגה לחברי הוועדה לא ציינה  - 

י יו"ר את הטעות האריתמטית בהצעה, זו לא צוינה בפרוטוקול ולא תוקנה על יד

 הוועדה כמוגדר בחוק. 

 

המלצה : מומלץ כי ככל שהחוק לא ברור למומחה מטעם העירייה, יוגדר אופן הדיווח  - 

 בדינים השונים. לוועדה בהתאם למוגדר

  

ממצא : בניגוד לתקנות זומן הקבלן לשימוע על מנת לדון בטעות האריתמטית, כאשר  - 

 עות זו.התקנות מגדירות במפורש מה יש לעשות במקרה של ט

  

המלצה : מומלץ להבהיר ולהגדיר למתמודדים ולחברי הוועדה כיצד יש לנהוג  - 

 בטעויות אריתמטיות כמוגדר בתקנות.

  

עסק כבר במכרז שהוגש על ידי אותו קבלן ובאותו מנהל מחלקה  2013רייה לשנת דוח מבקר העי

לקבלן לבחור את  ששימש כמומחה בנושא המכרז, גם שם הייתה טעות אריתמטית וגם שם אפשרו

  העלות "הנכונה" שכמובן משמעותה כי הוא הזוכה במכרז.

  

תנהלות בפרויקט לאחר שאפשרו , שבחן את המשך הה2013להלן ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 

  לקבלן לבחור את המחיר המתאים לו שהביאה בפועל לזכייה במכרז:

דה ובאישור החשבונות לקבלנים התנהלות מחלקת הביצוע אף במקרה זה חושפת כשלים בעבו

  מהבחינות הבאות :

לא יתכן כי עבודות שאושרו בחשבון ראשון על פי בדיקה בשטח נעלמות מהחשבון  -

 הסופי.

לא סביר כי מוסיפים עבודות לביצוע כאשר היה אפשר בביקור קצר בשטח להבין כי  -

א ההנחה הן נדרשות, כתוצאה מכך העירייה שילמה מחיר מלא על עבודות אלה, לל

 שהיה ניתן לקבל אם היו מופיעות כחלק מהמכרז. 

 וגם באישור החשבון הסופי על ידי המחלקה נמצאו גם בבדיקת המכרזלא סביר כי  -

  טעויות חישוב, לא מדובר במתמטיקה מסובכת, אלא רק בחיבור וכפל פשוט.

  

  .2013סוף ציטוט מדוח מבקר העירייה לשנת 
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  :2013בדומה לשנת  בודות נוספות ושינויים שוניםהיו בפועל ע 4/2016גם במכרז 

  

  576,202    עלות העבודה לפי בדיקת המומחה  

  638,876          תשלום בפועל 

  53,567  התשלום בפועל להצעה המקוריתהפרש בין 

  11%  שיעור הגידול בעלות הפרויקט מהמחיר המקורי 

  

  

נית, אותו הקבלן שוב ביצע טעות יש לציין כי באותו החודש בהליך של מחלקת הרכש לעבודה קבל

ות כפול מחיר) ושוב אפשרו לו לבחור כיצד לנהוג, אך הפעם בחר אריתמטית של כפל פשוט (כמ

כה מזו שבחר בהליך המכרז (בחר במקרה זה את המחיר הגבוה יותר), למותר לציין שגם בדרך הפו

  במקרה זה זכה בעבודה.

  

נים אלה הוא אחד משני הקבלים שזכו בשלוש הש כמו כן יש לציין כי הקבלן המדובר במקרים

ם מכלל המכרזים בנושא תשתיות ושיפוצים, כאמור לעיל, מצב שבו מציעי 67% -האחרונות בכ

זוכים בשיעור עבודות גבוה עלול להצביע על כשל בהליך המכרזי, הן במישור התחרותי והן במישור 

סיבות השורש למצב המתואר (ראה הרחבה  השיוויוני, לדעת הביקורת חובה על ההנהלה למצוא את

  ).2013בדוח מבקר העירייה לשנת 

  

  פסילת מסמכי מכרז קובע כי :  -לתקנות  20סעיף 

 המכרז מסמכי בעל של שכוונתו לחשוד סביר יסוד, המכרז במסמכי עיון אחרי, דהלווע היה  .א

 בלתי תכסיסים ידי על או, במכוון שנעשו שגיאות ידי-על, שולל הועדה את להוליך היתה

 - טענותיו להביא הזדמנות המכרז מסמכי לבעל שנתנה לאחר - היא-רשאית, הוגנים

 . ידו על שהוגשו המכרז במסמכי עוד לדון שלא להחליט

 הזדמנות מכרז מסמכי לבעל שניתנה ולאחר המכרז במסמכי עיון אחרי לוועדה היה נראה  .ב

 או המכרז נושא של מוטעית הבנה על מבוסס המכרז במסמכי המוצע כי, טענותיו להביא

 להחליט היא רשאית, סבירים אינם בהם שצויינו שהמחירים או נכונות בלתי הנחות על

 . ידו על שהוגשו המכרז במסמכי עוד לדון שלא

 או המכרז לתנאי בהתאם שלא או אלה לתקנות בהתאם שלא שהוגשו מכרז מסמכי  .ג

 . פסולים - יסודי שינוי או עקרונית הסתייגות להם שצורפה

  .  בפרוטוקול יירשמו זו תקנה פי על הועדה החלטות נימוקי  .ד

 

הטעויות של הקבלן המציע, לא התרשמה הוועדה בשימוע למרות מכתב המבקר לוועדה בדבר ריבוי 

  ) כי הטעויות נעשו במכוון.27/3/2016-(שנערך ב

והסברי המומחה כי ₪  700למרות מכתב המבקר לוועדה בדבר אי הסבירות של המחיר ליחידה של 

  המחיר הריאלי גולם בסעיף אחר.השתכנעה הוועדה כי ₪,  5,000המחיר הריאלי הוא 
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בון הסופי שאושר לתשלום על ידי מנהל המחלקה בדומה להתנהלות שבוקרה בשנת בפועל בחש

2013 :  

 בוטל הסעיף עם המחיר הלא ריאלי (הנמוך בצורה בלתי סבירה).  .1

 יכול גולם המחיר הריאלי.שבו נטען בשימוע כי כב שולם במלואו הסעיף האחר .2

  נוסף סעיף חדש שלא הופיע במכרז המקורי, בעלות דומה לתמחיר הריאלי.  .3

היא כי הקבלן במקום לספוג את עלות המחיר הנמוך שכתב לטענתו במכוון, לכאורה המשמעות 

לחברי הועדה), והן קיבל שיפוי כפול הן בסעיף בו כביכול גולם המחיר הריאלי (כפי שהוסבר 

  הה למחיר הריאלי. בתוספת סעיף חדש בסכום כמעט ז

  

ממצא : בחשבון הסופי של העבודה כלל לא מופיע  הסעיף בו התגלתה הטעות  - 

 700טון של רשתות בטון לזיון הבטון) שתומחר נמוך באופן מיוחד ( 1.5האריתמטית (

ל פי הפרוטוקול לחברי לטון).  מכאן ההסבר/ההשערה שניתנה ע₪  5,000במקום ₪ 

לם בסעיף אחר בו התמחור גבוה לא התקיים מאחר הוועדה כי המחיר הנמוך מגו

 והסעיף בתמחור הגבוה שולם במלואו. 

 

המלצה : מומלץ כי בוועדת המכרזים יספקו הסברים מקצועיים בלבד על ידי  - 

  המומחים בעניין וימנעו ממתן השערות. 

  

ות וונטית ואת ההתנהלקור את ההתנהלות של המחלקה הרלדרישת המבקר מהנהלת העירייה לח

של נציגי העירייה בוועדה, על מנת להסיק מסקנות מבחינת נאותות ההתנהלות, ועל מנת להגדיר 

  דרך פעולה נאותה לעתיד לא נענתה. 
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 תמצית מנהלים 7

  

לית. ניתן הביקורת מצאה כי התנהלות ועדת המכרזים בעירייה אינה מיטבית ו/או מוסדרת תפעו

באופן אחיד ושוויוני,  באמצעות מספר פעולות פשוטות לייעל את עבודת הוועדה, ולהביא לפעולה

  שהיא מהות ההליך המכרזי. 

המכרזים בנושאים יש להקפיד על היישום הוראות החוק והתקנות לגבי אופן התנהלות ועדת 

  שונים של אופן ניהול הוועדה ודיוניה. 

זים לחברי הוועדה ולאחראית הנושא בעירייה, על הליך הכשרה בנושא מכרכמו כן מומלץ להנהיג 

  מנת להבטיח התנהלות על פי דין, מקצועית יותר ובאופן ההתנהלות בכללותו. 

  וכן מפסיקות בתי המשפט. בנוסף מומלץ ללמוד מהתנהלות העבר מול ספקים וקבלנים 

  

  לעיל :  5להלן עקרי ההמלצות לאור עקרי הממצאים שהוצגו בפרק 

  

  

בחינת התנהלות שוטפת של ועדת המכרזים העירונית (סדרי עובדה   – 1מטרת ביקורת מספר 

  ועמידה בהגדרות הדינים השונים).

  

לבעיות השכיחות  מומלץ לבנות נוהל וועדת מכרזים, או לכל הפחות סדרי עבודה בהתאם 7.1

חוסר למנוע פות ושחווה הוועדה במהלך פעילותה, זאת על מנת להבטיח אחידות, שקי

 וודאות לגבי אופן הפעולה הנכון. 

 

 יש לקיים את הוראת החוק המחייבת נוכחות גזבר או נציגו בוועדת המכרזים. 7.2

 

ת רק חברי מומלץ כי לכל הפחות בשלב ההצבעה בוועדת המכרזים, יישארו בחדר הישיבו 7.3

 הועדה ובעלי התפקידים המוגדרים בפקודה. 

 

תונים רלוונטיים לוועדת המכרזים בדבר כזים רלוונטיים יועברו נמומלץ לקבוע נוהל כי במר 7.4

 רכישת טובין מתוצרת הארץ.

 

מומלץ לקבוע נוהל המגדיר מאיזה הפרש מהאומדן יוזמן המציע לתת הסברים לחריגה,  7.5

 ומאיזה הפרש תפסל ההצעה בכל מקרה. 

 

 ק בשליטת אישה.יש להוסיף תצהיר למסמכי המכרז על מנת לקבל את הנתון הרלוונטי לעס 7.6
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שנותרה,  יש לרשום בפרוטוקול נימוקים להחלטה לפתוח הצעת יחיד, או לדון בהצעה יחידה 7.7

 בכל המקרים בהם בוחרת הועדה לדון במקרים אלה.

 

מומלץ לקיים הכשרה מסודרת/לבנות תורה סדורה לחברי הוועדה לגבי ככלי ההתנהלות  7.8

 ם בפרט.בוועדת המכרזים בכלל ולגבי נושא ניגוד ענייני

 

 מומלץ לקבוע הכשרה רלוונטית בכל חלופי עובדים בעירייה. 7.9

 

בנושא המכרזים שיקבע בין השאר תאריכי הגשת המכרזים, מומלץ לקבוע אחראי אחד  7.10

על מנת להסדיר את תאריכי ישיבות הוועדה באופן קבוע ומראש ככל הניתן, ובכך לחסוך 

ספר חברי וועדה. בכל מקרה אין משאבים עירוניים הנדרשים לתאם מועד ישיבה עם מ

 התנהלות זו מונעת מיו"ר הוועדה לכנסה בכל עת, כמידת הצורך.

 

מומלץ לקבוע נוהל מסודר בנוגע לטיפול בחוזה שמועד סיומו קרב, והמחייב יציאה למכרז  7.11

 חדש. וכן מומלץ לשקול לרכוש מערכת ממוחשבת לניהול כלל המכרזים.

 

ות כלכליים ובדיקות רי וועדת המכרזים חישובי כדאימומלץ למצוא את הדרך לספק לחב 7.12

 להחלטה הטובה ביותר לעירייה. אומדני המכרזים, על מנת לאפשר להם להגיע

 

 יש לוודא כי יופקדו אומדנים במועדים המוגדרים בתקנות. 7.13

 

מומלץ להגדיר אופן התנהלות הועדה במקרה של בחירת הצעה שאינה ההצעה הזולה  7.14

ות (הלא מחייבות) של דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק השלטון ביותר, בהתאם להמלצ

 ועץ המשפטי לממשלה).המקומי (צוות שמונה על ידי הי

 

מומלץ לקבוע מנגנון אשר יבנה את שיקול הדעת של העירייה בנוגע לאישור התקשרויות  7.15

המשך, בהתאם להמלצות (הלא מחייבות) של דוח הצוות לבחינת דרכים לחיזוק השלטון 

 המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה).

 

הועדה שיבהיר כיצד עליהם לנהוג במקרה מומלץ לבנות תצהיר מסודר לחתימת חברי  7.16

של חשש לניגוד עניינים, בהתאם להמלצות (הלא מחייבות) של דוח הצוות לבחינת דרכים 

 ה).לחיזוק השלטון המקומי (צוות שמונה על ידי היועץ המשפטי לממשל

  

 

  בחינה מדגמית של מספר הליכי מכרז – 2מטרת ביקורת מספר 
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מומלץ לבחון את הסיבות לאי הגעה לשלב דיון במכרזים בוועדת המכרזים, על מנת  7.17

 להסיק מסקנות לעתיד שיאפשרו לקיים את מהות ההליך המכרזי.

 

מחצית מומלץ לבחון את הסיבות לאי קבלת מספר הצעות למכרזי העירייה בכשליש ועד  7.18

ל שהמצב ניתן לשיפור כך גם תשתפר התחרותיות בהצעות מהמכרזים בכל שנה, ככ

 שמקבלת העירייה במכרזים, דבר שיכול להביא לחיסכון בהוצאות כספי הציבור. 

 

מחוזי השיפוצים והתשתיות שפורסמו  64%-ספקים ב 2מומלץ לבחון את הסיבות לזכיית  7.19

דבר שיכול להביא  פור כך גם תשתפר התחרותיות,, ככל שהמצב ניתן לשי2015-2017בשנים 

 לחיסכון בהוצאות כספי הציבור.

 

מומלץ להגדיר מה יש לכלול בכל תיק מכרז, ובאיזה אופן יש לשמור את המסמכים (גם  7.20

 בהתחשב בכללי שמירת מסמכים בארכיון העירוני).

 

 מומלץ להסדיר פורמט אחיד לדיווח ממצאי המומחה לחברי ועדת המכרזים. 7.21

 

דעת מומחה, אשר תמנע ככל האפשר ממתן המלצה על אחת מומלץ להגדיר פורמט חוות  7.22

 ההצעות על מנת למנוע אפשרות להטיה בשיקול הדעת של חברי הוועדה.

 

מומלץ לבנות נוהל מסודר לעדכון חברי הוועדה בהחלטות בית המשפט במכרזים של  7.23

 ו בחשבון בשיקול דעתםחת שיקהרשויות המקומיות בפרט, ושל עיריית ערד בפרט, על מנ

 פסיקות קודמות בנושאים דומים. 

 

מומלץ כי ככל שהחוק לא ברור למומחה מטעם העירייה, יוגדר אופן הדיווח לוועדה  7.24

 בהתאם למוגדר בדינים השונים.
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 רקע –כללי  .1

  

על התקשרות עם גורמים תפעול מערכות המחשוב בעירייה ו מחלקת המחשוב בעירייה אחראית על

פנימיים וחיצוניים לעירייה. במחשבי העירייה מצוי מידע רגיש רב, והעירייה מחויבת לשמור על 

  המידע מפני חשיפתו לגורמים לא מורשים. 

  

 מהו סייבר?

ות חלה אינטרנט, בשנים האחרונ -לובלית סייבר הינו מונח המתייחס לרשת התקשורת הג

ים הקשורים למרחב הסייבר ולתחום זה נכנסו פעילים שונים כגון התפתחות משמעותית בסיכונ

  ארגוני פשיעה ואף מדינות המפעילות מערכי לוחמה במרחב הסייבר.

  
 סיכוני אבטחת מידע וסייבר

השבתה.  גורמי התקיפה הם שונים מערכות המידע של העירייה נתונות בסיכון לפגיעה, שינוי ו

  ובכלל זה:

  "פצחנים" (האקרים) המבצעים פעולות ונדליות לצורך הישג אישי. •

  גורמים פליליים המנסים להשיג רווח כלכלי באמצעות שינויים במידע  •

  גורמי מודיעין אזרחיים (לדוגמא: חוקרים פרטיים) המנסים לדלות מידע ממאגרי החברה  •

  

סיכוני סייבר, תוכנית הביקורת המלאה הביקורת הנוכחית הינה החלק השלישי והאחרון בנושא 

  אים הבאים : כללה את הנוש

 .2014נכלל כחלק מדוח מבקר העירייה לשנת  –ביקורת המערך הטכנולוגי של העירייה  . 1

נכלל כחלק  –ביקורת מערך ההון האנושי והערכות העירייה לכשלים בתחום מערכות המידע  . 2

 .2015מדוח מבקר העירייה לשנת 

חני חדירה פרטניים למערכות המחשוב של העירייה, על מנת עוסק בביצוע מבוהדוח הנוכחי ה . 3

  לדגום באופן מעשי את רמת ניהול סיכוני הסייבר בעירייה.

  

ת נושא אבטחת המידע והגנה מאיומי סייבר, בחרתי לערוך ביקורת בנושא זה לאור חשיבו

 באמצעות חברה המתמחה בנושא.
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 מטרת הביקורת .2

  

אפשרות התממשות הסיכונים בביצוע ניסיונות פריצה למערכות  –ה פרטניים ביצוע מבדקי חדיר

 המחשוב העירוניות.

  

  

  

 היקף הביקורת .3

  

והאחרון בנושא ביקורת סיכוני סייבר במחלקת המחשוב בעירייה, דוח זה הינו הדוח השלישי 

המידע  במסגרת סדרת דוחות הביקורת נבחנו היבטים שונים של הערכות העירייה בתחום אבטחת

 ואיומי סייבר.

בדוחות קודמים נבדקו מערכי האבטחה , ונבחנה הערכות העירייה למענה לכשלים בתחום 

  ובה.מערכות המחשב באמצעות צוות תג

בדוח  זה נערכה בחינה פיזית לבחינת מערכי הבקרה הקיימים הלכה ולמעשה, הוגדרו ארבע 

  משימות לביצוע הביקורת : 

 נכס.ני ארנונה ושינוי גודל ניסיון חדירה למאגר נתו . 1

 ניסיון לשנות דוח במערכת הקנסות. . 2

 ניסיון ליירט מייל הנשלח לאתר העירייה. . 3

 עבודה בעירייה. ניסיון השתלטות מרחוק על תחנת . 4

  

 

 תאור כללי של מהלך הביקורת .4

 

הביקורת ברובה נערכה על ידי גוף חיצוני המתמחה בביקורת אבטחת מידע ואיומי סייבר וכללה 

  השאר :  בין

 תשאול עובדי מחלקת המחשוב בעירייה. . 1

  Nmap ,Cain & Ableהפעלת כלים לביצוע מיפוי וניסיון חדירה כגון  . 2

  מבדקי חדירה. . 3
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 עיקרי הממצאים .5

  

ממצא : עיריית ערד לא נבחרה כאחת מהרשויות המקומיות בתוכנית אגף הסייבר  5.1

 במשרד הפנים להן יינתן סיוע בנושא :

 יבר.טי אבטחת מידע בסימוכנות הרשות בהיב  .א

 אסדרה.הדרכה וביצוע   .ב

    

  

 ממצא : נמצא כי קיים סיכון לא מנוהל לחדירה בגישה מהרשת הפנימית.  5.2

  

  

 ממצא : נמצא כי קיים סיכון לא מנוהל לחדירה לבסיס הנתונים מהרשת הפנימית.  5.3

  

 

ת ממצא : נמצא כי ניתן ליירט נתונים ממערכות המחשוב של העירייה כולל סיסמאו 5.4

 ניתן להיכנס לחשבונות של עובדים.כניסה לחשבונות משתמשים ומכאן 

  

  

ממצא : הביקורת יצרה אתר דמה של קבלן חיצוני המספק שירותי מחשוב לעירייה בתחום  5.5

הקנסות, אחד מעובדי העירייה מסר לאתר הדמה את שם המשתמש והסיסמא שלו 

 נות בה נתונים.למערכת המחשוב ובכך אפשר לביקורת להיכנס לתוכנה ולש
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 םפרוט הממצאי .6

  

 ביקורתהמטרת 

אפשרות התממשות הסיכונים בביצוע  –ביצוע מבדקי חדירה פרטניים 

 ניסיונות פריצה למערכות המחשוב העירוניות.

  

  

 תאור כללי של נושא הביקורת 6.1.1

  

העירייה עיריית ערד מפעילה מערכות מחשב התומכות בפעילות התפעולית. התשתית העיקרית של 

  טכנולוגיה של חברת מיקרוסופט (שרתים, תחנות עבודה סביבות פיתוח ועוד).מבוססת על 

 -המערכת העיקרית התומכת בפעילות היא מערכת אשר נכתבה בעבור העירייה ובהתאם לצרכיה 

  מערכת "קונטרה".

  

  
 מהו סייבר?

ם האחרונות חלה אינטרנט, בשני -סייבר הינו מונח המתייחס לרשת התקשורת הגלובלית 

התפתחות משמעותית בסיכונים הקשורים למרחב הסייבר ולתחום זה נכנסו פעילים שונים כגון 

  ארגוני פשיעה ואף מדינות המפעילות מערכי לוחמה במרחב הסייבר.

כתוצאה, סיכוני כשל במערכות מידע הועצמו במידה רבה ובכלל זה נכללים גורמי פשיעה המנסים 

וצאת מידע וכן גורמים עוינים הפועלים במטרה לשבש את גניבת זהות, וה לפעול בתחום לצורך

  הפעולות של המערכות הנתקפות בשל אינטרסים מדיניים או אחרים.

  

  

  
 סיכוני אבטחת מידע וסייבר

מערכות המידע של העירייה נתונות בסיכון לפגיעה, שינוי והשבתה.  גורמי התקיפה הם שונים 

  ובכלל זה:

  עולות ונדליות לצורך הישג אישי.ם פקרים) המבצעי"פצחנים" (הא •

  גורמים פליליים המנסים להשיג רווח כלכלי באמצעות שינויים במידע  •

  גורמי מודיעין אזרחיים (לדוגמא: חוקרים פרטיים) המנסים לדלות מידע ממאגרי החברה  •

   לעניינם.טרוריסטיים המעוניינים להשבית את הפעילות, לשנות פרטים כדי להגביר תודעה  •

  ך כך בוחרים כיעד, אתרים של גופי מדינה ושלטון (לרבות שלטון מקומי).לצור

גורמי אויב אשר מטרתם לפגוע בתשתיות המדינה השונות במסגרת  -לוחמת סייבר  •

  פעילותם כנגד המדינה.
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  מענה לאירוע כשל

  כדלקמן:צעים כדי למזער את הנזקים הכרוכים בהתרחשות אירועי הכשל יש לנקוט במספר אמ

  מניעה  .א

יש לנקוט בפעולות בקרה אשר נועדו למנוע התרחשות אירועי כשל. לשם כך יש למפות את 

הסיכונים הכרוכים בהפעלת המערכות ולבנות תוכניות פעולה אשר נועדו למתן את הסיכונים 

  שמופו.

  זיהוי  .ב

 תחילתלעיתים התרחשות של אירוע אינה ניכרת במלוא ההיקף ובמלוא העוצמה במועד 

  ההתרחשות, כדלקמן:

  התקפות סייבר זדוניות בהן התוקף מעוניין להסוות את פעולותיו.  -

 כשלים טכניים לגביהם ישנם סימנים מוקדמים. -

קוד זדוני (וירוס) על פי רוב חודר באחת המערכות וללא טיפול נאות עלול להתפשט  -

 ולפגוע במערכות נוספות 

ת היקף לבלום את הכשל בשלב ראשוני ולצמצם אזיהוי מוקדם של האירוע עשויה לאפשר 

  הנזק אשר עלול להתרחש במצב בו לא ניתן מענה נאות. 

  

בפועל בסמוך לתאריך סיום הביקורת בוצע ניסיון להשתלטות על מחשבי העירייה לשם דרישת 

כופר, על פי דיווח מ"מ מנהל מחלקת המחשוב בעירייה ההתקפה זוהתה, נחסמה והנזק שנוצר לא 

  בכל ההיבטים המהותיים.השתלטות  נמנעהבפועל ה מהותי לפעילות השוטפת, מכאן הי
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 הגנת סייבר בישראל הסדרת טיפול ב 6.1.2

  

  דוח מבקר המדינה בנושא

  

פרסם מבקר המדינה דוח בנושא סייבר ותקשוב ברשויות בישראל (ממשלה, צבא,  2017במהלך שנת 

של בטיפול בנושא, זאת כאשר תוכניות לא מיושמות משטרה)  שמסקנתו העיקרית הייתה כי קיים כ

  ותקנים לא מאוישים. 

  

  

רשויות מקומיות כאשר כל אחת מהן מטפלת  257-קומי, בישראל כהמצב אינו שונה בשלטון המ

בנושא הסייבר ואבטחת המידע באופן עצמאי על פי הבנת עובדי הרשות, זאת מאחר ולא קיים כל 

  לטור (משרד הפנים).סטנדרט (שהוגדר על ידי הרגו

  

  

  

  טיפול בנושא  במשרד הפנים

  

המינהל לשירותי חירום, בנושא "התנעת  –הועבר לעירייה מכתב ממשרד הפנים  2017בחודש יוני 

  פעילות אגף הסייבר במינהל החירום", להלן מספר סעיפים ממכתב זה :

בהגנת  בנושא אסדרה לאומית והובלה ממשלתית 2443במסגרת החלטת ממשלה מספר  . 1

טה הסייבר הלאומי הוחלט כי תוקם יחידת הסייבר ולאור עבודת המיפוי שנעשתה על ידי מ

 הכוונה מגזרית אחת להנחיית הרשויות המקומיות והגופים המוניציפליים. 

בעניין זה, מינהל החירום במשרד הפנים, לקח על עצמו לבנות אגף סייבר שיהווה גוף  . 2

 לאומית, עבור הרשויות המקומיות.הכוונה מגזרי של רשות הסייבר ה

 ל האגף הינם מתן סיוע בכל הקשור ל :היעדים המרכזיים ש . 3

 מוכנות הרשות בהיבטי אבטחת מידע בסייבר.  .א

 הדרכה וביצוע אסדרה.  .ב

זאת בכדי להעלות את רמת החוסן של הרשות בהיבטי סייבר כחלק מהמאמצים להגביר 

 יפות תפקודית.את יכולתן של הרשויות המקומיות בשמירה על רצ

 תוכנית העבודה הראשונית של האגף : . 4

מיפוי מערכות, הצגה של מתאר האיומים הקיימים בנושא אבטחת  –פגישת התנעה   .א

 מידע והפרקטיקה הקיימת.

מיפוי וזיהוי סיכונים ואיומים רלוונטיים על מערכות ותשתיות  –ניתוח פעולת הרשות   .ב

 הרשות. כולל פערים בין מצוי לרצוי.

קודמים, לצורך התאמת על בסיס המיפוי בשלבים ה –עבודה רב שנתית  תוכניתבניית   .ג

 הרשות להתמודדות מול הסיכונים.
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בניית תוכנית מפורטת לסגירת הפערים, כולל תעדוף,  –בניית תוכנית עבודה שנתית   .ד

 אחריות ותקצוב הפעילויות שפורטו בתוכנית הרב שנתית.

תוכנית שתהווה מדד לבקרה ועמידה  –ת בניית תוכנית בקרות פרקטית לפי תדירו  .ה

 ביעדים בכל תקופת זמן.

סיוע במימוש וביצוע תהליכי אכיפה למימוש התוכנית  –מימוש תוכנית העבודה   .ו

 שנקבעה ותואמה עם הרשות המקומית.

מתן מענה ברמת חוות דעת והתייחסות אבטחת מידע לפרויקטים  –מענה לפרויקטים   .ז

 ומכרזים חדשים של הרשות.

 להוות מוקד לפניות ושאילתות בנושא הגנה בסייבר. –ם שוטפים וניעדכ  .ח

 תהליך העבודה ופעילויות האגף תתפרסנה על פני מספר שלבים : . 5

 רשויות מקומיות. 4-ביצוע פיילוט ב  .א

 רשויות מקומיות. 40-מיקוד ב  .ב

 שלבים הבאים יוגדרו בהתאם לעמידה בשני השלבים הראשונים.  .ג

  

  שנבחרו להשתתף בשלבים הראשונים לעיל.  יותעיריית ערד אינה אחת מהרשו

  

  

  

ממצא : עיריית ערד לא נבחרה כאחת מהרשויות המקומיות בתוכנית אגף הסייבר  - - - - 

 במשרד הפנים להן יינתן סיוע בנושא :

 מוכנות הרשות בהיבטי אבטחת מידע בסייבר.  .א

 הדרכה וביצוע אסדרה.  .ב

  

  

ים על מנת להבין כיצד המלצה : מומלץ ליצור קשר עם אגף הסייבר במשרד הפנ - - - - 

או לכל היותר מידע והכוונה בנושא אבטחת מידע  העירייה יכולה לקבל שירותים

 בסייבר. 
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  אגף שוק ההון, ביטחון וחסכון –טיפול משרד האוצר 

  

פורסם מסמך עמדה של האגף בנושא ניהול סיכוני סייבר בגופים מוסדיים (בנקים  2017באוגוסט 

, מטרת המסמך לקבוע עקרונות להגנה על נכסי הגוף המוסדי במטרה להבטיח קופות גמל וכד')

על ידי שמירת סודיות, שלמות וזמינות נכסי המידע, את שמירת זכויות העמיתים המבוטחים 

  , התהליכים העסקיים ופעילותו התקינה של הגוף המוסדי. מערכת המידע

, חקירה והתמודדות עם איומי ואירועי סייבר ניהול סיכוני סייבר יכלול פעולות של מניעה, נטרול

  לצמצם את השפעתם והנזק הנגרם מהם, בטרם התרחשותם, במהלכם ולאחריהם. במטרה 

  

קרים וטיפול בממצאים העולים מהם, להלן כחלק מהמדיניות הסדורה הוגדרה החובה לביצוע ס

  חלק מפעולות שהוגדר שעל גוף מוסדי לקיים בנושא ביצוע סקרים:  

מוסדי יישם כחלק מתוכנית העבודה הרב שנתית, סקרים ומבחני חדירה המכסים את ף גו  .א

 המערכות והתהליכים הארגוניים.

לנהלי סיכוני סייבר של הסקרים והמבחנים יבחנו תאימות מערכות ותהליכים למדיניות ו  .ב

הגוף, הן ברמת בדיקת קיום בקרות להגנת סייבר והתאמתן והן ברמת בדיקת אפקטיביות 

 בקרות.ה

 הסקרים יכללו ממצאים והמלצות.  .ג

תוכנית עבודה לביצוע הסקרים והמבחנים תיישם את הנושאים הבאים, בהתאם להערכת   .ד

 הסיכונים :

המערכות לרבות : הגנות פיסיות וסביבתיות, כיסוי של כל רמות האבטחה של התהליכים ו . 1

נים, רכיבי הגנות תשתיתיות הכוללות אחסון, מערכות הפעלה, רשתות, בסיס נתו

middleware  וכדומה, הגנות אפליקטיביות, הגנות ברמת הלוגיקה העסקית המיושמת

במערכת וכן התהליכים הסובבים את המערכת כגון ניהול משתמשים והרשאות, תהליכי 

 יבוי, ניטור וכדומה.ג

ביצוע מבחני חדירה תקופתיים הכוללים : מבחן המדמה ניסיון תקיפה מרשתות  . 2

 דיקות הנדסה חברתית, התחזות ופישינג, לכל הפחות אחת לשנה.חיצוניות, ב

ביצוע סקירות חשיפות מידע תקופתית לכל הפחות אחת לרבעון (בגוף קטן אחת לשנה),  . 3

כנולוגיות במערכות הגוף. הסריקות תתייחסנה לחשיפות לזיהוי חשיפות אבטחת מידע ט

) ולחשיפות הנובעות  מניסיונות הנובעות מחיבור הגוף לרשתות חיצוניות (סריקה חיצונית

 תקיפה מתוך רשת הגוף (סריקה פנימית).

תדירות ביצוע הסקרים תקבע בהתאם למידת החשיפה של המערכת לאיומים, רגישות  . 4

 שינויים שבוצעו במערכת או בסביבתה. המידע המנוהל במערכת ו

 18-מאחת לתדירות ביצוע סקרים למערכות שיש אליהן גישה מרשת ציבורית לא תפחת   . 5

חודשים.  36-חת מאחת לחודשים, עבור מערכות שאין אליהן גישה מרשת ציבורית לא תפ

 ועבור מערכות שאין אליהן גישה מרשת ציבורית ולגביהן נקבע סיכון נמוך בהערכת

 חודשים. 48 -הסיכונים, לא תפחת מאחת ל
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ת סיכון גבוה, על אף האמור לעיל, טרם הטמעת שינוי משמעותי במערכת שהוערכה כבעל . 6

למדיניות ולנהלי סיכוני סייבר של או בסביבה הטכנולוגית, יבוצע סקר לבחינת תאימותה 

 הגוף המוסדי. 

על ידי גורם מקצועי, עצמאי,  סקרים, מבחני חדירה וסריקת חשיפות אבטחת מידע יבוצעו  .ה

 חיצוני ובלתי תלוי שאינו מעורב בפיתוח והטמעת מערכות בגוף.

ע סקרים אצל ספקי מיקור חוץ המאחסנים או מעבדים נתונים ר תוכנית לביצוגוף מוסדי יגדי  .ו

של הגוף המוסדי. רמת הכיסוי של הסקרים תותאם לרגישות המידע ולרמת הסיכון, ותכלול 

ן לוודא את עמידת הספק בדרישות הגנת סייבר ולזהות חשיפות לסיכונים בדיקות שמטרת

מת לרמת הסיכון ולקצב עדכון התהליכים ומערכות אלו. סקרים אלה יבוצעו בתדירות המותא

יזם ספק מיקור החוץ חודשים. יתאפשר שימוש בסקרים ש 36-הספק, ולכל הפחות אחת ל

 סקרים על ידי גורם בלתי תלוי. בהינתן שהוא עומד בדרישות חוזר זה לביצוע

  

  

בנושא ניהול סיכוני מסמך העמדה ממנו הובא הפרק בנושא ביצוע סקרים, מגדיר נוהל עבודה כולל 

ון גם לגבי העירייה, אשר לה מטרות זהות סייבר בגופים מוסדיים. מה שנכון לגופים מוסדיים נכ

  ן : בנושא ההגנה על נכסי הרשות למטרות הגופים המוסדיים כגו

 להבטיח את שמירת זכויות התושבים והעובדים על ידי שמירת סודיות. . 1

 שלמות וזמינות נכסי המידע.  . 2

 ת מערכת המידע. וזמינושלמות  . 3

 התקינה של הרשות.  השלמות התהליכים העסקיים ופעילות . 4

  

כאמור, ניהול סיכוני סייבר יכלול פעולות של מניעה, נטרול, חקירה והתמודדות עם איומי ואירועי 

  סייבר במטרה לצמצם את השפעתם והנזק הנגרם מהם, בטרם התרחשותם, במהלכם ולאחריהם. 

  

ההון ולהתאימו לעירייה, כחלק מקביעת מדיניות ניהול  ש במסמך אגף שוקמכאן ניתן להשתמ

  סייבר הרלוונטיים לעירייה ולמערכות המחשוב בהן היא עושה שימוש לצרכי פעולתה. סיכוני ה

  

  

המלצה : מאחר והעירייה לא נבחרה על ידי משרד הפנים לקבלת הכוונה וייעוץ בנשוא  - - - - 

לניהול סיכוני הסייבר בדומה לזה שנקבע על ידי הסייבר, מומלץ לקבוע נוהל עצמאי 

  אגף שוק ההון. 
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 2017דירה שנערכו בביקורת בעיריית ערד בשנת בדיקות הח 6.1.3

  

 
  בדיקת גישה מרשת האינטנרט

  

הגישה מרשת האינטרנט למערכות העיריה מתקבלת כשירות מחברה חיצונית, במסגרת זו נכלל 

  .firewallקישור לרשת האינטרנט המוגן באמצעות 

  של העירייה ובוצעו בדיקות כנגד הכתובת האמורה. IPלצורך הבדיקה התקבלה כתובת 

יונות הגישה שערכה נמצא כי שרתי העירייה החשופים לרשת האינטרנט חסומים ומנעו ניס

  הביקורת.

  

  לא נמצאו חריגים בנושא זה.

  

  

  

  גישה מרשת הפנימית

  

  חדירה מתוך רשת העירייה. הביקורת בחנה את האפשרות לבצע פעולות 

מערך לאבטחת מידע, נועד לטפל בשלל הסיכונים הכרוכים בפריצה למערכות. הגישה המקובלת 

האבטחה בהתאם למגוון הסיכונים ולבנות מערך הגנה בעל מספר בתחום זה היא לחלק את מאמצי  

  שכבות אבטחה.

מתחם בו נהוג שלא להסתפק תפיסה זו שאולה מעקרונות האבטחה הפיזיים, בדומה להגנה על 

י בקרה נוספים כגון סיורים ותצפיות אשר נועדו לזהות מקרים בחומה חיצונית אלא להוסיף מנגנונ

  ת נפרצה.בהם שכבת ההגנה החיצוני

  

) המתוארת בסעיף קודם במגוון Firewall -תוקף, עשוי לפרוץ את שכבת ההגנה החיצונית ( ה

ר פיזית לנקודת רשת פעילה , במצב זה התוקף חודר לרשת דרכים,  אחת מדרכים אלו היא להתחב

  י להמשיך את פעילותיו.והוא חופש

  

  

 הרשת הפנימית. ממצא : נמצא כי קיים סיכון לא מנוהל לחדירה בגישה מ - - - - 

 

המלצה : מומלץ להגדיר את רמת הסיכון הקיימת ובהתאם לכך לשקול את נחיצות  - - - - 

 השקעת המשאבים לניהול הסיכון.
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  לתי מוגניםתונים במאגרי נ

  

הביקורת ביצעה סריקה של הרשת הפנימית באמצעות כלי סריקה המקובל בתחום האבטחה 

לאתר את כל התחנות והשרתים הפעילים ברשת וכן ומשמש גם פורצים. הכלי מאפשר לפורץ 

  לזהות את סוגי השירותים המופעלים עליהם.

  

 Microsoftמוצר של חברת  - MsSQLבאמצעות סריקה זו נמצאו שרתים בהם מותקנת תוכנת 

המקובל בשוק התוכנה כבסיס נתונים עבור מערכות מידע שונות. מאחר והכלי מבוסס על שפת 

) , כל גורם המצליח לחדור אליו מסוגל לתחקר אותו לצורך SQL(  דרטיתתחקור נתונים סטנ

  שליפת נתונים וביצוע שינויים בנתונים בקלות יחסית.

  

ים הביקורת הצליחה להגיע לנתוני נכסים בבסיס הנתונים וכן תוני בסיס הנתונבאמצעות תחקור נ

  למצב בו ניתן לשנות שטח של נכס. (לא שונו נתונים בפועל).

  

  מיעדי הביקורת הושג: "ניסיון חדירה למאגר נתוני ארנונה ושינוי גודל נכס" 1עד מספר י

  

  

 הנתונים מהרשת הפנימית.  ממצא : נמצא כי קיים סיכון לא מנוהל לחדירה לבסיס - - - - 

 

המלצה : מומלץ להגדיר את רמת הסיכון הקיימת ובהתאם לכך לשקול את נחיצות  - - - - 

 השקעת המשאבים לניהול הסיכון.

  

  

 

  גישה לתשתיות מחשוב

הביקורת סקרה את תשדורות התקשורת העוברת ברשת התקשורת של העירייה. במסגרת 

  וסיסמה של עובדים שונים בעירייה.התעבורה נמצא סוג תקשורת הכולל שם משתמש 

  

של  חשבונות משתמש וסיסמאותניתוח התעבורה מסוג מסוים אפשר לביקורת להתחקות אחר 

  עובדים בעירייה.

  

  הושגו: 3+4יעדים מספר 

  "ניסיון ליירט מייל הנשלח לאתר העירייה"

 "ניסיון השתלטות מרחוק על תחנת עבודה בעירייה"
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ב של העירייה כולל סיסמאות רט נתונים ממערכות המחשוממצא : נמצא כי ניתן ליי - - - - 

 דים.כניסה לחשבונות משתמשים ומכאן ניתן להיכנס לחשבונות של עוב

 

  המלצה : מומלץ לחסום את האפשרות ליירט חשבונות וסיסמאות של משתמשים.  - - - - 

  

  לאור הערת הביקורת נמסר ממחלקת המחשוב כי הליקוי תוקן. 

  

  

  גישה למערכת הקנסות

  
  ירייה מופעלת מערכת קנסות המתקבלת כ"שירות בענן" מקבלן  חיצוני .עב

לצורך הגשת דוחות כנגד תושבים המפרים את חוקי העזר המערכת משמשת הן את פקחי העירייה 

  בעירייה והן את היועץ המשפטי וצוותו לצורך טיפול משפטי בדוחות.

  

שתמשים העושים בה שימוש. הביקורת בחרה שלא "לתקוף" את המערכת עצמה אלא את המ

ש במהלכה משכנע התוקף את המשתמ Social Engineering לצורך כך בוצעה התקפה מסוג

  להעביר אליו את פרטי ההתחברות באמצעות התחזות ורמייה.

  

לצורך ביצוע המתקפה הביקורת הקימה אתר אינטרנט המדמה את האתר המקורי של הקבלן 

  מקורי.האתר נראה ויזואלית דומה לאתר ה

  

  נערכה פנייה לעובדים בעירייה לשון הבאה:

 שלום רב

זו, החברה  מתמשך בשירות ללקוחותיה במסגרת עושה מאמצים רבים לשיפור  XXX חברת

אותה בחירום בשעת פגיעה (חס וחלילה) במערכות  מקימה מערך שרתים באתר חלופי אשר ישמש

 .המרכזיות

 .אחסוןניים, הן לטובת מערכות מייל והן לטובת במסגרת זו אנו עושים שימוש בשרתים חיצו

ה אנו זקוקים לשיתוף פעולה של לקוחותינו על מנת לוודא את יכולת הפעלת המערכות מקצה לקצ

 .האפשרות להפעלת השרתים החלופיים על ידם בשעת משבר בבדיקת

 

 :הבא נודה לך באם תשתתף ותבחן כי המערכת זמינה עבורך בחירום באמצעות כניסה בלינק

  כניסה

 

 

 הבברכ

 .XXXצוות תשתיות חירום חברת 
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אחד מעובדי העירייה שיתף פעולה עם הפנייה נכנס לאתר הדמה ומסר את פרטי שם המשתמש 

  חזר נתוני תיק.והסיסמה שלו. באמצעות הפרטים הביקורת הצליחה להיכנס לאתר ולא

  

את פרטיו ממסכי המערכת ניתן אף לבצע שינויים בתיקים בהתאם להרשאות של העובד שחשף 

  (בפועל לא בוצעו שינויים בתיקים).

  
  "ניסיון לשנות דוח במערכת הקנסות" הושג. 2יעד 

  

  

ייה. יצוין כי אחד העובדים שקבל את הפנייה חשד בפנייה והעביר אותה לידיעת מ"מ מנמ"ר העיר(

רת הביקוהאחרון הסביר לביקורת כי באופן רגיל, היה פועל לחסימת ההתקפה, אולם בתיאום עם 

  אפשר לבדיקה להמשיך ללא הפרעה מצידו).

