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  לכבוד 

  ראש עיריית ערד  –עו"ד ניסן בן חמו 

  

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

פועל מכוח פקודת העיריות המגדירה את מעמדו, תפקידו, ודרכי עבודתו. בין שאר המטלות 

  המוגדרות בפקודה נמנות גם הפעולות הבאות : 

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

 המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  

 לבדוק את פעולות עובדי העירייה.  .ב

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

 ועקרונות יעילות וחיסכון.

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

  

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

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

  

  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

  

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

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

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  ,לצותמההמימוש ל הערכה של עלות מול תועלת לא בוצעההביקורת. 

  .האחראים בפקודת העיריות על תיקון הליקוייםידי 

  

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

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

  ה ועל העזרה.על שיתוף הפעול

  

  בכבוד רב,       

  

  רו"ח, מבקר העירייה  –שי אהרונוף 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

3  

 

                                                   

  
  תוכן העניינים

  
  
  

  

  פרק

  

  נושא 

  

  עמוד 

  א

  

מדור ביעור האשפה ומדור ניקוי  -מחלקת תברואה 

  רחובות.

  

4-65  

שהועלו בדוח מבקר מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים   ב

  .2015העירייה לשנת 

  

  

66-270  

  ג

  

  )2013-2010מעקב אחר תיקון ליקויים שנים קודמות (

  

  

271-309  

  המקור החוקי לעבודת המבקר, מעמדו ואופן פעולתו.  ד

  

  

310-315  

  
  

   



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

4  

 

  ביקורת בנושא -פרק א 

 
  מחלקת תברואה 

  מדור ביעור האשפה ומדור ניקוי רחובות 
  

  

  

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 

  רקע –. כללי  1

  

5  

  . מטרות הביקורת2

  

6  

  . היקף הביקורת3

  

6  

  אור כללי של מהלך הביקורתי. ת4

  

6  

  . עיקרי הממצאים5

  

7-11  

    . פרוט הממצאים6

  1מטרת ביקורת מספר   6.1     

  

12-54  

  2מטרת ביקורת מספר   6.2     

  

55-61  

  . סיכום והמלצות 7

  

62-64  

 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

5  

 

 רקע –כללי  .1

  

אחד המדדים החשובים ביותר מבחינת איכות החיים של התושבים הוא רמת הניקיון ברחבי העיר, 

בעיריית ערד מדור ביעור אשפה ומדור ניקוי רחובות נמצאים תחת מחלקת התברואה העירונית 

  .עירפינוי האשפה וניקוי השטחים הציבוריים ברחבי והם האחראים על 

  ערכות המחלקה :היקף הפעילות של המדורים לפי ה 

 .ק"מ כבישים 80-כניקיון  על ידי מכונות טיאוט של   .א

  . ק"מ מדרכות 12-כניקיון ידני של   .ב

 בתים משותפים בהסדר גינון. 140 -ניקוי חצרות בכ  .ג

ליטר) בשכונות צמודי קרקע (פחים  240ביתיים ( מאות פחי אשפהריקון ופינוי אשפה של   .ד

 פסולת למעט אריזות).כלל ההמיועדים לירוקים 

 .כלל הפסולת למעט אריזותהמיועדים לריקון ופינוי אשפה ביתית של עשרות פחים טמונים   .ה

 .שכונותכלל הבלפסולת אריזות, פחים כתומים  ריקון עשרות  .ו

 באזור התעשייה. )פחי צפרדעמכולות (אשפה תעשייתית של  ריקון ופינוי  .ז

  

עובדים (העירייה ככלל ולא מעסיקה קבלנים  50במדורי ביעור האשפה וניקיון הרחובות מעל 

במיקור חוץ לעבודות הניקיון למעט באזור התעשייה). במדורים אלה מצויים הרכבים היקרים 

ומכונות  בהתאם לסוג הפח – ביותר שבבעלות העירייה (משאיות לפינוי אשפה בשיטות שונות

  טיאוט כבישים). 