  

ממצא : הביקורת יצרה אתר דמה של קבלן חיצוני המספק שירותי מחשוב לעירייה  - - - - 

בתחום הקנסות, אחד מעובדי העירייה מסר לאתר הדמה את שם המשתמש 

והסיסמא שלו למערכת המחשוב ובכך אפשר לביקורת להיכנס לתוכנה ולשנות בה 

 נתונים.

 

המלצה : מומלץ  להגביר את מודעות העובדים לסוגיית אבטחת המידע ולרענן את  - - - - 

הנושא מעת לעת בקרב כלל העובדים, תוך הצגת ממצאי הבדיקה הנ"ל לצורך הפקת 

 ים לפריצה למערכות.לקחים, ולקיים הדרכה בדבר האמצעים האפשרי

  
ברת הבקרה על המלצה :  ככל שניתן ומתקבל שיתוף פעולה מהספקים יש לשקול הג - - - - 

 Two factorהגישה באמצעות שילוב של תהליך נוסף לבקרת הגישה (

authentication השיטה המקובלת היא שילוב של סיסמה וכן של פריט מידע נוסף ,(

עם קוד נוסף חד פעמי לבעל  SMSולחת לדוגמא : בעת ניסיון הכניסה, המערכת ש

  החשבון , אותו נידרש להזין למערכת.

מוודא כי רק עובד המחזיק הן בסיסמה, והן פיזית, בטלפון של בעל החשבון אמצעי זה 

  יוכל להיכנס למערכת.
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 תמצית מנהלים 7

 

דע של העירייה ניהול סיכוני סייבר הינו נושא נדרש היום בכל ניהול מערכות מחשוב, במערכות המי

ע המשמש את העירייה בהטלת נמצאים נתונים רגישים לגבי תושבי העיר, וכן מנוהלים כספים ומיד

 מיסים ואגרות. מכאן יש לוודא כי נתונים אלה נשמרים כראוי וכי אין אפשרות לשנותם על ידי

  גורם חיצוני לעירייה. 

חשוב של העירייה, הצליחה הביקורת יעדים שהוגרו לביקורת למבחני חדירה למערכות המ 4מתוך 

  מהמקרים עקב כשל טכנולוגי וחלק עקב הגורם האנושי. בשלושה יעדים. בחלק 

י רמות מכאן על העירייה לוודא כי אכן קיים ניהול סיכוני סייבר מסודר (כולל תעדוף תקציבי על פ

שתלמו ויתעדכנו י שאוהסיכון למערכות והנתונים בעירייה), כי עובדי העירייה האמונים על הנ

באופן סדיר בחידושים בתחום, כי יערכו הדרכות וריענון נושא איומי הסייבר לכלל עובדי העירייה,  

מערכי האבטחה וכי בכל תקופה יתקיימו מבחני חדירה על ידי גורם בלתי תלוי, על מנת לבחון את 

  בפועל.

  

  להלן פרוט עיקר המלצות הביקורת לאור הממצאים :

 

ליצור קשר עם אגף הסייבר במשרד הפנים על מנת להבין כיצד העירייה : מומלץ  המלצה 7.1

  יכולה לקבל שירותים או לכל היותר מידע והכוונה בנושא אבטחת מידע בסייבר. 

 

הסיכון הקיימת לחדירה בגישה מהרשת הפנימית המלצה : מומלץ להגדיר את רמת  7.2

 הול הסיכון.ובהתאם לכך לשקול את נחיצות השקעת המשאבים לני

  

המלצה : מומלץ להגדיר את רמת הסיכון הקיימת בחדירה לבסיס הנתונים מהרשת  7.3

 הפנימית ובהתאם לכך לשקול את נחיצות השקעת המשאבים לניהול הסיכון.

 

  אפשרות ליירט חשבונות וסיסמאות של משתמשים. המלצה : מומלץ לחסום את ה 7.4

  

סוגיית אבטחת המידע ולרענן את הנושא המלצה : מומלץ  להגביר את מודעות העובדים ל 7.5

ת בקרב כלל העובדים, תוך הצגת ממצאי הבדיקה הנ"ל לצורך הפקת לקחים, מעת לע

 ולקיים הדרכה בדבר האמצעים האפשריים לפריצה למערכות.

  

שניתן ומתקבל שיתוף פעולה מהספקים יש לשקול הגברת הבקרה על המלצה :  ככל  7.6

), Two factor authenticationנוסף לבקרת הגישה ( הגישה באמצעות שילוב של תהליך

לדוגמא : בעת ניסיון  –השיטה המקובלת היא שילוב של סיסמה וכן של פריט מידע נוסף 
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על החשבון , אותו נידרש להזין עם קוד נוסף חד פעמי לב SMSהכניסה, המערכת שולחת 

  למערכת.

 -פיזית, בטלפון של בעל החשבון אמצעי זה מוודא כי רק עובד המחזיק הן בסיסמה, והן 

  .יוכל להיכנס למערכת
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 רקע –כללי  .1

  

רשות ניקוז היא גוף סטטוטורי עצמאי, במליאת הרשות חברים נציגי הרשויות המקומיות 

  כללות בתחומי הרשות ונציגי משרדי ממשלה.הנ

  

רשויות ניקוז סטטוטוריות עצמאיות כאשר כל אחת אחראית על מרחב אגן  11בישראל כיום יש 

  השטחים התורמים והנתרמים לאגן.ניקוז טבעי ושלם, שבו שותפים כל 

  

  רשות ניקוז ים המלח (מתוך אתר האינטרנט של הרשות)

ת לאומיות, מפני נזקי שיטפונות יא להגן על חיי אדם ותשתיומטרת רשות ניקוז ים המלח ה

בתחומי אגן ניקוז ים המלח. בנוסף לכך, קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל ומתוקף סמכויות 

  אחראית גם על שמירה ופיתוח של ערכי טבע, תרבות, מורשת ונוף.אלה היא 

  

  רשויות מוניציפאליות : 6ללות בו השטח עליו אחראית הרשות מגיע לכשלושה מיליון דונם, ונכ

 עיריית ירושלים. . 1

 עיריית ערד.  . 2

 מועצה אזורית תמר.  . 3

 מועצה אזורית רמת נגב.  . 4

 מועצה אזורית ערבה תיכונה. . 5

  מקומית מצפה רמון.מועצה  . 6

  

  

מאחר וכאמור העירייה ממנה נציג להנהלת הרשות, הרשות היא "גוף עירוני מבוקר" כמשמעותו 

  רי הרשויות המקומיות מוסמכים ונדרשים לערוך ביקורת ברשות הניקוז.בפקודת העיריות, מבק

  

ר פרויקטים לאור הגידול החד במחזור הפעילות של הרשות בשנים האחרונות וכחלק מכך גם מספ

  שבוצעו על ידי הרשות בתחומי העירייה, בחרתי לקיים ביקורת ברשות.
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 מטרות הביקורת .2

 

פן הקטנת הסיכונים המרכזיים ים של הרשות, ניהולו ואובחינת מערך ניהול הסיכונ . 1

 שזוהו בסקרי הסיכונים.

  בקרה על ניהול פרויקטים.  . 2

  

  

 היקף הביקורת .3

 

 .2015ומשנת  2010הסיכונים נבחנו שני סקרי סיכונים משנת בנושא מערך  . 1

בנושא בקרה על ניהול פרויקטים, נבחנה ההתנהלות ברכישת והטמעת תוכנה ייעודית  . 2

 ל פרויקטים. לניהו

כן נסקרו דוחות ביקורת המבקר הפנימי בנושא פרויקטים ובבחינת הטיפול בסיכונים  . 3

 .2014-2015לשנים 

 

  מהלך הביקורתתאור כללי של  .4

  

 הביקורת כללה בין השאר :

 מעבר על פרוטוקולים של מליאת הרשות. -

 מעבר על פרוטוקולים של ועדת הביקורת של הרשות. -

 האחרונות. פנים של הרשות מהשניםמעבר על דוחות מבקר ה -

 סקירת דוחות כספיים וכרטסות הנהלת החשבונות של הרשות. -

 שערכה הרשות בשנים האחרונות.סקירת סקרי הסיכונים השונים  -

 סקירת חקיקה רלוונטית בנושאי רשויות ניקוז. -

 השתתפות בישיבת מליאת הרשות.  -

  ראיונות עם : -

 מנכ"ל הרשות.  –מר איתי פרימן   .ד

 היועץ המשפטי של הרשות. – גיט עו"ד  .ה

 מבקר הפנים של הרשות (קבלן חיצוני). –רו"ח רענן לוי   .ו

 גזברית הרשות. –שירי בן שחר   .ז
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  עיקרי הממצאים .5

 

בחינת מערך ניהול הסיכונים של הרשות ניהולו ואופן הקטנת הסיכונים  – 1מטרת ביקורת מספר 

 המרכזיים שזוהו בסקרי הסיכונים.

  

יקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת מוגדר בתקנות הנממצא : בניגוד ל 5.1

טופס התקציב, תקציב הרשות לא נערך בהתאם  – 2, סעיף  1961 –חשבונות) התשכ"א 

 לתוספת הראשונה.

תגובת המבוקר : הרשות מנהלת את תקציבה בהתאם להגדרות בחוק ובפיקוח מליאת 

והנוהג הרווח. בתקופה זו  התקנות המיושנותדעים לפער שבין הרשות. יחד עם זאת, אנו מו

נעשה מאמץ משותף למשרד החקלאות ורשויות הניקוז לקביעת מתווה חדש למבנה 

  התקציב במקביל לעדכון חוק הניקוז ותקנותיו לעניין זה. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התגובה 

יב הרשות אינו מנוהל כמוגדר בטופס לשהי, בפועל תקצנתמכה באסמכתא כאף לא 

התקציב כמוגדר בתקנות, גם הקביעה כאילו התקנות מיושנות אינה נכונה (שיטת הדיווח 

בתקנות עדיפה וחדשה יותר משיטת הדיווח בפועל). ראה גם מסקנות דוח הוועדה 

המפורטות  2015מי, מאפריל הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקו

  זה. דוח בהמשך

 

  

ממצא : בניגוד לתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות")  5.2

דו"ח שנתי, הרשות אינה מציגה בדוח הכספי השנתי את  – 48, סעיף  1961 –התשכ"א 

 כלל היתרות שחובה לנהל על פי התקנות (לדוגמא : פחת, אינוונטר וכו').

  
  

עובדי הרשות, יכול שיצור מצבים של ניגוד עניינים חברי ההנהלה וממצא : מיעוט  5.3

(לדוגמא חבר ועדת ביקורת שהוא גם חבר בועדת מכרזים, עקב מיעוט חברי הנהלה, או 

נאמנות של עובדים שהם גם עובדי הרשות וגם עובדים במקום נוסף), מן הראוי כי הנושא 

ם יתנהלו בהתאם ההנהלה והעובדי הרשות וכי חברי ייבחן על ידי היועץ המשפטי של

 לחוות הדעת.

בדבר הרכב ועדות  2015תגובת המבוקר : קיימת חוות דעת של היועץ המשפטי מסוף שנת 

הרשות, נכון לתאריך סיום הביקורת אין כבר עובדים שהם גם עובדי הרשות וגם עובדי 

  המועצה). 

מת חוות ת הממצא, לא קייבה אינה סותרת אהתייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגו

דעת מסודרת או נוהל כיצד יש לדווח על ניגוד עניינים, וכיצד יש למנוע אותו. כמו כן בחוות 

הדעת בנושא הרכב הועדות כתב היועץ המשפטי בין השאר כי ... אנו סבורים שמן הראוי 
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תקיים ., מצב שבפועל השחבר בוועדת הביקורת לא יהיה חבר במקביל בוועדת המכרזים ..

 ר חוות הדעת. ברשות לאח

 

ממצא : לא מתקיים ניהול סיכונים שוטף ברשות. רמות הסיכון לא מתעדכנות לאור  5.4

הפעילות שבוצעה על ידי הרשות על מנת להקטינו. לא מזוהים סיכונים חדשים לאור 

לא המתרחש במציאות (סקר סיכונים בן שנתיים שלוש יכול להיות לפחות בחלקו 

 רלוונטי).

ת המבוקר : נושא הסיכונים מוצג למליאת הרשות במסגרת הצגת תוכנית העבודה ובתג

השנתית. בנוסף, תקציבים המובאים לאישור המליאה מדורגים לפי רמת הסיכון שהם 

  מייצגים בסקר הסיכונים.

 יחד עם זאת, אכן נדרש לנהל את מערך הסיכונים באופן דינמי כך שישקף את השינויים

  ת.איתן הרשות עובדבשטח ובמערכות 

. 2017אבקש לחדד את הנושא באמצעות אירוע זיהום נחל אשלים שאירע בסוף חודש יוני 

  באירוע זה נוצר שיטפון וזיהום עקב קריסת בריכה תעשייתית במישור רותם.

סיכונים עקב אירוע ייחודי זה הוחל בעדכון סקר הסיכונים של רשות הניקוז. בסקר בו יבחנו 

  ם בתחום הרשות.ם באזורי תעשייה אחרידומים הקיימי

מליאת הרשות מדווחת על אירוע זה ומשמעותו לפעילות הרשות. במקביל, לעת אישור 

, תקבל מליאת הרשות עדכון סטטוס על עבודת הרשות 2017בחודש אוקטובר  2018תקציב 

  בראי סקר הסיכונים הקיים. 

  תרת את הממצא. וקר : התגובה אינה סוהתייחסות הביקורת לתגובת המב

  

  

ממצא : בפועל לא הוצגה בפני המליאה תמונה כוללת של רמות הסיכונים בישיבת אישור  5.5

ו נתונים מלאים לחברי המליאה לשם הגדרת מדיניות בנושא סופקלא  מכאןהתקציב, 

 טיפול בסיכונים, הן ברמת הכלל והן ברמת הסיכון הבודד.

  
  

שיבת אישור ונה כוללת של רמות הסיכונים ביבפועל לא הוצגה בפני המליאה תמממצא :  5.6

רו לחברי המליאה לוודא כי התקציב מופנה לצמצום הסיכונים פשהתקציב, בכך לא א

הגבוהים והמהותיים ביותר. וכן לא ניתן דיווח על הפעולות שבוצעו להקטנת הסיכונים 

 בהתאם לתוכנית העבודה של  השנה הקודמת.

 

רב שנתיות על בסיס  רשות, לא בוצעו תוכניות עבודהממצא : בניגוד להצהרת מנכ"ל ה 5.7

 סקרי הסיכונים. 

  

ממצא : נמצא כי על מנת להסדיר סיכון מהותי, בקיום מתחם מגורי עובדים זרים בשפך  5.8

נחל, נאלצה הרשות להיכנס לנעלי הרשות המקומית, אשר התעלמה מהתרעות הרשות 
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 ל ברשות מקומית שנציגה הוא חברר. המליאה לא קבעה כללים לטיפוולפעול לפינוי האת

 מליאת הרשות אשר מתעלמת מהתרעות הרשות. 

 

  

  

 בחינת מערך הבקרה על פרויקטים. – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

ממצא : כפי העולה מדוחות מבקר הפנים של הרשות, הרשות לא מקיימת את הוראות  5.9

 . 2010בשנת  נוהל בקרת הפרויקטים ונוהל מכרזים והתקשרויות, כפי שהגדירה עוד

תגובת המבוקר : הרשות מקיימת מעקב ובקרה רצוף והדוק אחר פרויקטים 

נוהל בקרת הפרויקטים  המבוצעים על ידה. יחד עם זאת, הרשות אינה מקיימת את

הקיים, היות והנוהל אליו התייחסה הביקורת מתייחס לבקרת הפרויקט על ידי 

  לת הרשות מזה כשלוש שנים.   מערכת ניהול ממוחשבת אשר אינה רלוונטית לפעו

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא או את 

 להסדיר את פעולות הרשות.   רלוונטיות ההמלצה. מטרת נוהל היא

 

לא קובע את ממשק הפעילות עם  2010ממצא : נוהל בקרת הפרויקטים של הרשות משנת  5.10

 .הרשות המקומית בה מבוצע הפרויקט

 

ממצא : נוהל בקרת הפרויקטים לא קובע כללי דיווח למליאת הרשות במקרה של חריגה  5.11

מיות לדוגמא נדרשת החלטת מהותית בעלות או בזמני ביצוע הפרויקט (ברשויות מקו

 מהעלות המקורית שאושרה לו). 50%-25%מועצה על הגדלת פרויקט בטווחים של 

במסגרת עדכון שור מליאת הרשות. י תקציבי עובר לאיותגובת המבוקר : כל שינ

התקציב מתואר התקציב שאושר עד כה והוגדר כמסגרת הפרויקט והתקציב הנדרש 

  הסבר לסיבה בגינה נדרש עדכון התקציב. לאישור המליאה. כמו כן מוצג 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא או את 

כל התייחסות בנוהל, מומלץ לקבוע כללים לגבי אופן רלוונטיות ההמלצה, אין לנושא 

מליאה כלים לקבלת החלטות ומועד הדיווח (לא רק דיווח בדיעבד), על מנת לתת ל

  ת. בזמן אמ

 

ממצא : הרשות לא העבירה נתוני ביצוע שלב ג' של פרויקט נחל טביה, למרות דרישת  5.12

 הביקורת לקבלת נתונים אלה.

  

הרשות בפרויקט נחל טביה רשות הניקוז לגבי התנהלות ממצא : דוח מבקר הפנים של  5.13

, מעלה ממצאים חמורים הן לגבי חוסרים בבקרות ופיקוח על הפרויקט והן 2014משנת 



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

76  

 

י דיוק הרישומים החשבונאיים בספרי רשות הניקוז. התנהלות שבמקרה הטוב לא לגב

גו כל הסקת מזהה טעויות ובמקרה הרע היא פתח למעילות והונאות. לביקורת לא הוצ

 מסקנות אופרטיבית או שינוי נהלים, בהתאם לממצאי הביקורת.

  

ולדווח על תיקון  ממצא : נמצא כי אין ברשות "נוהל ביקורת" המגדיר כיצד יש לטפל 5.14

 הליקויים שהועלו בדוחות המבקר.
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 פרוט הממצאים 6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

ופן הקטנת בחינת מערך ניהול הסיכונים של הרשות ניהולו וא

 ונים.הסיכונים המרכזיים שזוהו בסקרי הסיכ

  

 כללי 6.1.1

  

  דינים –רשויות ניקוז בישראל 

  

  נושא רשויות הניקוז מוגדר בין השאר ב :

 .1957 –חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות התשי"ח   .א

  1960 –צו הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (הקמת רשויות ניקוז) התש"ך   .ב

 .2003-ות נחל על רשויות ניקוז), התשס"גינות (הטלת תפקידי רשצו רשויות נחלים ומעי  .ג

  

ו סמכויות על רשויות שר החקלאות הוא האחראי על ביצוע חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות ול

  הניקוז, כאשר מנהל רשות המים משמש כזרועו הארוכה כסמכות המנהלית. 

  

על מרחב אגן טבעי ושלם, הכולל את כל  רשויות ניקוז, כאשר כל אחת אחראית 11כיום קיימות 

  מים ונתרמים לאגן הניקוז.השטחים התור

  

  תפקידי רשות הניקוז :

התחום שהוגדר לה בדין, ולשם כך להקים, לשנות ולהחזיק ולפתח לדאוג לניקוזו הסדיר של  . 1

 מפעלי ניקוז באותו התחום.

 לפעול גם למניעת נזקי בריאות. . 2

 נחל או מקור מים בתחומה : תפקידים של רשות נחל, לגבי כל . 3

 קביעת תוואי לנחל.  .א

  שמירת הנוף ומתנות הטבע לאורך הנחל בשתי גדותיו או מסביב למעיין.  .ב
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  רשות ניקוז ים המלח (מתוך אתר האינטרנט של הרשות)

  

מטרת רשות ניקוז ים המלח היא להגן על חיי אדם ותשתיות לאומיות, מפני נזקי שיטפונות 

וז ים המלח. בנוסף לכך, קיבלה הרשות סמכויות כרשות נחל ומתוקף סמכויות בתחומי אגן ניק

  , תרבות, מורשת ונוף.ופיתוח של ערכי טבע אלה היא אחראית גם על שמירה

  

  רשויות מוניציפאליות: 6השטח עליו אחראית הרשות מגיע לכשלושה מיליון דונם, ונכללות בו 

 עיריית ירושלים. . 1

 עיריית ערד.  . 2

 רית תמר. מועצה אזו . 3

 מועצה אזורית רמת נגב.  . 4

 מועצה אזורית ערבה תיכונה. . 5

  מועצה מקומית מצפה רמון. . 6

  

  תחומי פעילות הרשות : 

 שליטה, בקרה ופיקוח על כלל מערכות הניקוז באגן ההיקוות כולו.ניהול,  -

 ביצוע פעולות תחזוקת מערכת הניקוז האגן. -

 וניצולם.שיקום, חידוש, ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי נגר  -

 ביצור ייצוב אפיקי זרימה וגדות נחלים. -

 ייצוב צמחייה בנחלים. -

 איים.פעולות לשימור וטיוב קרקע ומניעת סחף משטחים חקל -

 ניקוז תת קרקעי בשטחים חקלאיים להורדת מפלס מי תהום ומליחות קרקע. -

 הסדרת תיעול וניקוז להגנה על יישובים, שטחים חקלאיים ותשתיות. -

 זיהום בנחלים. וטיפול בגורמיניטור, פיקוח  -

 שיקום והסדרת מקטעי נחלים ארציים/אזוריים. -

הנחלים ולאורכם, לרבות : הסדרת מתקני כניסה פיתוח אתרי נוף , טבע ותיירות באגני  -

 של נחלים, פיתוח ושיקום אתרי שהייה וחנייה, שיקום והסדרת דרכי תחזוקה ושירות.

 ע וסביבה בנחלים וסביבתם.חינוך ילדים, נוער ומבוגרים לערכי טב -

  

ד נחל שטח אגן הניקוז של רשות ניקוז ים המלח משתרע בין נחל צין במוצאו ליד מצפה רמון וע

  הקדרון שבמזרח ירושלים (להוציא שטחי יהודה ושומרון עליהם לא חל חוק הניקוז הישראלי). 

  

צין, אשלים, חימר,  בשטחי הרשות נמנים אגני ההיקוות של הנחלים הבאים : ערבה, אמציהו,

  חבר, ערוגות, ישי, דוד, דרגה, קדרון ועוד.זוהר, בוקק, פרסה, יעלים, רחף, צאלים, משמר, 
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 נתונים כספיים רשות ניקוז ים המלח 6.1.2

  

  מספר נתונים מהדוחות הכספיים של רשות ניקוז ים המלח בשנים האחרונות :

  

  באלפי שקלים חדשים –מקומית  מקביל לתקציב רגיל בדוחות הרשות –דוחות על הפעילות 

  

  2013  2014  2015  שנה/סעיף

  16,952   17,660   17,159   סה"כ הכנסות

        הוצאות :

  14,298   12,650   12,907   מפעולות ניקוז

  2,158   2,286   1,770   הוצאות הנהלה

  )178(  2,224   58   הוצאות (רווח) מימון ושונות

  816,27   17,160   14,735  סה"כ הוצאות

  674   500   2,424  עובר לקרן –עודף בשנת החשבון 

  

  

מקביל לתקציב בלתי רגיל פרויקטים שלא  –ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל 

  באלפי שקלים חדשים : –הסתיימו בדוחות הרשות המקומית

  

  2013  2014  2015  שנה/סעיף

  15,397   29,971   48,495   סה"כ הכנסות

  7,950   32,744   45,039   אותסה"כ הוצ

  7,447   ) 2,773(  3,456   בתקציב בלתי רגילעודף (גרעון) זמני 

  

  

על פי הנתונים לעיל נראה כי התקציב השוטף לא השתנה מהותית בין השנים המוצגות, בעוד שנושא 

  התקציבים הבלתי רגילים גדל משמעותית לאורך שנים אלה. 

  יותר משמעותית.יותר פרויקטים, ובתקציב גדול  המשמעות היא שהרשות מנהלת הרבה

הרחבה ראה בהמשך הדוח  –הול הפרויקטים מכאן, עולה הצורך במנגנון פיקוח ובקרה בנושא ני

  .2במטרת ביקורת מספר 

  

הדוחות הכספיים של רשות הניקוז בחתימת רואה חשבון אינם ערוכים בהתאם לכללי חשבונאות 

ממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות כספיים מקובלים, אלא על פי הנחיות ה

, בהתאמות 1998מיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקו

מסוימות. לביקורת לא הוצגו כל הנחיות או דינים המחייבים את הרשות להציג את הדוחות 

  הכספיים באופן זה. 
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קנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות הדוח הכספי השנתי הוסדרו בתנושא ניהול החשבונות והצגת 

  (להלן "התקנות"). 1961 –א (תקציבים והנהלת חשבונות) התשכ"

  

  תקציב

ממצא : בניגוד למוגדר בתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת  - 

נערך טופס התקציב, תקציב הרשות לא  – 2, סעיף  1961 –חשבונות) התשכ"א 

 בהתאם לתוספת הראשונה.

תגובת המבוקר : הרשות מנהלת את תקציבה בהתאם להגדרות בחוק ובפיקוח מליאת 

הרשות. יחד עם זאת, אנו מודעים לפער שבין התקנות המיושנות והנוהג הרווח. 

בתקופה זו נעשה מאמץ משותף למשרד החקלאות ורשויות הניקוז לקביעת מתווה 

  יו לעניין זה. יל לעדכון חוק הניקוז ותקנותחדש למבנה התקציב במקב

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

התגובה אף לא נתמכה באסמכתא כלשהי, בפועל תקציב הרשות אינו מנוהל כמוגדר 

בטופס התקציב כמוגדר בתקנות, גם הקביעה כאילו התקנות מיושנות אינה נכונה 

וחדשה יותר משיטת הדיווח בפועל). ראה גם מסקנות דיווח בתקנות עדיפה (שיטת ה

 2015דוח הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, מאפריל 

  המפורטות בהמשך פרק זה.

 

 

המלצה : יש לנהל את תקציב הרשות בהתאם למוגדר בתקנות הניקוז וההגנה מפני  - 

 .1961 –ת חשבונות") התשכ"א שיטפונות (תקציבים והנהל

  

  הנהלת חשבונות

ממצא : בניגוד לתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות)  - 

הנהלת החשבונות, הרשות אינה מנהלת את כלל  –, פרק שלישי  1961 –התשכ"א 

 הפנקסים שהוגדרו בפרק (לדוגמא : פנקס מטלטלין).

נושא, גם במקרה זה התקנות תוגבה לממצא הקודם בתגובת המבוקר : כפי שצוין ב

המיושנות אינן תואמות לעבודת הרשות. יחד עם זאת יש להדגיש כי הרשות מנהלת 

את מערכת הנהלת החשבונות באופן מסודר תחת מעקב ובקרה קפדניים של המערכת 

הפנימית ברשות (מנכ"ל, גזברית ומנהל חשבונות) ורואה חשבון מבקר בשני דוחות 

ם שהועלו בדוח, בכוונתנו לבחון את הנושא בשיתוף רואה שנתיים. לאור הנושאי

  משרד החקלאות.  –החשבון המבקר, ועדת הביקורת והרגולטור 

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

ותר מזו כאמור, שיטת הדיווח המחויבת על פי התקנות הינה חדשה, נכונה ועדיפה י

ל. ראה גם מסקנות דוח הוועדה הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הנהוגה בפוע

  המפורטות בהמשך פרק זה. 2015הכספי בשלטון המקומי, מאפריל 
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המלצה : יש לנהל את כלל הפנקסים הנדרשים בהנהלת החשבונות, בהתאם למוגדר  - 

 –בונות) התשכ"א בתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת חש

1961. 

  
  

  דוחות כספיים שנתיים

  

בהצהרת המנהלים עליה חתמו ראש הרשות וגזברית הרשות, בהקשר לדוחות הכספיים של שנת 

  להצהרה) : 10,  הם מצהירים כי (סעיף 2015

כל הנכסים של החברה נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים, וברשות החברה מסמכי בעלות נאותים 

  כסיה.לגבי כל נ

  

הביקורת מול רואה החשבון של הרשות בנושא אי הכללת נכסי הרשות בדוחות הכספיים נענה ברור 

  על ידי רואה החשבון באופן הבא :

, וזו בחירת ההנהלה בשלב זהנכסים אינם בהכרח רק פיסיים. הדוחות מוצגים כפי שהיו כל השנים 

  כלומר בהתאם לכללי החשבונאות ברשויות המקומיות.

  

הכספיים של רשות הניקוז בחתימת רואה חשבון אינם ערוכים בהתאם לכללי  מור, הדוחותאכ

חשבונאות מקובלים, אלא על פי הנחיות הממונה על החשבונות במשרד הפנים בדבר עריכת דוחות 

, 1998כספיים ברשויות מקומיות ותקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), תשמ"ח 

הוצגו כל הנחיות או דינים המחייבים את הרשות להציג את ת לא יקור. לבבהתאמות מסוימות

  הדוחות הכספיים באופן זה.

  

הערת המבוקר : בתקנות לא מוגדרים מלוא הנחיות הצגת הדוחות הכספיים השנתיים ולכן הרשות 

בחרה ליישם את התקנים הקרובים ביותר המוכרים ואלו הם הנחיות הממונה על החשבונות 

ריכת דוחות כספיים ברשויות מקומיות בהתאמות מסוימות. לבחירה ניתן ים בדבר עבמשרד הפנ

  לדוחות הכספיים. 2גילוי בחוות דעת רואה החשבון המבקר ובביאור 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: הערת המבוקר אינה נתמכת בשום אסמכתא ואינה 

המבוקר, ברגע שהתקנות  טען בהערתמקובלת על הביקורת, ובכל מקרה התקנות גוברות על כל הנ

הגדירו כי יש להציג בדוחות הכספיים מיטלטלין ופחת, לכל הפחות הייתה חובה להציג  48בסעיף 

מיטלטלין ופחת (גם אם מישהו יטען כי אין המשמעות הצגת דוחות בבסיס צבירה), דבר שלא 

  מתקיים בדוחות הכספיים של הרשות. 

  

שינוי החקיקה בתחום רשויות הניקוז בכלל וגם לאור  י גם לאורהביקורת רואה לנכון לציין כ

הממצאים לעיל בפרט, ראוי שמנהלי ורואי החשבון של הרשות ישקלו לפעול בהתאם לדוח הוועדה 

  .2015הציבורית לבחינת מערכת הדיווח הכספי בשלטון המקומי, מאפריל 
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  דוח הוועדה מפרט בין השאר את הנקודות הבאות :

דן בשיטת הדיווח הכספי בהתאם לסוג הישות המדווחת. התקן  34אות מספר תקן חשבונ . 1

קובע כי ישות תכין את דוחותיה הכספיים תוך שימוש בחשבונאות לפי בסיס צבירה. 

במקומות בהם הפרקטיקה המקובלת מאפשרת דיווח כספי על בסיס אחר, רשאית הישות 

נתן גילוי לגבי בסיס הדיווח כספיים יילערות את דוחותיה לפי בסיס כזה, ובלבד שבדוחות ה

 שיושם.

 חלק מהמלצות הועדה : . 2

גם כדי לזהות מבעוד מועד מגמות בניהול משק הכספים על  -שיפור הבקרה התקציבי   .א

 ידי הרשות המקומית.

לכלול בדוח הכספי מידע ונתונים כספיים על הרכוש הקבוע של  –דיווח על נכסים   .ב

 השנתי המבוקר. דוח הכספיהרשות המקומית, במסגרת ביאור ל

  שינוי שיטת הדיווח למצטבר.   .ג

  

ממצא : בניגוד לתקנות הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת  - 

דו"ח שנתי, הרשות אינה מציגה בדוח  – 48, סעיף  1961 –חשבונות") התשכ"א 

נטר הכספי השנתי את כלל היתרות שחובה לנהל על פי התקנות (לדוגמא : פחת, אינוו

 .וכו')

  

המלצה : יש לערוך את הדוח הכספי השנתי, בהתאם למוגדר בתקנות הניקוז וההגנה  - 

 .1961 –מפני שיטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות") התשכ"א 

  

ממצא : בניגוד לטופס הצהרת המנהלים, בו מאשרים ראש הרשות וגזברית הרשות  - 

ספיים, בפועל לא הוצגו כהכי כל הנכסים של החברה נכללו באופן נאות בדוחות 

 הנכסים בדוחות הכספיים של הרשות.

, נכסי 21עיקר תגובת המבוקר : הצהרת מנהלים היא מסמך מחייב  על פי תקן ביקורת 

החברה נכללו באופן נאות בדוחות הכספיים בהתאם לכללים שעל פיהם נערכו 

צגו אך לא וההדוחות. המיטלטלין אשר נרכשו בשנת הדוחות הכספיים אכן נרשמו ו

תחת סעיף נכסי החברה אלא כי אם במסגרת ההוצאות, ומכאן שכלל נכסי החברה 

הוצגו בדוחות הכספיים (והמיטלטלין אשר נרכשו בשנים קודמות נכללים במסגרת 

  עודפים).

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, גם 

בונאי של המבוקר בנושא המיטלטלין, התגובה שחאם מאן דהוא יקבל את ההסבר ה

לתקנות להציג פחת בדוח השנתי  48לא מתייחסת כלל לנושא הפחת (החיוב בסעיף 

 משמעותו כי יש לנהל כרטיס רכוש קבוע/פנקס מטלטלין).
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המלצה : מומלץ כי רואה החשבון יגדיר הצהרת מנהלים המותאמת לרשות, על מנת  - 

י. כמו כן מן הראוי כי מנהלי הרשות יקפידו לברר לעומק וקלמנוע טעויות כמתואר בלי

 מה בדיוק מאשרים לרואה החשבון בחתימתם על הצהרת המנהלים. 

  
  
  

  מבנה ארגוני רשות ניקוז ים המלח  6.1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ב לדעת הביקורת הכמות המצומצמת של כח האדם הן ברמת ההנהלה והן הרמת העובדים מחיי

נושאי ניגוד עניינים וגם הגברת הפיקוח והניטור של המליאה על תקציב גם הקפדה יתרה על 

  ופעולות הרשות.

דוגמאות לניגודי עניינים אפשריים, כאשר עובדים משותפים לרשות וגוף נוסף (התקיים עד 

עדת ביקורת שהוא גם לאחרונה כאשר מספר עובדים היו גם עובדי מועצה אזורית תמר), או חבר ו

  ים.חבר ועדת מכרז

  כמו כן ראה בהמשך הדוח דוגמאות לצורך בפיקוח וניטור הדוקים יותר מצד המליאה.

  

ממצא : מיעוט חברי ההנהלה ועובדי הרשות, יכול שיצור מצבים של ניגוד עניינים  - 

(לדוגמא חבר ועדת ביקורת שהוא גם חבר בועדת מכרזים, עקב מיעוט חברי הנהלה, 

 רשויות מקומיות משרדי ממשלה

 ועדת ביקורת

 ועדת מכרזים

  מליאת רשות ניקוז

 ים המלח

 יועץ משפטי

 מבקר פנים

 יושב ראש הרשות

 מנכ"ל הרשות

 מהנדס מנהלת משרד מתכנן סביבתי בריתגז

 מפקחת מנהלת חשבונות
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הרשות וגם עובדים במקום נוסף), מן הראוי כי  או נאמנות של עובדים שהם גם עובדי

הנושא ייבחן על ידי היועץ המשפטי של הרשות וכי חברי ההנהלה והעובדים יתנהלו 

 בהתאם לחוות הדעת.

בדבר הרכב  2015תגובת המבוקר : קיימת חוות דעת של היועץ המשפטי מסוף שנת 

שהם גם עובדי הרשות  אריך סיום הביקורת אין כבר עובדיםועדות הרשות, נכון לת

  וגם עובדי המועצה). 

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

חוות דעת מסודרת או נוהל כיצד יש לדווח על ניגוד עניינים, וכיצד יש למנוע אותו. 

אנו תב היועץ המשפטי בין השאר כי ... כמו כן בחוות הדעת בנושא הרכב הועדות כ

סבורים שמן הראוי שחבר בוועדת הביקורת לא יהיה חבר במקביל בוועדת המכרזים 

 ..., מצב שבפועל התקיים ברשות לאחר חוות הדעת. 

 

המלצה : מומלץ כי היועץ המשפטי יבחן את כלל הסיכונים בנושא ניגוד עניינים לאור  - 

חובה לדווח על  המועט, ויגדיר כיצד יש לפעול ומתימספר חברי ההנהלה והעובדים 

 חשש לניגוד עניינים.

  

  דוגמא רלוונטית מרשויות מקומיות : 

פורסמה חוות דעת הוועדה למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות  2007כבר בשנת 

(עודכנה ניגוד עניינים מוסדי בין תפקידים בתוך המועצה  –בנושא  2.1000המקומיות מספר 

  ת הדעת את הנושאים הבאים : ). בין השאר כללה חוו2013לאחרונה בשנת 

  

ן בתפקידו של חבר ועדת הביקורת מחייבים אותו לראות לנגד בית המשפט קבע, שהנאמנות והאמו

עיניו את האינטרס של הביקורת, ואותו בלבד. הוא אינו יכול לעשות כן כאשר הביקורת מתייחסת 

  ואין מבקר נעשה מבוקר. לפעולותיו הוא, 

  

  חבר ועדת הביקורת הנוגע בנושא שנדון בוועדה

בוועדה זו כאשר נדון נושא שטיפל בו במסגרת תפקיד אחר על חבר ועדת הביקורת לצאת מדיון 

אורי ברגמן נ' הוועדה לבניה למגורים ולתעשייה מחוז תל אביב  5734/98שלו, לפי פסק הדין בבג"ץ 

  ואח'.

חל גם על חבר ועדה המכהן בהנהלת גוף עירוני מבוקר, כאשר נדונה כי אותו הדין הוועדה סבורה 

  ף. בוועדה החלטה של אותו הגו

  

כאמור, רשות ניקוז ים המלח הינה גוף עירוני מבוקר, מכאן ההמלצה חלה גם על חברי ועדת 

  הביקורת של הרשות. 
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 סקרי סיכונים שנערכו בשנים האחרונות  6.1.4

  נוהל תקציב 

  : תקציב מגדיר בין השאר :  30.01רשות ניקוז ים המלח מספר  הלנו

  מטרת הנוהל – 1סעיף 

  יר תהליך בניית תוכניות עבודה ותהליך בניית תקציב ואישורו ברשות הניקוז.נוהל זה מיועד להגד

  שיטה – 4.1.1סעיף 

סת תוכנית תוכנית עבודה רב שנתית וסקר סיכונים עדכני של רשות הניקוז תהווה בסיס להכנ

  העבודה ותקציב לשנה רלוונטית.

  

  ביצוע סקר סיכונים

  סיכונים בשנים האחרונות :ברשות הניקוז נערכו שני סקרי 

 סיכונים אסטרטגיים, תפעוליים,מנהליים ומשפטיים. -סקר סיכונים כללי 2010בשנת  . 1

 סקר סיכונים מפורט לפעילות רשות הניקוז. 2015בשנת  . 2

  

  

   כללי : –סקר סיכונים 

 כל ארגון חשוף לגורמי אי ודאות רבים בסביבת הפעילות שלו.  .א

 לכל ארגון קיימות מטרות להשיג.  .ב

 סיכון הוא כל דבר היכול לגרום לפגיעה בהשגת מטרות הארגון.  .ג

 קיימים סיכונים שונים בניהם סיכונים אסטרטגיים, תפעוליים, פיננסיים, תדמיתיים וכו'.  .ד

 חומרת הסיכונים השונים.סקר סיכונים נועד לזהות ולדרג את   .ה

  

  סיכון שיורי

  יתרת הסיכון = סיכון שיורי: כל סיכון נמדד בשקלול שלושה מדדים, תוצאת השקלול היא

 היקף הנזק בהתרחשותו.  .א

 ההסתברות להתרחשותו.  .ב

 הפעולות שנקט הארגון להקטנת/ביטול הסיכון.  .ג

  

  תיאבון לסיכון

  ת עליה בכל נושא = תיאבון לסיכון.הנהלת הארגון צרכה להגדיר את רמת הסיכון המקובל

  

  ניהול סיכונים ותוכניות עבודה

השיורי (יתרת הסיכון המשוקללת בפועל), גבוהה מהתיאבון לסיכון, על הארגון בכל מקרה שהסיכון 

  להשקיע משאבים על מנת להקטין את הסיכון השיורי.
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שא הסיכונים, ולהקדיש את בבניית התקציב ותוכניות העבודה של הארגון יש לקחת בחשבון את נו

י, בסיכונים בהם ההפרש הוא הסיכון לסיכון השיור המשאבים קודם כל לשם התאמה בין תיאבון

 הגבוה ביותר.

בהתאם לסקר הסיכונים יש לקיים הליך מתמשך הבודק את אופן טיפול הארגון בהקטנת 

ך זה קוראים ניהול הסיכונים, ולזהות סיכונים חדשים וכאלה שהפכו בלתי רלוונטיים. להלי

 רגון.ו ישתנו תוכניות העבודה והקצאת המשאבים של האאליבהתאם  , סיכונים

  

  

  :  2010טבלה מסכמת סקר הסיכונים שבוצע בשנת 

להלן הסיכונים שדורגו ברמת הסיכון הגבוהה ביותר כולל המלצות לנקיטת פעולה להקטנת דרגת 

  הסיכון : 

בקרות   תיאור הסיכון  מספר

  קיימות

  לצות לפעולהמה

מעקב אחר תוצאות השיטפון   1

  .2010בחורף 

רשימת האירועים, עריכת  -מניעה  חלקית

ניתוח האירועים וגיבוש תוכנית 

  פעולה למניעת הישנותם.

סטנדרטים אתיים בלתי   2

  מספקים

יש לקבוע נהלים, שיכללו  –מניעה   אין

  שיתוף עובדים אחרים ובקרה.

פך אתר מגורי עובדים זרים בש  3

  נחל אמציהו

נשלחו מכתבים בהעדר  –העברה   אין

תגובה, להעביר לדרגים גבוהים 

  יותר.

הכנת תוכנת אב רב  –מניעה והעברה   אין  הצפות  4

  שנתית לניקוז.

קביעת ויישום קריטריונים  -מניעה  אין  חוות בודדים  5

  להגנה מפני שיטפונות.

ת הקמת ועת היגוי למציא –מניעה   חלקית  נחל קדרון  6

  פתרונות.

להגיע להסדר עם צה"ל  –העברה   חלקית  מוקשים  7

  לפתרון הבעיה.

  מניעה   אין  בעיית בתי מלון  8

להתקשר עם ספקים  –פעולה   אין  העדר התראה על שיטפון צפוי  9

  המספקים פתרונות.

לקבוע כללים בשיתוף  –פעולה   אין  התראות למטיילים  10

  רשות שמורות הטבע.
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   2015משנת סיכונים  סיכום סקר

 מהווה חלק בלתי נפרד מהסקר הנוכחי. 2010סקר הסיכונים משנת  . 1

הסקר כלל מיפוי כלל האתרים בתחום רשות הניקוז, יישובים, תשתיות, חקלאות, שמורות  . 2

 סה"כ). 55אחרים (טבע, מפעלים, אתרי אירועים, מבנים, אתרים 

 סכנת חיים וסכנה לרכוש. לכל כל אתר נבחנה רמת הסיכון מאירוע של שיטפון, . 3

 רשימת האתרים בהם נמצאה רמת הסיכון הגבוהה ביותר : . 4

 אתר אירועים/חניון לילה מצדה.  .א

 אתר אירועים נחל זוהר.  .ב

 אתר אירועים מכלאות הגמלים.  .ג

 יישוב עין תמר.  .ד

 המבואה לשמורת עין גדי.  .ה

 אתר אירועים נחל חימר.  .ו

 מתחם מגורים נחל אמיציהו.  .ז

 מתחם מגורים נחל צין.  .ח

 מצדה/בר יהודה.-מנחת  .ט

הסקר לא כלל את סקרי הסיכונים של גופים מסחריים/ממשלתיים, מאחר ולא שיתפו  . 5

פעולה עם הסוקרים (מלונות ים המלח, מע"צ, רכבת ישראל, ואחרים להם נקודות השקה 

 ז).או חפיפה עם רשות הניקו

לה, במיוחד הסוקרים ממליצים לרשות הניקוז לעשות כל מאמץ לקבלת המידע מגופים א . 6

  במקרים בהם קיים חשש לסיכונים גבוהים.

  

  

דיווח מנכ"ל הרשות כי : העבודה על סקר הסיכונים הגיעה  2/2015בישיבת מליאת הרשות מספר 

ו כמתווה לעבודת רשויות לסיומה. מדובר על מסמך פורץ דרך ובכוונת משרד החקלאות לאמצ

  עבודה רב שנתית לעבודת הרשות. הניקוז בארץ. סקר זה יהווה בהמשך הדרך תוכנית 
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 ניהול סיכונים שוטף ותוכניות עבודה 6.1.5

  

  כאמור, הצפי  מהרשות :

 לבנות את תקציב הרשות ותוכניות העבודה גם בהתאם לתוצאות סקר הסיכונים. . 1

 שוטף.לנהל את הסיכונים באופן  . 2

  

כי, מליאת הרשות בפועל, מבדיקת הפרוטוקולים של מליאת הרשות והמסמכים שצורפו להם עולה 

ונים, חברי מליאת הרשות מקבלים מאשרת את תקציב הרשות מבלי לקיים דיון על ניהול הסיכ

תמונה חלקית בלבד לגבי כלל הסיכונים הקיימים, ולא ניתנים להם הכלים לבחון את הנושא 

  .בכללותו

אך לא ניתנה  ניתן פרוט של רמת הסיכון לפרויקטים שהוצגו בו, 2016כך לדוגמא בהצעת תקציב 

  ה ולא אחרות.התמונה כוללת של כלל הסיכונים, או הסבר מדוע נבחרו פעולות אל

בפועל נושא ניהול הסיכונים לא מנוהל באופן שוטף לא על ידי הנהלת הרשות ולא על ידי המליאה 

דיווח ההנהלה לכל נושא שעלה בדוח סקר הסיכונים בוצעו מספר רב של שלבי  (למרות שעל פי

  , אשר לא לכולם יש תיעוד). טיפול

הבעיה היא שהתקציב עלול להיות מופנה לטיפול בסיכונים שאינם רלוונטיים, בעוד שסיכונים 

  חדשים מהותיים לא מתוקצבים כלל. 

ות לישיבת מליאה בנושא תקציב שנתי, אשר יעודכנו מן הראוי כי יוכן דוח סיכונים כולל, לכל הפח

יבתו, רק כך תקבל המליאה את התמונה הכוללת של הסיכונים בו רמות הסיכון נכון ליום כת

ת, ובהתאם לכך ניתן לוודא כי הטיפול במוקדי הסיכון מתוקצב כראוי ועל הקיימים בפעילות הרשו

  דעת המליאה ומדיניותה. 

  

מתקיים ניהול סיכונים שוטף ברשות. רמות הסיכון לא מתעדכנות לאור ממצא : לא  - 

הרשות על מנת להקטינו. לא מזוהים סיכונים חדשים לאור  הפעילות שבוצעה על ידי

שנתיים שלוש יכול להיות לפחות בחלקו לא המתרחש במציאות (סקר סיכונים בן 

 רלוונטי).

רשות במסגרת הצגת תוכנית תגובת המבוקר : נושא הסיכונים מוצג למליאת ה

לפי רמת  העבודה השנתית. בנוסף, תקציבים המובאים לאישור המליאה מדורגים

  הסיכון שהם מייצגים בסקר הסיכונים.

יחד עם זאת, אכן נדרש לנהל את מערך הסיכונים באופן דינמי כך שישקף את השינויים 

  בשטח ובמערכות איתן הרשות עובדת.

צעות אירוע זיהום נחל אשלים שאירע בסוף חודש יוני אבקש לחדד את הנושא באמ

  עקב קריסת בריכה תעשייתית במישור רותם.. באירוע זה נוצר שיטפון וזיהום 2017

עקב אירוע ייחודי זה הוחל בעדכון סקר הסיכונים של רשות הניקוז. בסקר בו יבחנו 

  סיכונים דומים הקיימים באזורי תעשייה אחרים בתחום הרשות.
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מליאת הרשות מדווחת על אירוע זה ומשמעותו לפעילות הרשות. במקביל, לעת אישור 

, תקבל מליאת הרשות עדכון סטטוס על עבודת 2017ש אוקטובר בחוד 2018תקציב 

  הרשות בראי סקר הסיכונים הקיים. 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. 

  

ם ניהול סיכונים שוטף, זאת לאחר הגדרת נוהל מסודר לגבי המלצה : מומלץ לקיי - 

רשות להקטנת הסיכון, ובהתאם לשנות את באחריות ובסמכות מי להגדיר פעולות נד

 רשות להקטינו. רמת הסיכון, לאחר בחינת הפעולות שבוצעו בפועל על ידי ה

  

ספית בנושא נחל הוצגו בפני חברי המליאה תוצאות הפעילות הכ 2016בישיבת המליאה בשנת 

כסיכון  ורוגדשה זה אחד מהסיכוניםכאשר בפועל ₪, מיליון  20 –הקדרון. הוצאות אלה הגיעו לכ 

  .2010גבוה במיוחד בסקר  הסיכונים משנת 

ההצגה של הנתונים בוצעה על פי בקשה מיוחדת של יו"ר הרשות, כאשר בקיום ניהול סיכונים 

כוללת של נושא הסיכונים, אמורים חברי המליאה שוטף, והתנהלות של שקיפות מלאה והצגה 

  לקבל את נתונים אלה לגבי כלל הסיכונים הגבוהים.

  הסיכון לא הוקטן. ₪, מיליון  20-במקרה הספציפי הזה לאחר כשש שנים והוצאת כ

  

ככל שתשכיל הרשות לדווח לחברי המליאה על כלל הסיכונים במתכנות שדווחה לגבי הסיכון של 

להתקיים ניטור ופיקוח ראוי על ניהול הסיכונים ויינתנו הכלים לחברי המליאה  הקדרון, יוכל

  עילות בנושא (דבר שלא קורה בכלל ובמקרה של הסיכון לש הקדרון בפרט).לקבוע מדיניות לפ

 

ממצא : בפועל לא הוצגה בפני המליאה תמונה כוללת של רמות הסיכונים בישיבת  - 

ים מלאים לחברי המליאה לשם הגדרת מדיניות נתונ סופקולא  מכאןאישור התקציב, 

 ון הבודד.בנושא טיפול בסיכונים, הן ברמת הכלל והן ברמת הסיכ

  

המלצה : מומלץ להציג בפני חברי המליאה תמונה כוללת של מצב הסיכונים ברשות,  - 

לכל הפחות פעם בשנה בישיבת התקציב, זאת על מנת לאפשר לחברי המליאה 

 הטיפול בסיכונים ותקצוב הנושא.להתוות מדיניות בנושא 

  

כונים בישיבת ממצא : בפועל לא הוצגה בפני המליאה תמונה כוללת של רמות הסי - 

רו לחברי המליאה לוודא כי התקציב מופנה לצמצום שאישור התקציב, בכך לא אפ

הסיכונים הגבוהים והמהותיים ביותר. וכן לא ניתן דיווח על הפעולות שבוצעו 

 הסיכונים בהתאם לתוכנית העבודה של  השנה הקודמת.להקטנת 

  

של מצב הסיכונים ברשות, המלצה : מומלץ להציג בפני חברי המליאה תמונה כוללת  - 

התקציב, זאת על מנת לספק לחברי המליאה נתונים לכל הפחות פעם בשנה בישיבת 

 שיאפשרו להם לוודא כי התקציב מופנה לצמצום הסיכונים הגבוהים ביותר. 
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ממצא : בניגוד להצהרת מנכ"ל הרשות, לא בוצעו תוכניות עבודה רב שנתיות על בסיס  - 

 סקרי הסיכונים. 

  

מומלץ לבנות תכוניות עבודה רב שנתיות בנושא הסיכונים (יש לעדכנן לפי ה : המלצ - 

 ניהול הסיכונים השוטף), בהתאם למדיניות המוצהרת של מנכ"ל הרשות.

  

 

על ידי הרשות לשם טיפול בחלק מהסיכונים שעלו בסקר הסיכונים להלן פרוט הפעולות שבוצעו 

ת על פי דיווח הרשות (היקף הביקורת לא כלל את ), זא6.1.4(ראה טבלה מעלה סעיף  2011לשנת 

  בחינת הפעולות שדווחו ומוצגות מטה): 

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

מעקב אחר תוצאות השיטפון   1

  .2010בחורף 

מניחים כי בוצעו פעולות רבות, אך אין נתונים 

י הרשות, הביקורת הופנתה מסודרים בנושא ביד

  לברר את הנושא מול המנכ"ל הקודם.

  

  

כאמור, הרשות לא השכילה לקיים ניהול סיכונים שוטף, במקרה זה למרות מהותיות הסיכון, אין 

ים מסודרים לגבי הפעולות שנעשו להקטנת הסיכון. מכאן, ככל שיקרה כשל דומה בידי הרשות נתונ

ולים להיות חשופים לתביעה בנושא, מאחר ויהיה קשה להסביר בעתיד, הרשות וחברי המליאה על

  צוע הפרויקטים, ומדוע לא הושקעו משאבים ראויים להקטנת הסיכון.שכיצד נקבעה מדיניות בי

  

היה אירוע מהותי ומכונן לגבי כלל רשויות  2010משנת  השיטפוןשממצא : למרות  - 

נושא, הרשות לא השכילה הניקוז בארץ, ולמרות שהוצאו מספר דוחות מקצועיים ב

לספק נתונים מסודרים לביקורת לגבי הפעולות שבוצעו, הרשות מניחה כי בוצעו 

 בנושא.רבות עקב המסקנות מהאירוע, אך אין בידי הרשות נתונים מסודרים  פעולות

נערכה פניה מסודרת  2010תגובת המבוקר : לאור התוצאות ההרסניות של שיטפונות 

ה את הנזקים כתוצאה מאירועי הגשם החריגים. כתוצאה למשרד החקלאות שמיפת

עות אלו. ההתחייבויות מכך התקבלה תמיכה ממשרד החקלאות הממוקדת להשפ

  מומשו במלואן לתיקון הנזקים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא או את 

 רלוונטיות ההמלצה בנושא ניהול סיכונים. 

 

וד מסודר לגבי הפעולות הננקטות להקטנת הסיכונים לקיים תיע המלצה : יש - 

המהותיים, אחרת במקרה של כשלים תתקשה הרשות להסביר את מדיניותה וסדרי 
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קבוע בתקציב, ועלולה להיות חשופה לתביעה בנושא. כולל העדיפויות שבחרה ל

  תביעה של אחריות אישית של חברי המליאה. 

  

, בין השאר 2009/2010יטפונות חורף עסק בנושא נזקי ש 2012שנת דוח מבקר הפנים של הרשות מ

  העיר מבקר הפנים כי :

ולמזעור הצפות כתוצאה תפקידה העיקרי של רשות הניקוז הוא לפעול למזעור נזקי שיטפונות,  . 1

 מכושר הולכה נמוך של נחלים. הכלים העיקריים העומדים בפני הרשות הם :

 ת תוכנית אב רב שנתית.סקר סיכונים הנדסי, ממנו נגזר   .א

 לימוד וניתוח אירועים כגון שיטפונות חורף.  .ב

סיכונים ובניית ), הרשות טרם התחילה בביצוע סקר 2012נכון למועד סיום הביקורת (ינואר  . 2

 תוכנית אב רב שנתית.

לא נלמדו כל האירועים ובעיקר לא נלמדו אירועי ההצפות שחסמו דרכים, גרמו נזקים לכלי  . 3

 רטי ושיבשו את חיי התושבים.רכב ולרכוש פ

על פי אומדן נזקי השיטפונות שבשטחים באחריות רשות ניזוק ים המלח עמדו על שישה מיליון  . 4

 שקלים.

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

קיף את כלל הוכן סט נהלים המ 2010-2011בשנים   סטנדרטים אתיים בלתי מספקים  2

דוחות הביקורת משנת פעילות הרשות. בהתאם ל

הוחלט לבצע עדכון כולל של מערך הנהלים  2016

  .2017של הרשות. הביצוע בשנת 

  

מכאן, בדומה לאי עדכון סקר הסיכונים באופן שוטף, גם במקרה של הנהלים נמצא כי אלה אינם 

(ראה הרחבה בנושא במטרת שנים מכתיבתם  6מעודכנים/מתאימים לעבודת הרשות לאחר 

  בקרה על פרויקטים). – 2ביקורת מספר 

  

רלוונטי  אינו 2010-2011ממצא : סט הנהלים המקיף את כלל הפעילות שנכתב בשנת  - 

לפחות בחלקו לפעילות הרשות כיום, מכאן עלה הצורך לעדכונם גם בהתאם לדוחות 

 הביקורת של מבקר הפנים של הרשות.

 

ונטי לפעילות הרשות. עבודה ערך נהלים מעודכן ורלוהמלצה : מומלץ לקיים מ -

בהתאם לנהלים מבטיחה מערך ראוי של פיקוח, ניטור ומניעת כשלים.  תרבות 

  של עבודה בניגוד לנהלים היא פסולה ובעייתית.ארגונית 
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פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

ם זרים בשפך רי עובדימתחם מגו  3

  נחל אמציהו.

הסתיים ביצוע שלב א' של  2016באוקטובר 

התוכנית הכוללת את פינוי מתחם העובדים 

  הזרים.

  

שנים נאלצה  5במקרה זה לא נענו התרעות הרשות על ידי הרשות בה נמצא המתחם, כך שלאחר 

פה לאתר מגורי העובדים הרשות להכין תוכנית על פי חוק הניקוז שמטרתה להסדיר את סכנת ההצ

  הזרים ולישוב הסמוך. 

  

ממצא : נמצא כי על מנת להסדיר סיכון מהותי, בקיום מתחם מגורי עובדים זרים  - 

בשפך נחל, נאלצה הרשות להיכנס לנעלי הרשות המקומית, אשר התעלמה מהתרעות 

הרשות לפעול לפינוי האתר. המליאה לא קבעה כללים לטיפול ברשות מקומית 

 הוא חבר מליאת הרשות אשר מתעלמת מהתרעות הרשות.  שנציגה

 

, לא המלצה : מומלץ לקבוע כללים ברורים לגבי טיפול במקרים בהם רשות מקומית - 

מבצעת פעולות בהתאם לדרישות הרשות, כמו גם התחשבנות כספית ככל שהרשות 

נאלצת לפעול במקום הרשות המקומית ולהוציא כספים ומשאבים לטיפול בבעיה. 

מו כן, מומלץ כי היועץ המשפטי של הרשות יקבע כללים בנושא ניגוד עניינים כ

  רשות הניקוז לפעול. במקרים אלה, וכיצד על נציג הרשות המקומית במליאת

  

  

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

הולכה סיכון ההצפות הוא בהקשר של "כושר   הצפות  4

ל סתימות מפסולת נמוך של ערומי הנחלים... בש

או צמחיה". לרשות אין סמכויות אכיפה, נושא 

מטופל באופן קבוע על ידי ניקוי ערוצי הנחלים 

הרשות. חשוב לציין כי היכולת לנהל את הנושא 

  בשטח אחריות הרשות הינו כמעט בלתי אפשרי.
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 הסיכונים, לאור המשאבים המוגבלים על הרשותתשובת הרשות ממחישה את חשיבות נושא ניהול 

מליאת הרשות לבנות תוכנית מבוססת סיכונים בכלל ובנושא טיפול בהצפות בפרט. באחריות 

  בכל נושא, רק כך ניתן לנהל את הנושא באופן מוסדר.   הלהגדיר את רמת הסיכון שניתן לא לטפל ב

  

  

  

רשות (ללא פעולות שבוצעו על פי הצהרת ה  תיאור הסיכון  מספר

  רת)בדיקת אימות הביקו

המדינה אישרה הקמת חוות חקלאיות בתוך   חוות בודדים  5

נדרשת להתמודד עם סכנות אפיקי נחלים. הרשות 

ההצפה והנזקים המתרחשים מדי פעם. זו 

התמודדות רציפה שאין לה פתרון חד משמעי. 

הרשות נדרשת להשקיע בכל שנה משאבים 

יום הגנות, כמו כן, להתמודדות עם הנזקים או ק

הרשות מממנת מחקר שמטרתו לייעל את העבודה 

וצמצום הוצאות כספיות על ידי תכנון נכון של 

  הפעילות החקלאית בנחל.

  

עסק בנושא חוות הבודדים, נכתב בין השאר ש 11/11/2013בדוח מבקר הפנים של הרשות מתאריך 

  כי :

 שנים. 3ו ברובן גם לאחר למרות הגדרת המלצות אופרטיביות בנושא, לא בוצע . 1

יקוז לא קיים מידע מספק לגבי החוות הקיימות ואלה העתידות לקום על מנת להכין תוכניות נ . 2

 וניתוח אלטרנטיבות להגנה מפני שיטפונות.

לדעת הביקורת, המצב הנוכחי אינו מטיב עם הרשות, שכן, מצד אחד היא קיבלה ייעוץ והיא  . 3

  לנקוט, ומצד שני, אינה מקצה משאבים בהתאם. מודעת לאחריותה ולצעדים בהם עליה

  

  

ממצא : סיכון מהותי בנושא חוות בודדים, עדיין לא טופל באופן חד משמעי, למרות  - 

 שעברו שבע שנים מהוצאת המלצות אופרטיביות להקטנת הסיכון. 

 

המלצה : מומלץ לבחון את נושא חוות הבודדים על מנת להבין האם ובאיזה רמה,  - 

ניתן להמשיך  ת הרשות להקטנת הסיכון, והאם המליאה מעריכה כיהביאו פעולו

 לפעול ברמת הסיכון הקיימת או שנדרשת הקצאת משאבים נוספת להקטנת הסיכון. 
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פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

זה אחד הנושאים המורכבים בהם מטפלת   נחל קדרון  6

 2015ת. בהתאם לסקר הסיכונים משנת הרשו

שהגדיר שני סיכונים בהקשר זה, הוכנה תוכנית 

על פי חוק הניקוז. התוכנית קיבלה תוקף בחודש 

  .2016יוני 

  

  הוגדר בין השאר כי :  2010בסקר הסיכונים משנת 

סיכון   תיאור הסיכון  מספר

  משוקלל

  המלצות לפעולה

ית אב הכנת תוכנ –מניעה והעברה   5  הצפות  9

  ת לניקוז.שנתי

  קבלה.  1  מים מזוהמים בנחלים  13

קביעת נוהל טיפול הכולל  –מניעה   2  הזרמת מי ביוב לנחלים  14

מכתב התרעה, דיווח למשרד להגנת 

  הסביבה אם לא טופל.

הקמת ועת היגוי למציאת  –מניעה   5  נחל קדרון  18

  פתרונות.

  

  הקשורים לאתר זה : זוהו שני סיכונים  2015בסקר הסיכונים משנת 

 בגלל בנית גדר ההפרדה שלא לקחו בחשבון ספיקות מים גבוהות.–סיכון הצפה  . 1

 סיכון במיקום המט"ש האידאלי. . 2

 

על ₪ הוציאה הרשות מעל עשרים מליון  2016כאמור, בהתאם לדיווח למליאת הרשות עד שנת 

ה. מומלץ לבחון בשנית את הסדרת נושא נחל הקדרון, כאשר רמת הסיכון לא קטנה בגין פעולות אל

  רמת הסיכון בנושא הקדרון ולשקול המשך הקצאת משאבים, בהתאם לשאר הסיכונים. 

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   הסיכוןתיאור   מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

נושא המיקוש הוא באחריות הצבא. הצבא טוען   מוקשים  7

  כי לא נדרש כל נוהל בנושא. 

ז פעלה בעבר ופועלת היום לזיכוי הניקורשות 

שטחים פוטנציאלים ממוקשים ומקדמת פרויקט 

להכשרה וזיכוי שטחי חקלאות ממוקשים 
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בשיתוף עם הרשות לפינוי מוקשים במשרד 

  הביטחון.

  

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  בדיקת אימות הביקורת)

קטים עתידיים אמורים לפתור את פרוישני   מלוןבעיית בתי   8

הבעיה באופן סופי. האחד הושלם לאחרונה על ידי 

החברה להגנת ים המלח. והשני בשלבי תכנון על 

ידי הרשות החברה להגנת ים המלח ונתיבי 

  ישראל.

  

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  הביקורת)בדיקת אימות 

הותקן מכ"ם גשם, וכן החל מחקר בשיתוף   צפוי על שיטפון העדר התראה  9

אוניברסיטאות בן גוריון והעברית למודל חיזוי 

  אירועי שיטפון.

הכלי המרכזי הוא מערכת השירות ההידרולוגי 

  ברשות המים.

  

  

פעולות שבוצעו על פי הצהרת הרשות (ללא   תיאור הסיכון  מספר

  אימות הביקורת)בדיקת 

בנושא זה חוסר בהירות לגבי אחריות הרשות.   ליםהתרעה למטיי  10

מרבית השטחים הפתוחים בתחום הרשות הם 

שמורות טבע וגנים לאומיים. אי לכך נושא מתן 

התרעות מטיילים נמצא כמעט במלואו בטיפול 

רשות הטבע והגנים. הרשות מפרסמת בדף 

נהגות בעת הפייסבוק שלה התרעה כללית על הת

  טיולים בנחלים. 

  

  

יכום , מתגובת הרשות לגבי אופן הטיפול בסיכונים המהותיים שזוהו בסקר הסיכונים של שנת סל

, עולה כי חסר ניהול סיכונים שוטף אשר בהתאם אליו נבנות תוכניות עבודה ותקציב הרשות, 2010
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שנים, לגבי חלק אחר לפי הנהלת הרשות הנוכחית  7בהתאם לכך חלק מהסיכונים לא טופלו לאחר 

ספק לגבי האחריות של הרשות לטיפול בהם, ולגבי הסיכונים שטופלו חסרה הערכה מסודרת  םקיי

  לגבי רמת הסיכון שנשארה והאם או כיצד יש לטפל בו בהמשך.

  

לדעת הביקורת מליאת הרשות צרכה להשתמש בסקר הסיכונים והערכות סיכונים מעודכנות, על 

ל בהם בפרט תוך הקצאת משאבים מתאימים ופמנת לקבוע מדיניות הרשות בכלל ואת אופן הטי

  לסיכונים המהותיים ביותר. 

  

כמו כן מומלץ כי המליאה תקבל  תמונה מלאה וברורה על העמידה ביעדים ובאבני הדרך בטיפול 

  בסיכונים המהותיים, ולא תשאיר את ההחלטות בידי ההנהלה בלבד.
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  – 2מטרת ביקורת מספר   6.2

 .קטיםפרויבחינת מערך הבקרה על 

  

  

 כללי  6.2.1

  

נושא ניהול ובקרה על פרויקטים כמו נושא ניהול הסיכונים התפתח בשנים האחרונות ומהווה תחום 

  לימודים בפני עצמו. 

  

 לעיל, בהשוואת הדוחות הכספיים של הרשות בשנים האחרונות עולה כי 6.1.2כמתואר בסעיף 

בלתי רגילים נושא התקציבים ההמוצגות, בעוד שהתקציב השוטף לא השתנה מהותית בין השנים 

  גדל משמעותית לאורך שנים אלה.

  

מקביל לתקציב בלתי רגיל פרויקטים שלא  –ריכוז התקבולים והתשלומים של התקציב הבלתי רגיל 

  באלפי שקלים חדשים : –הסתיימו בדוחות הרשות המקומית

  

  2013  2014  2015  שנה/סעיף

  15,397   29,971   48,495   סה"כ הכנסות

  7,950   32,744   45,039   הוצאות "כסה

  7,447   ) 2,773(  3,456   עודף (גרעון) זמני בתקציב בלתי רגיל

  

  

  המשמעות היא שהרשות מנהלת הרבה יותר פרויקטים, ובתקציב גדול יותר משמעותית.

הפרויקטים, על אחת כמה וכמה כאשר לא מכאן, עולה הצורך במנגנון פיקוח ובקרה בנושא ניהול 

ים כפי שיש ברשויות המקומיות והן לאור כח ים מנגנונים ונהלים מסודרים לניהול התב"רמצוי

  לעיל). 6.1.3האדם המצומצם ברשות (ראה סעיף 

  

  , של הרשות עוסק בנושא פיקוח ובקרה של פרויקטים.2010משנת  40.01נוהל 

  הפנים של הרשות, הנוהל אינו מתקיים.בפועל כפי העולה מדוחות מבקר 

  

כפי העולה מדוחות מבקר הפנים של הרשות, הרשות לא מקיימת את הוראות  א :ממצ - 

 . 2010נוהל בקרת הפרויקטים ונוהל מכרזים והתקשרויות, כפי שהגדירה עוד בשנת 

תגובת המבוקר : הרשות מקיימת מעקב ובקרה רצוף והדוק אחר פרויקטים 

הל בקרת הפרויקטים דה. יחד עם זאת, הרשות אינה מקיימת את נוהמבוצעים על י

יו התייחסה הביקורת מתייחס לבקרת הפרויקט על ידי הקיים, היות והנוהל אל

  מערכת ניהול ממוחשבת אשר אינה רלוונטית לפעולת הרשות מזה כשלוש שנים.   
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ו את התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא א

 סדיר את פעולות הרשות.  רלוונטיות ההמלצה. מטרת נוהל היא לה

 

המלצה : מומלץ להסדיר את פעילות הרשות בהתאם לנוהל או לחלופין לשנות את  - 

 הנוהל.

  

לא קובע את ממשק הפעילות  2010ממצא : נוהל בקרת הפרויקטים של הרשות משנת  - 

 עם הרשות המקומית בה מבוצע הפרויקט.

 

ממשק מול הרשות המלצה : מומלץ להרחיב את הנוהל על מנת שיגדיר את ה - 

ות בשלב התכנון ובמסירת הפרויקט לרשות המקומית בה מבוצע הפרויקט, לכל הפח

 המקומית.

  

ממצא : נוהל בקרת הפרויקטים לא קובע כללי דיווח למליאת הרשות במקרה של  - 

שויות מקומיות לדוגמא נדרשת חריגה מהותית בעלות או בזמני ביצוע הפרויקט (בר

מהעלות המקורית  50%-25%פרויקט בטווחים של החלטת מועצה על הגדלת 

 לו).שאושרה 

י תקציבי עובר לאישור מליאת הרשות. במסגרת עדכון ותגובת המבוקר : כל שינ

התקציב מתואר התקציב שאושר עד כה והוגדר כמסגרת הפרויקט והתקציב הנדרש 

  כן מוצג הסבר לסיבה בגינה נדרש עדכון התקציב.  לאישור המליאה. כמו

חסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא או את ייהת

רלוונטיות ההמלצה, אין לנושא כל התייחסות בנוהל, מומלץ לקבוע כללים לגבי אופן 

ת ומועד הדיווח (לא רק דיווח בדיעבד), על מנת לתת למליאה כלים לקבלת החלטו

 בזמן אמת. 

 

מקרה של חריגות מהותיות ביאת הרשות המלצה : מומלץ לקבוע הליך דיווח למל - 

 בפרויקט, על מנת לתת את האפשרות למליאה לקבוע מדיניות לגבי המשך הפרויקט.

  

לנוהל מגדיר : הקמת המערכת הניהולית לניהול הפרויקטים, פיקוח ובקרה תוך כדי  4.1סעיף 

  ביצוע, תבוצע בסיוע תוכנה ייעודית לכך. 

  

ש הפרויקט אשר לא סיפק את עבור הקמת תוכנה כאמור, ננט₪  150,000 -בפועל לאחר הוצאת כ

  ת תוכנת אקסל. התוצרים שהוגדרו על ידי הרשות, כיום מנוהל הנושא באמצעו

  

ממצא : פרויקט בניית והטמעת תוכנה לניהול פיקוח ובקרה על פרויקטים, ננטש  - 

הנדרש ומאות שעות עבודה, מאחר  ותוכנה לא סיפקה את ₪  150,000לאחר הוצאת 
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על ידי הרשות. אף אחד לא נדרש לתת את הדין על כך ולא נערכה בדיקה והסקת 

 ליאת הרשות.מסקנות לגבי העתיד, גם לא ברמת מ

תגובת המבוקר : לאור תקלות ובאגים בתוכנה הייעודית לניהול פרויקטים שנבנתה 

כלי , ₪ 2,000 -לרשות הוחלט לזנוח את השימוש בה ולרכוש מוצר מדף בעלות של כ

 מצוין המשמש את הרשות באופן שוטף.

 

יקטים המלצה : מומלץ לקיים בדיקה עד כמה התוכנה הקיימת לניהול ובקרה על פרו - 

עונה על צרכי הרשות שהוגדרו במקור כדרישות לפיתוח תוכנת הניהול, שבסופו של 

  דבר לא הוטמעה ברשות. 

  

  

מיות המנהלות אותה, ההצגה במליאה לסיכום , כל פעילות הרשות היא בתחומי הרשויות המקו

אין ניהול הנתונים הרלוונטיים לבקרה על הפרויקטים, או לסדרי עדיפויות  אינה מביאה את כל

  מדיניות של המליאה.

  

  

  ערד -פרויקט שיקום ופיתוח נחל טביה  6.2.2

  

  הוא כולל : 2/2014הפרויקט בן שלושה שלבים, בהתאם למצגת דיווח למליאת הרשות 

 ה (תחנת סניקה, קווי ביוב, תאי ביוב).וח נחל טבישיקום ופית . 1

 לימנים להסדרת ניקוז. . 2

 בניית קיר ניקיון. . 3

 נטיעות עצים. . 4

 ספסלי ישיבה. . 5

 אמפיתיאטרון. –פינת התכנסות לתלמידים  . 6

  

  עלו הנושאים הבאים על ידי נציגי עיריית ערד : 3/12/2014בסיכום סיור מסירה מתאריך 

 מים של העירייה.חשש להתחתרות ביציאה ממקור ה . 1

 נדרשים תיקונים של אבנים שהתפרקו מהקירות, פסי ריצוף, וניקיון. . 2

  

  עלו הנושאים הבאים : 6/10/2015בישיבה לאחר כשנה , 

 בורות והתחתרות של הנחל באזור הניקוז העליון. . 1

 אבני ציפוי קירות שנופלות. . 2

צד הכביש של רחוב חו"ד של יועץ הנדסי המצביעה על בעיה של יציבות באזור המדרון ב . 3

 צבר, וכן בכביש עצמו.
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עלו על ידי אנשי הרשות מכן עולה כי לאחר שנה ממסירת הפרויקט עדיין לא טופלו הבעיות שהו

  המקומית, ואף זוהתה בעיה חדשה. 

  

ממצא : נמצא כי הבעיות שהועלו על ידי אנשי הרשות המקומית בסיור המסירה של  - 

א טיפול גם לאחר שנה, דבר המעיד על חוסר הפרויקט (חלקים א', ב'), נותרו לל

 פיקוח ווידוא התיקונים על ידי הקבלן המבצע. 

 

מומלץ לקיים סיור מסירה מסודר הכולל רשימת ליקויים ותאריכים המלצה :  - 

 לתיקונם, לשם מעקב ובקרה.

  
  

, לתאריך סיום הביקורת טרם 2014מבקר הפנים של הרשות ערך ביקורת על הפרויקט עד לשנת 

לא הועברו  החל שלב ג' של הפרויקט (בניית קיר ניקיון ובניית נקודת מרגוע / פרגולה). לביקורת זו

  נתונים למרות שהתבקשו לגבי שלב ג' בפרויקט.

  

ממצא : הרשות לא העבירה נתוני ביצוע שלב ג' של פרויקט נחל טביה, למרות דרישת  - 

 הביקורת לקבלת נתונים אלה.

 

ר הפרדה ברישום החשבונאי, ולא רת הנתונים נובעת מחוסהמלצה : בהנחה שאי העב - 

קיים רישום חשבונאי מפורט מתוך חוסר שיתוף פעולה עם הביקורת, מומלץ ל

בהתאם לשלבי הפרויקטים השונים, על מנת לאפשר מעקב וניטור על ביצוע בכל 

  שלב. 

  

  

  

  דוח מבקר הפנים של הרשות בנושא פרויקט נחל טביה. 6.2.3

  

של הרשות דוח ביקורת בנושא פרויקט נחל טביה, הדוח העלה  ביצע מבקר הפנים 2014במהלך שנת 

  ר עלו הליקויים הבאים :ליקויים שונים, בין הית

אי קיום ההגדרות בנוהל בחירת יועצים מתוך מאגר יועצים (עובדי הרשות לא היו מודעים  . 1

לא בקשת הצעות למאגר, לא התקיים סבב מחזורי שיווני בין המציעים, פניה לספק אחד ל

 מחיר ממספר ספקים כמוגדר). ההמלצה : מומלץ לנהל פניות תחרותיות לקבלת הצעות מחיר

 בהתאם לתקנות.

מכתב הכמויות לפרויקט לא נכללו במכרז המקורי לקבלן  80%-כ -התקשרות עם קבלן מבצע  . 2

ד לחוק מבצע ולמרות זאת הועבר אליו ביצוע הפרויקט. ללא אישור ועדת המכרזים, ובניגו

 חובת המכרזים. המלצה : לקבל חוות דעת משפטית ולנהוג על פיה.
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בתיעוד של פיקוח הפרויקט וכן ביומני עבודה. המלצה : מומלץ לדרוש חוסר  -ניהול ופיקוח  . 3

ממתכננים להמציא לרשות תיעוד רשמי לגבי כל פיקוח המתבצע בשטח. מומלץ לציין על גבי 

 י עבודה הם מתייחסים.חשבונות מאושרים לגבי איזה יומנ

שם דווח על סיום  2013בניגוד למצגת שהועברה למנהלת נחלי ערד, בינואר  –עמידה בזמנים  . 4

, בפועל עבודות שלב ב הסתיימו רק באמצע 2013שלב א' ועל צפי לסיום שלב ב' בתום שנת 

 .2014שנת 

הסבר, וכן,  קיומן של הזמנות ללא חשבונות ספק, ללא –מעקב ורישום עלויות הפרויקט  . 5

 נהלת חשבונות הינם סימפטום לבקרות חלשות בכל הקשוררישום לקוי של חשבוניות בה

לניהול ורישום הוצאות הפרויקט. חולשה בבקרות אלה עלולה לגרום לטעויות בהתחשבנות 

עם ספקים (כפל תשלומים), וכן לדיווח נתונים לא אמינים בדוחות הניהוליים ובדוחות 

 הכספיים.

בתקציב שלב ב'. לא הומצאו פרוטקולים המתעדים  31%נמצאה חריגה של  תקציב :עמידה ב . 6

הרחבת הפרויקט ולא נמצא תיעוד על הרחבת הפרויקט כגון כתב כמויות את ההחלטה בדבר 

 חדש, תכתובת מול האדריכל וכיוצא בזה. 

  

   וקיבלה את המלצות המבקר. 31/3/2015ועדת הביקורת של הרשות דנה בדוח בתאריך 

  .2/2015אושר במליאה  31/3/2015פרוטוקול ועדת הביקורת מיום 

  

בפועל מבדיקת הביקורת לא נערך מעקב אחר תיקון הליקויים, הרשות לא העבירה כל נתונים 

המעידים על תיקון הרישומים החשבונאיים הבעייתיים שזוהו על ידי מבקר הפנים של הרשות. 

הינם חמורים ביותר, ומעידים על חוסר בבקרות, חוסר הליקויים שמעלה מבקר הפנים של הרשות 

ופיקוח, התנהלות שבמקרה הטוב לא מזהה טעויות ובמקרה הרע היא פתח למעילות בכללי עבודה 

  והונאות.  

  

ממצא : דוח מבקר הפנים של רשות הניקוז לגבי התנהלות הרשות בפרויקט נחל  - 

רים בבקרות ופיקוח על , מעלה ממצאים חמורים הן לגבי חוס2014טביה משנת 

ים בספרי רשות הניקוז. התנהלות הפרויקט והן לגבי דיוק הרישומים החשבונאי

שבמקרה הטוב לא מזהה טעויות ובמקרה הרע היא פתח למעילות והונאות. לביקורת 

 לא הוצגו כל הסקת מסקנות אופרטיבית או שינוי נהלים, בהתאם לממצאי הביקורת.

  

ליקויים של דוחות מבקר הפנים,  גנון של מעקב אחר תיקוןהמלצה : מומלץ לקיים מנ - 

 וודא כי הליקויים בהתנהלות מתוקנים.על מנת ל

  

ממצא : נמצא כי לא התקיימו כל תיקונים ברישומים החשבונאיים השגויים שזוהו  - 

 על ידי מבקר הפנים של הרשות בכרטיס הפרויקט.
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יקון חשבונאי בהתאם להערות תגובת המבוקר : בעקבות דוח מבקר הפנים, יבוצע ת

 המבקר. 

 

בקרות חשבונאיות הדוקות יותר על רישומי ההוצאות המלצה : מומלץ לקיים  - 

 בפרויקטים ברשות, על מנת למנוע חזרה על הבעיות שזיהה מבקר הפנים של הרשות.

תגובת המבוקר : עקב דוח המבקר הפנים יושמו שינויים באופן ניהול הפרויקטים 

קט בשטח, . בדגש על הכנה, אישור וניהול תקציב הפרויקט, ניהול הפרויברשות הניקוז

פיקוח הנדסי וניהולו. כמו כן במסגרת עבודה שבוצעה בשיתוף חברת הייעוץ "פארטו", 

הוגדרו צמתי הבקרה הנדרשים לניהול תקציבי של כל פרויקט ונבנתה מערכת בפורמט 

על הניהול החשבונאי במערכת  אקסל לניהול הנתונים שמהווה מערכת בקרה נוספת

 הנהלת החשבונות. 

  

 2014וך דוח מבקר הפנים של הרשות בנושא נחל טביה, עולה כי גם בשנת ממצא : מת - 

כארבע שנים לאחר כתיבת נוהל הבקרה, בפועל לא מתקיימת בקרה ראויה, קרי 

 הנוהל לא מבוצע.

 

לטפל ולדווח על תיקון  ממצא : נמצא כי אין ברשות "נוהל ביקורת" המגדיר כיצד יש - 

 הליקויים שהועלו בדוחות המבקר.

 

הגדיר נוהל ביקורת כולל אופן טיפול ותיקון הליקויים והמעקב ללצה : מומלץ המ - 

 אחר הנושא, כולל דיווח למליאה.  

   

לסיכום, לאור הגידול בכמות ובעלות הפרויקטים אותם מבצעת הרשות, ולאור כח האדם 

ערך וחות ביקורת מבקר הפנים בנושא ההתנהלות בפרויקטים, נדרש מהמצומצם ברשות, ולאור ד

  פיקוח רחב ומקצועי יותר, זאת על מנת להקטין סיכונים של חריגה מתקציב, מעילות והונאות.

   

מאחר ובניגוד לרשויות המקומיות שם משרד הפנים מהווה רגולטור מפקח בנושא התב"רים (כולל 

ידי רואה החשבון המבקר מטעם משרד הפנים), ולאור כשלון בדיקת מספר תב"רים בכל שנה על 

עת תוכנת הבקרה על פרויקטים ברשות הניקוז, יש להקים מנגנון פיקוח ובקרה ברשות הטמ

  שיכלול לכל הפחות שלושה נושאים :

לדעת הביקורת בחירת הפרויקטים צרכה להיות בהתאם לסקר הסיכונים, ובהתאם  –מדיניות  . 1

 ות לגבי מדיניות וסדרי עדיפויות.לשיקול מליאת הרש

אישור התב"ר ברשויות המקומיות ותהליך העבודה, כולל אישור לדוגמא הליך  –בירוקרטי  . 2

 חריגות מהותיות על ידי מליאת הרשות. 
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לאור כח האדם המצומצם ברשות, מומלץ לשכור שירותי פיקוח חיצוני על כלל  –מקצועי  . 3

מיות. כולל מנגנון דיווח למליאה במקרה של חריגות הפרויקטים כנהוג בחלק מהרשויות המקו

 הפרויקט. בהתנהלות

  

  

2010-הערת מנכ"ל הרשות  :  דוח ביקורת חשוב זה מתייחס בעיקרו לפרויקטים ותהליכים בשנים 

בוצע שינוי ארגוני מקיף הן בהיבטי כח אדם והן  2015, חשוב להדגיש החל מתחילת שנת 2014

החל ממנכ"ל הרשות, מינוי  –. מרבית בעלי התפקידים ברשות התחלפו בהיבטי ניהול מעקב ובקרה

לרשות (מעבר מניהול הגזברות על ידי מועצה אזורית תמר לניהול עצמאי), מהנדס הרשות,  גזברית

מפקח, ןמזכירה.  במקביל לשינויים במצבת כח האדם, הוטמעו שיטות ניהול מעקב ובקרה על ניהול 

  וניהול  פרויקטים באופן פרטני. תקציב הרשות באופן כללי 

  יביאו לידי ביטוי את השינויים שציינתי לעיל. כולי תקווה כי דוחות  ביקורת עתידיים 

התייחסות הביקורת להערת המבוקר : דוחות ביקורת רבים נערכים בדיעבד אך צופים פני עתיד. 

ת שנמצאו בהתנהלות מטרות דוח ביקורת זה באו לבחון את התנהלות הרשות כיום לאור התקלו

בעבר ובהווה, באחריות ועדת הביקורת ומליאת הרשות להגדיר את אופן תיקון הממצאים שעלו 

 להן נציג במליאתרת על הרשות (דוחות מבקר המדינה, מבקרי הרשויות המקומיות בדוחות הביקו

  הרשות, מבקר הפנים של הרשות וכד').

  

ך מעקב אחר תיקון הליקויים בדוח ררוני מבוקר, יעככל שלא ישונה החוק, והרשות תישאר גוף עי

 זה בעוד כשנה שנתיים. 
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 תמצית מנהלים. 7

  

  ות ביקורת : רבדוח זה הוגדרו שתי מט

בחינת מערך ניהול הסיכונים של הרשות ניהולו ואופן הקטנת הסיכונים המרכזיים שזוהו  . 1

 בסקרי הסיכונים.

 בחינת מערך הבקרה על פרויקטים. . 2

  

  ופרוט ההמלצות בגינם : ת הממצאיםלהלן תמצי
 סיכוניםבחינת מערך ניהול הסיכונים של הרשות ניהולו ואופן הקטנת ה -  1מטרת ביקורת מספר 

  המרכזיים שזוהו בסקרי הסיכונים.