  

העירייה שינתה את מערך פינוי האשפה בעיר במסגרת מעבר להפרדת פסולת  2016-2017ם ניבש

במקור, פרויקט שנתמך על ידי המשרד לאיכות הסביבה, מבקר המדינה קיים ביקורת בנושא (לא 

ברמת המשרד והן ברמת הרשויות מצא כשלים רוחביים ביישום הפרויקט הן בה בעיריית ערד), 

  . יה לקיים ביקורת בנושא בעירייה לאור יישום רוב הפרויקטושבוקרו על ידו. מכאן מצאתי סיבה רא

  

 מחוייביםשינוי מערך פינוי האשפה במסגרת פרויקט הפרדה במקור אפשר לעירייה לערוך שינויים 

ים) לפחי זבל מוטמנים בקרקע. במדור פינוי האשפה, לאור המעבר מפחי זבל במכולות (צפרדע

  השינוי בכלי האצירה הביא לשינוי כולל במערך הפינוי של הפחים הטמונים (בבניה רוויה) :

 משאיות מסוג שונה. -הן בציוד הפינוי  . 1

 הן באופן עבודת צוותי המשאיות. . 2

 הן באופן פינוי הזבל.   . 3

 להכניס למכולה.  והן בהתמודדות עם אשפה שלא ניתן להכניס לפח הטמון והיה אפשר . 4

  

ביישום התקציב, הציוד וכמות כח האדם, ולאור השינויים באופן העבודה עלויות לאור מהותיות 

  .2017פרויקט ההפרדה במקור,  בחרתי לקיים ביקורת במדורים אלה בשנת 
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 מטרות הביקורת .2

 

ביעור האשפה ושל מדור  של מדור בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות . 1

  הרחובות. ויניק

 . למספר זרמיםבמקור מעבר העירייה להפרדת אשפה בחינת  . 2

  

  

  

 היקף הביקורת  .3

 

הביקורת עסקה בפעילות מדורי ניקוי רחובות, וביעור אשפה בלבד (שני מדורים  . 1

 מדורים במחלקת התברואה העירונית). 8מתוך 

 שבאחריות מדור ביעור אשפה. נושא פינוי גזם נכללהיקף הביקורת לא ב . 2

וי בהיקף הביקורת לא נכלל נושא פינוי הפגרים וההדברות שבאחריות מדור ניק . 3

 רחובות.

(המשמש גם גורמי  בחינת תפעול אתר האשפה העירוני נכללההיקף הביקורת לא ב . 4

   חוץ להטמנת אשפה), והטמנת האשפה העירונית באתר.

 

 אור כללי של מהלך הביקורתית .4

 

 הביקורת כללה בין השאר :

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 של העירייה. 106מוקד ל קריאות בחינת  -

 בעבודה השוטפת.  דוריםעובדי המ ותצפית עלביקור במחסני המחלקה  -

 ראיונות עם :  -

 מנכ"ל העירייה. –מר גרי עמל   .א

 .מנהל מחלקת התברואה –אורן  שמואלמר   .ב

 מנהל מדור ניקוי רחובות. –מר רוני ארוך   .ג

 מנהל מדור ביעור אשפה.  –מר ניצן הרגס   .ד



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

7  

 

 עיקרי הממצאים .5

  

  

: בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות של מדור  1מטרת ביקורת מספר 

  ביעור האשפה ושל מדור ניקיון הרחובות.

  

ממצא : בניגוד להגדרת יעד העל של המחלקה הקובע כי : רמת השירות לה יזכו התושבים  5.1

תהיה מוגדרת ידועה ומשתפרת בהתמדה. בפועל אין כל קריטריונים למדידת איכות 

 שירות המחלקה, מכאן לא ניתן לקיים שיפור מתמיד של נושא שלא נמדד. 