, 2010מתגובת הרשות לגבי אופן הטיפול בסיכונים המהותיים שזוהו בסקר הסיכונים של שנת 

וטף אשר בהתאם אליו נבנות תוכניות עבודה ותקציב הרשות, עולה כי חסר ניהול סיכונים ש

חר לפי הנהלת הרשות הנוכחית אשנים, לגבי חלק  7בהתאם לכך חלק מהסיכונים לא טופלו לאחר 

קיים ספק לגבי האחריות של הרשות לטיפול בהם, ולגבי הסיכונים שטופלו חסרה הערכה מסודרת 

  ש לטפל בו בהמשך.לגבי רמת הסיכון שנשארה והאם או כיצד י

  

לדעת הביקורת מליאת הרשות צרכה להשתמש בסקר הסיכונים והערכות סיכונים מעודכנות, על 

מנת לקבוע מדיניות הרשות בכלל ואת אופן הטיפול בהם בפרט תוך הקצאת משאבים מתאימים 

  לסיכונים המהותיים ביותר. 

  

הדרך בטיפול  מידה ביעדים ובאבניכמו כן מומלץ כי המליאה תקבל  תמונה מלאה וברורה על הע

  בסיכונים המהותיים, ולא תשאיר את ההחלטות בידי ההנהלה בלבד.

  

  

  בחינת מערך הבקרה על פרויקטים. – 2מטרת ביקורת מספר 

לאור הגידול בכמות ובעלות הפרויקטים אותם מבצעת הרשות, ולאור כח האדם המצומצם 

קטים, נדרש מערך פיקוח רחב ושא ההתנהלות בפרויברשות, ולאור דוחות ביקורת מבקר הפנים בנ

  ומקצועי יותר, זאת על מנת להקטין סיכונים של חריגה מתקציב, מעילות והונאות.

   

מאחר ובניגוד לרשויות המקומיות שם משרד הפנים מהווה רגולטור מפקח בנושא התב"רים (כולל 

ור כשלון ם משרד הפנים), ולאבדיקת מספר תב"רים בכל שנה על ידי רואה החשבון המבקר מטע

הטמעת תוכנת הבקרה על פרויקטים ברשות הניקוז, יש להקים מנגנון פיקוח ובקרה ברשות 

  שיכלול לכל הפחות שלושה נושאים :

לדעת הביקורת בחירת הפרויקטים צרכה להיות בהתאם לסקר הסיכונים, ובהתאם  –מדיניות  . 1

 פויות.לשיקול מליאת הרשות לגבי מדיניות וסדרי עדי
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לדוגמא הליך אישור התב"ר ברשויות המקומיות ותהליך העבודה, כולל אישור  –בירוקרטי  . 2

 חריגות מהותיות על ידי מליאת הרשות. 

לאור כח האדם המצומצם ברשות, מומלץ לשכור שירותי פיקוח חיצוני על כלל  –מקצועי  . 3

גות מליאה במקרה של חריהפרויקטים כנהוג בחלק מהרשויות המקומיות. כולל מנגנון דיווח ל

 בהתנהלות הפרויקט.

  

כמו כן במסגרת סקר המקדים לביקורת נמצא כי יש להסדיר את נושא אופן הדיווח הכספי בהתאם 

 לתקנות הקיימות וכן את אופן ניהול התקציב וניגודי העניינים של עובדי וחברי מליאת הרשות. 

  

  להלן פרוט ההמלצות העיקריות :

  

בחינת מערך ניהול הסיכונים של הרשות ניהולו ואופן הקטנת הסיכונים  – 1ר מטרת ביקורת מספ

 המרכזיים שזוהו בסקרי הסיכונים.

  

המלצה : יש לנהל את תקציב הרשות בהתאם למוגדר בתקנות הניקוז וההגנה מפני  7.1

 .1961 –שיטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות") התשכ"א 

  

גנה מפני תי, בהתאם למוגדר בתקנות הניקוז והההמלצה : יש לערוך את הדוח הכספי השנ 7.2

 .1961 –שיטפונות (תקציבים והנהלת חשבונות") התשכ"א 

  

מומלץ כי היועץ המשפטי יבחן את כלל הסיכונים בנושא ניגוד עניינים לאור  המלצה : 7.3

מספר חברי ההנהלה והעובדים המועט, ויגדיר כיצד יש לפעול ומתי חובה לדווח על חשש 

 יינים.לניגוד ענ

  

המלצה : מומלץ לקיים ניהול סיכונים שוטף, זאת לאחר הגדרת נוהל מסודר לגבי  7.4

דיר פעולות נדרשות להקטנת הסיכון, ובהתאם לשנות את רמת באחריות ובסמכות מי להג

 הסיכון, לאחר בחינת הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הרשות להקטינו. 

  

מונה כוללת של מצב הסיכונים ברשות, לכל המלצה : מומלץ להציג בפני חברי המליאה ת 7.5

וות מדיניות הפחות פעם בשנה בישיבת התקציב, זאת על מנת לאפשר לחברי המליאה להת

 בנושא הטיפול בסיכונים ותקצוב הנושא.

  

המלצה : מומלץ להציג בפני חברי המליאה תמונה כוללת של מצב הסיכונים ברשות, לכל  7.6

זאת על מנת לספק לחברי המליאה נתונים שיאפשרו הפחות פעם בשנה בישיבת התקציב, 

 להם לוודא כי התקציב מופנה לצמצום הסיכונים הגבוהים ביותר. 
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המלצה : מומלץ לבנות תכוניות עבודה רב שנתיות בנושא הסיכונים (יש לעדכנן לפי ניהול  7.7

 הסיכונים השוטף), בהתאם למדיניות המוצהרת של מנכ"ל הרשות.

  

לגבי טיפול במקרים בהם רשות מקומית, לא  בוע כללים ברוריםהמלצה : מומלץ לק 7.8

נות כספית ככל שהרשות נאלצת מבצעת פעולות בהתאם לדרישות הרשות, כמו גם התחשב

לפעול במקום הרשות המקומית ולהוציא כספים ומשאבים לטיפול בבעיה. כמו כן, מומלץ 

נים במקרים אלה, וכיצד על כי היועץ המשפטי של הרשות יקבע כללים בנושא ניגוד עניי

 נציג הרשות המקומית במליאת רשות הניקוז לפעול.

  
  

 מערך הבקרה על פרויקטים. בחינת – 2מספר מטרת ביקורת 

 

 המלצה : מומלץ להסדיר את פעילות הרשות בהתאם לנוהל או לחלופין לשנות את הנוהל. 7.9

 

ל הרשות המקומית המלצה : מומלץ להרחיב את הנוהל על מנת שיגדיר את הממשק מו 7.10

 ובמסירת הפרויקט לרשות המקומית. בה מבוצע הפרויקט, לכל הפחות בשלב התכנון

  

מקרה של חריגות מהותיות בה : מומלץ לקבוע הליך דיווח למליאת הרשות המלצ 7.11

 בפרויקט, על מנת לתת את האפשרות למליאה לקבוע מדיניות לגבי המשך הפרויקט.

  

החשבונאי לגבי שלב  נים נובעת מחוסר הפרדה ברישוםהמלצה : בהנחה שאי העברת הנתו 7.12

לה עם הביקורת, מומלץ לקיים רישום ג של פרויקט נחל טביה, ולא מתוך חוסר שיתוף פעו

חשבונאי מפורט בהתאם לשלבי הפרויקטים השונים, על מנת לאפשר מעקב וניטור על 

 ביצוע בכל שלב. 

  
ון ליקויים של דוחות מבקר הפנים, על המלצה : מומלץ לקיים מנגנון של מעקב אחר תיק 7.13

 דא כי הליקויים בהתנהלות מתוקנים.מנת לוו

  

גדיר נוהל ביקורת כולל אופן טיפול ותיקון הליקויים והמעקב אחר הלהמלצה : מומלץ  7.14

 הנושא, כולל דיווח למליאה.  
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 בנושא ביקורת - דפרק 
  

שהועלו  מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים
  2014ת עירייה לשנבדוח מבקר ה
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  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע. –. כללי  1

  

109  

  . מטרות הביקורת.2

  

110  

  . תאור כללי של מהלך הביקורת.3

  

110  

  

    . פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם.4

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים שעלו   4.1     

  ח הביקורת.בדו

  

111-112  

בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול  4.2     

  .2014במועצת העיר לדוח המבקר לשנת 

  

113-260  
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 רקע –כללי  .1

 

חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת, החובה לתקן  םגיבוש המלצות ומעקב אחר תיקון ליקויים ה

אר בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת ליקויים חלה על הנהלת העירייה, זאת בין הש

  הגדרת אופן פעולת צוות תיקון הליקויים. וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת, וכן על פי 

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-בתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה), התשל"ד

בדוחות המבקר הקודמים ושל העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת 

העירייה, והוא יציין אם ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

  ייה לקיים צוות תיקון ליקויים שתפקידיו יהיו : א נקבע כי על העיר1ג170בפקודת העיריות סעיף 

דון הנמצאים בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנ לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים  .א

  על ידי המועצה. ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.

הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה   .ב

עצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה נדון על ידי המו

 חודשים.

 

בפועל, לעומת אופן  2014י את תיקון ממצאי דוח מבקר העירייה לשנת קב זו בחנתבביקורת מע

  .הטיפול שהוגדר בתגובת ראש העירייה ואושר במועצת העיר

  

קון הליקויים בעירייה שתפקידו כאמור נבחנה התנהלות צוות תי 2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

המלצותיו ותיקון הליקויים, ככלל נמצא כי להמליץ על תיקון הליקויים, לפקח ולדווח על יישום 

מיטבי, דבר הבא לידי ביטוי בשיעור הנמוך של  צוות תיקון הליקויים לא מבצע את תפקידו באופן

  תיקון הליקויים בביקורת המעקב של מבקר העירייה. 

מוצג סקר הבטחת האיכות של פעילות הביקורת בעירייה וכן דוח  2016וח מבקר העירייה לשנת בד

  ביקורת בנושא התנהלות הוועדה לענייני ביקורת של העירייה.

  

דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום 

ינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד בשנים סמכויותיו של מבקר העירייה, מאחר ומבקר המד

  האחרונות. 
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  מטרות הביקורת .2

 

לעומת הגדרת הטיפול בתגובת ראש העירייה לדוח ממצאים בפועל בחינת תיקון ה . 1

 . 2014מבקר העירייה לשנת 

 

  

  

  תאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

 הבדיקה כללה בין השאר :

  

 רבעוניים.בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות  -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 הליקויים בעבודה השוטפת. ביקור במחלקות המבוקרות ובחינת תיקון -

 ראיונות עם מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטיים. -

 סקירת אסמכתאות לאימות תיקון הליקויים. -

 סקירת פרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים. -
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 הליקויים ואופן הטיפול בהםפרוט  .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. 

שאים בהם נערכה הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה, מפרט את הנו . 2

 שנה החולפת, תוך הצבעה על ליקויים/ממצאים, והמלצות לתיקונם. ביקורת בעירייה ב

נוסח הדוח מוגש לאחר העברתו לתגובה של המבוקרים (בדרך כלל מנהלי המחלקות  . 3

הרלוונטיות, או מושא הביקורת עצמו), זאת על מנת להגיע לנוסח מוסכם ככל הניתן הן 

רך תיקונם (במקרה של אי גים בדוח והן מבחינת הליקויים ודמבחינת הנתונים המוצ

 מובאת דעת הביקורת לצד דעת המבוקר). כתובהסכמה על ה

 ראש העירייה נדרש על פי הדין להגיש את תגובתו לממצאי דוח הביקורת. . 4

חברי וועדת הביקורת נדרשים על פי הדין לדון בממצאי הדוח והמלצותיו והן בתגובת ראש  . 5

 ממצאי דוח המבקר.העירייה ל

ך מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני בסופו של התהלי . 6

 ביקורת לדיון מועצת העירייה והדוח מפורסם לציבור.

 כמו כן מועבר דוח המבקר למשרד הפנים ולמבקר המדינה.  . 7

ים ולעדכן את צוות תיקון הליקויים בעירייה נדרש על פי הדין לפקח על תיקון הליקוי . 8

 ורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות בתיקון הליקויים. הוועדה לענייני ביק

מבקר העירייה נדרש על פי הדין לפרט בדוח מבקר העירייה את המעקב אחרי התיקון של  . 9

ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם 

 ו הצביע תוקן. העירייה, ולציין האם הליקוי שעליבתחום סמכויותיו של מבקר 

  

  

, בהתאם לסעיף 2014דוח זה הינו ביקורת מעקב אחר תיקון הליקויים של דוח מבקר העירייה לשנת 

לעיל (מבקר המדינה לא ערך ביקורות בעיריית ערד בשנים האחרונות ולכן אין ממצאי דוח מבקר  9

  עירייה).המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר ה
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  ר תיקון ליקויים הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת.גיבוש המלצות ומעקב אח

החובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת העירייה (בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני 

  ביקורת).

  

ת ראש ואושרה תגוב 2014נדון דוח מבקר העירייה לשנת  22/03/2016בישיבת מועצת העירייה מיום 

  העירייה לדוח הביקורת. 

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-בתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העירייה), התשל"ד

הקודמים ושל  העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר

הוא יציין אם ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, ו

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות : במקום שההמלצות גובשו על  18על פי הנחיה מספר 

יש להקפיד על כך שיקבע מי דעת הנהלת היחידה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומית, 

ע לוח זמנים לביצוע אותן המלצות אחראי לתיקון הליקויים, מהו התקציב הנדרש לשם כך, וכן יקב

  ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

  

  

ממצא : בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים את  - 

  ה שיטת דיווח על התקדמות תיקון הליקויים.נושא תיקון הליקויים ולא נקבע

  

תוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת המלצה : מומלץ כי נושא תיקון הליקויים י - 

 ח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים ולמבקר העירייה. דיוו
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  2014דוח מבקר העירייה לשנת  4.1.2

 

  נושאי ביקורת בתחומים הבאים :  תשעהמורכב מ 2014דוח מבקר העירייה לשנת 

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

ן הטיפול מפורט אופ

  בליקויים

  115-131  התנהלות שוטפת. –מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות   .1

  132-143  התנהלות שוטפת. –מחלקת גנים ונוף   .2

  144-161  הנגשה. -יישום חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות   .3

  162-170  איומים בסייבר ואבטחת מידע.  –מחלקת מחשוב   .4

  171-179  ות שוטפת.התנהל –לשכת ראש העירייה   .5

  180-209  התנהלות שוטפת. – 106מוקד עירוני   .6

  210-231  בטיחות וגהות בעבודה בעירייה ובטיחות מוסדות חינוך.  .7

  232-253  התנהלות שוטפת. –הסברה ודוברות   .8

  254-257  תפקוד צוות תיקון ליקויים.  .8

  

בדוחות הביקורת, בפועל בפרק הדוח  תגובת ראש העירייה התייחסה לפרק עיקר הממצאים בלבד

  נוספים, שעל כולם מתפקיד צוות תיקון הליקויים להתייחס. המפורט ליקויים 

בה אושרה תגובת ראש  22/03/2016כאמור, הדוח נדון בישיבה מיוחדת של מועצת העירייה מיום 

  ח ואופן הטיפול בהם.העירייה לעיקר ממצאי הדו

  

  

 מפורטים מטה : להלן סיכום בדיקת הממצאים ה

  ליקויים מדוחות אלה.  90, סך של 2014נושאי ביקורת מדוח  8נבדקו 

  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

ליקוי שתוקן בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת (התגובה שאושרה במועצת  . 1

  העיר).

העירייה שאושרה במועצת  ליקוי שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם לתגובת ראש . 2

 ביקורת.העיר, בהתאם לתגובתה לדוח ה

 ליקוי שלא תוקן.  . 3

ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי המתייחס לתוכנה שהשימוש בה הופסק). כולל  . 4

 ו (כגון טעות אנוש).הפסקת מעקב אחר ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמ
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  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  קנושתו

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ 

תוקנו שלא 

על פי קביעת 

  המועצה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך ליקויים 

לא 

רלוונטיים 

או הפסקת 

  מעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

מחלקת אחזקת מבנים 

  התנהלות שוטפת. –ותשתיות 

2  3  13  3  21  

התנהלות  –מחלקת גנים ונוף 

  שוטפת.

---  2  10  4  16  

לאנשים עם  יישום חוק שוויון

  הנגשה. -ות מוגבל

2  1  10  5  18  

איומים  –מחלקת מחשוב 

  בסייבר ואבטחת מידע.

6  1  1  4  12  

 –לשכת ראש העירייה 

  התנהלות שוטפת.

2  ---  6  3  11  

התנהלות  – 106מוקד עירוני 

  שוטפת.

3  4  32  1  40  

בטיחות וגהות בעבודה 

בעירייה ובטיחות מוסדות 

  חינוך.

5  3  13  6  27  

התנהלות  –רות ודוב הסברה

  שוטפת.

11  4  13  4  32  

  5  ---  5  ---  ---  תפקוד צוות תיקון ליקויים

  182  30  103  18  31  סה"כ ליקויים

 182באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

17%  

  

10%  

  

57%  

  

16%  

  

100%  

מהליקויים באחוז רק 

  סה"כ) 152הרלוונטיים (

  

20%  

  

12%  

  

68%  

  

----  

  

100%  

 

מהליקויים הרלוונטיים  68%חר פרסום הדוח כשנתיים וחצי לאממצא : נמצא כי  - 

 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

 קרבתגובת ראש העירייה לדוח המב

 

  

התנהלות  –דוח ביקורת בנושא מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות  4.2.1

  שוטפת.

 

  הם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים :ליקויים לגבי 21סיכום מתוך 

  ).10%ליקויים ( 2תוקנו 

  ).14%ליקויים ( 3תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).62%ליקויים ( 13לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017טיים לשנת צאו לא רלוונליקויים שנמ 3והופסק מעקב אחר 

  ).14%לתגובת ראש העירייה שלא לתקנם (

  

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

 

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

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

קיים תוכנית אחזקת מנע לכל הפחות בנושאים הקשורים בבטיחות וביטחון תקצב ולמומלץ ל

  התושבים ועובדי העירייה (תאורת רחוב לדוגמא).

  

    לתגובה): 1.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .מצבה הכלכלי של העירייה לא מאפשר תקצוב מנע רק תקצוב אחזקה שוטף
  

  :  2017בליקוי בשנת  יקורת את הטיפולתוצאות בדיקת הב

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

  . 2014ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע 

ה ת לחוסר תקציב אינתגובה לממצא הטוענ

רלוונטית, האחראי על התקציב הוא ראש 

ת העיר, מכאן הסיבה לאי העירייה ומועצ

טיפול בליקוי היא שאינו נמצא בעדיפות של 

  

  הפסקת מעקב
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הנהלת העירייה, ואינו חשוב מספיק לשינוי 

  התקציב. 

מענה חלקי לכל  כוללתהמלצת הביקורת 

הפחות בנושאי בטיחות, אך החלטת נבחרי 

יא שלא לתקצב אף את נושאי העירייה ה

ת הבטיחות, זאת לאור סמכותם במסגרת קבל

  מציבור הבוחרים.  המנדט

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל, אף לא בנושאי ביטחון 

ובטיחות התושבים. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב אחר הטיפול. 

  

    : 0172תגובת המבוקר בשנת 

  .אחזקה שוטףמצבה הכלכלי של העירייה לא מאפשר תקצוב מנע רק תקצוב 
 
  
  
  
  

  

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

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

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

  תקציבי עתק.   

 

  :  ליקויהמלצת הביקורת לתיקון ה

מומלץ כי המחלקה תתוקצב בהתאם לניסיון הנצבר וכי העירייה תגדיר מערך מובנה ומתאים 

לטיפול, תקצוב  ואישור ביצוע עבודות אחזקת שבר בזמנים סבירים.   מומלץ כי תבנה מערכת 

  ות ברורה לניצול התקציב הקיים.סדרי עדיפ

  

    לתגובה): 1.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

העירייה מתקצבת ככל הניתן את אחזקת השבר ובנוסף יש תקציבים ייעודיים (תב"רים) המופנים 

  לתשתיות עירוניות, לא ניתן לקבוע סדר עדיפות מובהק בין הצרכים השונים.

  

  :  2017הטיפול בליקוי בשנת הביקורת את  תוצאות בדיקת

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
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  . 2014ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע 

יב אינה וענת לחוסר תקצתגובה לממצא הט

רלוונטית, האחראי על התקציב הוא ראש 

העירייה ומועצת העיר, מכאן הסיבה לאי 

טיפול בליקוי היא שאינו נמצא בעדיפות של 

הנהלת העירייה, ואינו חשוב מספיק לשינוי 

  התקציב. 

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

ת שלא לנהלו, זא החלטת נבחרי העירייה היא

במסגרת קבלת המנדט מציבור לאור סמכותם 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

מופסק  זאתלנהל את הסיכון כלל. לאור 

  המעקב אחר הטיפול.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  

  

הליקוי : לא קיימים מדדי הערכת ביצועים והגדרות יעדי ביצוע למחלקה. מכאן לא ניתן  1.3

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

  מסודרת להשגת היעדים.

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

 שתוגדר מדיניות, תחומי אחריות, מערכת ניהול משימות ומערכת מדידה.

  

 :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

  חלקה.כה ויעדים לפעילות הממומלץ לקבוע מדדי הער

  

    לתגובה): 1.3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא מקובל, יקבעו יעדים ומדדים כולל הגדרות תפקוד.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

עד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למו

שאושר  סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  לא תוקן  .2014ללא שינוי משנת   30/6/2017  מנכ"ל 
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 תהליך הפיתוח הארגוני נועד להגדיר תכניות עבודה מקושרות משאבים הכוללות הגדרת תחומי

  אחריות ומדדי ביצוע. 

 
  
  
  

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

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

  לעיל). 2בחושך (ראה הרחבה במטרת ביקורת מספר 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

האדם למשימות המחלקה, לכל הפחות על מנת למנוע אי טיפול בתקלות ת כמות כוח יש להתאים א

  או בתחזוקה של נושאים שהזנחתם מהווה סכנת חיים.

  

    לתגובה): 1.4העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראש 

  תאורת הרחוב מטופלת תמיד בעדיפות ראשונה. . 1

 המחלקה קיבלה תוספת של חשמלאי. . 2

 טיפול בתאורת רחוב על ידי התייעלות אנרגטית.מקדמת  העירייה . 3

  

  :  2017תוצאות 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 

  ר המועצהאישו

החשמלאי שנקלט, לא מהווה גידול באנשי   30/6/2017  מנכ"ל 

המחלקה מאחר ונקלט על תקן של עובד אחר. 

בנוסף הצרכים גדלו, מכאן יש הקלה מסוימת 

בנושא אך אין זה פתרון כולל. ראה ליקויים 

  מעלה.  1.3עד  1.1

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  וסף וכתוצאה מכך נוצר מחסור באנשי אחזקה.שרה תקצוב נהנהלת העיר לא איגויס חשמלאי, אך 
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הליקוי : מחסור בכח אדם האחראים על אחזקת מוסדות החינוך בעירייה, מביא  1.5

  לעיכובים גדולים בטיפול בתקלות במוסדות חינוך.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

למנוע אי טיפול בתקלות קה, לכל הפחות על מנת יש להתאים את כמות כוח האדם למשימות המחל

  או בתחזוקה של נושאים שהזנחתם מהווה סכנת חיים.

  

    לתגובה): 1.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  בגני הילדים יש תחזוקה מלאה ושוטפת. . 1

 בבתי הספר יש אב בית צמוד ומחלקת אחזקה נותנת עזרה ככל הניתן. . 2

 רו שיפוץ עמוק.החינוך יעב מבני 2016-2017בשנים  . 3

  

  :  2017תוצאות 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

  . 2014ללא שינוי משנת   30/6/2017  ל מנכ"

התגובה שאושרה אינה תשובה לליקוי, לא 

הוצגו כל מדדים בנושא, לא קיימות כל 

  אסמכתאות המעידות על שינוי כלשהו.

בפועל לא נקלטו העובדים שאמורים היו 

  להיקלט לתחום.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

נהלו, זאת החלטת נבחרי העירייה היא שלא ל

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

יכון כלל. לאור הבחירה לעיל לנהל את הס

  מופסק המעקב אחר הטיפול.

  

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  קיים מחסור באנשי אחזקה.
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ביא לבזבוז שעות עבודה מוש צוות הטיפול בבתי הספר מהליקוי : חוסר ברכב נוסף לשי 1.6

  בהמתנת העובדים לרכב היחיד הנמצא ברשות הצוות.

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

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מתנת עובדים להסעה. מומלץ לספק רכב נוסף למחלקה לשם הגברת יעילות העובדים ומניעת ה

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש  לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

על נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפו

ורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הביק

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

מתוך ראיון עם מנהל המחלקה, הליקוי עדיין 

  מתקיים, אם כי פחות מהעבר.

ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים 

קבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, וי

  הליקוי. או ההכלה של

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  לא בוצע.
  

  

הליקוי : עקב חוסר גישה לתוכנת המוקד של העירייה ממתחם מחסני המחלקה,  1.7

בפיזור הצוותים למטלות בבוקר, לא ידועות למנהלים התקלות הדחופות שנפתחו ביום 

כן כי צוותי עבודה ינותבו מחדש במהלך יום העבודה . מכאן ית15:00האתמול משעה 

  עילה.  בהתאם לרמת דחיפות הבעיה, דרך פעולה שאינה י

: חוסר התקשורת במחשבים למחסן המחלקה פוגע ביכולת  2014הערת המבוקר משנת 

ניהול תקין ורציף של המחסן ופוגע בקשר בין המחסן לראשי המדורים ומנהל 

 המחלקה.

  

  :  ילתיקון הליקו המלצת הביקורת

תחילת יום מומלץ למצוא פתרון שיאפשר למנהלי המחלקה לקבל הודעה על תקלות דחופות לפני 

  העבודה, כן מומלץ למצוא פתרון לקיום תקשורת בין המחסן לראשי המדורים ומנהל המחלקה.
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

תגובת ראש  צג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסהלא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הו

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 

  ישור המועצהא

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

וע על פי תחומי ישנה בקרה שוטפת שלי ושל ראש הצוות. המשימות ממוינות ומחולקות לביצ

מות ישירות לכל עובד הייתה יכולה לסייע. המחשוב העיסוק. מערכת שתומכת בהעברת משי

  למחסן עוזר במעט, אך לא פותר את הבעיה במלואה.

 
  

  

הליקוי : הנוהג של איסוף ופיזור העובדים להפסקת אוכל באמצע היום במתכונת  1.8

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

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

  ההפסקה). 

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

 ההפסקה, כולל פיקוח מצד המנהלים. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

סקת האוכל באמצע יום העבודה. מאחר ואין שימוש בחדר האוכל של על את נושא הפיש להגדיר ולי

עה, במקרה המחלקה, ניתן להוציא את העובדים להפסקה בהתאם לצרכי העבודה ולא בשעה קבו

של יציאת העובד ממתחם המחסנים יש למצוא שיטת דיווח מתאימה והגדרה של מותר ואסור 

  במהלך ההפסקה.

  

    לתגובה): 1.6עצת העירייה (סעיף ייה שאושרה במותגובת ראש העיר

  הממצא מקובל.
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  נושא הפסקת האוכל בזמן העבודה יטופל באופן רוחבי. . 1

 וחזרה מהפסקה הופעל.נושא מעקב על יציאה להפסקה  . 2

 נושא הסעות הופסק. . 3

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד דב

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

משאבי 

  אנוש, מנכ"ל

  

31/12/16  

לעניין זמני ההפסקה, לאור הגמישות שהותרה 

למנהלי הצוותים, מתקיים פחות בזבוז זמן 

פיקוח על יציאה נושא הבעבר. לעומת 

  להפסקה לא טופל בפועל.

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

קיימת הגברה על הפיקוח. חריגה משעות מאושרת על ידי ראש צוות פרטני בהתאם לסוג העבודה 

  ואם נדרש מועד אחר להפסקות. זמן האיסוף הצטמצם מאחר ונוסף רכב למחלקה. 

 

  

  

שוטפת בין מחלקות העירייה השונות (ראה  לא מתקיימת תקשורתהליקוי : נמצא כי  1.9

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

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

הלים המחלקות, הגדרת נ חלוקת סמכויות בין: הגדרת  2014הערת המבוקר משנת 

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

 לתרום לקיום דו שיח פורה בין המחלקות. 

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ייה.מומלץ כאמור בדוחות שנים קודמות, לקיים מערכת של שיתוף מידע בין  מחלקות העיר

  

    לתגובה): 1.7רה במועצת העירייה (סעיף עירייה שאושתגובת ראש ה

  במסגרת קביעת אחריות בין המחלקות יקבעו נהלי תאום מסודרים בין המחלקות.  הממצא מקובל.
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  :  2017תוצאות 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

  

  מנכ"ל

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  טרם הוגדרה חלוקת סמכויות ברורה בין המחלקות, אך יש שיפור. 

 

  

  

  

מנוף למחלקת האחזקה ללא התייעצות מראש עם יה רכשה משאית הליקוי : העירי 1.10

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

  של המחלקה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

והן עם מומלץ לקיים מערך שיתוף ידע ופעולה ברכישת רכבי עבודה, עם מנהל המחלקה הישיר 

  ירייה להם רכב עשוי לתרום בתחומים שונים. חלקות אחרות בעמנהלי מ

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

 אחראי

  לטיפול

מועד 

  חרוןא

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  .2014ללא שינוי משנת   לא נקבע  לא נקבע

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

שיתוף תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

הפעולה ברכישת רכבים ייחודיים למחלקות 

  העירייה השונות. 

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  הרכש שנרכש מתאים לצרכי המחלקה. 

  הערת הביקורת לתגובת המבוקר : 

הליקוי הנקודתי אליו מתייחסת התגובה, אינו העיקר, על פי המלצת הביקורת יש ללמוד מהתקלה 

תנהלות שונה. מעבר לכך, על פי מנהל המחלקה החדש המנוף באיכות ירודה וע צורת העתיד ולקבבו

זול ביותר, ללא התחשבות ומתקלקל באופן תדיר, עוד נושא שיש להתחשב בו בבחירת המוצר ה

  .בניסיון המקצועי של מנהלי המחלקות

 

  

  

  

ידי מחלקת  הליקוי : לא הוגדר אופן עבודה מסודר לביצוע פעולות תיקון ואחזקה על 1.11

  האחזקה בשטחים שאינם ציבוריים. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

האחזקה בשטחים פרטיים, תוך מומלץ לאמץ דרך מוגדרת וברורה לאישור עבודות של מחלקת 

  עירוב הדרג המקצועי לאישור המקרה (יועמ"ש וגזברית).

  

   ובה):לתג 1.8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

כל המבנים והשטחים שלא ציבוריים הם באחריות הבעלים למעט מפגעים שמהווים סכנה לציבור, 

  ויבים.במקרים כאלו העירייה מתקנת והדיירים מח

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ם הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיו

  ת העירייה במועצ

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

תגובת ראש העירייה לליקוי, אינה רלוונטית 

  למציאות בשטח.

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

ן ראוי תפקידו כמוגדר בדין, ויגבש פתרו

  לליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  טרם טופל בהתייחס לשטחים פתוחים ופרטיים.
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הליקוי : נוהל טיפול במפגעי רחוב שאושר בעירייה על ידי הגורמים המקצועיים עוד  1.12

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

  חים פרטיים, זאת בניגוד למינהל תקין.העירייה בשט

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לאמץ דרך מוגדרת וברורה לאישור עבודות של מחלקת האחזקה בשטחים פרטיים, תוך 

  עירוב הדרג המקצועי לאישור המקרה (יועמ"ש וגזברית).

  

    לתגובה):: 1.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנוהל ירוענן ויאושרר.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  מנכ"ל

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  טרם טופל בהתייחס לשטחים פתוחים ופרטיים.
 

  

  

הליקוי : נמצא כי העירייה מחייבת את בעלי השטח הפרטי בעלות תיקון גבוהה מזו  1.13

  שיכל בעל השטח לשלם ישירות לבעל מקצוע. זאת ללא כל קריטריונים ברורים לחיוב. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ומאושרים על ידי הדרג מומלץ לעגן את אופן החיוב של עבודות בשטח פרטי בקריטריונים ברורים 

  המקצועי בעירייה (יועמ"ש וגזבר לכל הפחות).

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

בדין, ויגבש פתרון ראוי תפקידו כמוגדר 

  לליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

תמחור העבודות מבוצע בהתאם למחירון שאושר בעבר. העבודה מגלמת בתוכה את שעות העבודה 

ד המכני שמעורב. במידה ויש רצון לתמחר מחדש יש לקיים ישיבה שתבצע ועלות תפעולית של הציו

ותמחור מחודש לעלות הגבייה. במידה ואנו מגיעים לביצוע עבודה שהדיירים לא הערכה מחודשת 

ביצעו לאחר קבלת התראות, עלות התיקון צריכה לגלם לדעתי סוג של קנס בכדי שהליך זה לא 

  .יהפוך לשגרה

  

  

ץ של המרכז המסחרי בעיר, שופצה תאורת המעברים כי במהלך השיפוהליקוי : נמצא  1.14

שטח פרטי של הסוחרים, כיום כאשר התגלו בעיות עם התאורה, בין החנויות. זאת ב

  נדרשת מחלקת האחזקה לבצע עבודות בשטח פרטי, ללא כל חיוב של הסוחרים.

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שור היועמ"ש והגזברות לנושא. יפול בתאורת המעברים ולקבל אייש לקבוע קריטריונים לנושא הט

  מלשפץ מערכות פרטיות.יש להימנע בעתיד 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול ב

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפ

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

כיום המחלקה לא מטפלת בנושא כלל, למרות 

ים, לחברה הכלכלית של שקיימת שם סכנת חי

  

  תוקן חלקית
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חר העירייה לכאורה אחריות על הנושא, מא

  והייתה אחראית על השיפוץ.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את  

תפקידו כמוגדר בדין, ויגבש פתרון ראוי 

  לליקוי.

  

  

    : 2017המבוקר בשנת תגובת 

  שטח פרטי אינו בטיפול מחלקת אחזקה.

 

  

  

  

  בחינת נושא אחזקת תאורת הרחוב ברחבי העיר.  – 2פר קורת מסמטרת בי

 

הליקוי : נמצא כי מרכזיות תאורת הרחוב לא נשלטות באמצעות חיישן אור, אלא על ידי  1.15

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

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

  מיותרת ולתשלומי חשמל שניתן היה לחסוך. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הפעלת מרכזיות תאורת הרחוב על ידי חיישן אור, לחלופין לדאוג לעדכון שעות 

  וכיבוי התאורה בתכיפות יתרה, על מנת להיות מסונכרנים עם עונות השנה.הדלקת 

  

    לתגובה): 1.10ש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ת ראתגוב

  הממצא טופל, כל המרכזיות עובדות עם שעון אסטרונומי ולא טיימר. 

  כמו כן במסגרת פרויקט התייעלות אנרגטית נושא המרכזיות יטופל.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  וליפלט

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

הליקוי תוקן באמצעות שעונים אסטרונומיים     

  ולא חיישני אור. 

  

  תוקן
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ר שאלה נתלשו על ידי גנבי הליקוי : העירייה לא תקצבה חיווט עמודי תאורה, לאח 1.16

  מים בעירייה ללא תאורת רחוב פועלת.  נחושת. מכאן יש מספר מתח

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקחת בחשבון עלויות שחזור חיווט עמודי החשמל בתוכניות הפיתוח של האזורים השונים 

  (אזור הפארק הצפוני לכל הפחות).

  

    במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויגבש פתרון ראוי 

  לליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  .לא השתנה מבחינה תקציבית

 
  

  

  

  

הליקוי : העירייה לא עורכת סקר מסודר של מצב תאורת הרחוב בתחומי העירייה,  1.17

  פעילים מגיע מתלונות תושבים בעיקר.מידע על עמודי תאורה לא 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבנות תוכנית מסודרת וכוללת לסקירת מצב עמודי התאורה ברחבי העירייה. 
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    לתגובה): 1.11שרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאו

  ורים אלה לא מספיקים.הממצא מקובל. עובדי המחלקה מבצעים סיורים בשעות הערב, סי

  הנושא יטופל במסגרת התייעלות אנרגטית, בשלב זה יבוצע סקר עמודי תאורה.

  

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  חרוןא

  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

  

31/12/16  

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

פתרון ראוי גבש תפקידו כמוגדר בדין, וי

  לליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

במסגרת פרויקט התייעלות אנרגטית תתבצע החלפה של כלל גופי התאורה בעיר תוך התייחסות 

  לתכנון תאורה מחודש.

 

  

  

הליקוי : במסגרת עבודות שיפוץ נמצא כי קיימים עמודי תאורה מסוכנים אשר את  1.18

דומה לבעיה של סלים ושערים במתקני משחקים). העירייה בסיסם איכלה חלודה (ב

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

  דרך לדעת מה היקף הבעיה וחומרתה. 

קר : בחודשים האחרונים נוצר קשר עם קונסטרוקטור במטרה לנסות הערת המבו

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

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

  עם קריסתם, או אם במקרה והעמוד זוהה כבעייתי. 

 

 :  קורת לתיקון הליקויהמלצת הבי

  ה.מומלץ לבנות תוכנית מסודרת וכוללת לסקירת מצב עמודי התאורה ברחבי העיריי

  

    לתגובה): 1.12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא מסתמך על נתון תיאורטי.

  התקציב.שנים והעירייה תנסה לעמוד במסגרת  5נקבע קריטריון לחלוקה של 
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בליקוי בפועל נכון למועד  בדיקת הטיפול

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

ללא שינוי מהותי (מבחינת רמת הידע שברשות 

  .2014העירייה לגבי איכות העמודים) משנת 

רה למציאות. תגובת ראש העירייה אינה קשו

בפועל נופלים עמודים ברחבי העיר, בפועל 

הנושא מהווה סכנת נפשות ובפועל החל תהליך 

מסודר לזיהוי העמודים, אין כל נתונים 

  תאורטיים בליקוי.

החל פיילוט לזיהוי עמודים בעייתיים עדיין 

ללא מסקנות מוחלטות, לגבי דיוק זיהוי 

  העמודים הבעייתיים. 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017 תגובת המבוקר בשנת

  בוצע פיילוט לזיהוי עמודים מסוכנים, כאשר ההמשך ייבחן על פי תוצאות הפיילוט.

 

  

  

  

  

השקיעה העירייה סכומים בתחזוקת פנסי התאורה  2012-2014הליקוי : בשנים  1.19

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

  תאורת רחוב וכביש ראויה. 

 

 :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

  דם, ופגיעות ברכוש. מומלץ לקבוע קריטריונים להחלפת נורות התאורה על מנת שלא לסכן חיי א

 

    לתגובה): 1.13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

שנים והעירייה תנסה לעמוד  5הממצא מסתמך על נתון תיאורטי. נקבע קריטריון לחלוקה של 

  רת התקציב.במסג

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  יפוללט

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  .2014ת ללא שינוי משנ  לא נקבע  לא נקבע

תקן תקופת יעילות מנורה, אינו תאורטי 

כטענה בתגובת ראש העירייה. גם נושא 

התקציב לחמש שנים אינו רלוונטי למציאות 

  בשטח.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויגבש פתרון ראוי 

  לליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

יקט התייעלות אנרגטית יוחלפו כל גופי התאורה ללד, וניתנת אחריות של עשור במסגרת פרו

  לפעילות גופי התאורה מהיצרן.

 

  
  

  

הליקוי : אי החלפת מנורות הרחוב על פי הדין בכל שלוש שנים גורמת לאיכות תאורת  1.20

רחוב וכביש לא מיטביים, דבר העלול לגרום לתאונות דרכים, נזקי רכוש ואובדן חיי 

  אדם.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

התאורה הקיימת לעומת זו הנדרשת מתאורת הרחוב, על מנת מומלץ לבצע סקרים לגבי עוצמת 

  לזהות מקומות בעייתיים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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

    .2014ת ללא שינוי משנ    
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את   לא נקבע  לא נקבע

תפקידו כמוגדר בדין, ויגבש פתרון ראוי 

  לליקוי.

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

במסגרת פרויקט התייעלות אנרגטית יוחלפו כל גופי התאורה ללד, וניתנת אחריות של עשור 

  לפעילות גופי התאורה מהיצרן.

 
  
  

פרישת מנהל מחלקת האחזקה הקודם, לא מונה ממונה אנרגיה  הליקוי : לאחר 1.21

  בעירייה. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ למנות ממונה אנרגיה, שיהיה איש המקצוע המוביל בנושא התייעלות אנרגטית בכללותו.

  

    לתגובה): 1.14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  עובד שעבר קורס והוא ממונה האנרגיה. ממצא לא מדויק יש

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  נקבעלא 

  

  לא נקבע

עובד עירייה עבר הכשרה מתאימה וקיבל מינוי 

, תגובת 7/2/2016מסודר לתפקיד בתאריך 

, באיחור של 10/3/2017 -ראש העירייה ניתנה ב

חצי שנה מהמוגדר בחוק. מכאן תגובת ראש 

העיר שהממצא אינו מדויק, אינה רלוונטית 

הוצאת דוח הביקורת למציאות בתאריך 

)3/15.(  

  

  תוקן
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 התנהלות שוטפת –מחלקת גנים ונוף  4.2.2

  

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 16מתוך  -סיכום 

  ).0%ליקויים ( לא תוקנו

  ).12.5%ליקויים ( 2תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).62.5%ליקויים ( 10לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017נת ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לש 4אחר והופסק מעקב 

  ).25%לתגובת ראש העירייה שלא לתקנם (

  

  

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

  

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

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת, לאור תנופת הבניה ברחבי העיר והתוכניות לשיווק מגרשים לבנייה צמודת קרקע ושכונות חדשו

בתקופה הקרובה, מומלץ כי העירייה תתקצב ותקיים תוכנית לקביעת כוח האדם הנדרש וקביעת 

  בהתאם לשינויים הצפויים. םויעדי יםדיתפק

  

    לתגובה): 2.1ובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף תג

נפגעת, מתן השירות הטיפול בגינון הוא על פי האפשרות התקציבית של העירייה, רמת הגינון לא 

  נפגע.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפוע

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  נקבעלא 

, למרות תוספת 2014ללא שינוי מהותי משנת 

שטחי גינון ומשימות, מתרכזים בשמירה על 

  הקיים.

  הנושא לא טופל על ידי צוות תיקון ליקויים.

תגובת ראש העירייה לא נמצא בסדר לפי 

  עדיפות מבחינה תקציבית/ארגונית.  

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : מערכת מדדי הביצועים אינה משמשת את הנהלת העירייה לבחינת נתוני  2.2

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

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

  של המחלקה.  

 

  :  ויהמלצת הביקורת לתיקון הליק

מומלץ לבנות דוחות דיווח הן ברמה הרב שנתית (לבחינת תפוקת הצוותים לאורך שנים) והן ברמה 

השנתית (להבין את חלוקת משאב הזמן של המחלקה והעובדים), זאת לשיפור ניהול המחלקה וזיהוי 

  עלות פעילויות כגון הסדר גינון ועבודות לטובת אירועים בעירייה.

  

    לתגובה): 2.2העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראש 

  ממצא מקובל. הנהלת העיר תשתמש במערכת מדדי הביצועים ככלי לשיפור ניהול המחלקה.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  מנכ"ל

  

31/12/16  

תגובת ראש העירייה לסעיף זה סותרת את 

התגובה לסעיף קודם, שם לא התקבלה 

ת לקביעת יעדים ומדדים המלצת הביקור

לניהול המחלקה. בכל מקרה אין כל שינוי 

  .2014לעומת שנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : כשליש ממערכות ההשקיה בשטחים הציבוריים לא מחוברות למרכז  2.3

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

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בחון כדאיות מחשוב כלל מערכות ההשקיה, לעומת  עלויות המים החריגות עקב תקלות מומלץ ל

  קיימת מערכת כאמור.בשטחים בהם לא 

  

    לתגובה): 2.3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ממצא מקובל. המחלקה דואגת שכל המערכות החדשות יחוברו למרכז השליטה ובגנים ישנים 

  נוסף כל שנה. מחברים חלק
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משתמשת גם במחשבים מהגנים שלא מחוברים למרכז השליטה, המחלקה  15% -נכון להיום נותרו כ

  מקומיים.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

שאושר  סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

 10%-על פי מנהל מחלקת הגינון כיום, נשארו כ

ן יש שיפור אמהשטחים ללא חיבור כאמור. מכ

  .2014משנת 

  

  תוקן חלקית

  

  
  
  

 שנים, דבר 10-הליקוי : מערכת ההשקיה הממוחשבת בחלקה כבר בת למעלה מ 2.4

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

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  שנים.  10 -מומלץ לבחון כדאיות חידוש ראשי מערכת השקיה ממוחשבת בני למעלה מ

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

וצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא ה

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

בפועל התקציב הקיים מאפשר החלפה של 

חלק מהמערכות בכל שנה, למרות שהמצב לא 

  אופטימלי הוא סביר. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

הליקוי : לא קיימת מדיניות פיקוח ואכיפה של העירייה על שתילת צמחים אלרגנים  2.5

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

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

  כמטופלים. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון קביעת מדיניות פיקוח ואכיפה לגבי שתילת צמחים אלרגנים בתחום השיפוט של העיר 

  ר לחולי אסתמה.על מנת להבטיח את איכות האווי

  

    לתגובה): 2.4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  אין באפשרות הרשות לבצע אכיפה כזאת בכוח האדם הקיים.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

קורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הבי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

מופסק המעקב , 2014ללא שינוי מהותי משנת 

זאת בהתאם לתגובת ראש העירייה כי הנושא 

  מתוקצב בהתאם.אינו בעדיפות, ולא 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

של פרסום צמחים שאין לשתול בתחום השיפוט של  הליקוי : לא קיימת מדיניות 2.6

  העירייה, או של חינוך בבתי הספר בעירייה.

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ברחבי מומלץ לבנות תוכנית פרסום וחינוך בנושא צמחיה הפוגעת באיכות האוויר, שאין לשתול 

  כות הסביבה).העירייה (ניתן אולי לשלב במסגרת פרויקט החינוך של היחידה לאי

  

    לתגובה): 2.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ממצא מקובל. נעשה בעבר ויפורסם שוב.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

טיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן ה

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

מנהל 

מחלקת גינון 

ודובר 

  העירייה

  

30/6/16  

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

הרשימה אף לא מפורסמת באתר העירייה 

  באינטרנט. 

  

  לא תוקן
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הבא לביטוי הליקוי : הרכבים בשימוש מחלקת הגינון ברובם בני כעשרים שנה, דבר  2.7

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

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

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ם לצרכי המחלקה העכשוויים, לשם הגדרת צי הרכב הנדרש מומלץ לבנות תוכנית רלוונטית בהתא

לחיסכון בעלויות התיקונים ובאובדן התפוקה למחלקה ולשם הצערת רכבי המחלקה, דבר שיביא 

  עקב רכבים מושבתים.

  

    לתגובה): 2.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  סחת חדשים.למחלקה נרכש טרקטור חדש ותוקצב רכישת טנדר ומכ

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

הביקורת לא קיימת תוכנית צת בניגוד להמל

רכש מסודרת בנושא, אך בשנים האחרונות 

נרכשו מספר רכבים, כך שהמצב בשלב זה טוב 

  .2014יותר ממה שהיה בשנת 

 

  

  תוקן חלקית

  
  

  

הליקוי : מחלקת הגינון משתמשת במשאית המנוף של מחלקת האחזקה לשם גיזום  2.8

יצול לשימוש משאית המנוף לכלל תוכנית נעצים. הנהלת העירייה לא השכילה לבנות 

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

  לשימוש במשאית המנוף.

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבנות תוכנית שימוש משאית המנוף שתאפשר ניצולה על ידי כלל מחלקות העירייה.

  

    ועצת העירייה:אושרה במתגובת ראש העירייה ש

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שא

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

  הנושא לא טופל על ידי צוות תיקון הליקויים.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

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

  
  
  

ום דיווח יומי על פעילות עובדי מחלקת הגינון, לא נערך ניתוח לגבי הליקוי : למרות קי 2.9

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

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לערוך ניתוח הנתונים הקיימים במחלקה לגבי פעילות העובדים ולהבין כמה זמן עבודה 

  סוג פעילות, זאת לשם בחינת ניהול יעיל יותר של זמן העובדים ותקציבי המחלקה.  מושקע בכל

 

  

    לתגובה): 2.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ל ציבורי והסדר גינון ואין אפשרות מדידה בניהם. צוות הגינון מטפל באזור הכול

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתשובת ראש העירייה הנתונים 

הנתונים קיימים וזמינים. לפי מנהל המחלקה 

לא הוסקו  לגזברות, אך 2016אף הועברו בשנת 

  כל מסקנות בנושא הידועות למנהל המחלקה. 

  

  לא תוקן
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ממשאבי העובדים מופנים לטובת טיפול  50% -הליקוי : על פי הערכת מחלקת הגינון כ 2.10

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

  בשנה מעבר לסכום שנגבה מהתושבים בעבור השירות. ₪ אלפי 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מקיפה לגבי מידת המשאבים שהעירייה משקיעה בהסדר הגינון ולבחון את מומלץ לבצע בדיקה 

  כדאיות המשך ההסדר, מול ערך שיפור ונראות פני העיר.

  

    לתגובה): 2.8 תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף

 לאחר 30%-20%ממצא לא מדויק. עשינו בתחילת הקדנציה ניתוח המראה כי הסדר הגינון מהווה 

  מכלל העבודה. 25%ניתוח שעות הפעילות עולה כי הסדר הגינון מהווה 

  העירייה רואה חשיבות בהשקעה בחזות פני העיר. 

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

תשובת ראש העירייה סותרת את תשובתו 

, או שהבדיקה שנעשתה לא 2.9לסעיף 

. מן הראוי היה מדוייקיםל נתונים הסתמכה ע

כי מנהל המחלקה יעודכן בממצאים וייחווה 

את דעתו עליהם, להערכתו מושקעים לפחות 

  ממשאבי המחלקה בהסדר כיום. 40%

  

  לא תוקן

  

  
  
  

הליקוי : אין ברשות העירייה חוזים חתומים על ידי נציגי חלק מהבניינים הנמצאים  2.11

  בהסדר גינון. 

 

 :  תיקון הליקויהמלצת הביקורת ל

  מומלץ להסדיר את נושא החוזים מול הבניינים ללא קיום חוזה.

  

    לתגובה): 2.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  מקובל. הנושא יטופל.הממצא 
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ל בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנכ"ל, יועץ 

משפטי 

ומנהל 

מחלקת 

  הגינון

  

31/12/16  

  

  .2014המצב ללא שינוי מהותי משנת 

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  
   

ייה המבוצע במחלקת הגזברות, חוזי הסדר הליקוי : בניגוד לטיפול בכלל חוזי העיר 2.12

  הגינון ככל שקיימים מנוהלים במחלקת הגינון. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי נושא החוזים של הסדרי הגינון, יוסדר בעירייה ככלל החוזים האחרים באמצעות מחלקת 

  הגזברות.

  

    העירייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש 

מת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיי

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 

  קן /לא תוקן /תו

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014המצב ללא שינוי מהותי משנת 

  

  לא תוקן
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לדיירים קשי יום המחויבים הליקוי : אין מנגנון בעירייה המאפשר הענקת הנחות  2.13

  בתשלום הסדר גינון.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

פשר הענקת הנחה לדיירים קשי יום, בדומה להנחות בתחום הארנונה מומלץ לשקול קיום נוהל המא

  המוגדרות בחוק.

  

    לתגובה): 2.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  יכולת לסבסד את הגינון בהסדר מעבר לסבסוד כללי.אין לעירייה 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  פוללטי

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  ועצהאישור המ

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

 2.10התגובה סותרת את התגובה לסעיף 

מאחר ושם לכאורה לא מתקיים סבסוד כלל, 

  ירייה עודף מהפעילות.אלא להפך, לע

לפי התגובה המדיניות המעקב מופסק מאחר ו

של הנהלת העירייה היא שלא להעניק הנחות 

  בנושא.  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

הליקוי : דיירים רבים מחויבים בתשלום הסדר גינון זאת ללא חוזה מסודר מול  2.14

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

 

 :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

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

  

    לתגובה): 2.11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא מקובל. הנושא יטופל.
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  :  2017תוצאות 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

מנכ"ל, יועץ 

משפטי 

ומנהל 

מחלקת 

  הגינון

  

31/12/16  

  

  .2014המצב ללא שינוי מהותי משנת 

  

  לא תוקן.

  

  
  
  
  

מחלקת הגינון נאלצת לעמוד מול דרישות מנוגדות מטעם יקוי : במקרים רבים הל 2.15

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

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הגינון אשר יסדירו את המקרים בהם קיימת אי הסכמה בין ים לנושא הסדר מומלץ לקבוע כלל

  דיירים לעניין היקף ההשקיה של הצמחייה בבנין.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017בליקוי בשנת  קורת את הטיפולתוצאות בדיקת הבי

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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

  

  

  לא תוקן
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הליקוי : דיירים רבים דורשים ממחלקת הגינון לבצע עבודות שאינן בהיקף הסדר  2.16

  הגינון (לדוגמא תיקון צנרת ביוב).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי העירייה תסדיר את נושא אחריותה בהסדר גינון על ידי החתמת נציגי הבניין על חוזה 

  צאה החוזה הקיים ניתן לפרשנות ואינו ברור דיו).התואחיד ומפורט בנושא (במבחן 

  

    לתגובה): 2.12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הדיירים דורשים ומחלקות העירייה פועלות רק על פי מה שבהסכם. 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד  בדיקת

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה אינה תואמת את 

המציאות בפועל. המצב ללא שינוי מהותי 

ידי , בפועל מבוצעות עבודות על 2014משנת 

רייה שניתן היה לחסוך באם המלצת העי

  הביקורת הייתה מתקבלת ומיושמת.

  

  לא תוקן
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  הנגשה במטרה להשיג שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. 4.2.3

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 18מתוך  –סיכום 

  ).11%ליקויים ( 2תוקנו 

  ).6%אחד ( המועצה ליקויתוקן חלקית או לא לפי החלטת 

  ).55%ליקויים ( 10לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  5והופסק מעקב אחר 

  ).28%לתגובת ראש העירייה שלא לתקנם (

  

  

  

  

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

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

תגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : נושא העסקת מוגבלים ויכולת העירייה ל"בדוק" 

 העיר והנהלת העירייה.נושא זה הועלה לדיון ראשוני מול ראש 

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

 ולא מעבר לכך.אליו נבחר 

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

  עלולה ליצור רושם לא נכון.

 שא מהמידע הידוע לי ומצאתי כי בעירייהערכתי בדיקה ראשונית של הנו  עם זאת

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

רת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא, כפי שהומלץ התייחסות הביקו

  יש למצוא שיטה מכובדת וראויה לניהול הנושא. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

נושא בחינת הייצוג ההולם לכלל העובדים ולבנות רשימה מסודרת לגבי קיומם מומלץ לפרסם את 

  של עובדים עם מוגבלות בעירייה.

 

    לתגובה): 3.1עירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראש ה

  הממצא מקובל. העירייה תאסוף את הנתונים הנדרשים ותפעל לבדיקת הייצוג. 
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  משאבי אנוש

  

31/12/16  

  

  .2014שינוי משנת ללא 

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

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

התאם למבני הציבור הקיימים בתחום השיפוט של שהוגדרו בחוק למבנים שונים, וב

  העירייה.

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

תיקבע רשימה   בכל מבני הציבור בהתאם לנתונים הקיימים בעירייה. עם סיום שלב זה

 ק.המבנים לביצוע בהתאם לסדרי העדיפות והמועדים שנקבעו בחו

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

  רווחה, מנהלת מחלקת חינוך, קב"ט.

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

ביבס בה העליתי בפניו את הדרישות והמשמעויות התקציביות לעיריית ערד בנושא 

ציבור, כולל עלויות התכנון. בנוסף העליתי את נושא התאמת מבנים  הנגשת מבני

צויים לאור הדרישות לבטיחות אש. הדגשתי את המצב הבלתי אפשרי בו אנו מ

והעלויות העצומות, לוחות הזמנים והאחריות האישית והפלילית המוטלת על ראשי 

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

  במצב זהה לערד.

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

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

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

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

    

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רה של נושאים שיש לטפל בהם מבחינת תקנות הנגישות, תוך הגדרת מומלץ לבנות מערכת סדו

  לוחות זמנים לביצוע.

  

    לתגובה): 3.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  יב לסקר ולאחריו יערך תכנון. אושר תקצ
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  :  2017תוצאות 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

 מנכ"ל ומנהל

מחלקת 

  הביצוע

  

31/12/16  

בוצע לאחרונה סקר נגישות למבני ציבור. טרם 

  לביצוע.הוגדרו סדרי עדיפויות ולו"ז 

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

הסתיים סקר נגישות והוכנה תכנית עבודה רב שנתית בשיתוף המחלקות המקצועיות תוך תעדוף 

מוגבלויות. התוכנית תמומש בהתאם לתקציבים  מבנים המשרתים מספר רב של אנשים עם

  ייעודיים לנושא. 

 
  
  
  

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

  העירייה יועץ חיצוני לביצוע סקר נגישות השירות במשרדי העירייה. 

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

לטענתו הכשרתו אינה מספיקה הנגישות בעירייה שהוא הסמכות המקצועית בנושא. 

 לביצוע המשימה המדוברת.

 תכונס ישיבה עם הגורמים המקצועיים להבנת הנושא. -בנושא האירועים

  

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  צוניים.  מומלץ להשתמש בידע הקיים בעירייה על מנת לחסוך הוצאות יועצים חי

 

    לתגובה): 3.3סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (

תפקיד מורשה הנגישות הוא לרכז את נושא הנגישות, סקר נגישות דורש ידע מקצועי ברמה גבוהה 

  יותר.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ל בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

עובד העירייה מופיע בפנקס למורשי נגישות 

של משרד התמ"ת גם כמורשה מתו"ס וגם 

  

  לא תוקן
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כמורשה שירות. אין הסמכה גבוהה יותר, 

עומדת על דיוק הממצא, שולמו  הביקורת

עשרות אלפי שקלים לסוקר חיצוני, כאשר 

לעובד עירייה יש את כל ההסמכות הנדרשות 

לביצוע העבודה, גם אם לא בשלמותה אז 

  ות בחלקה. לפח

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, יכנס לעבי הקורה ויוודא 

  בור במקרה זה. האם ניתן לחסוך כספי צי

  

  
  
  
  
  
  

הליקוי : למרות שקיים בעירייה עובד שעבר הכשרה של ממונה נגישות השירות,  3.4

העירייה אינה מנצלת את הכשרתו לבניית תוכניות הנגשה ואישור שירותים שמעניקה 

  לציבור (לדוגמא פסטיבל ערד). 

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

 להבנת הנושא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשם חיסכון כספי (ביטול הצורך בשכירת ממונה נגישות שירות חיצוני לעירייה), ולשם 

התנהלות מסודרת על פי חוק לדוגמא באירועי פסטיבל ערד, להשתמש בהסמכתו של מנהל מחלקת 

רייה ומופיע היום ברשימות ות שירות כמוגדר בחוק, במימון העיהביצוע שנשלח לקורס ממונה נגיש

  משרד התמ"ת כבעל רישוי לעסוק בנושא.

  

    לתגובה): 3.4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא נמצא בטיפול רכז הנגישות של העירייה וממתין לתקצוב המתאים.

  

  :  2017בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי 

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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/6/16  

  .2014ללא שינוי משנת 

מלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים י

בדין, יכנס לעבי הקורה ויוודא תפקידו כמוגדר 

  האם ניתן לחסוך כספי ציבור במקרה זה.

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

לתוכנית נגישות נדרש צוות רב דיסציפלינארי שמגובש בימים אלו. צוות זה יגיש את המלצתו 

  לתוכנית נגישות לאתרי ההופעות העירוניים.

  
  
  
  
  

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

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

  ציבורי. 

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

על פי החוק ניתן  הנגישות לבית עיסוקם  סדרתבהנגשה מוחתמים על טופס מחייב בה

לתת ארכה של שנה להשלמת הנגישות השלמת ביצוע ההנגשה מחויבת באישור מהנדס 

 נגישות בלבד.

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

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  וגדר בחוק רישוי עסקים כחלק מהליך הוצאת הרישיון.נגישות כמיש לוודא קבלת חו"ד מורשי 

  

    לתגובה): 3.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ממצא מקובל. מנהל מחלקת התברואה ורישוי עסקים הונחה לפנות לקבל חוות דעת בנושא נגישות. 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  פוללטי

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 

  תברואה

  

  מיידי

  

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

בדין, ויקבע אופן טיפול  תפקידו כמוגדר

  בליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : העירייה לא הבחינה בין תפקיד רכז נגישות המוגדר בחוק (תפקיד כמעט ללא  3.6

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

שרה). מאחר וקיים לעובד בכיר כולל הכשהוגדר על ידי מרכז השלטון המקומי (דרישה 

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

  שוויון לאנשים עם מוגבלות.

    

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ר מומלץ למנות בנוסף לתפקיד רכז הנגישות גם ממונה על שוויון לאנשים עם מוגבלות, בהתאם לחוז

  מי ולוודא כי כל המטלות המוגדרות לממונה, אכן מתקיימות בעירייה.מרכז השלטון המקו

  

    לתגובה): 3.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

לעירייה אין יכולת תקציבית לממן משרה נוספת ותפקיד הרכז הוטל על עובד עירייה קיים ללא 

  תוספת עלות.

  

  :  2017י בשנת רת את הטיפול בליקותוצאות בדיקת הביקו

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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

ת תיקון הליקויים ימלא אמן הראוי כי צוות 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע אופן טיפול 

  בליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  
  

הליקוי : למרות הערות פיקוח הנציבות בשני המקרים המתוארים, לא ענתה העירייה  3.7

לנציבות על ממצאי הפיקוח. מאחר וכך הוצא צו נגישות לוועדה לתכנון ובניה ולעירייה, 

  על אי תיקון ליקויים. 

: ככל הידוע לנו, היו אישורי נגישות שהוצגו למפקח על  תגובת מחלקת ההנדסה

הועברו שנית במייל/פקס, למרות זאת חזרו לטעון מספר פעמים כי לא הנגישות ואף 

 קיבלו ואף הוציאו צווים.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ותביעות  מומלץ לפעול בהתאם להוראות הנציבות על מנת שלא להגיע למצב של מתן צווי נגישות

  פליליות של האחראים בעירייה.

  

    שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

לפחות בנושא נגישות לתחנת ההיסעים 

העירונית, לא נפתרו הליקויים נכון לחודש יולי 

2017 .  

ויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליק

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע אופן טיפול 

  בליקוי. 

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  

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

  לתלמידים לקויי שמיעה.

 
  
  

הליקוי : הליך העבודה בין המחלקות הינו מגושם והביא לא אחת לעיכובים בהנגשת  3.8

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

  בוצעה ההנגשה). 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לה, בהתאם לאילוצים מומלץ לקבוע אחראי אחד על ההליך, תוך בניית לוחות זמנים לביצוע כל מט

  של משרד החינוך ושל שאר הגורמים המעורבים.

  

    לתגובה): 3.7רייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת ראש העי

  הנושא תוקן ומתבצע לפי התהליכים המוכתבים על ידי משרד החינוך.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  ןאחרו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

פול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014י מהותי משנת וללא שינ

תגובת המבוקר וראש העירייה, אינם 

משהו מתייחסים לליקוי, בפועל לא השתנה 

  מהותי בהתנהלות בנושא.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ר בדין, ויקבע אופן טיפול תפקידו כמוגד

  בליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

הנושא אכן תוקן ומתבצע לפי התהליכים המוכתבים על ידי משרד החינוך. נוהל העבודה בין 

  והופץ למנהלי המחלקות הרלוונטיים.המחלקות עודכן השנה 

 
  
  
  

האחראית על הנגשת הכיתות), הליקוי : נמצא כי לא קיים תאום בין מחלקת הביצוע ( 3.9

לבין מחלקת האחזקה (האחראית על שיפוצי קיץ בבתי הספר והגנים), חוסר התאום 

יכול להביא להוצאות מיותרות (לדוגמא כאשר מתוכננת החלפת מזגן על ידי מחלקת 

  חזקה ובמסגרת ההנגשה מוחלף מזגן). הא

ת החשמל, המתוכננות על עיקר תגובת מנהל מחלקת ביצוע : קיים תאום בנושא עבודו

 .ידי עובד מחלקת האחזקה. אין שום קשר בין הפרויקטים (שיפוצי קיץ והנגשת כיתות)

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

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הראיה הכללית של מכלול  מומלץ כי נושא הנגשת הכיתות ינוהל על ידי מחלקת האחזקה, לה יש את

  השיפוצים בבתי הספר ובגנים.

  

    לתגובה): 3.8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

פוצים במוסדות חינוך כולל ביצוע הנושא טופל, מנכ"ל העירייה מרכז את כלל התיקונים והשי

  ההנגשות ויש תאום מלא.
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  :  2017בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי

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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014י מהותי משנת וללא שינ

תגובת המבוקר וראש העירייה, אינם 

תייחסים לליקוי, בפועל לא השתנה משהו מ

  מהותי בהתנהלות בנושא.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע אופן טיפול 

  בליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ה בין הנושא אכן תוקן ומתבצע לפי התהליכים המוכתבים על ידי משרד החינוך. נוהל העבוד

  המחלקות עודכן השנה והופץ למנהלי המחלקות הרלוונטיים.

  
  
  
  

הליקוי : באופן התנהלות העירייה בהנגשת הכיתות, נאלצת העירייה להוסיף על  3.10

הסכום המועבר ממשרד החינוך עוד אלפי שקלים רבים לכל כיתה (במקרה אחד כמעט 

  נוספים). ₪  30,000

 ייבחן מול מנהלי מחלקות הביצוע והאחזקה. תגובת מנכ"ל העירייה : נושא המחירים

 

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

  מומלץ למצוא דרכים להוזלת העלויות בהנגשת הכיתות.  

  

    לתגובה): 3.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

וקלינאי תקשורת, כל התהליך  נעשה על ידי נוהל הצעות מחיר, על פי הדרישות של יועץ האקוסטיקה 

  משרד החינוך מתקצב בחסר את הנגשת הכיתות.

  

  :  2017תוצאות 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 /

י לא תוקן לפ

  אישור המועצה

    .2014משנת ללא שינוי מהותי     
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  תגובת ראש העירייה לא סותרת את הממצא.  לא נקבע  לא נקבע

לא מגובה  2017 תגובת המבוקר לשנת

  במסמכים. 

דוגמא לאפשרות חסכון כספי ראה ליקויים 

  הבאים.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע אופן ט

  בליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  הנושא נבחן גם מול רשויות אחרות ונמצא שהמחירים סבירים בהקשר האמור. 

 

 

  

 -הליקוי : נמצא כי ברוב המקרים עבודת ההנגשה מורכבת משלושה חלקים עיקריים  3.11

חלקת החלפת מזגן, התקנת תקרה אקוסטית, החלפת דלת לדלת מונעת רעשים. מ

לביצוע כל העבודות, בכך  בפועל משלמת הביצוע נוהגת לשכור שרותי קבלן אחד 

העירייה עמלת קבלן ראשי שניתן לחסוך, אם יוזמנו העבודות בנפרד מקבלנים 

  (כגון קבלן מיזוג).   מתמחים

תגובת מנהל מחלקת הביצוע : רשימת העבודות הינה חלקית בלבד ואינה משקפת את 

 יצול העבודות אסור על פי חוק.כל האפשריות. פ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: תגובת המבוקר אינה רלוונטית, צוין בממצא 

כי ההתייחסות היא רק לחלק מהעבודות, לעניין החוק הפרשנות של המבוקר לא 

נתמכה בשום חוק (מאחר ולא קיים כזה), או פרשנות יועמ"ש העירייה. פיצול 

אחד, במקרה זה כמו ייתי כאשר העבודה מהווה מכלול מכרזים יכול להיות בע

שמזמינים מערכת שמע מספק אחד ועבודות מספק אחר, ניתן לרכוש מזגן בנפרד, וכן 

  דלתות על מנת לחסוך לעירייה עלויות. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

צוע באמצעות כוח מומלץ לפצל את עבודות ההנגשה לספקים מתמחים (מיזוג) ולבצע את הניתן לבי

  ירייה (התקנת דלת).האדם הקיים בע

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  יפוללט

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

היא תאורטית,  2017תגובת המבוקר משנת 

ל ובפועל מודה המנכ"ל כי לא ירד לעומקם ש

  דברים, לשם כך יש צוות תיקון ליקויים.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע אופן טיפול 

  בליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

דרך ביצוע העבודה היא החלטה של הדרג המבצע ולא מצאתי לנכון להתערב באופן תכנון ביצוע 

רמה הפרטנית זמן התיאום בין מספר רב של קבלנים באותה כיתה, וההיתכנות עבודה זו. ב

לעיכובים והמתנה האחד לשני עשויה להעלות לא פחות ואף יותר מהתשלום לקבלן מבצע במקרה 

  המתואר. 

 
  
  
  

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

 
  
  

הל תקין כחודשיים לפני המועד האחרון לביצוע הנגשת תחבורה הליקוי : בניגוד למינ 3.12

  נוספים לסיום הפרויקט. ₪  100,000ציבורית, הודיע רכז הנגישות כי חסרים לו 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : לא ברור כיצד הוערכה התקופה שלפני "מועד 

בקשת המידע  מנכ"ל העירייה מיד עםאחרון" במנהל תקין. הודעות בכתב הועברו ל

 חודשים לפני תום שנה קלנדרית. 3.5 -וזאת כ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : המועד האחרון הוגדר בתקנות הנגישות 

. החומר שהועבר למנכ"ל העירייה לטענת מנהל 31/12/2014לתחבורה ציבורית והוא 

קרה ה על שאלת הביקורת שחהמחלקה אינו רלוונטי לממצא, מנהל המחלקה לא ענ

  מה בדיוק יש לבצע בסכום שנטען כי היה חסר ראה גם  ממצא הבא.  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ כי בפרויקט המבוצע לאורך מספר שנים, ואשר קיימת חובה חוקית לסיים אותו במועד 

ן סביר ך לסיומו בטווח ביטחומסוים, ינוהלו טבלאות והערכות מחיר מסודרות וכן יוגדרו אבני דר

  לפני המועד המוגדר בחוק. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ל בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

על פי מנכ"ל העירייה זו המדיניות המתקיימת 

כיום בעירייה. לדוגמא הוצג לביקורת סקר 

ת שנתי לביצוע התאמוהנגישות עם תכנון רב 

  הנגישות במבני ציבור.

  

  תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  הערת המבקר מקובלת והיא אכן מיושמת בפרויקטים. 
  
  
  

הליקוי : בניגוד להודעת רכז הנגישות על חוסר בכספים, לא ידע הרכז להסביר לשם  3.13

מה מיועד הסכום הנוסף להשלמת הפרויקט. בבדיקת הביקורת נמצאו טעויות 

תחנות שהוגדרו כמונגשות, דווחו לאחר  4הוגשו לרשויות, כך שלפחות בטבלאות ש

  מספר חודשים כלא מונגשות. 

טעויות אשר תוקנו באופן  4ת הביצוע : לטענת המבקר נפלו עיקר תגובת מנהל מחלק

 מיידי.  הסבר על יעוד הסכומים אינו מתפקידו של רכז הנגישות.

ת המבוקר אינה סותרת את הממצא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגוב

למען הדיוק, הביקורת מצאה כי תחנות שדווחו כנגישות בשנה אחת, דווחו כלא 

שנה הבאה, מנהל מחלקת הביצוע טען כי מדובר בטעות בדיווח.  בעיריית מונגשות ב

ערד רכז הנגישות הוא גם מנהל מחלקת הביצוע שהוא גם מנהל פרויקט הנגשת 

  המבוקר אינה רלוונטית.  התחנות, מכאן הערת

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ כי בפרויקט המבוצע לאורך מספר שנים, ואשר קיימת חובה חוקית לסיים אותו במועד 

מסוים, ינוהלו טבלאות והערכות מחיר מסודרות וכן יוגדרו אבני דרך לסיומו בטווח ביטחון סביר 

  לפני המועד המוגדר בחוק. 

  

    אש העירייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ר

והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

על פי מנכ"ל העירייה זו המדיניות המתקיימת 

כיום בעירייה. לדוגמא הוצג לביקורת סקר 

שנתי לביצוע התאמות הנגישות עם תכנון רב 

  הנגישות במבני ציבור.

  

  תוקן

  

  

    : 2017בוקר בשנת תגובת המ

יש מעקב אחר פרויקטים רב שנתיים המתבצע בלשכת מנכ"ל, ותוכנה לניהול פרויקטים מוטמעת 

  בימים אלו. בדיקת בקשות להגדלת תקציבים נעשית על ידי גזברית ומנכ"ל. 

 
  

הליקוי : מנהל מחלקת הביצוע לא דיווח לממונים עליו על נטישת הקבלן את העבודה  3.14

המשפטי של העירייה, בכך נעצרה עבודת ההנגשה למספר פול ליועץ והעביר את הטי

  ).2014חודשים (זאת כאשר חובה על העירייה להשלים את הפרויקט עד סוף שנת 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : הדיווח ליועמ"ש העירייה נעשה לאחר ניסיונות 

רייה לנוהג בעי רבים ליצור קשר עם הקבלן לשם מציאת פתרונות לבעיות, ובהתאם

 שנים רבות. כל החומר הועבר בעבר גם למנכ"ל.

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

בברור מול מנכ"ל העירייה נמצא כי בניגוד לתגובת המבוקר, החומר הרלוונטי הועבר 

  למנכ"ל רק בדיעבד. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מסודר של התנהלות מול קבלנים בעייתיים ובוודאי שלא להשאיר את הטיפול  לקבוע הליךמומלץ 

רק מול מנהל מחלקה בלבד, כמו כן חובה לקיים תוכנית סדורה עם אבני דרך ותאריכי ביצוע, כולל 

  דיווחים בפרויקטים רב שנתיים כדוגמת פרויקט הנגשה.
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש  לא קיימת

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  רייה במועצת העי

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

ממצא נקודתי, לדברי מנכ"ל העירייה קיימת 

  חובת דיווח כיום. מכאן הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017המבוקר בשנת תגובת 

  ישנה חובת דיווח ואכן מתבצע.
 

  

 

צעה בפיקוח מנהל מחלקת הביצוע בו 2013הליקוי : עבודת הנמכת המדרכות עד שנת  3.15

ורכז הנגישות, ובאישורו שולם לקבלן תשלומים בהתאם להגדרות בחוזה המסגרת של 

העירייה בנושא מכרז שנתי להחלפת ריצוף רחובות, זאת ללא כל ניטור וניתוח 

לא ידע מנהל המחלקת הביצוע  המחירים ששולמו לקבלן. כשנשאל על ידי הביקורת

  לפעולות בודדות שניתן לתמחרן.   לפרוט את התשלום 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : אזכור רכז הנגישות אינו רלוונטי כלל. המחירים 

ששולמו מבוססים על חוזה, אין במקרים אלה צורך בפרוט סעיפי החוזה לפעולות 

 בודדות.

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

  

  :  צת הביקורת לתיקון הליקויהמל

מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט הנגשות רב שנתי (בשנים הקרובות יש להנגיש 

מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נוהל דיווח והצגה שקוף להנהלת העירייה למניעת 

  ה לזו המתוארת במקרה של הנגשת תחנות אוטובוס.התנהלות דומ

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר  סיום

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

ממצא נקודתי לגבי חוזה שאינו בתוקף כיום. 

כיום נהוג בעירייה לחתום חוזה בהתאם לכתב 

  כמויות מפורט ולא עבודה כוללת. 

  מכאן הפסקת מעקב. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017ובת המבוקר בשנת תג

  קיימת תכנית נגישות רב שנתית וקיימת דרישה לתקצוב פעולות הנגשה דחופות.

  

  

 

הליקוי : בניגוד להוראת מנכ"ל העירייה, ביציאה להצעות מחיר לנושא הנמכת  3.16

על ידי מנהל מחלקת הביצוע, לא הורכבה הצעת המחיר על פי  2014המדרכות בשנת 

מה למכרז המקורי בנושא הוגדרה הנמכת מדרכה כפעולה אחת, מחירון סטנדרטי, בדו

גורמים לשאלת הביקורת (ראה אותה הגדרה שמנהל מחלקת הביצוע לא ידע לפרוט ל

  ליקוי קודם). 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : לשם קידום העבודה במהירות נלקחו סעיפים 

כב העבודות המתואר בדומה לסעיפי המכרז השנתי. הסעיפים תומחרו בהתאם להר

  בהם. 

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

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט הנגשות רב שנתי (בשנים הקרובות יש להנגיש 

הל דיווח והצגה שקוף להנהלת העירייה למניעת מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נו

  וס. התנהלות דומה לזו המתוארת במקרה של הנגשת תחנות אוטוב

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017יפול 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

ממצא נקודתי לגבי חוזה שאינו בתוקף כיום. 

בעירייה לחתום חוזה בהתאם לכתב  כיום נהוג

  כמויות מפורט ולמחירון דקל. 

  מכאן הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מכרזי עירייה מבוצעים בהתאם למחירון דקל, ומכרזים עבור  -יש הגדרה למחירון פרויקטים

  משכ"ל בהתאם למחירון משכ"ל. 

 
  

 

ורכז הנגישות בעירייה, לא ידע להסביר לביקורת מה הליקוי : מנהל מחלקת הביצוע  3.17

בדיוק נדרש בחוק בנושא הנגשת תחנות אוטובוס, והאם הנמכת מדרכות כלולות 

  . 31/12/2014בהגדרות החוק שיש לסיים עד 

עיקר תגובת מנהל מחלקת הביצוע : איזכור רכז הנגישות אינו רלוונטי כלל. הסברים 

 לקבל אותם אצל יועצי נגישות המתמחים בתחום. מסוג זה הינם מקצועיים וניתן

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

רק מעצימה אותו, מנהל מחלקת הביצוע דיווח זה מספר שנים למשרדי הממשלה על 

ר מושג האם הן אכן מונגשות מאחביצוע הנגשת תחנות אוטובוס, שלפי תגובתו אין לו 

  ולפי תגובתו צריך לשם כך חוות דעת של יועץ נגישות מומחה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט הנגשות רב שנתי (בשנים הקרובות יש להנגיש 

למניעת והצגה שקוף להנהלת העירייה  מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נוהל דיווח

  התנהלות דומה לזו המתוארת במקרה של הנגשת תחנות אוטובוס.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  וללטיפ

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 נקבע

  

  לא נקבע

פרויקט הנגשה שהסתיים ממצא נקודתי לגבי 

זה מכבר. בשלב זה אין פרויקט דומה לבחינת 

  הסקת מסקנות מהפרויקט שבנדון.יישום 

  מכאן הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  תכנית עבודה רב שנתית גובשה בלשכת מנכ"ל העירייה ומנוהלת על ידי הלשכה. 
 

  

 
  

הליקוי : ממצא : בפועל כל נושא הנגשת תחנות האוטובוס נוהל בצורה לא מיטבית  3.18

   כאשר מנהל המחלקה הוא רכז הנגישות של העירייה: במחלקת הביצוע, כל שכן 

דווחו כלא  2014ת ואילו בשנת כמונגשו 2013תחנות בשנת  4כך, דווחו לפחות   .א

 מונגשות.

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

 ₪. 100,000 -הפרויקט כ

ות של מיקומי הנמכות כך, לא נמצאו ברשות המחלקה רשימות זמינות וברור  .ג

 המדרכה הדרושים לסיום הפרויקט.

ם, לאחר שהקבלן המבצע נטש את כך, לא בוצעו עבודות בפרויקט מספר חודשי  .ד

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

 הועבר לטיפול היועץ המשפטי של העירייה. 

ידע להסביר לביקורת איזה פעולות נדרשות  כך, מנהל הפרויקט ורכז הנגישות לא  .ה

 בחוק לשם הנגשת תחנת אוטובוס.

ת שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התגלה כי העירייה כך, רק בביקורת נציבו  .ו

 לא סימנה כלל רחבת היערכות כנדרש בחוק. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

נגשות רב שנתי (בשנים הקרובות יש להנגיש מומלץ לקבוע קריטריונים ברורים לניהול פרויקט ה

ל דיווח והצגה שקוף להנהלת העירייה למניעת מוסדות חינוך ומבני עירייה), כך מומלץ כי יגובש נוה

  התנהלות דומה לזו המתוארת במקרה של הנגשת תחנות אוטובוס. 
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    לתגובה): 3.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ברשימה מסומנות וקן. יש היום בעירייה רשימות זמינות של כל תחנות האוטובוס בעיר, הליקוי ת

  התחנות המונגשות על פי דרישת החוק.

רכז הנגישות יודע להסביר מה נדרש בחוק לשם הנגשת תחנת אוטובוס. מעבר לכך העירייה נמצאת 

  בתהליך הנגשת שכונות ותיקות.

  

  :  2017ליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול ב

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 נקבע

  

  לא נקבע

פרויקט הנגשה שהסתיים ממצא נקודתי לגבי 

אין פרויקט דומה לבחינת זה מכבר. בשלב זה 

  יישום הסקת מסקנות מהפרויקט שבנדון.

  מכאן הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  נוהל ניהול פרויקטים עירוניים שייצא בתקופה הקרובה יכלול גם את נושא המחויבות לדיווח. 
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  אבטחת מידע ואיומי סייבר. –מחלקת מחשוב  4.2.4

 

 

 ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 12מתוך  -סיכום 

  ).50%ליקויים ( 6תוקנו 

  ).8%המועצה ליקוי אחד (תוקנו חלקית או לא לפי החלטת 

  ).8%לא תוקן  ליקוי אחד  (

או שהוחלט בהתאם  2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  4והופסק מעקב אחר 

  ).34%(לתגובת ראש העירייה שלא לתקנם 

  

  סקר אבטחת מידע ואיומי סייבר  - 1מטרת ביקורת מספר 

  

  

-הליקוי : תקציב שדרוג מערכות המחשוב (חומרה ותוכנה) בעיריית ערד עמד על כ 4.1

 750-לשנה לכל מחשב (כ₪  70 -לשנה בשנתיים האחרונות. משמע כ₪  50,000

  מחשבים בעירייה), סכום שאינו מספיק לשמירת מערכות מעודכנות. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית תקציבית המאפשרת שדרוג מערכות מחשב בכל תקופה סבירה (שלוש עד 

  חמש שנים). 

 

    לתגובה): 4.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ודה לכל הנושא ככל הנושאים מתוקצב בהתאם ליכולת התקציבית של הרשות, קיימת תוכנית עב

  י סדר עדיפויות.מערכת המחשוב ומטופל על פ

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

התגובה שאושרה אינה תשובה לליקוי, לא 

הוצגו כל מדדים בנושא, לא קיימות כל 

  אסמכתאות המעידות על שינוי כלשהו.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

  

  הפסקת מעקב
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נדט מציבור לאור סמכותם במסגרת קבלת המ

  הבוחרים. 

ם , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא לסיכו

לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב.

  

  

  
  

  

הליקוי : קיימת חשיפה הנובעת מהעדר שימוש במנגנון הצפנה בתקשורת בין האתרים,   4.2

ייה וכתוצאה מכך שיבוש המשמעות היא סיכון לכניסת גורם עוין לרשת המחשב של העיר

  נתונים וחשיפת מידע רגיש.

תגובת המבוקר : יש לציין שרוב התקשורת העוברת בין אתרי הספק הינה מזערית. מידע 

רגיש מול משרד הרווחה, מול ביטוח לאומי ומול מערכת השכר מועבר בטכנולוגיות וקווי 

 תקשורת ייעודיים ומאובטחים. 

  

  :  יהמלצת הביקורת לתיקון הליקו

  להטמיע מנגנוני הצפנה בין אתרי העירייה השונים כדי להגביר את רמת האבטחה.מומלץ 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017 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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

הנושא תוקן, כיום כל התקשורת בין האתרים 

  מוצפנת.

  

  תוקן
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ליקוי : בניגוד להסכם עם הספק, בפועל לא הועברו דרישות אבטחת מידע לספק, ה 4.3

  מכאן  אין וודאות כי הגדרות האבטחה המופעלות על ידי הספק נאותות.

תגובת המבוקר : בעקבות ממצא הביקורת נחסמה כל גישה לספק לרשת העירייה, לא 

  קיימים אצל הספק נתונים של העירייה. 

  

  :  תיקון הליקוילהמלצת הביקורת 

  מומלץ להגדיר לספק את דרישות האבטחה הנדרשות ממנו בהתאם למוגדר בחוזה.

  

    לתגובה): 4.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא תוקן. המחלקה מעבירה דרישות אבטחה בכל התקשרות.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  
  

  

  תוקן

  

  
  

ביצוע  מידע עלהליקוי : בניגוד להסכם עם הספק, נמצא כי העירייה לא דרשה מהספק  4.4

  מבדקים תקופתיים על השירות שסופק, כפי שהתחייב לבצע בחוזה.

  תגובת המבוקר : המלצת הביקורת מקובלת. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להקפיד לקבל את תוצאות המבדקים המבוצעים על ידי הספק ולבחון את תדירות ביצוע 

  יקויים והמלצות שעולים ממבדקים אלו.מתכונת הטיפול בלהמבדקים, את תוצאותיהם ואת 

  

    לתגובה): 4.3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא תוקן נכון להיום מתקבלים כל הנתונים.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

עד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  
  

  תוקן
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הליקוי : שימוש בתוכנות הפעלה לא עדכניות חושף את מערכות המחשב של העירייה  4.5

אשר עלולים לגרום זדוני (וירוסים, סוסים טרויאנים וכו') לסיכון של הדבקות בקוד 

לגורם עוין להוציא מידע שלא כדין, לחבל ולהשבית את המערכות. כן, קיים חשש 

שהמערכות ישמשו על ידי גורמים פליליים לצורך ביצוע מתקפות על צדדים שלישיים 

  .מבלי שהעירייה מודעת לכך

  לת.תגובת המבוקר : המלצת הביקורת מקוב

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ומלץ להיערך לשדרוג המערכות בהקדם למערכת מודרנית הנתמכת על ידי הספק.מ

  

    לתגובה): 4.4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

מחשבים שצריך להחליף, הנושא יטופל במסגרת היכולת התקציבית של הרשות, בכפוף  81קיימים 

  לדחיפות בגין הסיכון. 

  

  :  2017את 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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .רוב המחשבים עודכנו

  

  תוקן חלקית

  

  

  

 

השרתים ותחנות : אי שימוש במנגנון אוטומטי להפצת עדכוני תוכנה בקרב  הליקוי 4.6

העבודה (מבוצע בעירייה בצורה ידנית) חושף את העירייה למצב של העדר עדכון  

  מערכותיה במועד וכתוצאה מכך חשיפה  לסיכון הכרוך בקוד זדוני.