ת קיים וזהו המוקד העירוני במסגרתו תגובת המבוקר : מדד לקביעת יעלות ואיכות השירו

יש בכוונתי לבנות מערך מדדים אשר יכלול פילוח  ,מרוכזות פניות הציבור, יחד עם האמור

כמו כן יבנה טופס הערכת ראש  .פניות הציבור בהתאם לאופי הפנייה ובהתאם למיקומה

  צוות על אופן תפקוד העובדים והספקים.

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

העירוני אכן מרוכזות פניות הציבור בנושאים שונים, אך אין זה מהווה מדד ככל שלא 

  .ה בפועלמנתחים את הנתונים ובודקים מגמות דבר שלא נעש

 

ממצא : מנהל המחלקה ומנהלי המדורים לא נדרשו לתת את חוות דעתם לגבי צרכי  5.2

המחלקה (ציוד וכח אדם), בפרויקטים השונים המתוכננים בעיר (שכונות חדשות, 

 פארקים, טיילת וכד').

 

 ׂ), לדוגמא תוך כמה זמן SLAלא קיימת הגדרה במחלקה לגבי זמן תגובה מחייב ( ממצא : 5.3

 .106ות פגר מרגע ההודעה למוקד יש לפנ

תגובת המבוקר : למרות שאין זמן תגובה, הנושאים מטופלים בזמן אמת וזמן התגובה 

אמור לקבל מענה הן במסגרת הסדנא של ייעוץ אירגוני והן באמנה בין הרשות לתושב והן 

 במסגרת תוכנה חדשה של המוקד שתחליף את תוכנת הקונטרה.

ת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא, התנהלות של התייחסות הביקורת לתגוב

כיבוי שריפות (מענה מידי לפניה), לא בהכרח מעיד על ניהול נכון של משאבים, בניית 

SLA .באופן מושכל יכולה לאפשר התנהלות יעילה יותר  

  

  

יה , העירי1994 –לחוק  עזר לערד (ניקוי מדרכות) התשנ"ד  2ממצא : בניגוד למוגדר בסעיף  5.4

אינה אוכפת את חובת ניקוי רחבת העסקים על בעלי העסקים מאידך ולא גובה השתתפות 

 בהוצאות ניקוי מאידך (ככל שמבוצע על ידי עובדי העירייה). 
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תגובת המבוקר : עם קליטת המפקח למרכז המסחרי בין יתר המטלות הנה הקפדה על 

מ' בחזית בית  3המשתמע מכך דהיינו ניקיון יישום חוק העזר לערד (ניקוי מדרכות ) עם כל 

  העסק על ידי בעל העסק.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא לכל הפחות 

  .2017בשנת 

 

שעות ביום, מכאן לכאורה  4-5ממצא : נמצא כי בממוצע משאיות פינוי האשפה מופעלות  5.5

לת את מלא המשאבים והיכולות של נהגי תוכנית העבודה של המדור חסרה, ולא מנצ

 המשאיות.

תגובת המבוקר : על פי התחשיבים שנערכו בהתאם לכמות הפחים שיש לרוקן ולזמן 

הממוצע לריקון הפח המסקנה היא שרק חריצות העובדים למרות גילם והרצון להימנע 

משמעו לסיים ממזג אויר קיצון חום הקיץ, רוחות וסופות החורף מוביל אותם לרוץ פשוטו כ

  כמה שיותר מוקדם את המטלות היומיות. 

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

נהגי המשאית לא נוהגים במשאית בכמחצית מיום העבודה, מכאן אם יסתבר כי צוות 

צוות נוסף לדוגמא המשאית (לא כולל הנהג) יעיל במיוחד, ניתן לנצל את שעות הנהיגה עם 

ובכך לחסוך את הצורך בקנית משאיות נוספות. לעניין עבודה בריצה של עובדים מבוגרים, 

 מומלץ לבחון האם הדבר מתאים לכללי הבטיחות ולבריאות העובדים. 

 

שעות ביום עבודה, המשמעות היא  4-5ממצא : מאחר ומשאיות האשפה פועלות בממוצע  5.6

שעות ביום, מכאן לכאורה  3-4עובדים על המשאיות בממוצע כי עובדי הניקיון והתברואה 

 תוכנית העבודה של המדור חסרה, ולא מנצלת את מלא המשאבים והיכולות של העובדים.