קה יום יומית תגובת המבוקר : הפעלת מנגנון אוטומטי דורש תשומות כוח אדם לבדי

  של העדכונים.

  

  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

מומלץ  לבחון את הקשיים הטכניים בהפעלת מנגנון עדכון אוטומטי ולבחון החזרתו לשימוש 

  בהקדם.

  

    לתגובה): 4.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

דם ורכישת שרתים נוספים. בשלב זה מתוך מגבלות התקציב אין אפשרות להוסיף תשומות כוח א

  ות מבוצע ידנית.ימשיך להי
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  :  2017תוצאות 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 /

פי לא תוקן ל

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

ל לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעי

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

 

הליקוי : בעירייה לא יושם מנגנון להזדהות חזקה למרות שמבחינה טכנולוגית קיימת  4.7

לצורך אימות משתמש לגיטימי), מכאן העירייה  SMSתמיכה לכך (משלוח הודעות 

  חשופה לגישת גורמים בלתי מורשים אשר ישיגו סיסמת משתמש לגיטימי.

ההמלצה אינה רלוונטית, רק וב המוחלט של המשתמשים תגובת המבוקר : לר

משתמשים בודדים שהם כולם ספקי שירות רלוונטיים להמלצת הביקורת, ההנחה כי 

יישום ההמלצה מול משתמשים אלה יקשה מאוד על העבודה וידרוש משאבי תמיכה 

  נוספים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

קה, אשר יחייב כל משתמש הניגש לרשת הפנימית להזדהות מומלץ  להפעיל מנגנון להזדהות חז

  .SMSבאמצעות סיסמא וכן באמצעות מספר הנשלח אליו באמצעות הודעת 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

בת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגו

  העירייה.
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  :  2017ת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיק

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 נקבע

  

  לא נקבע

עדיין מתוך ראיון עם מנהל המחלקה, הליקוי 

מתקיים, לפי דעתו המקצועית של מנהל 

  המחלקה לא נחוץ תיקון של הליקוי.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  
  

 הליקוי : בעירייה לא יושמה בקרה לחסימת חשבון משתמש לאחר מספר ניסיונות 4.8

  להתחבר לרשת בסיסמאות שגויות.

יושמה בקרה החוסמת את החשבון לאחר תגובת המבוקר : בעקבות ממצא הביקורת 

  מספר ניסיונות גישה עם סיסמאות שגויות.

  

    לתגובה): 4.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא תוקן.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  
  

  תוקן

  

  

  
  

י שרתי העירייה, הליקוי : נמצא כי צורת העבודה עם תחנות שאינן נשלטות על יד 4.9

העירייה בסיכון לחדירת קוד זדוני אשר ישמש תוקפים לפריצה לרשת מעמידה את 

  העירייה.

  תגובת המבוקר : הממצא מקובל, יימצא פתרון לתחנות בהם מתקיימת הבעיה.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שנשלטת על ידי שרתי מומלץ  להתקין תחנת עבודה מוקשחת במקרים בהם לא ניתן להתקין תחנה 

  העירייה.

  

    לתגובה): 4.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא תוקן.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שא

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  

  

  תוקן

  

  

  

  

הליקוי : נמצא כי קיימות תחנות בהן לא מותקן אנטי וירוס כלל או שמותקנת גרסא  4.10

קיום תחנות עבודה ללא הגנה כלל או קוד הגנה עדכני, כנגד קוד זדוני לא עדכנית, 

  גיעה בכלל הרשת.מהווה חשיפה לפ

תגובת המבוקר : אכן בתחנות שלא מחוברות לאינטרנט לא מותקנת תוכנת אנטי וירוס, 

  בתחנות בהן קיימת תוכנת אנטי וירוס קיים מערך עדכונים שוטף.

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

ל תחנות מומלץ  להתקין מערכת אנטי וירוס בכל תחנה הנמצאת בשימוש העירייה, ולוודא כי בכ

  העבודה נמצא אנטי וירוס מעודכן.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד בדיק

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  תוקן  כל התחנות עודכנולפי מנהל  המחלקה   לא נקבע  לא נקבע
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 הליקוי : נמצא כי ליקויים בנושא יישום בקרות באופן הגישה למערכת, שהועלו 4.11

, טרם תוקנו על ידי העירייה. כתוצאה מהאמור קיימת חשיפה 2007בביקורת משנת 

בחוק הגנת לגישה בלתי מורשה למערכת. יצוין כי במערכת קיים מידע חיוני וחלקו מוגן 

  הפרטיות המחייב שימוש בבקרות אבטחת מידע מקובלת.

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

א בקרות הליך הכניסה למערכת, כך שהבקרות יספקו הגנה ברמה מומלץ לתקן את הליקויים בנוש

  המקובלת כיום.

  

    לתגובה): 4.8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  על פי בדיקה הבקרות מספקות את ההגנות הנדרשות כיום. 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  ןאחרו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  ור המועצהאיש

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

זאת החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

קיימות הרשאות רחבות מאוד לכל משתמש בתחנת העבודה שלו, הליקוי : נמצא כי  4.12

  ה במערכת העירייה .דבר היכול לגרום לחשיפות אבטח

תגובת המבוקר : מגוון מערכות המידע במערכת העירייה דורשות בחלקן הרשאות 

גבוהות, לשם מתן אפשרות לעבודה במערכות אלה לא ניתן לצמצם את ההרשאות 

ף הורדת הרשאות יקשה מאוד על מתן שרות ותמיכה טכנית כהמלצת הביקורת. בנוס

  מרחוק.
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  :  ליקויהמלצת הביקורת לתיקון ה

מומלץ  לצמצם את הרשאות המשתמשים בתחנות העבודה למינימום הנדרש ולהסיר הרשאות 

  מנהל מקומי.

  

    לתגובה): 4.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ישות מפאת חוסר תקציבים של הרשות להוספת תיקני כוח אדם. לא ניתן לעמוד בדר

  

  :  2017טיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את ה

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 נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

ת הסיכון, אך המלצת הביקורת מציעה לנהל א

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב
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 העירייה.התנהלות לשכת ראש  4.2.5

 

 
  יים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים :ליקו 11סיכום מתוך 

  ).18%ליקויים ( 2תוקנו 

  ליקויים. 0תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).55%ליקויים ( 6לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  3והופסק מעקב אחר 

  ).27%(  העירייה שלא לתקנםלתגובת ראש 

  

ניגוד לחוק שוויון לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו, לשכת ראשת העירייה הליקוי : ב 5.1

  אינה מונגשת (הגישה במדרגות בלבד).

תגובת המבוקר : בפועל במידה ותואמו פגישות עם אנשים בעלי מוגבלויות שאינם 

 למקום נגיש.יכולים להשתמש במדרגות, הועבר מיקום הפגישה 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ומלץ לקדם פתרון הנגשה ללשכת ראשת העירייה.מ

  

    לתגובה): 5.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  העירייה בעיצומה של בניית מבנה שבו תהיה הנגשה ללשכה (מעליות).

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יפול בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הט

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

30/9/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

שאמור להנגיש את לשכת ראש התייחסות רה"ע: העירייה ממשיכה לקדם את מבנה הדיאליזה 

  העיר עם המעלית שנבנית בו. 
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הליקוי : בהתאם להוראות משרד הפנים על העירייה לשלם לנבחרים בתום כל קדנציה  5.2

יתרת ימי חופשה שלא נוצלו. נמצא כי בניגוד לדין התשלום הוגדר בתלוש השכר כפטור 

  ביטוח לאומי.מ

 תאם לדין.תגובת המבוקר : הגדרת רכיב השכר תוקנה בה

 

    לתגובה): 5.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הממצא תוקן.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  . 3/2015תוקן בתלוש חודש 

  

  תוקן

  

  
  

  

  

מתייחס לכל , לא  2014הליקוי : נוהל שימוש ברכבי ליסינג שגובש בעירייה בשנת  5.3

הנקודות שהעלה מבקר המדינה בנושא (המלצה על פרסום הנחיות לזכאות לרכב צמוד, 

  ת שזכאי העובד בגין הרכב, לרבות נזקים הנגרמים לרכב).סוגי הוצאו

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המדינה מומלץ לעדכן את נוהל שימוש ברכבי ליסינג בעירייה בהתאם לנקודות שהעל המבקר 

  בביקורת בנושא.

  

    לתגובה): 5.3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ים כללית לעירייה ייכתב נוהל חדש או יעודכן הנוהל הישן.במסגרת כתיבת נהל

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בפועל נכון למועד  בדיקת הטיפול בליקוי

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  מנכ"ל

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  הנוהל הקודם לא אושר על ידי הגורמים המקצועיים, ועל כן הנוהל מעודכן בימים אלו. 

 

  

  

  

  .הליקוי : בניגוד לתקנות הרכש לא נערכה תוכנית צריכה רבעונית לצרכי כיבוד 5.4

₪ )  1000ר : בפועל אנו מקפידים שלא לחרוג מההקצאה החודשית ( תגובת המבוק

לקצובה זו.  לא ניתן לאמוד ולצפות מראש הוצאות כיבוד וקורה אף שאנו לא מגיעים 

 מאחר וביקורי אחמ"ים דינאמיים ואינם צפויים תמיד מראש.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  גדרו וליישם את הנהלים הקיימים בדבר כיבוד ואירוח.מומלץ לקבוע קריטריונים לנושאים שלא הו

 

    במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  טיפולל

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

 50מתוך תגובת המבוקר עולה כי יש גידול של 

  .2014אחוז בהוצאות לעומת שנת 

ים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליקוי

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  הליקוי.או ההכלה של 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

₪  1500התייחסות מנכ"ל: אין שינוי בעמדת העירייה. אחת לחודש ישנה דרישה לשובר ע"ס 

העיר וישיבות עם  שנועדו למימון כיבוד ללשכה וחדרי ישיבות (ישיבות הנהלה, ישיבות מועצת

  ואורחים.אח"מים). הכיבוד שמוצע תלוי ביקורים 

 



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

174  

 

  

ביקור וכיבוד, המגדיר טפסים למילוי לכל אירוע.  –הליקוי : בעיריית ערד נוהל עבודה  5.5

בפועל לא התנהלה הלשכה בהתאם לנוהל, לא קיימים טפסי דיווח בדבר תאריכי 

  ל אירוע.הישיבות, מספר המשתתפים, זהותם ותקציב הכיבוד לכ

 תגובת המבוקר : טופס שכזה גובש לאחרונה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבוע קריטריונים לנושאים שלא הוגדרו וליישם את הנהלים הקיימים בדבר כיבוד ואירוח.

 

    לתגובה): 5.4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  אותו או לשנות את הנוהל ולהתאימו למצב החדש.הנוהל ייבדק ויוחלט באם לממש 

  

  :  2017ת בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאו

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 

  האישור המועצ

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת המבוקר לממצא זה סותרת את 

התגובה לממצא הקודם, בהקשר של הסכום 

"ח ש 1,500החודשי המאושר להוצאות אלה (

ובכל מקרה ככל שמתקיים שינוי ₪).  1,000או 

מדיניות יש לעדכן את הנוהל על ידי אנשי 

המקצוע (תיעוד ורישום נושא הכיבוד רלוונטי 

  ס הכנסה).גם לביקורת מ

צוות תיקון הליקויים ימלא את  מן הראוי כי

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 1,000מדיניות הנהלת העיר הנוכחית השתנתה. ישנה הקפדה שלא לחרוג מההקצאה החודשית ( 

ניתן לאמוד ולצפות מראש הוצאות כיבוד מאחר לקצובה זו. לא  וקורה אף שאנו לא מגיעים₪) 

  וביקורי אחמ"ים דינאמיים ואינם צפויים תמיד מראש.
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הליקוי : בניגוד להמלצות מבקר המדינה, אין לשכת ראשת העירייה מבקשת חוות דעת  5.6

  מקדימות מהגורמים המקצועיים לפני קיום פגישות עם גורמי חוץ שונים.

כלל לפני פגישות מהותיות עם גורמי חוץ מתקיימת ישיבת הכנה וקר : בדרך תגובת המב

פנימית עם בעלי התפקידים הרלוונטיים לפגישה מהמערכת ומתואם מתווה מוסכם לגבי 

 המשך ההתנהלות מול גורמי החוץ.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  בקר המדינה. מומלץ להסדיר נושא פגישות עם גורמי חוץ בהתאם להמלצות מ

 

    לתגובה): 5.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  לכל פגישה עם גורמי חוץ מכינים סדר יום והנושאים מתקבלים מהגורמים המקצועיים בעירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי  משנת 

לא קיימים כל אסמכתאות או נוהל מסודר 

  בנושא. 

המלצת מבקר המדינה והביקורת מציעה לנהל 

לטת נבחרי העירייה היא את הסיכון, אך הח

שלא לנהלו, למרות שיכול לתרום להתנהלות 

  שקופה ולמנוע מנהל לא תקין. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לעיל  לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מכינים סדר יום והנושאים מתקבלים מהגורמים  התייחסות רה"ע: לכל פגישה עם גורמי חוץ

  המקצועיים בעירייה.

 
  
  
  

  הליקוי : לא קיימים נהלי תיעוד ולא נהלים להפצת התיעוד של ישיבות עם גורמי חוץ. 5.7

המבוקר : לא קיים נוהל אך התיעוד הוא שיטתי הן ביומן והן במערכת הקונטרה. תגובת 

 למשתתפים. פרוטוקולי הישיבות עם גורמי חוץ מופצים
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 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להסדיר נושא פגישות עם גורמי חוץ בהתאם להמלצות מבקר המדינה. 

 

    לתגובה): 5.6ה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העיריי

ככל שהישיבות מתקיימות בעירייה ויש נושא שמצריך המשך טיפול מעקב או ביצוע החלטות יוצא 

  וטוקול.פר

  בישיבות מחוץ לעירייה נרשמים ראשי פרקים לטיפול ומעקב.

  

  :  2017תוצאות 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 /

קן לפי לא תו

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי  משנת 

לא קיימים כל אסמכתאות או נוהל מסודר 

בנושא. אין תיעוד לישיבות שמנהלים סגני 

יה עם גורמי חוץ שונים (לדוגמא ראש העירי

  קבלנים, יזמים ואחרים).

המלצת מבקר המדינה והביקורת מציעה לנהל 

בחרי העירייה היא את הסיכון, אך החלטת נ

שלא לנהלו, למרות שיכול לתרום להתנהלות 

  שקופה ולמנוע מנהל לא תקין. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017קר בשנת תגובת המבו

נושאים על ידי סגן ומ"מ רה"ע, עוזר ראש התייחסות רה"ע: תיעוד הישיבות מתבצע בהתאם ל

   העיר או עוזרת מנכ"ל.

 
  
  
  

  הליקוי : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המשתתפים בישיבות עם גורמי חוץ. 5.8

למהות תגובת המבוקר : אכן לא קיים נוהל , משתתפי הפגישה מוזמנים בהתאם 

 . הפגישה
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  פגישות עם גורמי חוץ בהתאם להמלצות מבקר המדינה.  מומלץ להסדיר נושא

 

    לתגובה): 5.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הרכב המשתתפים נקבע על ידי ראש העיר או ממלא מקום ראש העיר.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד בדיק

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי  משנת 

לא קיימים כל אסמכתאות או נוהל מסודר 

בנושא. אין תיעוד לישיבות שמנהלים סגני 

ם גורמי חוץ שונים (לדוגמא העירייה עראש 

  קבלנים, יזמים ואחרים).

המלצת מבקר המדינה והביקורת מציעה לנהל 

את הסיכון, אך החלטת נבחרי העירייה היא 

שלא לנהלו, למרות שיכול לתרום להתנהלות 

  שקופה ולמנוע מנהל לא תקין. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

בחירה לעיל ל. לאור הלנהל את הסיכון כל

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  
  
  
  
  
  
  

  הליקוי : לא קיימים נהלי תיעוד ולא נהלים להפצת התיעוד של ישיבות הנהלה. 5.9

   

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להסדיר נושא ישיבות הנהלה לכל הפחות בעניין התיעוד והרכב המשתתפים בישיבות.

 

    לתגובה): 5.8צת העירייה (סעיף העירייה שאושרה במועתגובת ראש 

  על פי החלטה רק ישיבות שיש להן החלטות מתועדות ומופצות.

  

  :  2017תוצאות 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 

  יה במועצת העירי

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה אינה תואמת למציאות, 

לפחות במקרה אחד בו חבר מועצה ביקש 

תיעוד להחלטת הנהלת העירייה, ונטען כי לא 

  מנוהל תיעוד.  

ככל שתגובת ראש העירייה מתייחסת לתאריך 

ציא תיעוד מאוחר מהמקרה המתואר, יש להמ

מתאים. לא נמצא תיעוד כמתואר בארכיון 

  ה.הדיגיטלי של העיריי

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בישיבות הנהלה מתבצע תיעוד החלטות ואחת לשבועיים מתבצע מעקב ביצוע  התייחסות רה"ע:

   החלטות באחריות עוזרת מנכ"ל.

 

  
  
  
  

  שתתפים בישיבות הנהלה. הליקוי : לא קיימים נהלים לגבי הרכב המ 5.10

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להסדיר נושא ישיבות הנהלה לכל הפחות בעניין התיעוד והרכב המשתתפים בישיבות.

 

    לתגובה): 5.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  משתתפים קבועה לישיבת הנהלה וישיבות הנהלה מורחבת.יש רשימת 

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  ים זה מספר חודשים.אין נוהל יש נוהג המתקי

  

  תוקן
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החלטות של מועצת העירייה, ישיבות הליקוי : לא קיים מערך לניטור ופיקוח על מעקב  5.11

  הנהלת העירייה, פגישות עם גורמי חוץ וועדות העירייה.

 

    לתגובה): 5.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ע מעקב החלטות על החלטות המועצה.  בימים אלו נבחנת התקנת תוכנה לביצו

  

  :  2017תוצאות 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

  

  מנכ"ל

  

31/12/16  

בניגוד לתגובת ראש העירייה שאושרה 

  במועצה לא הותקנה תוכנה לביצוע מעקב. 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

התייחסות רה"ע: בפועל הנושאים שמגיעים למועצה נקבעים על ידי הנהלת העיר ונגזרת של 

  החלטות הנהלה. 

 
  
  
  
  



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

180  

 

  )106מוקד עירוני ( 4.2.6

 

  ויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים :ליק 40סיכום מתוך 

  ).7.5%ליקויים ( 3תוקנו 

  ).10%ליקויים  4תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).80%ליקויים ( 32לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017והופסק מעקב אחר ליקוי אחד שנמצא לא רלוונטי לשנת 

  ).2.5%(  לתגובת ראש העירייה שלא לתקנו 

  

  

  )106בחינת אופן התנהלות שוטפת של המוקד העירוני (  – 1רת ביקורת מספר מט

  

  

הליקוי : בניגוד לרשויות רבות בעירית ערד לא הוגדרה אמנת שירות לתושב. אמנה  6.1

  שמטרתה להגדיר אופן טיפול בפניה  וזמן תקן לכל פניה של תושב. 

בשירות לתושב, תעשה פנייה תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה 

 למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להטמיע את נושא השירות לתושב במחלקות העירייה ולא להסתמך על הבנת מנהל המחלקה 

על מנהלי מחלקות  בנושא השירות שמספקת מחלקתו, חלק מההטמעה דורש סנקציות משמעותיות

  אשר לא יעמדו בתקנים שיקבעו. 

 

    לתגובה): 6.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  מקובל. העירייה תגדיר אמנת שירות והגדרת יעדים.ממצא 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול ב

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  ועצהאישור המ

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ת תוכנית עבודה מקושרת משאבים מנכ"ל: העירייה מובילה תהליך של פיתוח ארגוני לבניי

  וביצוע מעקב ובקרה. במסגרת התכנית יוגדרו יעדי הארגון בהתאם לחזון העירוני.

  

  
  

  

  

הליקוי : בעיריית ערד לא הונהג כל תקן ו/או כל מדד להשגת יעדים בנושא טיפול  6.2

  בתלונות התושבים , כך שאין לדעת אם השירות הניתן הינו ראוי מקצועי ובזמן סביר. 

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה פנייה 

  רת גוף מקצועי לכתיבת אמנה. למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכי

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להטמיע את נושא השירות לתושב במחלקות העירייה ולא להסתמך על הבנת מנהל המחלקה 

ירות שמספקת מחלקתו, חלק מההטמעה דורש סנקציות משמעותיות על מנהלי מחלקות בנושא הש

  אשר לא יעמדו בתקנים שיקבעו. 

 

    לתגובה): 6.2ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת 

  ממצא מקובל. העירייה תגדיר אמנת שירות והגדרת יעדים.

  

  :  2017 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

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

פיתוח ארגוני לבניית תוכנית עבודה מקושרת משאבים מנכ"ל: העירייה מובילה תהליך של 

  וביצוע מעקב ובקרה. במסגרת התכנית יוגדרו יעדי הארגון בהתאם לחזון העירוני.
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הליקוי : בעיריית ערד לא הגדירו סמכויות למוקד, כך שחלק ממנהלי המחלקות  6.3

חלקם מספקים תשובות לא בים לענות כלל לפניות המוקד, בעירייה לא מרגישים מחוי

ראויות וחלק אחר מספק תשובות לאחר זמן רב, דבר הגורם בהכרח לאי שבעות רצון 

  בקרב התושבים המתלוננים.

תגובת המבוקר (מנכ"ל העירייה) : אנו  רואים חשיבות רבה בשירות לתושב, תעשה פנייה 

 וף מקצועי לכתיבת אמנה. למפע"מ דרום לקבלת תקציב לשכירת ג

  

  :  צת הביקורת לתיקון הליקויהמל

מומלץ להטמיע את נושא השירות לתושב במחלקות העירייה ולא להסתמך על הבנת מנהל המחלקה 

בנושא השירות שמספקת מחלקתו, חלק מההטמעה דורש סנקציות משמעותיות על מנהלי מחלקות 

  אשר לא יעמדו בתקנים שיקבעו. 

 

    לתגובה): 6.3ה (סעיף העירייה שאושרה במועצת העירייתגובת ראש 

ממצא לא מדויק. בכל מקרה מנכ"ל העירייה ירענן את הנושא בתאום ביצוע ובהמשך תהיה אמנת 

  שירות.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למ

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/12/16  

  .2014י משנת וללא שינ

מן הראוי שתגובת ראש העירייה לא תינתן על 

שהוא על ידי ציונים לממצא הביקורת, ממצא 

 דעת מנהל המחלקה ונתמך באסמכתאות

  .2017מתאימות. הממצא מדויק גם בשנת 

אם הנהלת העירייה אכן רואה חשיבות רבה 

לשירות לתושב, סביר שהייתה פועלת בנושא 

  זה מכבר.

  

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מרכזייה שתסייע להכוונה ממתינים לרכישת  -מענה טלפוני במחלקות עדיין לוקה בחסר -

  .ותאפשר הערכה  ומדידהלבעל התפקיד הרלוונטי 

 .אמנת שירות תעזור הרבה בנושא זה -
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הליקוי : עיריית ערד לא הנהיגה כלי משוב אשר יאפשר למדוד את ביצועי המוקד  6.4

  מבחינת שביעות רצון התושב. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  בכל תקופה.מומלץ לקיים סקר שביעות רצון תושבים באופן רציף ושוטף, או לכל הפחות 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קי

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

מועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון ל

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  

הליקוי : הנהלת העירייה לא דורשת דוחות ביצוע תקופתיים לגבי מספר התלונות  6.5

במוקד ואופן ומועד הטיפול בהן, מכאן מפסידה כלי ניהולי חשוב. באמצעות נתוני 

אחרים הבקרה ניתן להסיק מסקנות לגבי חלוקת תקציבים נדרשת וכן לזהות חסמים 

  בפעילות העירייה.

 מוצגות בישיבות תאום ביצוע וישירות מול המנכ"ל.תגובת המבוקר : התלונות 

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. 

  ישיבות תאום ביצוע לא מתקיימות באופן סדיר וכך גם הישיבות מול מנכ"ל העירייה. 

 ניות דחופות שלא מטופלות, ועדיין קיימות דוגמאותהנושאים הנדונים הם בעיקר פ

  רבות לאי מענה למוקד, הנתונים לא משמשים כלי ניהולי כאמור בממצא.  
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי העירייה תאמץ אמנת שירות או לכל הפחות תגדיר נוהל עבודה מסודר של המוקד העירוני, 

  בנושא המענה לתושב.ומחלקות העירייה האחרות 

  

    לתגובה): 6.4מועצת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה ב

  העירייה תשתמש בכל הנתונים בכדי להגביר את השרות לתושב. 2016בשנת 

  

  :  2017תוצאות 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

  

  מנכ"ל

  

30/6/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מנכ"ל: העירייה מובילה תהליך של פיתוח ארגוני לבניית תוכנית עבודה מקושרת משאבים אשר 

מתקיימות ישיבות תיאום בין המחלקות באופן שבועי מכוונת לשיפור השירות לתושבים. כמו כן, 

  במסגרתן מועלות פניות מוקד.  

  
  
  
  

הליקוי : עיריית ערד לא ביצעה פעולות להנגשת המוקד העירוני, לדוגמא ללקויי   .6.6

  שמיעה. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ם אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאי

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  בעלא נק

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בהתאם לכך, נבנתה תכנית נגישות בשיתוף  2016מנכ"ל: העירייה ערכה סקר נגישות בשנת 

מוגבלויות. מעבר קות המקצועיות, תוך תעדוף מבנים המשרתים מספר רב של אנשים עם המחל

  לתקצוב הקיים, שאר התקציבים מותנים בגיוס כספים ממקורות חיצוניים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא רלוונטית לממצא, לא מדובר על הנגשת 

  .106מוקד  אלא על הנגשת השירות של 106המבנה של מוקד 

 
  
  
  

הליקוי : עיריית ערד לא השכילה ליצור מערך אחד ברור למענה לתלונות התושב. כשל   6.7

זה מביא לבזבוז משאבים עירוניים כאשר מספר גופים עוסקים באותה תלונה, אשר 

  התושב הפנה למספר גורמים בעירייה. 

ק מהתלונות תגובת המבוקר : ההערה מקובלת, אולם הועלתה בעיית צנעת הפרט בחל

 א יועבר לחוות דעת היועץ המשפטי.והנוש

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בנושא טיפול  2014מומלץ ליישם את הפתרונות שהועלו בסדנת החדשנות שערכה העירייה בשנת 

  בתלונות התושבים, לשם כך על הנהלת העירייה להגדיר להפעיל ולאכוף את הנושאים הבאים : 

 בים יופנו וינוהלו באמצעות המוקד העירוני.כי כל פניות התושמומלץ להגדיר   .א

 

מומלץ לקיים נוהל טיפול בתלונות הכולל הגדרת זמני תגובה של המחלקות   .ב

 הקשורות בתלונה.

 

מומלץ לאכוף את נושא המענה בזמנים המוגדרים, כך שאי מענה בזמן הקבוע   .ג

 . ובצורה ראויה על ידי המחלקות לא יעבור ללא כל סנקציה

 

מומלץ לקבוע נוסחים קבועים לחזרה לתושב, במקרים בהם מתארך זמן הטיפול   .ד

 וכן במקרים בהם נמצא כי התלונה אינה מוצדקת. 

 

ית בנושא צנעת הפרט, בטיפול בתלונה של תושב מומלץ לקבל חוות דעת משפט  .ה

 ובהתאם לכך לקבוע את ההרשאות לצפייה בטיפול בתלונה.
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רוש נתונים סטטיסטיים בכל תקופה בדבר מומלץ שהנהלת העירייה תד  .ו

 התמודדות המוקד עם טיפול בתלונות, ותתערב כאשר מתגלה כשל בטיפול.

 

טיפול בתלונותיהם, ולנתח את מומלץ לקיים משובים של תושבים בדבר   .ז

 הממצאים על מנת להגדיר את איכות הטיפול הנדרשת מהמוקד.

  

    לתגובה): 6.5סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (

  במסגרת אמנת השירות יינתן פתרון לנושא בכלל.

  בשלב ראשון בתאום ביצוע ובפורום א' יובהר הנושא.

  

  :  2017הטיפול בליקוי בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

טיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן ה

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  מנכ"ל

  

7/2/16  

  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017המבוקר בשנת תגובת 

מנהלת המוקד העירוני: כל הגורמים שמטפלים בפניות ציבור התכנסו, והובהר כי יש חשיבות רבה 

הוחלט כי כל גורם יבדוק בראש ובראשונה האם נפתחה פניה במוקד  להעברת הפניות דרך המוקד.

  ומה סטטוס הטיפול. יש לציין כי זה עובד יפה.

, ואינו עונה על 2014המבוקר : המצב המתואר התקיים כבר בשנת התייחסות הביקורת לתגובת 

  הליקוי או מהווה פתרון אפילו לא חלקי לשורת ההמלצות. 

 
  

  
  

שעות ביום,  24ימים בשבוע   7עיריות המפעילות שירותי מוקד עירוני הליקוי : בניגוד ל 6.8

עיריית ערד מספקת פתרון חלקי בלבד. המשמעות שלתושבי העיר אין כתובת לדיווח 

בערב ובסופי השבוע מיום שישי  19:00 -על מפגעים הדורשים טיפול מידי החל מ

  בצהריים ועד בוקר יום ראשון. 

 

  :  הליקוית הביקורת לתיקון המלצ

יש לבחון נחיצות תפעול המוקד באופן רציף כברשויות אחרות, למול העלות התקציבית הכרוכה 

  .100בנושא, לחלופין יש לפרסם כי כאשר המוקד סגור ניתן לפנות למוקד 
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ליו התייחסה תגובת ראש רק עיקר הממצאים אלא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפ

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

  

הליקוי : נמצא כי מתקיים מצב בו המוקד העירוני אינו מאויש כלל במהלך שעות  6.9

ומעלה), ברוב שעות היום המוקד העירוני  פעילותו (לתקופות זמן שונות, ממספר דקות

משרות , אך שעות הפעילות של המוקד  2.3 -מאויש על ידי תורן אחד בלבד (אומנם יש כ

ב בחופשות, מחלה והשתלמויות של עובדים משרות ויש להתחש 1.7 -שוות ערך לכ

במוקד) ויש לקחת בחשבון שחלק ממהות העבודה מחייבת יציאה לדוגמא בטיפול 

  י דואר. בדבר

תגובת המבוקר : לאורך היום יכול להיות מצב בו המוקד לא מאויש בשני מקרים (לא 

המערכת "קול סנטר" יותר מעשר דקות) בזמן איסוף וחלוקת דואר כל עוד אין לנו את 

 (שיש כמעט בכל הרשויות) אין אנו יכולים למדוד שיחות ננטשות.

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  קבוע נוהל מסודר להעברת משמרת, כולל הגדרת זמן חפיפה בין המוקדנים. מומלץ ל

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש  לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  יפוללט

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

תוקן לפי לא 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

על פי נוהג חדש במחלקה, כאשר המוקד לא 

  מאויש השיחות מופנות ללשכת ראש העירייה.

  

  תוקן 

  

  

  
  

 

 

הליקוי : אין כל נוהל החלפת משמרת בין המוקדניות, כך יכולות להיות תקלות  6.10

  דחופות שרצף הטיפול בהן נפגם בהחלפת המשמרת.

המבוקר : יש לציין כי במוקד אין תחלופה של כוח אדם בנות המוקד עובדות תגובת 

באותו יום ותיקות, כל אחת אשר מגיעה למשמרת מחויבת לעבור על הפניות שתקבלו 

 ועל התשובות שניתנו. בזמן החלפת משמרת אחת מעבירה לשנייה דיווחים חריגים.

לא סותרת את הממצא, לדעת התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר 

הביקורת חשוב להסדיר פעולות רוטיניות בנוהל מוגדר ולא לסמוך על ניסיון העובדים 

 חדש?). (מה יקרה כאשר בעתיד יהיה עובד

  

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבוע נוהל מסודר להעברת משמרת, כולל הגדרת זמן חפיפה בין המוקדנים. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיק

חראי א

  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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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צוות תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי 

כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפקידו 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

  

  

הליקוי : לא קיימת כל חובה על המוקד העירוני ליידע את התושב בגורל פנייתו, עובדה  6.11

  אשר תורמת לאובדן האמון של התושב במערכת.

למספר מחלקות שפעילות המוקד מולן תגובת המבוקר : בשל מחסור בכוח אדם 

משמעותי ביותר, קיים קושי עדכון המערכת בזמן סביר. הגדרת זמני עבודה/תגובה תוכל 

 להיעשות במקביל לפתרון במצוקת כוח האדם.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. כמו כן 

  ת בעיית כוח האדם. הממצא מתייחס למחלקות רבות שלא בכולן קיימ

 

  :  ת לתיקון הליקויהמלצת הביקור

מומלץ לקבוע זמני תגובה לכל תרחיש ובכל מקרה לוודא כי התושב מיודע בזמנים קבועים לגבי 

  סטטוס הטיפול בפנייתו. 

 

    לתגובה): 6.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  מתבצע חלקית. הנושא יוגדר באמנת השירות ובשלב זה כבר

  

  :  2017ורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביק

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, 

מנהלת 

  המוקד

  

31/12/16  

  .2014ללא שינוי משנת 

הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את מן 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  .מנהלת המוקד העירוני: המוקד שולח תשובות במסרונים
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בר ניטור תלונות שלא טופלו על ידי המוקדניות הליקוי : אין כל נוהל או נוהג מסודר בד 6.12

  (תלוי בזמן הפנוי שיש להן במהלך המשמרת). 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ ליצור מערכת התראות ממוחשבת בדבר אי טיפול בפניה לאחר הזמן שמוגדר, כך שלאנשי 

  המוקד יהיה קל לעקוב אחר העיכובים ולידע את התושב בהתאם. 

לץ להתקדם טכנולוגית, כיום קיימות בשוק  תוכנות ייעודיות  לניהול מוקד עירוני, המאפשרות מומ

 צורת עבודה יעילה ונכונה יותר.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017קת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדי

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

יקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הב

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

צוות תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017המבוקר בשנת תגובת 

מנהלת המוקד העירוני: מנהלת המוקד עוברת מידי יום על כל הפניות , כשהטיפול דחוף דואגת 

  ה בישיבה שבועית עם מנהלי המחלקות.להודיע טלפונית לגורם המטפל . פניות תקועות מעל

אות התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, במערכת מ

תלונות פתוחות, אדם אחד לא יכול להיות במעקב יומיומי לגבי הסטטוס שלהן, כמו כן גם מנהלת 

ונה מזה שהתקיים בזמן המוקד יוצאת לחופשות ונעדרת מסיבות אחרות. הפתרון הקיים אינו ש

  , והוא אינו מספק.2014הביקורת בשנת 

  

  

ני בעבודות תשתית שהעירייה הליקוי : נמצא כי אין כל חובה ליידע את המוקד העירו 6.13

מבצעת, כך שמתקיים חוסר יעילות כאשר מגיעות פניות בנושא עבודות שהמוקד אינו 

  מודע להן ומכאן צריך להשקיע משאבים בברור הנושא. 
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  :  מלצת הביקורת לתיקון הליקויה

בעבודות של עובדי מומלץ לכתב את המוקד העירוני בכל היתר התחלת עבודה ברחבי העירייה. וכן 

  העירייה במרחב הציבורי.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

אש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ר

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

אך עדיין לא כל המחלקות  קיים נוהל,

מקיימות אותו ומודיעות למוקד על תחילת 

  עבודות. 

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

הליקוי : הנהלת העירייה לא דורשת דוחות ביצוע מהמוקד העירוני, לכן לא נמצאים  6.14

ברשות המוקד הסברים לגבי מגמות ויעילות טיפול הפניות ברמה העירונית וברמת 

  המחלקות. 

 

  :  לתיקון הליקוי המלצת הביקורת

וסטיות מהממוצע וכן מומלץ להנפיק דוחות בקרה להנהלת העירייה כולל הסברים לגבי מגמות 

מדדי יעלות סגירת הפניות על ידי המחלקות. (לדוגמא מהטבלא הנ"ל נראה כי מחלקת התברואה 

ה נשארו לה נשארו כשני אחוז תלונות פתוחות  יעילה יותר בסגירת התלונות ממחלקת האחזקה ל

  ).267מול  84כשבעה אחוז  תלונות פתוחות (במספרים 

  

    ה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושר

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

ד מוע

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

פול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : אין ברשות העירייה דוחות בקרה לגבי אורך תקופת הטיפול בפניה בחלוקה  6.15

 לפני מחלקות העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להפיק דוח למדידת יעילות הטיפול בפניות הציבור ברמת מחלקה, מבחינת זמן התגובה 

ראות מי מהמחלקות עומדות בקריטריונים גירת הפניה. כאשר תוגדר אמנת שירות יהיה ניתן ללס

  שהוגדרו ואיזה לא. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017טיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את ה

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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

ויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליק

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  מנכ"ל: העירייה מקדמת מדד עירוני שיאפשר מעקב ובקרה על ביצועי המחלקות.
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הליקוי : אין כל נוהל מענה לתושב כאשר מסתבר כי התקלה היא לא באחריות  6.16

ה, מכאן מבחינת העירייה התלונה נסגרה אך מבחינת התושב הבעיה עדיין העיריי

 קיימת. 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

סמכות מומלץ להגדיר פורמט מענה קבוע למקרים בהם נמצא כי המטרד/תקלה אינם בתחום 

  העירייה (לדוגמא בעיות ביוב בשטח פרטי של בניין משותף).

תרבות הדיור בפניות שאינן בתחום הטיפול של העירייה, אלא של ועדי מומלץ לשתף את האגודה ל

  הבתים המשותפים.

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ם אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאי

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  נקבעלא 

  

  לא נקבע

נבנה מערך הודעות באמצעות התוכנה 

.  בעירייה, לשליחת מסורנים בתבניות קבועות

  התושב מעודכן באחריות מי לטפל בבעיה. 

  

  תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  מנהלת המוקד העירוני: התשובה נשלחת במסרון שמציין גם מי הגורם שאליו צריך לפנות.

  

  

  

  

נמצא כי תושבים פונים למספר גופים בעירייה לגבי אותה התלונה, מכאן הליקוי :  6.17

, תלונות 106כל גוף (המחלקה הרלוונטית, מוקד מתקיים בזבוז משאבים כאשר 

 הציבור, לשכת ראשת העירייה, פניות הציבור וכד').

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

התושבים כפי שגובש על ידי צוות החשיבה בסדנת מומלץ ליישם את מבנה הטיפול בתלונות 

  .2014החדשנות, בה השתתפו מנהלי מחלקות העירייה בשנת 
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, יש 106וייושמו המלצות צוות החשיבה כך שכל התלונות בעירייה ינוהלו באמצעות מוקד  במידה

 .םלהסדיר את נושא צנעת הפרט והגישה לנתונים במערכת התלונות שתתאפשר רק לאנשים מורשי

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

ים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצא

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  קבעלא נ

  

  לא נקבע

  

  מעלה.  6.7ראה סעיף 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

שמטפלים בפניות ציבור התכנסו, והובהר כי יש חשיבות רבה מנהלת המוקד העירוני: כל הגורמים 

להעברת הפניות דרך המוקד. הוחלט כי כל גורם יבדוק בראש ובראשונה האם נפתחה פניה במוקד 

  ל. יש לציין כי זה עובד יפה.ומה סטטוס הטיפו

 

  

  

  

  . 2010הליקוי : במערכת התלונות נמצאות תלונות פתוחות עוד משנת  6.18

 תגובת המבוקר : הסיבה המרכזית חוסר תקציב לביצוע, ניתנת קדימות לנושא בטיחות.

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לזמן שהוגדר יש לקבוע בנוהל כי מומלץ להגדיר זמן מקסימלי לקיום תלונה פתוחה במערכת, מעבר 

  הנושא יועלה לדיון להנהלת העירייה ולהחלטה האם הפניה ניתנת לטיפול או שיש לסגור אותה.  

  

    לתגובה): 6.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ה ייבדק ומדובר בפניות הנדרשות לתקציבים גדולים, בכל מקר 2012משנת נכון להיום יש פניות רק 

  בשנית.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

195  

 

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 נקבע

  

  לא נקבע

, גם כיום יש 2014וי מהותי משנת ללא שינ

  בתוכנה.  2012פניות פתוחות משנת 

  

  תוקן חלקית

  

  

  

 

 

הליקוי : נוהל הפעלת המוקד נרשם על ידי מנהלת המוקד ולא קיבל אישור נוהל עבודה  6.19

  של העירייה כמקובל. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  להסדיר רישומו כנהוג.  מומלץ להעביר את הנוהל לממונה על הנושא בעירייה ו

  

    לתגובה): 6.8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ממצא מקובל והליקוי יתוקן.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  מנכ"ל

  

30/6/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : מערך המצלמות ותיעודו בוצעה על ידי זכיין חיצוני, ללא ליווי שוטף של  6.20

אי גיבוי ומערכות מחלקת המחשוב של העירייה, דבר היוצר תלות מוחלטת בזכיין בנוש

  התקשורת. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לחייב את הזכיין להדריך את אנשי מחלקת המחשוב בנתוני ויכולות המערכת, זאת לשם 

  הבנה כיצד המערכת קשורה למערכי העירייה וכיצד יהיה לתפעלה לאחר תום החוזה מול הזכיין. 

  

    לתגובה): 6.9צת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במוע

כולת למעורבות של מחלקת המחשוב, ככל שיש תקלות פונים לקבלן מדובר על תוכנה ייחודית ואין י

  חיצוני שנותן שירות.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למוע

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  לא תוקן //תוקן 

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

, בפועל התקיים הסיכון 2014ללא שינוי משנת 

עליו מדבר הליקוי, המערכת אינה פועלת כיום 

ואין לעירייה כל ידע כיצד להפעילה. תגובת 

  ונטית למציאות הקיימת.ראש העירייה לא רלו

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מ"מ מנהל מח' מחשוב: בשלב תכנון והקמת מערכת המצלמות, דרישות של מחלקת מחשוב, כגון 

שילוב עם מערכת מחשוב של העירייה, יכולת ניהול עצמי, אפשרות לשליטה (הצגה, ניהול, הקלטה) 

ון ולכן מחלקת מחשוב לא הייתה מעורבת בבנייה ותפעול של ממחשבי העירייה, לא נלקחו בחשב

ת. מערכת המצלמות נבנתה על תשתית נפרדת, שרתים נפרדים, מחשבים נפרדים כך שלא המערכ

ניתן לאחד או לשלב עם רשת של העירייה. כיום נוצר מצב שמערכת המצלמות אינה תקינה ואין 

  .למחשוב של העירייה יכולת להפעיל ולתחזק אותה

 

  

  

  

  

נרשמו הקלטות מצלמות המוקד הליקוי : בניגוד להנחית רשם מאגרי המידע  לא  6.21

  כמאגר מידע על פי חוק.

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבצע רישום מאגר ההקלטות כמאגר מידע על פי חוק.
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    לתגובה): 6.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  לבדיקה על ידי הממונה על הנושא בעירייה. הנושא יועבר

  

  :  2017יקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בד

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

  

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

30/6/16  

  .2014ללא שינוי משנת 

תגובת ראש העירייה אינה רואיה מאחר ולא 

קבעה מועד ואחראי לתיקון, אלא רק לבדיקה. 

  ככל שהתקיימה הבדיקה בפועל לא נעשה דבר. 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ת. לפי הנחיות משרד המשפטים אין מ"מ מנהל מח' מחשוב: נכון להיום אין הקלטות של מצלמו

ברישום מערכת שאינה מקליטה, לאחר החזרתה של המערכת למצב פעיל נדאג לרשום את צורך 

  .המאגר מידע כנדרש

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד להנחיה לא נערכו שימועים ציבוריים לגבי מיקום הצבת מצלמות  6.22

בלעדית של מפקד המוקד (על פי הגדרות המשרד לביטחון פנים הנושא בסמכות ה

  התייעצות עם גורמי הרשות המקומית).תחנת המשטרה המקומית ב

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למלא אחר כל דרישות ההנחיה כלשונן, זאת למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פלילית 

  בעתיד. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש ר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר לא קיימת תגובה מאח

  העירייה.
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  :  2017תוצאות 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 

  קן /תוקן /לא תו

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

הליקוי : בניגוד להנחיה לא התקיימה בדיקה לגבי צמצום פעילות המצלמות רק  6.23

ים בהם הצילום הוא רלוונטי (על פי הגדרות המשרד לביטחון פנים הנושא לזמנ

בסמכות הבלעדית של מפקד תחנת המשטרה המקומית בהתייעצות עם גורמי הרשות 

  המקומית).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ית מומלץ למלא אחר כל דרישות ההנחיה כלשונן, זאת למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פליל

  בעתיד. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

מועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון ל

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014שינוי משנת ללא 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : בניגוד להנחיה  לא נקבע משך צילומים לכל מצלמה בנפרד לפי מבחני  6.24

ולרגישות המידע הנקלט המידתיות, בהתאם למטרה הספציפית של התקנת המצלמה 

  בעדשתה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לילית מומלץ למלא אחר כל דרישות ההנחיה כלשונן, זאת למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פ

  בעתיד. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ן למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד להנחיה לא קיימת מערכת ניטור שתאפשר תיעוד ובקרה של כל  6.25

 נחשף למידע , לאיזה סוג של מידע ומתי.ניסיונות הגישה למערכת, מי 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למלא אחר כל דרישות ההנחיה כלשונן, זאת למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פלילית 

  .בעתיד

  

    לתגובה): 6.11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  כיום רק למנהלת המוקד. קיימת סיסמת גישה למערכת

  בעבר הייתה עובדת נוספת, תיבדק האפשרות לתת סיסמאות לצורך מעקב.
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  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  ההכלה של הליקוי.או 

  

  לא תוקן

  

  

  

 

הליקוי : בניגוד להנחיה לא הוגדר נוהל מסירת מידע לגורמי חוץ, נוהל מסודר באישור  6.26

הגורמים המקצועיים בעירייה (יועמ"ש ומנהל מערכות המידע לכל הפחות) והנהלת 

 העירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ונן, זאת למניעת חשיפה לתביעות כולל אחריות פלילית דרישות ההנחיה כלשמומלץ למלא אחר כל 

  בעתיד.

  

    לתגובה): 6.12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  קיים נוהל בנושא של המשרד לבט"פ שמיושם, כתיבת במסגרת הנהלים יוסדר הנושא.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : לא קיים כל נוהל או תכנית עבודה מובנית, להסדרת אופן הצפייה בצילומי  6.27

 מצלמות האבטחה של העירייה. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המצולמים מומלץ לבנות נוהל ו/או תוכנית צפייה מסודרת, המתחשבים בשעות פעילות האתרים 

  ובנפח הפעילות באתרים.

 

    העירייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בליקוי בפועל נכון למועד  בדיקת הטיפול

מת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעו

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  קוי.או ההכלה של הלי

  

  לא תוקן

  

  

  

  

המוגדר בנוהל כי למנהלת המוקד בלבד יש גישה למערכת, מסתבר כי הליקוי : למרות  6.28

לפחות עובדת נוספת אחת יכולה על פי דרישה להיכנס לחדר המנהלת ולחפש אירועים 

 מצולמים שהתרחשו בעבר.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי תנוהל בקרה יסה לחדר מנהל המוקד, כמו כן מומלץ לעדכן את הנוהל בדבר הרשאות הכנ

  מסודרת על הגישה למערכת בכל תקופה.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ויקבע את אופן הטיפול ו כמוגדר בדין, תפקיד

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

 

הליקוי : לא ניתן לדעת האם נגשו למערכת אנשים אחרים ולצורך מה (יומן אירועים  6.29

התוכנה), מאחר ואין כל צורך בזיהוי וסיסמא לחיפוש אירועים שצולמו בעבר, כמו כן 

 ים.אין כל מניעה טכנולוגית להעתקת הנתונ

 

 :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לעדכן את הנוהל בדבר הרשאות הכניסה לחדר מנהל המוקד, כמו כן מומלץ כי תנוהל בקרה 

  מסודרת על הגישה למערכת בכל תקופה.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

התייחסה תגובת ראש  לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  נקבע לא

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : עובדות המוקד חויבו לחתום על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, ללא  6.30

 המסמך.בדיקת היועץ המשפטי של העירייה את 

 

 :  מלצת הביקורת לתיקון הליקויה

מומלץ כי בכל מקרה בו מחתימים עובדי עירייה על תצהירים והתחייבויות שונים, יעורב היועץ 

  המשפטי של העירייה אשר חלק מתפקידו הוא לתת חוות דעת לעובדי העירייה. 

 

    לתגובה): 6.13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

דעת היועץ המשפטי וככל שיהיו תיקונים ות של המשרד לבט"פ הועבר לחוות כתב ההתחייב

  העובדות יוחתמו על מסמך מתוקן.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ועצת העירייה במ

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  יועץ משפטי

  

ליקוי 

  תוקן

לא הועברה לביקורת כל חו"ד של היועמ"ש 

  בנושא.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : למרות האמור בכתב ההתחייבות, לא צורף אליו נספח א', הכולל את הנחיית  6.31

ם כלל לא נחשפו למסמך ולא רשם מאגרי המידע. עובדה המעלה חשש כי העובדי

לכתב ההתחייבות  8הוסברה להם משמעותו, בהקשר לעבודתם עם המצלמות (בסעיף 

 מצהיר העובד כי הוא קרא את הנספח והבין אותו כמו גם את חוק הגנת הפרטיות).

לכתב ההתחייבות מצהיר העובד כי הוא מתחייב לפצות את העירייה, מייד עם  9סעיף 

ום התנאים או הפרתם כפי שמפורטים בגין כל נזק שייגרם מאי קידרישתה הראשונה, 

בכתב ההתחייבות. ניסוח זה אינו סביר לדעת הביקורת מאחר ולעובדים לא הועברה 

 הכשרה מסודרת בנושא. 

 
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כויותיהם של מומלץ כי כתב ההתחייבות יקבל את אישור היועץ המשפטי של העירייה, תוך שמירת ז

  עובדי המוקד, וכן כי יוודא את סבירות הדרישות בהתאם להכשרה שעברו העובדים. 
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים 

  העירייה.

  

  :  2017נת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בש

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 נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול קידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן תפ

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

,  2014הליקוי : נמצא כי חלק מעובדי המוקד חתמו על כתב ההתחייבות בחודש יוני  6.32

, מכאן העובדים החלו לעסוק בנושא 2014בעוד חלק אחר חתם רק בחודש ספטמבר 

 רה על סודיות. המצלמות לפני שחתמו על כתב ההתחייבות לשמי

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להקפיד להחתים את עובדי המוקד על כתב התחייבות לשמירה על סודיות, לפני תחילת עבודתם 

  בפועל עם הנתונים המועברים מהמצלמות ברחבי העיר. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

צג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הו

  רייה.העי

  

  :  2017תוצאות 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 

  ישור המועצהא

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  נקודתי חד פעמי, הפסקת מעקב.ליקוי 

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : בניגוד למוגדר בנוהל לא נמצא אף מסמך המאשר כי ההקלטות שהועברו  6.33

 למשטרה, נעשו באישור מפקד התחנה. 

תם תגובת המבוקר : יש מס' אנשים אשר הוגדרו כמורשים להיכנס למוקד יש להגדיר או

 גם כמורשי בקשת הוצאת סרטונים. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לאור תגובת המבוקר חובה לשנות את הנוהל 

 הכתוב, המגדיר כי רק למפקד התחנה הזכות לבקשת העתקי צילומים.

  

  :  ן הליקויהמלצת הביקורת לתיקו

פנים, בהתאם להנחיות רשם  מומלץ להגדיר את הזכאות לקבלת העתק צילומים לגורמי חוץ ולגורמי

  מאגרי המידע.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד  בדיקת

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  של הליקוי. או ההכלה

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לאמור בנוהל לא הוגדרו המורשים בעירייה לדרוש הקלטות כאמור,  6.34

כמו כן אם התכלית היא בטחון התושבים בלבד (כאמור על השלטים שהוצבו באתרים 

המצולמים), לדעת הביקורת אין לכאורה סמכות להוציא הקלטות במקרים של 

הגדרה שגם היא לא נקבעה באופן ה אחר למעט בטחון התושבים (וונדליזים, או כל מקר

 מדויק). 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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מומלץ להגדיר את הזכאות לקבלת העתק צילומים לגורמי חוץ ולגורמי פנים, בהתאם להנחיות 

  רשם מאגרי המידע. 

  

    לתגובה): 6.14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  צילומים מסופקים רק לבקשת המשטרה לכל נושא שנדרש לחקירת משטרה.

  

  :  2017ליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול ב

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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  בחינת התנהלות המוקד בטיפול דברי הדואר העירוניים – 2מספר מטרת ביקורת 

  

הליקוי : לא קיימת הגדרה בעירייה באילו מקרים/תקופות ניתן לבטל את שליח  6.35

מסוים או כאשר רוב עובדי העירייה  הדואר, לדוגמא כאשר לא מגיעים למחזור כספי

ך לחסוך את עלויות בחופשה מרוכזת ואז ניתן להזמינו רק לאחר יום או יומיים ובכ

 השליח.

תגובת המבוקר :  אכן אין הגדרה אך אנחנו מקפידות לשים לב לכמות בדואר ובמידה 

אנחנו מבטלות את השליח. בחופשות ₪  35ואין כמות המצדיקה עלות שליחה של 

 מרוכזות אנחנו דואגות להודיע לשליח כי אין צורך בשירות שלו.

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבוע כלל מינימלי אשר רק בהגיע אליו יוזמן שליח לאיסוף דברי הדואר.

 

    צת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במוע

ר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיק

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאוש

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  המועצהאישור 

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

שינוי מדיניות כיום ברירת המחדל היא 

שהשליח מגיע רק כאשר מוזמן, השליח מוזמן 

  יקה את עלותו.דרק כאשר יש כמות דואר המצ

  

  תוקן

  

  

  

ר ובאילו עלויות, דבר הליקוי : אין כל רישום המאפשר לזהות איזה מחלקות שלחו דוא 6.36

העלול להביא לאי תמריץ לחסוך בהוצאות הדואר, מאחר ואלו לא מחושבות בתקציב 

 המחלקתי. 

 תגובת המבוקר : יבחן מול הגזברות האם הנושא מהותי מספיק לשינוי בדרך המתבצעת.

 

 :  יקויהמלצת הביקורת לתיקון הל

  דברי הדואר.   מומלץ לבצע רישום ברמת המחלקה לשם בקרה וניטור על

  

    לתגובה): 6.15תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא טופל ותוקן.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ועצת העירייה במ

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  . 2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

בולי הליקוי : החברה הכלכלית ערד , משתמשת בשירותי הדואר, כולל תשלום על  6.37

  הדואר מתקציב העירייה באמצעות המוקד ללא כל חיוב כספי.

 ידי הגזברית בהתייחס להסכם השירותים עם החכ"ל. תגובת המבוקר : ייבדק על

  

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבצע רישום ברמת המחלקה לשם בקרה וניטור על דברי הדואר.  
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    לתגובה): 6.16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא מוסדר בהסכם בין העירייה לחכ"ל.

  

  :  2017ביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת ה

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 נקבע

  

  לא נקבע

  

כם . מן הראוי כי ההס2014ללא שינוי משנת 

יגביל את שימוש החכ"ל במשאבי העירייה, וכי 

הנושא יכומת על מנת לנהל את כספי הציבור 

  בצורה מסודרת ומנוטרת. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : בזמן עריכת הביקורת לא היה קיים כל נוהל לטיפול בדואר בעירייה (בעקבות  6.38

 המוקד והביקורת נקבע נוהל בנושא דואר רשום).התערבות מנהלת 

 

  :  מלצת הביקורת לתיקון הליקויה

  מומלץ לערוך נוהל לכלל פעילות העירייה בנושא דברי דואר.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנ

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 נקבע

  

  לא נקבע

כיום אומנם יש נוהל, אך לא כל המחלקות 

  מקיימות אותו. 

  

  תוקן חלקית
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הליקוי : בעקבות אימוץ נוהל דואר רשום בעירייה, ירדו הוצאות העירייה בגין דואר  6.39

 .2014באלפי שקלים במהלך שנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להכיל נוהל דואר רשום על כלל דברי הדואר בעירייה. 

 

  תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

חר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מא

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

המוקד בדבר שליחת דואר בכמות הליקוי : מחלקות העירייה לא מיידעות מראש את  6.40

 חריגה, אי העדכון מונע התארגנות מתאימה מראש.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יחת דואר בכמות חריגה מהרגיל תדווח למוקד מבעוד מועד.  מומלץ כי יוגדר בנוהל שכל של

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  רוןאח

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  . 2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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בטיחות וגהות בעבודה בעירייה ובטיחות מוסדות חינוך בתחומי  4.2.7

  רייההעי

  

  
  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 27סיכום מתוך 

 ).19%ליקויים ( 5תוקנו 

  ).11%ליקויים ( 3תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).48%ליקויים ( 13לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  6והופסק מעקב אחר 

  ).22%(  יה שלא לתקנםלתגובת ראש העירי

  

  

  

  

   – 1מטרת ביקורת מספר 

 

הליקוי : אין הגדרה בדין לגבי היקף המשרה או תקן כח האדם הנדרש לצורך קיום  7.1

, כן אין הגדרה לגבי משימות נוספות שניתן פיקוח נאות על נושא הבטיחות בעבודה

  להטיל על הממונה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מונה לבצע תפקידו לפני שמטילים עליו אחריות נוספת, יש לבחון את מכלול מומלץ לאפשר למ

  התפקידים הקיימים ולקבוע סדרי עדיפויות ברמת הנהלת העירייה. 

 

    שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

קיימת תכנית לשינוי מבנה ארגוני שטרם 

  יושמה נכון לתאריך בדיקת הביקורת.

  

  לא תוקן
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צוות תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

  

מזמן עבודת הממונה על הבטיחות מוקדש לבטיחות  25%-הליקוי : נמצא כי רק כ  7.2

בודה וכל שאר הזמן מתחלק בצורה משתנה לשאר הנושאים עליהם אחראי. מכאן בע

לממונה זמן מספיק לעמוד בכל דרישות תפקידו כממונה בטיחות בעבודה לא נשאר 

 ובכך עולה הסיכון להתרחשות תאונת עבודה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אחריות נוספת, יש לבחון את מכלול  מומלץ לאפשר לממונה לבצע תפקידו לפני שמטילים עליו

  התפקידים הקיימים ולקבוע סדרי עדיפויות ברמת הנהלת העירייה. 

 

    לתגובה): 6.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

 50%-מערכת, נכון להיום מושקע כמדובר על תקופה בה החל את עבודתו ממונה הבטיחות ולימוד ה

  ל העובדים.מזמנו של הממונה מו

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

על שיפור בנושא, עדיין לא  למרות שדווח

מצליח הממונה על הבטיחות למלא אחר כל 

המשימות שהוגדרו בתכנית הבטיחות של 

  בעירייה.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, כיום 

ממלא הממונה על הבטיחות תפקידם נוספים 

  . 2014שלא היו באחריותו בשנת 

, הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא  לסיכום

לנהל את הסיכון כלל. לאור הבחירה לעיל 

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : נמצא כי עקב חוסר זמן אין הממונה עורך ביקורת במתחמי העבודה של  עובדי  7.3

העירייה, אלא לעיתים נדירות. דבר הגורם בהכרח לירידה במודעות העובדים לשימוש 

  יוד מגן וסביבה בטוחה.נכון בצ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

עליו אחריות נוספת, יש לבחון את מכלול מומלץ לאפשר לממונה לבצע תפקידו לפני שמטילים 

  התפקידים הקיימים ולקבוע סדרי עדיפויות ברמת הנהלת העירייה.

  

    לתגובה): 7.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  כון להיום מבוצע בתדירות מספקת.נ

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתגובת ראש העירייה לא קיים שיפור 

בתדירות ביקורות הממונה בשטח. אין תחליף 

  לביקורת וניטור בשטח. 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מנהלי המחלקות קיבלו נהלים ומידע על הסיכונים באופן פרטני לכל מחלקה, דבר  -הנושא תוגבר

דרש לעיין ולהכיר את נהלי הבטיחות וללמוד לאילו סיכונים ובד חדש נשלא היה קיים בעבר. כל ע

  הוא עלול להיחשף בעבודתו. 

  

 

  

הליקוי : נמצא כי לא קיימת תרבות ארגונית של יידוע הממונה על כשלים ותקלות  7.4

מתחום הבטיחות במתקני העירייה, וכן אין תרבות של דיווח וניתוח מצבים של "כמעט 

 תאונות".

 

 :  ביקורת לתיקון הליקויההמלצת 

מומלץ ליצור מערך דיווח מסודר על תקלות וכשלים בטיחותיים במתקני העירייה, ושל מקרי 

  "כמעט תאונות" שחוו עובדי העירייה, לממונה על הבטיחות.

  

    לתגובה): 1.14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 
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  בהחזרת התרבות לארגון. נכתבו נהלים והוראות עבודה ויש התמדה

  נכתבה הוראת עבודה בנושא כמעט תאונות.

  

  :  2017תוצאות 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

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

לפי תגובת ראש העירייה הליקוי דרוש תיקון, 

כתיבת נהלים והוראות עבודה לא הופכים 

. בפועל לתרבות ארגונית אלא אם נאכפים

  למרות בקשת הביקורת לא הוצגו נתונים לגבי

מספר המקרים שדווחו ככמעט תאונה בשנים 

לה אם ומה נעשה במקרים א 2014 - 2016

  בכלל.

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ממונה הבטיחות עדכן את הנהלים באופן פרטני לכל מחלקה ובעל עיסוק. ממונה הבטיחות עורך 

סיכונים ומנהלי המחלקות מדווחים על אירועים חריגים באופן אישי וחלקם עולים בישיבות סקר 

  תיאום המתקיימות בראשות המנכ"ל.

  

  

קוי : בניגוד להוראת משרד הכלכלה בעניין מינוי ממונים על הבטיחות ברשויות הלי 7.5

, לא קיים בעירייה אישור מפקח אזורי המאשר לממונה 15/12/2013המקומיות מיום 

לעסוק בתחומים מעבר לתפקידיו. בגדר תחומים אלה פורטו בטיחות מוסדות חינוך,  

ורט, בטיחות מתקני משחקים, כיבוי ספ בטיחות אירועים המוניים, בטיחות אולמות

אש, אשר הממונה אחראי עליהם ללא אישור נדרש המגדיר כי אין הם מפריעים 

 לעבודתו השוטפת. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפנות למפקח האזורי ולהגדיר את היקף ותחומי האחריות של הממונה על הבטיחות 

  הממונה. ועלבעירייה, על פי המציאות שבה פ

 

  

    לתגובה): 7.4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 
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 50%-בהגדרת התפקיד לא מצוין אחוז המשרה שבו יועסק ממונה הבטיחות, לכן היום מושקע כ

  בבטיחות מול העובדים וזה הזמן הנדרש. מעבר לכך ממונה הבטיחות מטפל ביתר הנושאים.

  

  :  2017טיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את ה

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 נקבע

  

  לא נקבע

. יש תכנון לשינוי ארגוני 2014ללא שינוי משנת 

טת עובדים שאמורים להביא לתיקון וקלי

הליקוי. קביעת ראש העירייה כי הליקוי תוקן 

, ובכל מקרה 2017אינה רלוונטית נכון לשנת 

לא עונה על הליקוי המגדיר חוסר באישור 

  המפקח האזורי.

  

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות, ובניגוד למדיניות העירייה המוצהרת, אין ממונה הבטיחות  7.6

רייה עובד על פי התוכנית לניהול הבטיחות מאחר ושאר תפקידיו אינם מותירים בעי

 בידיו זמן מספיק לכך. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את מכלול תפקידיו של הממונה על מנת להבטיח את היכולת לפעול בהתאם לתוכנית 

  הסיכונים ולמדיניות העירייה בתפקיד הליבה שלו. 

 

    לתגובה): 7.5ובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תג

  נכון להיום יש תוכנית לניהול הבטיחות והיא מוטמעת בשלבים.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת א

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

ממונה 

  בטיחות

  

31/12/16  

העירייה אינה רלוונטית לליקוי. תגובת ראש 

יש לקבוע אחראי ותאריך לתיקון. בפועל נכון 

שלוש שנים לאחר הביקורת עדיין  2017לשנת 

  "מטמיעים" את תכנית הבטיחות.

  

  לא תוקן
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עיסוקים בעירייה, תוך התעלמות מחלק  26הליקוי : בתוכנית ניהול הבטיחות זיהו  7.7

ממחלקות העירייה (לדוגמא היחידה לאיכות הסביבה, לוכדי כלבים וחתולים ואחרים) 

לכל אחד מהעיסוקים שלא נכללו בתוכנית, סיכונים ייחודיים שיש לקחת בחשבון 

 בתוכנית. 

ו קורס מקצועי שעל העובד לעבור בכדי לעסוק בתחום הינהערת המבוקר : לכידת כלבים 

זה, ממונה הבטיחות נדרש לבצע סקר סיכונים ולהנחות בהתאם לממצאים בצורה 

 שוטפת.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לעדכן את תוכנית ניהול הסיכונים ולוודא כי היא כוללת את כלל עובדי העירייה וכי הדרישה 

  היא מציאותית.יה לפעול על פ

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

.  התוכנית לא שונתה 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

קבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, וי

  או ההכלה של הליקוי.

  לא תוקן

  

  

  

ופעילויות, הליקוי : בתוכנית ניהול הבטיחות בפרוט פריסה גיאוגרפית של מתקנים  7.8

לא נכללו המפעלים והמתחמים שבאחריות היחידה לאיכות הסביבה. מכאן לא נלקחו 

בחומרים בחשבון הצרכים המיוחדים של עובדות היחידה לדוגמא בתחום הטיפול 

  מסוכנים.

הערת המבוקר : היחידה לאיכות הסביבה עובדת בשיתוף עם ממונה הבטיחות לדוגמא 

עש, סקר ראדון, סקרי קרינה לא מייננת וכדומה. בוצעו בנושאים שונים כגון: סקר ר

הדרכות עבודה בגובה לעובדות היחידה כמו כן, עובדות היחידה עוברות הכשרות 



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

216  

 

והן נדרשות לתחזק ולהתרענן בנושאי תקינה ובטיחות כפי מקצועיות בתחומים רבים 

 שנדרש בחוק.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

תוכנית ניהול הסיכונים ולוודא כי היא כוללת את כלל עובדי העירייה וכי הדרישה מומלץ לעדכן את 

  לפעול על פיה היא מציאותית.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

א קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש ל

  העירייה.

  

  :  2017הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ה במועצת העיריי

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

.  התוכנית לא שונתה 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

הממונה ניגוד לתוכנית לניהול הבטיחות לא מתבצעים מבדקי פיקוח על ידי הליקוי : ב 7.9

  על הבטיחות זאת מחוסר זמן וניידות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול תקצוב רכב לממונה על הבטיחות וכן לשקול בניית סנקציות בחוזה עם הקבלנים, 

פי החוק לעירייה אחריות גם כלפי עובדי הקבלן  למקרה בו אינם ממלאים אחר הוראות הממונה (על

  ששכרה).

  

    לתגובה): 1.14ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אי אחר

  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 נקבע

  

  לא נקבע

.  התוכנית לא שונתה 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

כי צוות תיקון הליקויים ימלא את  מן הראוי

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הממונה לבצע הליקוי : עקב אי תקצוב רכב עבודה לממונה על הבטיחות, אין באפשרות  7.10

 ביקורת בשטחי העבודה של עובדי העירייה וקבלני העירייה על מנת לוודא כי עובדים

  בהתאם לכללי הבטיחות (מתפרס על כל שטח העיר ומבני העירייה).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ם, מומלץ לשקול תקצוב רכב לממונה על הבטיחות וכן לשקול בניית סנקציות בחוזה עם הקבלני

לן למקרה בו אינם ממלאים אחר הוראות הממונה (על פי החוק לעירייה אחריות גם כלפי עובדי הקב

  ששכרה).

  

    לתגובה): 7.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  ממונה הבטיחות יוצא לשטח ומטפל בכל הנדרש כמובן שתמיד אפשר יותר, נושא הרכב טופל.

  

  :  2017ורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביק

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

פועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי ב

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  
  

  תוקן
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סנקציה כלפי קבלן אשר נתפס שעובד בניגוד לכללי הבטיחות. הממונה הליקוי : אין כל  7.11

בדים באופן בטיחותי, צריך לחפש את מנהל במקרים אשר מזהה עובדי קבלן שאינם עו

המחלקה שהזמינה את העבודה בתקווה שיסדיר הנושא עם הקבלן. התנהלות מגושמת 

  ולא יעילה.

 
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול תקצוב רכב לממונה על הבטיחות וכן לשקול בניית סנקציות בחוזה עם הקבלנים, 

חר הוראות הממונה (על פי החוק לעירייה אחריות גם כלפי עובדי הקבלן למקרה בו אינם ממלאים א

  ששכרה).

  

    לתגובה): 7.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  וזי ההתקשרות על כל סוגיהם מול הקבלנים.הנושא יוטמע בתוך ח

  בצו תחילת העבודה יוגדר כפיפות להוראות הממונה על הבטיחות.

  

  :  2017בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 

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 נקבע

  

  לא נקבע

לא שונתה .  התוכנית 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

  

נערכה הליקוי : בניגוד למוגדר בתוכנית לניהול בטיחות העירייה, העירייה טרם  7.12

  . נאמן בטיחות ליישום תסקירי בטיחות על ידי

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:
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לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

ון למועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכ

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

.  התוכנית לא שונתה 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקב

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

בעירייה (ועדת הליקוי : בניגוד לתוכנית ניהול הבטיחות, לא מונתה  ועדת בטיחות  7.13

הבטיחות היא ועדה פריטטית המורכב בחציה מנציגי הנהלת העירייה ובחציה  מנציגי 

ברור סיבות  -ידה פעמים בשנה) , תפק 8העובדים שנבחרים על ידם, מתכנסת לפחות 

  ונסיבות תאונות או כמעט תאונות ומתן המלצות להתנהלות עתידית בהתאם.

 

   : המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להקים ועדת בטיחות בעירייה כמוגדר בחקיקה (אין חובה לעירייה להקימה אך אין איסור). 

  

    בה):לתגו 7.8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  נושא הקמת ועדת הבטיחות יבחן בהנהלת העיר ותתקבל החלטה בהתאם.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  קמה ועדה כאמור. ובפועל לא ה

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לקיים את הועדה. לאור הבחירה לעיל מופסק 

  המעקב.

  

  הפסקת מעקב
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בלשכת מנכ"ל אחת  סוגיות בטיחות מועלות בישיבות תיאום בין המחלקות המתקיימות

לשבועיים, במקום ועדה שתתכנס אחת לחודש. כמו כן, מבוצעת סקירה בנושא בטיחות, דבר שלא 

  היה בעבר. 

 

  

  

הליקוי : אי קיום ועדת בטיחות, אינה תורמת לתרבות ארגונית של לימדה מטעויות  7.14

לצת המקובלים על כלל הצדדים בעירייה לתיקון עתידי (סיכוי של המונקיטת אמצעים 

  ועדה המשותפת למעסיק והעובדים להתקיים, גבוהה הרבה יותר מהחלטת הנהלה).

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להקים ועדת בטיחות בעירייה כמוגדר בחקיקה (אין חובה לעירייה להקימה אך אין איסור). 

  

    לתגובה): 7.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  שא הקמת ועדת הבטיחות יבחן בהנהלת העיר ותתקבל החלטה בהתאם.נו

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  קמה ועדה כאמור. ובפועל לא ה

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לקיים את הועדה על מנת לאפשר תרבות 

ארגונית של למידה מטעויות. לאור הבחירה 

  לעיל מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מנכ"ל אחת בישיבות תיאום בין המחלקות המתקיימות בלשכת סוגיות בטיחות מועלות 

לשבועיים, במקום ועדה שתתכנס אחת לחודש. כמו כן, מבוצעת סקירה בנושא בטיחות, דבר שלא 

  היה בעבר. כאשר גויס ממונה בטיחות הדבר יישקל בשנית
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הלות הליקוי : ממדגם הביקורת בנושא מודעות העובדים במשרדי העירייה בנושא התנ 7.15

  במקרה של שריפה עולה כי : 

  אין מדיניות עירונית הידועה לעובדים שמגדירה כיצד יש לנהוג בזמן שריפה.  .א

חלק גדול מהעובדים אינו מכיר את מיקום מטפי האש במשרדים בהם הם   .ב

 עובדים.

 ם יודעים כיצד להפעיל מטף לכיבוי אש.  כמעט כל העובדים אינ  .ג

שאבים של ממונה הבטיחות עובדי המשרדים תגובת המבוקר : עקב חוסר זמן ומ

קיבלו ויקבלו אחת לתקופה עלון בטיחות לעובדי המשרד שנכתב עבורם בנושאים 

  שצוינו. הנושאים שפורסמו:

  מכונות צילום והעתקה. – 2014. יוני 1

  פציעה ממאמץ חוזר (עבודה מול מחשב) – RSI -רום הסינד – 2014. ספטמבר 2

  התנהגות בשעת שריפה.כללי  – 2014. דצמבר 3

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים הדרכות ולהעביר עדכונים כתובים לעובדים באופן שוטף, בכל הנושאים הקשורים 

ופן התנהלות במקרה של לביטוח במקום העבודה (לעובדים במשרדים לכל הפחות מידע וא

ת עבודה עקב ישיבה לא נכונה או עבודה התחשמלות, שריפה, סכנות שכיחות במשרד ומניעת מחלו

  מול מחשב וכד')

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

בפועל למעט הפעולות המתוארות בתגובת 

, לא נעשה דבר נוסף 2014שנת מהמבוקר 

  בשלוש השנים שעברו מאז.

ראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את מן ה

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

כל עובד חדש שנקלט חותם על הצהרה כי קרא את עלון הבטיחות ובנוסף הוא מקבל הדרכה 

נהגות בעת שריפה שחולקה למחלקות, ועלוני מהמעסיק הישיר שלו. יש הוראת בטיחות בנושא הת

הבטיחות הופצו על ידי ממונה הבטיחות. כמו כן, ישנה הדרכה שנתית לכל עובדי הכפיים בעירייה 

  ת כיבוי אש (גינון, תברואה, אחזקה, אבות בית). על ידי נייד

 

  

  

  

ם הליקוי : בניגוד לתוכנית ניהול הבטיחות בעירייה לא מבוצעות הדרכות למנהלי 7.16

  (אחריות מנהלים), כיבוי אש מעשי, הדרכות לקבלנים.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יחות על מנת שיוכל לקיים מומלץ להקטין את דרישות המערכת מהממונה שאינן קשורות לבט

  הדרכות כנדרש.

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

פרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג ב

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

.  התוכנית לא שונתה 2014ללא שינוי משנת 

  בהתאם לפעילות המחלקות בפועל. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

סע"ר. מתבצעות הדרכות לעובדים, אך לא למנהלי בתרגילים כדוגמת אימון  תרגול כיבוי אש מבוצע

  .מחלקות
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הליקוי : לא כל מחלקות העירייה מעדכנות את הממונה על הבטיחות על התחלת עבודה  7.17

של קבלנים, דבר החושף את העירייה לתביעות שונות מאחר ולא מבוצעות הדרכות 

  העובדה בשטח. כל פיקוח של הממונה על  מתאימות לקבלן מבחינת בטיחות וכן אין

 
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להקים מנגנון דיווח מלא לעניין עבודות קבלנים בתחומי העירייה (ראה ממצא זהה גם בביקורת 

  המוקד העירוני).

 

    לתגובה): 7.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  סוגיהם מול קבלנים.י ההתקשרות על כל הנושא יוטמע בתוך חוז

  בצו תחילת העבודה יוגדר כפיפות להוראות ממונה הבטיחות.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ירייה במועצת הע

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  תגובת ראש העירייה לא יושמה בפועל.

  .2014אך יש שיפור משנת 

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  יש יותר מעורבות ומתקבלים צווי עבודה, אך יש מקום לשיפור.  -יש שיפור

 

  

  

  

דות בעיריית ערד עוסקות בהיבט של הערכת ביצועים והעברת הליקוי : מחלקות בוד 7.18

משוב לעובדים. כך שלמעשה לרוב עובדי העירייה אין כל נתון לגבי מידת הערכת 

  המערכת את עבודתם, עקב כך נזנח המימד הנפשי והחברתי של העובדים. 

ק העירייה בפריון והספבהזנחת המימדים הנפשיים בהגדרת מדדי הבריאות, פוגעת 

רוב עובדי העירייה, נושאים שהיו יכולים להשתפר אם העירייה הייתה דואגת למימוש 

 מדדים אלה במהלך הפעילות השוטף של העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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ד מומלץ לשקול בניית תוכנית למילוי כל ששת ממדי הבריאות לעובדים, עובד בריא הינו בהכרח עוב

  ותר מוטיבציה למילוי תפקידו בעירייה.מחויב יותר ובעל י

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

טיפול בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת ה

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  של הליקוי.או ההכלה 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  הנושא ייבחן במסגרת תהליך פיתוח ארגוני שהעירייה מובילה בשנה הזו. 

 

  

  

  

הליקוי : נושא פעילות היחידה לאיכות הסביבה אינו כלול בתוכנית ניהול הבטיחות  7.19

לבריאות  של העירייה, יש חשיבות לעדכן את התוכנית על מנת לבחון את הסיכונים

  עובדי המחלקה מבחינת חומרים מסוכנים וכד'. 

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  ןאחרו

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה
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  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

עובדות היחידה הסביבתית מודרכות באופן פרטני בהתאם לחומרים ולפעילות בה הן עוסקות 

  ברמה מחמירה, והן עברו הכשרות בגובה.  

ת צרכה התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. תכנית הבטיחו

כי אכן העובדים מבצעים טיח בלכלול את כלל מחלקות העירייה, הממונה על הבטיחות צריך לה

 את כלל ההכשרות הדרושות לפעולתם. 

  

  

  

  

הליקוי : חלק מעובדי מחלקת האחזקה לא משתמשים בחדר האוכל המסודר שהקימו  7.20

  וכנים. במתחם האחזקה, אלא באזורי העבודה שלהם ללא כל הפרדה של חומרים מס

תגובת המבוקר : בוצעה הפרדה של חומרים מסוכנים אך אין דרישה חד משמעית לא 

 לאכול במקומות שלא יועדו לכך.

  

    ה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העיריי

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביק

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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

העובדים אוכלים ממונה הבטיחות כיום לפי 

  .דר האוכלבח

  

  תוקן
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הליקוי : כחלק ממהלך של שדרוג מחסני העירייה, התגלה על ידי הממונה מחסן  7.21

  רעלים שלא נוהל באופן מסודר, במחלקת הגינון. 

 תגובת המבוקר : החל תהליך של סידור המחסן וניהול החומרים בו.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש ר והליקוי לא הוצג לא קיימת תגובה מאח

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

הנושא טופל על ידי הממונה. פעילות המחסן 

  הוסדרה.

  

  תוקן

  

  

  

  

  

  מוסדות חינוך, גני ומתקני משחקים במוסדות חינוך.בחינת נושא בטיחות  – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

ים ובתי ספר הוגשה למפעל הפיס תוכנית לשיפוץ גני ילד 2014הליקוי : בשנת תקציב  7.22

). בהעברת התוכנית לביצוע הסתבר כי התוכנית בחלק מהמקרים 2015(לביצוע בשנת 

לפחות לא משקפת את מצב המבנים בפועל וכן כי לא קיים כל הגיון בתעדוף תקציבי 

  שהוגדר לעומת מצב המבנים בפועל. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ל מוסדות החינוך בעירייה הן מבחינת מצב התחזוקה הן מומלץ לקיים בדיקות יסודיות של מצב כ

מבחינת מצב הבטיחות והן מבחינת מצב הנגישות, ובהתאם לתכנן תוכנית ביצוע רב שנתית, על 

   מנת לעמוד בכל התקנות הקיימות ואלו שיכנסו לתוקף בעתיד הקרוב.

 

    לתגובה): 7.11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

נושא בתהליך של רה ארגון באחריות מנכ"ל העירייה, כאשר ממונה הבטיחות, מנהל מחלקת ה

  אחזקה ומנהל מחלקת ביצוע הדגישו את התעדוף הנדרש.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

רת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הביקו

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

כיום קיימת תכנית רב שנתית לשיפוץ מוסדות 

חינוך והן להנגשה. רמת פרוט התוכנית ועד 

כמה נוגעת בכל הנושאים שפורטו בהמלצה לא 

  נבחנו על ידי הביקורת. 

  

  תוקן

  

  

  

ליקוי : לאור גילוי אי ההתאמה בין התוכניות שהוגשו למפעל הפיס לבין המצב ה 7.23

בשטח, החלו בעירייה לערוך בדיקות מקיפות ותכנונים מסודרים לשיפוצים הנצרכים, 

לכן סביר כי נושא שיפוץ מוסדות החינוך שהיה אמור להיערך בחופשת הפסח ובחופש 

  . 2015נת שברובו לא יצא לפועל ב 2015הגדול של שנת 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים בדיקות יסודיות של מצב כל מוסדות החינוך בעירייה הן מבחינת מצב התחזוקה הן 

מבחינת מצב הבטיחות והן מבחינת מצב הנגישות, ובהתאם לתכנן תוכנית ביצוע רב שנתית, על 

  עתיד הקרוב. מנת לעמוד בכל התקנות הקיימות ואלו שיכנסו לתוקף ב

  

   לתגובה): 7.12עצת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במו

על ידי מפעל הפיס ולא יכול  17/11/14ממצא לא מדויק ולא נכון, תקציבי מפעל הפיס אושרו ביום 

כאשר אישור התב"רים  3-4/15להיות תכנון שיבוצעו עבודות על סמך תקציבים אלו בחודשים 

ה כי באותה תקופה העיר נכנסה חודשים לפחות. כמו כן לאור העובד 6-נמשכים כותהליך המכרז 

  לתקופת בחירות לא היה ניתן לקדם את הפרויקט.

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה לא רלוונטית לליקוי 

שהוא מדויק ונכון, התקציב שאושר כאמור 

בתגובת ראש העירייה, אושר במועד כה 

מאוחר לאור התנהלותה עירייה המתוארת 

  בליקוי. 

  

  הפסקת מעקב
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ראש העירייה אכן לא בוצעו כאמור בתגובת 

השיפוצים בתקופה המצוינת בליקוי, זאת 

העירייה  מהסיבה המצוינת בליקוי. ההערכות

  לשיפוצים כיום היא יותר מסודרת ומקצועית. 

בכל מקרה הליקוי הוא הוא חד פעמי ולכן 

  מופסק המעקב.

  

  

  

י וכיבוי האש במוסדות ציבור. הליקוי : על פי תקנות חדשות יש לשדרג את מערכת גילו 7.24

לפי הערכה ראשונית סכום השדרוג במוסדות החינוך של העירייה עלול להגיע לסכום 

 2014הגבוה ממיליון וחצי שקל. במקור התקנות היו אמורות להיכנס לתוקף בסוף שנת 

), למרות המוגדר בתקנות, עיריית ערד לא 2017(בסופו של דבר ניתנה אורכה עד 

בר לבנות תוכנית ביצוע לסיום הנדרש בתקנה, כך שלא נעשה דבר בנדון גם השכילה בע

  , שכאמור הייתה אמורה להיות השנה האחרונה לביצוע. 2014במהלך שנת 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

בהתאם לתוכנית הרב שנתית יש לקבוע סדרי עדיפויות לפעולות שיש לבצע במוסדות החינוך, 

  סודר במקרים בהם אין מספיק תקציב למימוש הצרכים המחויבים בתקנות. ולהתריע באופן מ

  

    לתגובה): 7.13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2018-2016סגרת שיפוץ מבנה החינוך במהלך השנים קיים מיפוי בעירייה, הנושא יבוצע במ

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

.  

 

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ששופצו, וכך ייעשה בשיפוצים גילוי אש בעשרת גני הילדים  הוכנסו מערכות -הנושא מבוצע

  .במוסדות החינוך האחרים
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הליקוי : נמצא כי מחד הממונה על הבטיחות בעירייה אינו מעורב בבדיקה ואישור  7.25

מתקני הבטיחות במוסדות חינוך שאינם מתופעלים ישירות על ידי העירייה, למרות 

עברו  2014ת צים להם על ידי העירייה (בשנשמוסדות אלה פועלים במקרקעין המוק

מספר מוסדות חינוך מרשת חינוך מסוימת לאחריות העירייה, נמצא כי לפחות במבנה 

אחד לא הייתה קיימת מערכת כיבוי אש פעילה וכי מתקן אחר הופעל ברמת אחזקה 

להחזיר את ₪  100,000 -ירודה ביותר, כתוצאה מכך נדרשה העירייה להוציא יותר מ

ך האחריות על בטיחות אולמות ספורט הנמצאים מבנים לכשירות בסיסית). מאידה

בבתי הספר שאינם בניהול העירייה כן הוטלה על הממונה על הבטיחות העירוני (רשת 

  אורט לדוגמא). 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ם מנוהלים על מומלץ לקבוע מדינות אחידה המגדירה את מידת מעורבות הממונה במבנים שאינ

העירייה. לדעת הביקורת יש לרכז את כל האחריות במבני העירייה בידי הממונה ללא קשר למי ידי 

  מחזיק בהם, אך יש לחייב בעלות הבדיקה את המחזיקים בנכסים הנבדקים.

  

    לתגובה): 7.14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

ראות הבטיחות בהתאם לפעילות לרבות וכרים לקיים את הועל פי חוק על בעל המבנה ו/או הש

הוצאת רישיון הפעלה למוסדות חינוך, הכולל סעיף של אישור ממונה בטיחות של המוסד ולא של 

  הממונה הבטיחות של העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

למועד  בליקוי בפועל נכוןבדיקת הטיפול 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה לא רלוונטית לליקוי, לפי 

התגובה מצוין כי בעל המבנה יכול לבצע את 

  הבדיקות, שזה המצב בתיאור הליקוי. 

צת העירייה באישורה את ען, ככל שמומכא

תגובת ראש העירייה, בוחרת במודע שלא 

לקיים את הבדיקות במוסדות החינוך על ידי 

הסיכון העירייה, היא בוחרת שלא לנהל את 

המתואר בליקוי, על כל המשתמע מכך לגבי 

  הסכנות לתלמידים תושבי העיר.

  לאור זאת מופסק המעקב אחר הליקוי.