תגובת המבוקר : על פי התחשיבים שנערכו בהתאם לכמות הפחים שיש לרוקן ולזמן 

והרצון להימנע  הממוצע לריקון הפח המסקנה היא שרק חריצות העובדים למרות גילם

ממזג אויר קיצון חום הקיץ, רוחות וסופות החורף מוביל אותם לרוץ פשוטו כמשמעו לסיים 

  כמה שיותר מוקדם את המטלות היומיות. 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : חישוב תיאורטי של זמנים אינו תחליף לתוכנית 

וי אשפה של חלק מרחוב נראה עבודה כולל מדדי איכות ויעילות, בתצפית הביקורת בפינ

כי הזמנים שהוגדרו בתחשיב גבוהים בהרבה מהנדרש גם אם העובדים לא רצים במהלך 

הפינוי. גם בהתייחסות המבוקר צוין כי לעובדי הצוות זמן הפסקה מעבר למוגדר בחוק, 

לפי התחשיב התיאורטי. לעניין עבודה בריצה של עובדים מבוגרים, מומלץ לבחון האם 

  מתאים לכללי הבטיחות ולבריאות העובדים.הדבר 

 

 

ממצא : בפועל למנהל המחלקה / מדור אין כל אפשרות ניטור ובקרה על העובדים במשך  5.7

 יום העבודה, לא קיימת מערכת דיווח ובקרה על התקדמות העובד במשך יום העבודה.
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ראש הצוות,  תגובת המבוקר : לאורך היום כן יש מערכת בקרה וניטור אם על ידי בקרה של

מנהל המדור ומנהל המחלקה קיימת בקרה של תושבים ותלונות מוקד. כל עובד יודע את 

לעגלה או לעובד לפחות לא לעת  ןמקומו ואת האזור האמון עליו. לא ניתן להצמיד חייש

 עתה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, לא קיימת 

ו בקרה מסודרת, הניטור והבקרה הקיימים לא מתוכננים ולא מובנים מערכת דיווח א

 באופן המבטיח שליטה מיטבית במקום המצאות העובדים.  

 

ממצא : במחלקת התברואה לא קיים כל תגמול לעובדים לאור הביצועים בפועל, בניגוד  5.8

העירונית, מכאן התגמול הקיימים במחלקת הגינון שיטת מדדים וה ,למערך דיווח

 מפסידה העירייה אפשרות להגברת המוטיבציה של העובדים במחלקת הניקיון.

 תגובת המבוקר : הנושא ייבדק ויוקם מערך של בקרה.

  

 

ממצא : מהשוואת שעות רישום פעילות המשאיות לעומת שעות נוכחות במערכת הנוכחות,  5.9

 1,207שעות פעילות לעומת  544מכלל שעות הנוכחות ( 45% –עולה כי המשאיות פעלו רק ב 

שעות נוכחות שדווחו ושולמו לנהגים), דבר המעיד על חוסר יעילות משאב הנהגים 

 בעירייה.

וכנית עבודה, הנושא ייבדק יחד עם מנהל המדור וקצין הבטיחות תגובת המבוקר: קיימת ת

  בתעבורה.

 

-ממצא : מחלקת מדור ניקוי רחובות ביצעה בשנים האחרונות שעות נוספות בחריגה של כ 5.10

מהשעות שאושרו על ידי מנכ"ל העירייה, דבר המעיד או על הגדרת כמות שעות  80%

אדם לא מספיקה, או על ניהול משאבים נוספות לא מציאותית לצרכים, או על כמות כח 

על ידי הוספת עובד למחלקה והתכנסות למספר שעות נוספות   2018לא יעיל. פתרון לשנת 

שהוגדר, אינו מהווה פתרון מעשי לפי חישוב השעות בפועל שמוסיף עובד למול השעות 

 בוצעו בפועל בשנה הקודמת. 