 

  

  הפסקת מעקב

  



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

230  

 

  

הליקוי : ללא קשר למוסדות חינוך, נמצא כי נדרש מהממונה לבצע בדיקות כיבוי אש  7.26

במוסדות שלא באחזקת העירייה , דוגמת בית גיל הזהב והמטווח, הנמצאים במתחמים 

  שהעירייה הקצתה לגופים שונים. 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת הממונה במבנים שאינם מנוהלים על ידי רבומומלץ לקבוע מדינות אחידה המגדירה את מידת מעו

העירייה. לדעת הביקורת יש לרכז את כל האחריות במבני העירייה בידי הממונה ללא קשר למי 

  מחזיק בהם, אך יש לחייב בעלות הבדיקה את המחזיקים בנכסים הנבדקים.

  

    לתגובה): 7.15תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  וינים מופעלים דרך מחלקות העירייה ו/או בבעלות העירייה.המצהמבנים 

  

  :  2017תוצאות 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 /

פי לא תוקן ל

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  ראה התייחסות לליקוי הקודם. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מחלקות העירייה ו/או בבעלות העירייה. כך למשל בית גלעד עבר המבנים המצוינים מופעלים דרך 

  וף עם העירייה.לידי עמותה פרטית והטיפול בו הופסק. המטווח הוא באחריות המתנ"ס בשית

 

  

הליקוי : הממונה על הבטיחות אינו מוזמן לסיורים לקבלת מבנים/פרויקטים לרשות  7.27

העירייה, כך העירייה מאשרת קבלת מבנים אשר אינם עומדים בתקני בטיחות ועל 

  מנת להפעילם נדרשת העירייה להוצאות כספיות מיותרות. 

 

    לתגובה): 7.16ף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעי

  ממונה בטיחות מוזמן בכל מקרה, הנושא ירוענן בתאום ביצוע.

  

  :  2017תוצאות 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 /תוקן /לא 

י לא תוקן לפ

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  
  

  תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  חל שיפור משמעותי לטובה. 
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  הסברה ודוברות. 4.2.8

 

 
  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 32סיכום מתוך 

 ).34%( ליקויים 11תוקנו 

  ).12.5%( ליקויים 4תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).41%ליקויים (13לא תוקנו 

או שהוחלט בהתאם  2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  4והופסק מעקב אחר 

  ).12.5%(  לתגובת ראש העירייה שלא לתקנם

  

  

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת של דוברות העירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

ד דובר העירייה באוגדן העיסוקים של משרד הליקוי : בניגוד להגדרות דרישות תפקי 8.1

הפנים, במכרז העירייה הוגדר כי נדרש תואר ראשון במדעי החברה ו/או בתקשורת, 

  ולא תואר ראשון בתקשורת המונים בלבד כמוגדר באוגדן.

את הדרישות  תגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : מאחר והאוגדן הישן לא תמיד תאם

וקים שלא פורסם באופן רשמי, (שנתקבל ממשרד הפנים או להיום, נעזרנו בקובץ עיס

ממרכז השלטון המקומי ספציפית לתפקיד מסוים), ובנוסף נהגתי להתייעץ עם משרד 

 הפנים, בעיקר בתפקידים שהעירייה התקשתה לאייש.

יימים כולל החדש לדעתי אם נסתכל על התמונה הכוללת את כל תיאורי התפקיד הק

  סבירות ותואמות לנדרש.שדרישות התפקיד היו 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

באי קיום אישור ספציפי למכרז לחרוג מהוראות אוגדן הגדרת העיסוקים התקף רשמית, מומלץ 

  לנהוג ולדרוש תנאי סף כמוגדר באוגדן. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש  לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק

  העירייה.

  

  :  2017בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 
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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 

  ועצהאישור המ

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  הפסקת מעקב.  –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד להגדרות דרישות תפקיד דובר העירייה באוגדן העיסוקים של משרד  8.2

הפנים, הוגדר במכרז העירייה כי נדרש ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום 

ציבור, במוסד ציבורי ומוצלח ביחסי  התקשורת ו/או הדוברות, ולא ניסיון מקצועי מוכח

 שנים לפחות, כמוגדר באוגדן. 3מוכר בגודל דומה במשך 

תגובת מנהלת מחלקת משאבי אנוש : מאחר והאוגדן הישן לא תמיד תאם את הדרישות 

להיום, נעזרנו בקובץ עיסוקים שלא פורסם באופן רשמי, (שנתקבל ממשרד הפנים או 

, ובנוסף נהגתי להתייעץ עם משרד לתפקיד מסוים) ממרכז השלטון המקומי ספציפית

 הפנים, בעיקר בתפקידים שהעירייה התקשתה לאייש.

לדעתי אם נסתכל על התמונה הכוללת את כל תיאורי התפקיד הקיימים כולל החדש 

  שדרישות התפקיד היו סבירות ותואמות לנדרש.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מכרז לחרוג מהוראות אוגדן הגדרת העיסוקים התקף רשמית, מומלץ באי קיום אישור ספציפי ל

  לנהוג ולדרוש תנאי סף כמוגדר באוגדן. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017בליקוי בשנת  בדיקת הביקורת את הטיפולתוצאות 

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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  הפסקת מעקב.  –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב
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שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר כפוף לראשת העירייה ולא הליקוי :  8.3

  למנכ"ל העירייה. 

 שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו מתכנן אירועים ומדווח על ביצועם.

פרסום מודעות העירייה שלא בהתאם להגדרות משרד הפנים הדובר אינו אחראי על 

 ).2014(נכון לסוף שנת 

 

    ה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העיריי

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות 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 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

למנכ"ל ואחראי על פרסום כיום כפוף גם 

  מודעות העירייה.

מדווח על אירועים אך לא מתכנן אותם מאחר 

  ויש מחלקת אירועים שזה תפקידה.

  

  תוקן

  

  

  

נים הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות הליקוי : שלא בהתאם להגדרות משרד הפ 8.4

למרות יחידת הדוברות וההסברה בכלל ועל הפרסומים השונים בעירייה בפרט. 

 שניסיונו בתחום יכול להביא לאפקטיביות מוגברת ולחסכון עלויות לעירייה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ומים בעיתונות ובאינטרנט, ולהגדיר מומלץ להשתמש בניסיונו הרב של הדובר הנוכחי בנושאי פרס

כשם שמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים כי האחריות והסמכות בנושאי פרסומי העירייה 

  יהיו של דובר העירייה. 

  

   לתגובה): 8.1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  א טופל. לדובר יש זכות חתימה על התקציב. הנוש

  

  :  2017ת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיק
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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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

 לדובר זכות חתימה על תקציב ככל מנהל

  מחלקה.

  

  תוקן

  

  

  

הליקוי : נמצא כי הדובר אינו קובע את תמהיל הפרסומים בין העיתונות לבין  8.5

האינטרנט, בכך מפסידה העירייה את היכולת לפנות לקהל ספציפי בנגישות מרבית 

 ובחיסכון בעלויות. 

 
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת ובאינטרנט, ולהגדיר אי פרסומים בעיתונומומלץ להשתמש בניסיונו הרב של הדובר הנוכחי בנוש

כשם שמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים כי האחריות והסמכות בנושאי פרסומי העירייה 

  יהיו של דובר העירייה. 

 

    לתגובה): 8.2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא טופל. התמהיל באחריות הדובר. 

  

  :  2017ביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת ה

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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  כיום באחריות וסמכות הדובר.

  

  תוקן

  

  

  

האחריות, הליקוי : בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים, בכל נושא  8.6

קביעת סדר העדיפויות, תקציב, תיעוד ושמירת חומר לארכיון העירייה, מתן חוות דעת 

 לפני נקיטת פעולות משמעויות לתושבי העיר, לא קיבל הדובר כל סמכות.

 מתקציב פרסום העירייה.כך לדוגמא הדובר אינו מורשה חתימה על הוצאות 

יה הועבר לאחריות הדובר בשנת הערת המבוקר : נושא האחריות על פרסומי העירי

2015.  
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  כך לדוגמא הצעות הדובר לתקציב שנתי אינן מתקבלות בפועל.

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ומים המוגדרים מומלץ לבחון את תחומי האחריות והסמכות של דובר העירייה, כך שינותבו לו התח

והניסיון שאין לעובדי עירייה אחרים (לדוגמא כחלק מתפקידו, תחומים בהם יש לו את הכישורים 

פרסום וקידום הודעות ברשתות חברתיות, עבודה מול יועצים שונים בתחום היח"צ והתקשורת, 

  אתר האינטרנט של העירייה וכד').

 

    לתגובה): 8.3ף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעי

  העירייה שנקבע על פי היכולת של הרשות.הנושא טופל. למעט קביעת תקציב 

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

כיום באחריות וסמכות הדובר. למעט נושא 

  שמירת החומר בארכיון.

  

  תוקן

  

  

  

הליקוי : לא קיימים נהלים מסודרים לעדכון דובר העירייה בפעילויות מחלקות  8.7

יתופי פעולה במסגרת העירייה השונות ו/או החלטות ביצועיות חשובות, וכן נהלים לש

 תיירות לקידום התיירות בעיר).כנסים (לדוגמא כנס 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר נהלים מסודרים המבטיחים כי דובר העירייה יהיה מעודכן בכל פעילות עירונית 

  ם.ובכל החלטה ביצועית חשובה, לשם בחינת האפשרות לפרסמה לטובת תדמית העיר והתושבי

 

    לתגובה): 8.4במועצת העירייה(סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה 

ייכתב נוהל  –יטופל בנהלים בכל העירייה  –הנושא טופל. הדובר משתתף בכל הישיבות הרלוונטיות 

  גם בנושא זה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 
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אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

פול בליקוי בפועל נכון למועד בדיקת הטי

יום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר ס

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  מתקיים בהתאם לתגובת ראש העירייה.

 

  

  תוקן

  

  

  

  

די עירייה הליקוי : לא קיימת תוכנית מסודרת להסברה ורענון הנוהג בעירייה, כי לעוב 8.8

אסור להתראיין בתקשורת, כמו כן אין כל קריטריונים המגדירים אסור/מותר לעובדים 

 בנושא התבטאות ברשתות חברתיות באינטרנט. 

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

תוכנית רענון ועדכון, בנושאי התבטאות עובדי עירייה בתקשורת בכלל מומלץ להסדיר ולבנות 

  באינטרנט בפרט.וברשתות החברתיות 

 

    לתגובה): 8.5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא יועבר על ידי הדובר בפורום א וייכנס למידעון.

  

   : 2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הביק

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

דובר ומנהלת 

  משאבי אנוש

  

30/6/16  

הנושא הועלה בפני מנהלי המחלקות בפורום 

א', לא נבנתה תכנית מתמשכת בנושא, 

התוצאה התבטאויות בעיתיות של עובדים 

  ברשתות. 

חרה שלא לנהל את מאחר ומועצת העירייה ב

-הסיכון, לאור קבלת תשובת ראש העירייה 

  מופסק מעקב הביקורת בנושא. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

238  

 

מדיניות סדורה להדפסת כרטיסי ביקור וניירות מכתבים רשמיים הליקוי : לא קיימת  8.9

 של מחלקות העירייה.

 
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

של העירייה ירוכזו לאחריות הדוברות בלבד על מנת להשיג  מומלץ כי נושא עיצוב הניירות הרשמיים

  אחידות בצורת המסמכים הרשמיים של העירייה.

  

    העירייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש 

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

מת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעו

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

דובר העירייה: לא נמצאו חריגות בנושא. מחלקות העירייה משתמשות בלוגו מוכר, של המחלקה 

  ושל העירייה במסמכיהן השונים.

  

  

  

ן בפרסום בעיתון המקומי, לא בוצעו על ידי הליקוי : הצעות הדובר לייעול וחיסכו 8.10

 מחלקות העירייה. 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע את סמכות ההחלטה על אופן וגודל הפרסומים לדובר העירייה, אשר עסק בנושאים 

  אלה שנים רבות, והוא הסמכות המקצועית המנוסה ביותר בעירייה בנושא. 

  

    אושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה ש
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ה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחס

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

טיפול שאושר סיום הביקורת, לעומת אופן ה

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  נקבעלא 

  

  האחריות הועברה לדובר.

  

  תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

דובר העירייה: הנושא טופל. נחתם חוזה חדש עם הספק (עיתון הצבי) שהוזיל את מחירי הפרסום 

  .50%ב 

  

  

  

דובר לניתוב כספים לקידום פרסומים ברשתות חברתיות לא הליקוי : הצעת ה 8.11

זול יותר ומגיע להיקף אנשים גבוה בהרבה מהעיתון התקבלה, הפרסום באופן זה הינו 

המקומי (לדוגמא הודעת הדוברות בנושא המסלול המוטורי שעתיד להיות מוקם בעיר, 

 ).תושבים 24,000 -הצפיות, לשם השוואה בעיר כ 20,000חצה את רף 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ניתוב חלק מכספי הפרסום לרשתות החברתיות, דבר מומלץ לבחון את הצעת דובר העירייה בדבר 

  שיביא אם לא לחיסכון כספי אז לחשיפה גבוהה בהרבה מזו של העיתון המקומי.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

י לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקו

  העירייה.

  

  :  2017הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת  תוצאות בדיקת

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

ן לפי לא תוק

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

בתקציב השנתיים האחרונות תוקצב פרסום 

  ברשתות החברתיות. 

  

  תוקן
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הליקוי : מדיניות העירייה ו/או הסבר לגבי מותר ואסור בפעילות  8.12

באתרים/עמודים/קבוצות אשר העירייה מפעילה אותם, לא מפורסמת לידיעת הציבור 

 הדיגיטליות השונות. הרחב המצטרף והפעיל במסגרות

 מה מותר ומה אסור זה עניין ברור לכל משתמשי רשתות חברתיות.תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : הניסיון מלמד כי לפחות בשני מקרים התלוננו 

על סנקציות שננקטו כנגד תושבים לאחר התבטאויות שונות, כך שכנראה המותר 

 משתמשי המדיה. והאסור אינו נהיר לכלל 

   

 :  ון הליקויהמלצת הביקורת לתיק

מומלץ לפרסם את מדיניות העירייה בנושא מותר ואסור בפעילות ברשתות החברתיות באתרים 

  המופעלים על ידי העירייה.

  

    לתגובה): 8.6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה(סעיף 

  ות לטובת הציבור.הנושא יטופל ויופץ מסמך בכל המסגרות הדיגיטלי

  

  :  2017תוצאות 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

  

דובר מנהלת 

  משאבי אנוש

  

30/6/16  

  

במסגרת דף הפייסבוק של העירייה פורטו 

  הסייגים לגבי אופן ההתבטאויות במסגרתו. 

  

  תוקן

  

  

הליקוי : לא קיימת מדיניות סדורה בנושא אופן ההגבה של דובר העירייה על פרסומים  8.13

שונים ברשתות החברתיות, מכאן לא ברורה אחריותו של הדובר על מענה לפרסומים 

אין מדיניות עירונית לאופן פעולה כאשר העירייה או אחד מעובדיה שונים ומצד שני 

 מותקפים באופן חריף על ידי תושבים. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקבוע קריטריונים לאופן וצורת המענה של דובר העירייה ברשתות החברתיות, כן מומלץ

  ייה ועובדיה. לקבוע קריטריונים לטיפול בפרסומים פוגעניים בעיר

  

    לתגובה): 8.7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 
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העירייה אחראי על ניהול דף המדיה החברתי של העירייה, ישנה הנחיה ברורה לעובדי הרשות דובר 

  שלא להגיב ברשתות החברתיות. דובר העירייה שותף לתדריכי הבוקר באופן שוטף.

  

  :  2017ת הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת א

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

פועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקוי ב

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2014ללא שינוי משנת 

ה שלא לנהל את מאחר ומועצת העירייה בחר

-הסיכון, לאור קבלת תשובת ראש העירייה 

  בנושא.מופסק מעקב הביקורת 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

הליקוי : באין גורם מקצועי ותקציב מתאים לביצוע תוכניות מיתוג עיר ותוכניות  8.14

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

סוקה, אי מימוש פוטנציאל התיירות, דמורליזציה של האוכלוסייה (הגירה, תע 2014

 בעיר).הותיקה 

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

המלצה  : בנוסף להגדרות התפקיד בקובץ העיסוקים של משרד הפנים, קיימים תחומים נוספים 

  התחום לדוגמא :אותם רצוי להפעיל באמצעות דובר העירייה, באין עובד עירייה אחר 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 

 ומנהל תיעוד מסודר ומלא). פרויקטים אלה 

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

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 

 אלה). וניהול מסודר של תוכניות

 

  

    לתגובה): 8.8מועצת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה ב
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אין באפשרות הרשות לתקצב תקציבים כאלו מתקציבה השוטף אלא על ידי גיוס כספים ממשרדי 

  ממשלה.

לאור חשיבות העניין גויסה רכזת פיתוח משאבים לחברה הכלכלית אשר אחראית לריכוז נושא 

  ם.התורמים וגיוס הכספי

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

ינה רלוונטית היום, תשובת ראש העירייה א

כבר אין רכזת פיתוח משאבים לחברה 

  הכלכלית. 

מצעות עוזרי הנושא ברובו מנוהל כיום בא

  ראש העירייה. 

הבעיה היא שעוזרי ראש העירייה משמשים 

במשרות אמון, ככל שתוחלף הנהלת העירייה 

בבחירות, סביר שעובדים אלה לא ימשיכו 

ו, דבר בתפקידם והאמור בליקוי יחזור על עצמ

  שיביא לאובדן ידע ובזבוז משאבים.

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בחינת התנהלות הממונה על חופש המידע בעירייה. – 2מטרת ביקורת מספר 

 

  

  הליקוי : בניגוד לחוק לא מונה ממונה חופש מידע בחברה הכלכלית בערד. 8.15

 

    לתגובה): 8.11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא ייבדק ויטופל.
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  :  2017תוצאות 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

  

מנכ"ל 

  החכ"ל

  

31/12/16  

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  וחשבון שנתי.הליקוי : בניגוד לחוק לא פרסמה החברה הכלכלית לערד דין  8.16

  

    לתגובה): 8.12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  הנושא ייבדק ויטופל.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

ד מוע

  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 

  החכ"ל

  

31/12/16  

במסגרת הדוח לתושב של העירייה, פורסם 

אך אין זה  החכ"ל.   חלק מהדוח הכספי של

  וגדר בחוק. דוח שנתי כמ

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה דין וחשבון שנתי עד  8.17

  הראשון ביולי בכל שנה.

 חולק הדין וחשבון בספטמבר. 2014תגובת המבוקר : בשנת 

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  חופש המידע (יולי בכל שנה). החשבון השנתי כמוגדר בתקנותיש לעמוד במועד פרסום דין 

 

    לתגובה): 8.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 
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  הרשות לא עמדה בלו"ז. 2/14מכוון שהבחירות היו בחודש 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

מועד בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון ל

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית לליקוי.

טרם פורסם הדוח של שנת  2017גם ביולי 

2016.  

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

  

  

רייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העי 8.18

  שמות בעלי התפקידים הבכירים בעירייה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

 

    לתגובה): 8.10(סעיף  תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  .2015 הנושא תוקן בשנת

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2015מוצג מדוח 

  

  

  תוקן
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הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  8.19

  כלל תחומי האחריות של העירייה.

תגובת המבוקר : בכל עמוד של מחלקה בעירייה כתוב במפורש על פעילותה ואחריותה 

 של המחלקה.

  ממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את ה

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון 

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

אופן הטיפול שאושר  סיום הביקורת, לעומת

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2015מוצג מדוח 

  

  

  תוקן

  

  

  

  

בדין וחשבון השנתי את  הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה 8.20

  פרישתן הגיאוגרפית של כל היחידות הנותנות שירות לאזרח.

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015בשנת הנושא תוקן 

  

  :  2017תוצאות 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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

וינת צמחלקות העירייה, מר כחלק מתיאו

כתובת אם מחוץ למתחם העירייה. אין מפה 

  או ריכוז מסודר לעניין הפרישה הגיאוגרפית.

  

  תוקן חלקית

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  8.21

  עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית.

  

  :  יקוילתיקון הלהמלצת הביקורת 

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד  בדיקת

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

ללא בניגוד לתשובת ראש העירייה, בפועל 

  .2014שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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ירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, הע 8.22

  תקציב העירייה בשנה החולפת (הוצגו תמצית הדוחות הכספיים בלבד).

עשרות עמודים. בלתי ניתן לפרסם תגובת המבוקר : תקציב העירייה מתפרס על פני 

אותו בדו"ח שנתי. אולי יישקל להוסיף הערה: הדו"ח המלא נמצא באתר האינטרנט 

 של העירייה.

חסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, התיי

תקציב העירייה מופיע בדוחות הכספיים בעמוד אחד בלבד שגם הוא לא פורסם בדין 

  של העירייה. וחשבון

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ע.יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המיד

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  רייה במועצת העי

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתגובת ראש העירייה, הנושא ללא 

המלא , למעט הפניה לדוח 2014שינוי משנת 

  המצוי באתר העירייה.

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  8.23

ירייה לפי סעיפי התקציב בשנה החולפת (הוצגו תמצית הדוחות הכספיים הוצאות הע

  בלבד).

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.יש להציג את התוכן הנדרש 

   לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .0152הנושא תוקן בשנת 
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  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

אש העירייה, הנושא ללא בניגוד לתגובת ר

, למעט הפניה לדוח המלא 2014שינוי משנת 

  המצוי באתר העירייה.

  

  תוקןלא 

  

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  8.24

  תקציב הרשות המקומית לשנה הנוכחית.

 ר לעירייה.תגובת המבוקר : התקציב לא פורסם מאחר ולא היה תקציב מאוש

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

התקנות דורשות פרסום תקציב העירייה והיה קיים תקציב עירייה מאושר על ידי 

  מועצת העירייה, גם אם משרד הפנים טרם אישר את התקציב ניתן לציין זאת בפרסום.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  הציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.יש ל

 

    לתגובה): 8.10ת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגוב

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

וי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליק

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתגובת ראש העירייה, הנושא ללא 

, למעט הפניה לדוח המלא 2014שינוי משנת 

  המצוי באתר העירייה.

  

  לא תוקן
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גוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את הליקוי : בני 8.25

  חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת.רשימת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

  

   לתגובה): 8.10צת העירייה (סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במוע

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות 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 נקבע

  

  לא נקבע

  

כבר לא  2016כדין, בדוח פורסם  2015בדוח 

  קיים.

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי את  8.26

המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועלת 

  לחוק. 6בסעיף הרשות הציבורית כאמור 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.יש 

  

   לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

   : 2017תוצאות 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
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  לא נקבע

  

  לא נקבע

העירייה, הנושא ללא בניגוד לתגובת ראש 

, למעט הפניה לאתר 2014שינוי משנת 

  ינטרנט של העירייה.הא

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי תאור  8.27

ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, 

  .1981התשמ"א 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  דין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום ב

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

קורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הבי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

בניגוד לתגובת ראש העירייה, ללא שינוי משנת 

2014.  

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי הליקוי : בניגוד  8.28

  לגות שבמימון הרשות הציבורית.רשימת הקרנות והמ

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.
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    לתגובה): 8.10(סעיף תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017קוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בלי

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 נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2015-2016מוצג בדוח 

  

  תוקן

  

  

  

  

  

השנתי חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון הליקוי : בניגוד לתקנות  8.29

רשימת תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות 

  פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם.

 תגובת המבוקר : קיים פרסום חלקי של שמות הגופים הנתמכים.

: תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, קיים  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

וח תמיכות של העירייה בדוחות הכספיים שלה, הכולל גופים נוספים המקבלים ד

  תמיכה מהעירייה שלא פורטו בפרסום.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

 

    לתגובה): 8.10(סעיף ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה תגובת 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות 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 

  /לא תוקן / תוקן

לא תוקן לפי 

  המועצהאישור 

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

בניגוד לתגובת ראש העירייה, ללא שינוי משנת 

2014.  

  

  לא תוקן
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הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, העירייה לא פרסמה בדין וחשבון השנתי  8.30

  רשימת המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בחוקי העזר שלה.

 העזר באתר האינטרנט של העירייה.רסם כי ניתן למצוא את חוקי תגובת המבוקר פו

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

  התקנות מחייבות שמירת חוקי עזר במשרדי העירייה ולא רק באתר האינטרנט. 

  

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  כמוגדר בתקנות חופש המידע.דין החשבון השנתי יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום ב

 

    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

קורת, לעומת אופן הטיפול שאושר סיום הבי

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתגובת ראש העירייה, הנושא ללא 

, למעט הפניה לאתר 2014שינוי משנת 

  האינטרנט של העירייה.

  

  חלקיתתוקן 

  

  

  

  

  

  

ים דין וחשבון שנתי מלא של העירייה הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע, לא קי 8.31

במשרד הראשי של העירייה ולא באתר האינטרנט (זאת בגין העובדה שהדוח שנמסר 

  לתושבים אינו כולל בתוכו את כל המידע הנדרש בדין).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  דע.התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המייש להציג את 
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    לתגובה): 8.10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  ירייה במועצת הע

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

בניגוד לתגובת ראש העירייה, ללא שינוי משנת 

2014.  

  

  לא תוקן

  

  

  

  

בבדיקת הביקורת לא נמצאו עותקים של הדין הליקוי : בניגוד לתקנות חופש המידע,  8.32

  ית.וחשבון השנתי של העירייה והחברה הכלכלית בספרייה העירונ

תגובת המבוקר : במידה ונגמר מלאי החוברות שהועבר לספרייה (שני סבבים), יוספו 

 חוברות מידית. 

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

החוברת שהודפסה לא מקיימת את דרישות הדין כפי שהוצג, לכן מעשית לא קיים דין 

לוודא כי נשמר עותק בספרייה שאינו לצרכי חלוקה,  וחשבון כנדרש, בכל מקרה יש

אלא רק לעיון. כמו כן החוברת מתייחסת לנתוני העירייה בלבד, אין כל דין וחשבון של 

  החברה הכלכלית.

 

 :  קון הליקויהמלצת הביקורת לתי

  יש להציג את התוכן הנדרש לפרסום בדין החשבון השנתי כמוגדר בתקנות חופש המידע.

 

    לתגובה): 8.10ש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף תגובת רא

  .2015הנושא תוקן בשנת 

  

  :  2017תוצאות 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 

  לא תוקן /תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

בניגוד לתגובת ראש העירייה, ללא שינוי משנת 

2014.  

  

  לא תוקן



  עיריית ערד

  ק ראשון מתוך שנייםחל 2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

254  

 

  

  תפקוד צוות תיקון ליקויים 4.2.9

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 5סיכום מתוך 

 ליקויים. 0תוקנו 

  יים.ליקו 0תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).100%ליקויים ( 5לא תוקנו 

  

הליקוי : בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים את  9.1

 דיווח על התקדמות תיקון הליקויים.נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת 

  

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רת וכי תיקבע שיטת דיווח על התקדמות מומלץ כי נושא תיקון הליקויים יתוקצב בצורה מסוד

  תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים ולמבקר העירייה. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  עירייה.ה

  

  :  2017בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי

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 נקבע

  

  לא נקבע

התוצאה בבדיקת הביקורת אחר מעקב במבחן 

-2010בקר לשנים, תיקון ליקויים לדוחות המ

מכלל  50%-כ 2014, 2013, 2012, 2011

הליקויים לא טופלו, אז גם אם אכן קיימת 

 2017ועדה כזו בהתאם לתגובת המבוקר לשנת 

  פעולתה לא אפקטיבית.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

אי לתיקון ועדת ביקורת לתיקון הליקויים מתכנסת אחת לרבעון. בהתאם לצורך, מתבקש האחר

  הליקויים לדווח על סטטוס הביצוע ככל שקיים. האחראי יזומן לוועדה בהתאם לצורך. 
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הליקוי : במבחן התוצאה כשל צוות תיקון הליקויים בטיפול בתיקון הליקויים של דוח  9.2

מהליקויים עדיין לא טופלו לאחר  50% -, מאחר וכ2010-2011מבקר העירייה לשנים 

  פרסום הדוח. יותר משנתיים וחצי מ

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יגבש תוכנית עבודה לצמצום הליקויים שלא טופלו מדוחות מבקר 

הליקויים זו מתייחסת לדוח מבקר העירייה העירייה ברמה השנתית והרב שנתית (בדיקת מעקב 

שבאחריות צוות תיקון הליקויים לפעול לתיקון , מאז פורסמו שני דוחות נוספים 2010-2011לשנים 

  בליקויים המפורטים בהם).

 

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

חסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התיי

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  יפוללט

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 נקבע

  

  נקבעלא 

,  2014בהתאם לדוח מבקר העירייה לשנים,  

פרק מעקב תיקון ליקויים,  וכן  2016,  2015

וח זה שיופיע בדוח מבקר העירייה לשנת לד

, עדיין יש עשרות ליקויים שלא תוקנו 2017

  בממוצע מכלל הליקויים).  50%-(כ

  

  לא תוקן

  

  

ובמועדים לתיקון כל הליקויים שנמצאו הליקוי : בניגוד לדין, הצוות לא דן בדרכים  9.3

), לפי 2) או (1ג(ה)(170בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף 

העניין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד, אלא רק בתגובת ראשת 

  העירייה על עיקר ממצאי הדוח.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  קון הליקויים יגדיר את הדרכים והמועדים לתיקון כל הליקויים בדוח המבקר.מומלץ כי צוות תי

  

    ועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במ

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ושר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שא

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

לכל ליקוי נקבע תאריך יעד ונקבע אחראי לטיפול. החל מדו"ח המבקר  2015בדו"ח המבקר לשנת 

  קויים הוא שיגדיר את תאריכי היעד והאחראים לטיפול.  יוקפד כי צוות תיקון לי 2016לשנת 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא רלוונטית לליקוי, אלא מחזקת אותו. 

התייחסות צוות תיקון הליקויים הייתה רק לעיקר הליקויים ולא לכלל  2015לגבי דוח שנת גם 

  הליקויים בדוח, שזו מהות הליקוי.

  

  

  : בניגוד לדין, הצוות לא מפקח ומוודא את יישום תיקון הליקויים בפועל.  הליקוי 9.4

 

 :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי צוות תיקון הליקויים יקיים מערכת לפיקוח וניטור אופן תיקון הליקויים, מעבר לדיווח 

  כללי של ראשי המחלקות המבוקרות.

  

    רייה:צת העיתגובת ראש העירייה שאושרה במוע

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ר סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאוש

  צת העירייה במוע

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מעקב ביצוע תיקון ליקויים מסתמך על דיווח מנהלי המחלקות, ובהתאם לצורך יבקר צוות התיקון 

 בשטח.

: תגובת המבוקר לא רלוונטית לליקוי, אלא מחזקת אותו,  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

נמצא כבר במעקב הביקורת אחר תיקון הליקויים בשלוש השנים האחרונות כי לא ניתן להסתמך 

על תשובת מנהלי המחלקות, רוב הליקויים לא מטופלים, חלקם לא מטופלים בהתאם להחלטות 

  צוות תיקון הליקויים בדין.  והגדרת חובתמהות בניגוד ליקון, המועצה בדבר הת

 

  

הליקוי : בדוח הביקורת המפורט של המבקר מטעם משרד הפנים נמצאים ליקויים  9.5

שנה שטרם טופלו על ידי העירייה. לפחות בחלק מהליקויים יכול  13בני שנה ועד בני 

  היה צוות תיקון הליקויים לטפל זה מכבר. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  בדוח המפורט.ע לוחות זמנים לטיפול בליקויים מומלץ לקבו

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

למועד  בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  .2014ללא שינוי מהותי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  שנה! 13תוחים מלפני צוות תיקון ליקויים אינו מכיר ליקויים פ

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא רלוונטית לליקוי, על מנת להכיר את 

הליקויים יש לקרוא את דוחות מבקר משרד הפנים ודוחות הביקורת. בדוח מבקר העירייה עליו 

 2014ה לשנת בדוח מבקר העיריי 271מבוצע מעקב זה מפורטים אחד לאחד הליקויים וגילם, עמוד 

!!! 
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 פרוט בנושא -פרק ט 
  

  לעבודת המבקר.והרעיוני המקור החוקי 
  
  

  המקור הרעיוני לעבודת מבקר העירייה .1

  

  ) 2010ת ברשויות המקומיות (משנת מתוך דוח מבקר המדינה על הביקורת הפנימי 1.1

  

 –הלן הביקורת הפנימית בעיריות, מושתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות [נוסח חדש] (ל

"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 

  הרשות המקומית נקבעו בחקיקה. של מבקר 

  

בורית השלטונית בישראל הולכת וגוברת. חשיבותו ומרכזיותו של השלטון המקומי במערכת הצי

אופי התפקידים הציבוריים המוטלים על הרשויות המקומיות, הגידול בהיקפי תקציב הרשויות 

ון המקומי, מחזקים והרחבת פעילותן, בד בבד עם צמצום הרגולציה הממשלתית על פעילות השלט

  אחריות כלפי תושביו.את הצורך במתן דין וחשבון לציבור ונשיאה של השלטון המקומי ב

  

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 

  הרשות המקומית ובבעלי התפקידים הבכירים בה. בראש 

  

  

  ד הפנים בנושא הוועדה לענייני ביקורתמתוך חוברת הדרכת נבחרים של משר 1.2

  

בציבור ובקרב המחוקקים, גוברת ההכרה במשמעות השקיפות והדיווח במסגרת מחויבויות 

השלטון המקומי והמינהל הציבורי כלפי תושביו. לביקורת ברשות המקומית יש תפקיד חשוב 

פרט של דוח הביקורת, בהבטחתה של שקיפות זו. בצד זה יש לציין את חיוניותה של הביקורת, וב

ר ולתיקון ליקויים ברשות. דוח הביקורת מהווה גם ערוץ מידע משמעותי למערכת ככלי לשיפו

  לתושבים על הנעשה ברשות המקומית ועל אופן ניהולה. 

  

בית המשפט העליון עמד פעמים רבות על חשיבותה של הביקורת וקבע כי הערובה לקיום של משטר 

צל את כוחו לרעה עליו לפעול יפתו לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינדמוקרטי יעיל מצויה בחש
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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. 

  

ותן של מערכות קומיות חשיבות רבה בהבטחת תקינות התנהללעבודתם של המבקרים ברשויות המ

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 מינוי  - ] חדש נוסח[ העיריות לפקודת 167   סעיף

  ; מלאה במשרה מבקר לעירייה 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 עירייה בקרכמ 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 לעניין, בו שהכיר לארץ-בחוץ

  ; חשבון רואה

  ; ביקורת בעבודת שנתיים במשך ניסיון 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 עירייה כמבקר יכהן ולא ימונה לא) 1ג(

 בעירייה מועצה כחבר כהונתו מתום שנתיים או, עירייה באותה מועצה כחבר כהונתו מתום

  . גובלת

 כל למשך, עירייה אותה כמבקר יכהן לא, העירייה למועצת בבחירות מועמד שהיה מי) 2ג(

  . מועמד היה שאליה מועצה אותה של כהונתה תקופת

 נתמלא לא אשר אדם של מינויו לאשר המחוז על הממונה אירש), ג( קטן סעיף הוראות אף על) ד(

 הוא אם, העירייה 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 ניסיון רכש

  . 1992-ב"התשנ

  

  

  

  ותתפקידיו של מבקר הרשות המקומי 2.3

  

  : מגדיר בין השאר -תפקידי המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  א170   סעיף

  : המבקר תפקידי ואלה) א(

 נעשו, 1965-ה"התשכ, והבניה התכנון חוק לפי פעולות לרבות, העירייה פעולות אם לבדוק) 1(

   כון.והחיס היעילות ועקרונות המידות טוהר שמירת תוך, לעשותם המוסמך בידי, כדין

   העירייה. עובדי פעולות את לבדוק) 2(

, דין כל הוראות קיום מבטיחים בעירייה הנהוגים הנוהל והוראות הבוחן סדרי אם לבדוק) 3(

   והחיסכון. היעילות ועקרונות המידות טוהר

 רכושה ושמירת העירייה כספי החזקת דרכי אם ולבדוק העירייה חשבונות הנהלת את לבקר) 4(

  . הדעת את חותמני והחזקתו

 כל לגבי וכן העירייה שבתחום הדתית המועצה לגבי גם תיעשה) א( קטן סעיף לפי הביקורת) ב(

 מעשירית יותר כדי השנתי בתקציבם משתתפת העירייה אשר גוף או קרן, מוסד, מפעל, תאגיד

 זה קטן סעיף לפי לביקורת 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 יקולש פי על) 1(

   פלוני. עניין לבקר העירייה ראש דרישת פי על) 2(

 שני על יעלה לא לביקורת הנושאים שמספר ובלבד, ביקורת לענייני 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 העירייה לראש ויגיש יכין העירייה מבקר) ה(

 קבוע משיעור יפחת לא התקציב הצעת היקף. הפקודה לפי התקציב הכנת במסגרת, תקן

 בתחומה התושבים במספר בהתחשב השר שיקבע כפי, העירייה של השנתי מהתקציב באחוזים

  . השנתי תקציבה ובגודל העירייה של
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 שהגיש כפי, העירייה מבקר לשכת של והתקן התקציב בהצעות ידונו מועצהוה הכספים ועדת) ו(

  .השנתי התקציב בהצעת דיוניהן במסגרת, העירייה מבקר אותן

  

  

  

  מינוי עובדי ביקורת ביחידת המבקר 2.5

  

מגדיר בין  -מינוי עובדים וכשירות עובד ביקורת דרכי   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  170   סעיף

 : השאר

 לתקנים בהתאם העירייה מבקר ללשכת עובדים ימנה העירייה מבקר בהסכמת העירייה ראש) ה( 

 סעיף לפי תקנים). ד( עד) א( קטנים סעיפים בהוראות האמור פי-ועל בתקנות הפנים שר שיקבע

 תקציבה ובגורל העירייה של בתחומה, התושבים במספר בהתחשב השר בידי ייקבעו זה קטן

  . השנתי

 התקיימו כן אם אלא העירייה מבקר בלשכת ביקורת כעובד אדם יכהן ולא עובד מונהי לא)  1ה(

  ). 4( עד) 1)(ג(167 סעיף הוראות בו

 מינויו לאשר, העירייה מבקר בהסכמת, העירייה 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, העירייה עובדי כשאר דינם העירייה מבקר לשכת עובדי) ו(

  . בלבד העירייה ממבקר

 בכפוף אלא, עירייהה מבקר של בהסכמתו שלא, העירייה 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 לפקודת  ב170   סעיף

 חברי, וסגניו הדתית המועצה ראש, העירייה עובדי, המועצה חברי, ניווסג העירייה ראש) א(

 ימציאו, מבוקר עירוני גוף כל של ועובדים וחברים, הדתית המועצה עובדי, הדתית המועצה

 לצרכי דרוש העירייה מבקר לדעת אשר שברשותם מסמך כל, דרישתו פי על, העירייה למבקר

 בדרישה הקבועה התקופה בתוך שיבקש הסבר או מידע כל העירייה למבקר ויתנו הביקורת

  . בה הקבוע ובאופן

 מידע מאגר לכל, תפקידו ביצוע לצורך, גישה תהיה לכך הסמיך שהוא עובד או העירייה למבקר) ב(

 של או העירייה של אוטומטי נתונים עיבוד תוכנת ולכל נתונים בסיס לכל, ממוחשב או רגיל

  . מבוקר ירוניע גוף של או העירייה את המשרתים
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 הקבועות המגבלות מטעמו עובדים ועל העירייה מבקר על יחולו, דין פי-על החסוי מידע לגבי) ג(

  . מידע באותו לטפל המורשים לגבי לפיו או בחוק

 איסור כל, האמורה עבודתו לעניין, עליו יחולו, העירייה עובד שאינו העירייה מבקר של עובדו) ד(

  . העירייה מבקר עובד שהוא יבורהצ עובד על החלים והגבלה

  

  

  

  השתתפות המבקר בישיבות מועצת וועדות העירייה 2.7

  

  : השארמגדיר בין  -המצאת מסמכים ומסירת מידע   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ב170   סעיף

 מועצת של ישיבה בכל נוכח להיות רשאי ויהיה העירייה מבקר יוזמן תפקידו ביצוע לצורך) ה(

 שאינה בישיבה; מבוקר עירוני גוף של מועדותיו ועדה כל או מועדותיה ועדה כל וא העירייה

  .   מעובדיו עובד ידי על אף נוכח להיות הוא רשאי סגורה

  

  

  

  דוח שנתי 2.8

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  ג170   סעיף

 לא, לשנה אחת יוגש הדוח; שערך ורתהביק ממצאי על דוח העירייה 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; ורתביק לענייני לוועדה 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 לענייני ולוועדה העירייה לראש להגיש המבקר רשאי) א( בסעיף לאמור בנוסף) ב(

 לענייני עדההו או העירייה 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 לפקודת  ג170   סעיף

 את ביקורת לענייני לוועדה העירייה ראש יגיש המבקר ח"דו קבלת מיום חדשים שלושה תוך) ג(

  . הערותיו בצירוף ח"מהדו העתק המועצה חברי לכל ימציאו ח"הדו על הערותיו
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 למועצה ותגיש עליו העירייה ראש ובהערות המבקר ח"בדו תדון ביקורת לענייני הועדה) ד(

 כאמור העירייה ראש הערות לה שנמסרו מיום חודשיים תוך והצעותיה סיכומיה את לאישור

 תדון, האמורה התקופה תום עד הדוח לע הערותיו את העירייה 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 לוועדה העירייה מבקר ידי על המצאתו ממועד

 עירוני גוף לש או העירייה 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 חודשיים תוך) 1) (ה(

  כאמור. ההצעות או הסיכומים אישור בדבר ותחליט המבקר ובדוח בהם

 בסעיף כאמור קופההת תום עד המועצה לחברי והצעותיה סיכומיה את הועדה הגישה לא) 2(

, הערותיו בצירוף מהדוח העתק המועצה חברי לכל העירייה ראש המציא לא או), ד( קטן

 יאוחר לא ובהמלצותיו בדוח תדון והמועצה המועצה חברי לכל הדוח עותק המבקר ימציא

  . העירייה לראש הגשתו ממועד חודשים משבעה

 המועד שחלף לפני, תכנו או ממנו קחל או זה בסעיף האמורים מן ח"דו אדם יפרסם לא) ו(

 מבקר ואולם, העירייה מבקר של ביקורת ממצא יפרסם ולא, למועצה להגשתו שנקבע

  . כאמור פרסום להתיר, הועדה באישור, רשאי העירייה ראש או העירייה

 צד הוא, העירייה של המשפטי היועץ או העירייה שראש להניח יסוד העירייה למבקר היה) ז(

 המבקר יעביר, 1977-ז"התשל, העונשין לחוק' ב סימן' ה פרק הוראות לפי ירהעב לעשיית

  .המדינה מבקר לידיעת במישרין העניין את

  

  

  

  שימוש בתוצרי הביקורת כראיה בהליך משפטי  2.10

  

  : מגדיר בין השאר -דוח המבקר   -]  חדש נוסח[ העיריות לפקודת  1ג170   סעיף

 לא, תפקידו במילוי העירייה 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

  

  , רשימת מעקב מגדיר :1974-ד"התשל), העירייה מבקר וחשבון דין( העיריות לתקנות 4סעיף 

 ושל קודמים וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי מעקבה את יפרט וחשבון הדין

 והוא, העירייה מבקר של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי

    .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין

  

  