בכל מקרה שעות הנוספות באות  2018 תגובת המבוקר : נוכל לבחון את הנושא בסוף שנת

  לתת מענה להעדר כח אדם מספיק מול המטלות המתווספות .

 

שנים, על פי  56על  2017עומד בסוף  מדור ניקוי הרחובותממצא : ממוצע הגיל של עובדי  5.11

העבודה ולהתאימה לעובד המבוגר  המוסד לבטיחות וגהות יש לנהל את הסיכון של במקום

מו כן מומלץ לאפשר גמישות לחלקיות משרה וגמישות בשעות העבודה, (באופן פרטני), כ

 בפועל לא קיים בעירייה ניהול סיכונים כאמור. 

תגובת המבוקר : לא ישים, המטלות הנן אותן מטלות ולא ניתן לצמצמם ולהתאימן בהתאם 

  לגיל העובד.
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חר והמטלות התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא. מא

קשיחות לטענת המבוקר , יש לבחון ביתר שאת מי מהעובדים יכול לבצע אותן ככל שהוא 

  מתבגר, לעירייה אחריות גם לעובדים ולא רק לביצוע מטלות.

 

ממצא : העירייה פנתה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לרכישת משאית לפינוי פחים  5.12

תי המשאיות הפועלות בעירייה פועלות כאשר ש₪, טמונים באופן מיידי בעלות של כמילון 

מגדיל בממוצע נוספים בממוצע כחמש ורבע שעות ביום בלבד (הצפי להצבת פחים טמונים 

הנוספת  את שעות הפעילות בשעה וחצי נוספות ביום), מכאן שלכאורה רכישת המשאית

 אינה מחויבת המציאות, מאחר וניתן לבצע את העבודה במצבת המשאיות הקיימת. 

טמונים לא ניתן יהיה לתת  33בת המבוקר : נחיצות המשאית הנה חובה, עם התווספות תגו

מענה הולם. על פי תחשיב לפי הערכת זמן פינוי פח טמון, יש הגיון בריא ונכון ברכישת 

 המשאית.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : מבלי להיכנס לתקפות החישוב של המבוקר 

מדידת זמני העבודה בפועל ולא תחשיב תאורטי), הקביעה (תחשיב הביקורת הוא על פי 

כי הדרך היחידה לביצוע המטלות היא ברכישת משאית אולי נכונה כאשר לא משנים את 

אופן העבודה שהיה נהוג עד היום, ההמלצה היא לבחון דרכי פעולה אחרות (לדוגמא שתי 

  משמרות למשאית וכד'). 

 

ממצא : חניון רכבי מחלקת התברואה אינו מוגן (גדר לא הרמטית, אין מצלמות אבטחה,  5.13

בת סולר יגנבים לגרום נזקים לעירייה האמצעות גנמ שלא מונעדבר אין שומר לילה), 

גניבת מערכת מנוף משאית  2017שקרה בשנת  ממכלי המשאיות (מאות ליטרים), או כפי

ייה לא השכילה לשנות את המצב ולהפוך את בעלות של עשרות אלפי שקלים. העיר

 המתחם לבטוח יותר, מכאן חשופה לפגיעות דומות בעתיד. 

 

ממצא : בניגוד למנהל תקין, נמצא כי נושא תיקוני הרכבים אינו עובר הליך רכש/מכרז,  5.14

 אלא מטופל על ידי מספר מוסכים קבועים. 

לעבוד עם מוסכם שונים למעט מוסכי  תתגובת המבוקר : מתוך ניסיון הרשות אינה מעוניינ

 היבואן אולי מחיר שעה גבוה יותר אולם אך בפועל קיימת הצדקה בשל מומחיותם.

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

  מחזקת אותו. ככל שאין אישור לפטור ממכרז/הצעת מחיר אסור לפעול באופן זה.

  

  

  

  

  

  



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

11  

 

 למספר זרמים.במקור : בחינת מעבר העירייה להפרדת אשפה  2ורת מספר מטרת ביק

 

ממצא : נושא הפרדת הפסולת במקור בעיריית ערד כפי שבוצע בסופו של דבר, לא משיג  5.15

את המטרה העיקרית שאליה כיוון המשרד להגנת הסביבה והוא הפרדת הפסולת 

את הטמנת הפסולת שגוזלת האורגנית מהפסולת היבשה, זאת על מנת לצמצם ואף למנוע 

את משאב הקרקע היקר, והיא המקור לבעיה הסביבתית העיקרית הנובעת מהטמנת 

החומר האורגני הרקבובי אשר גורם למירב המפגעים הסביבתיים (ריח, מחלות, זהום 

 קרקע ומים, זהום אויר ופליטה של גזי חממה).

  

הפרדת הפסולת במקור,  ווי התהליך שליממצא : בהתאם לסיכום המומחה שנשכר לל 5.16

התקלות עימן התמודדה העירייה בתחילת יישום הפרויקט, לפחות בחלקן הגדול, הן 

תוצאה ישירה של "השינוי הזוחל" שהתרחש לאורך זמן בתהליך קבלת ההחלטות בין 

 שלב התכנון לשלב הביצוע בפועל.

  

במקור, העירייה זכתה לפי מיליוני שקלים על פרויקט הפרדה  5-ממצא : לאחר הוצאת כ 5.17

וי התהליך, לשיטת פינוי אסטטית יותר, כמו כן מימנה יוהגדרת המומחה שנשכר לל

משאיות חדשות לפינוי, ולפחים כתומים, אך לא להפרדה במקור או להשגת המטרה 

 להפוך לעיר ירוקה בריאה ומקיימת.
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 פרוט הממצאים .6

 

  – 1מטרת ביקורת מספר  6.1

   דורים בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות המ

  

 כללי 6.1.1

  

אחד המדדים החשובים ביותר מבחינת איכות החיים של התושבים הוא רמת הניקיון ברחבי העיר, 

בעיריית ערד מדור ביעור אשפה ומדור ניקוי רחובות נמצאים תחת מחלקת התברואה העירונית 

  .עירפינוי האשפה וניקוי השטחים הציבוריים ברחבי והם האחראים על 

  ערכות המחלקה :היקף הפעילות של המדורים לפי ה 

 .ק"מ כבישים 80-כניקיון  על ידי מכונות טיאוט של   .ח

  . ק"מ מדרכות 12-כניקיון ידני של   .ט

 בתים משותפים בהסדר גינון. 140 -ניקוי חצרות בכ  .י

ליטר) בשכונות צמודי קרקע (פחים  240ביתיים ( מאות פחי אשפהריקון ופינוי אשפה של   .יא

 ם כתומים לפסולת אריזות).פסולת למעט אריזות ופחיכלל הירוקים ל

ופחים לכלל הפסולת למעט פסולת אריזות ריקון ופינוי אשפה ביתית של עשרות פחים טמונים   .יב

 בבניה הרוויה.לפסולת אריזות, בשכונות כתומים 

  פחי צפרדע באזור התעשייה.אשפה תעשייתית של  ריקון ופינוי  .יג

   

  

  יעדי המחלקה 

 : יעד על  . 1

ברים בה, תהיה איכות חיים גבוהה ומוגדרת בתחומי התברואה שבי העיר, ולאזרחים העוולת

 ובריאות הציבור. רמת השירות לה יזכו התושבים תהיה מוגדרת, ידועה ומשתפרת בהתמדה.

 : יעדי משנה . 2

התושבים ידעו את חובותיהם וזכויותיהם בתחומי התברואה, הניקיון, הבריאות, איכות   .א

 שוי, וידעו באילו סנקציות יכולה העירייה לנקוט בתחום אכיפת החוק.יהרוהסביבה 

התושבים יקבלו מענה יעיל ואישי (מקצועי, ענייני, ומוגדר בזמן) לפניותיהם ותלונותיהם   .ב

 (בעל פה או בכתב). 

תופנינה במהירות לגורם המתאים ותזכנה לטיפול יעיל ולתשובה עניינית תוך זמן  הפניות  .ג

 מוגדר.

 לתושבים יהיו הכלים לשמירה על סביבה נקייה.  .ד
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 התושבים יקיימו ויבצעו חובותיהם בתחום התברואה, הניקיון, הבריאות והרישוי.  .ה

, מפגעים  לתושבים תהיה סביבה נקייה לחיות בה. נקייה מאשפה , גזם , גרוטאות  .ו

 ומטרדים.

בין מדורי המחלקה יתקיים שיתוף פעולה למניעת מפגעים ומטרידים באמצעות עדכון   .ז

 הדדי.

 המדורים יעבדו על בסיס תוכניות עבודה מותאמות מראש.  .ח

ת ובתדירות מוגדרת בהתאם ומוסדות ומשרדי ממשלה יקבלו דיווחים עדכניים באיכ  .ט

 לקבוע בחוק. 

 

ד העל של המחלקה הקובע כי : רמת השירות לה יזכו ממצא : בניגוד להגדרת יע - 

התושבים תהיה מוגדרת ידועה ומשתפרת בהתמדה. בפועל אין כל קריטריונים 

למדידת איכות שירות המחלקה, מכאן לא ניתן לקיים שיפור מתמיד של נושא שלא 

 נמדד. 

ני תגובת המבוקר : מדד לקביעת יעלות ואיכות השירות קיים וזהו המוקד העירו

במסגרתו מרוכזות פניות הציבור, יחד עם האמור יש בכוונתי לבנות מערך מדדים אשר 

יכלול פילוח פניות הציבור בהתאם לאופי הפנייה ובהתאם למיקומה כמו כן יבנה טופס 

  הערכת ראש צוות על אופן תפקוד העובדים והספקים.

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

במוקד העירוני אכן מרוכזות פניות הציבור בנושאים שונים, אך אין זה מהווה מדד 

ככל שלא מנתחים את הנתונים ובודקים מגמות דבר שלא נעשה בפועל (ראה בהמשך 

 ). 2016,2017בשנים  106ניתוח תלונות במוקד  -בפרק 

 

 ,השירות של המחלקה המלצה : מומלץ לבנות מערך מדדים לקביעת יעילות ואיכות - 

המחלקה לשיפור מתמיד ברמת השירות  דירהעל מנת לקיים את יעד העל שהגזאת 

 לתושב.

  

  

  מדורים :  2מדורים,  בביקורת זו נבחנו  8במחלקת התברואה 

  

  באחריותו : , מדור ניקיון והדברה  .א

 .(נכלל בהיקף ביקורת זו) מדרכות וכבישים –ניקיון רחובות  . 1

בנושא  2014דוח מבקר העירייה לשנת הרחבה ניקיון חצרות בתים בהסדר גינון (ראה  . 2

 ).וכן בדוח זה מחלקת גנים ונוף

 ).יחידת הוטרינריהבנושא  2011ראה דוח מבקר העירייה לשנת ( לכידת כלבים . 3

 .(לא נכלל בהיקף הביקורת) הדברת מזיקים . 4
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(לא נכלל  לות והדבקת מודעות על לוחות המודעות העירונייםעבודות כלליות כולל סב . 5

 .בהיקף הביקורת)

בנושא  2011ראה דוח מבקר העירייה לשנת ( טיפול בכלבייה העירונית בהיעדרות הכלבנית . 6

 ).יחידת הוטרינריה

 

  

  :באחריותו  ,מדור ביעור אשפה  .ב

 לפנות את פחי האשפה הפזורים ברחבי העיר. . 1

 (לא נכלל בהיקף הביקורת).לפנות גזם גינות  . 2

   

  

  

  במספר העובדים במדורים :שינוי למול ה 2017-2008נתוני גידול מספר התושבים בשנים 

  2008  2017  שנה

  27,397  30,093  מספר תושבים 

  8,400  9,027  מספר בתי אב

  18  15  מספר עובדים במחלקת ביעור אשפה

  33  33  מספר עובדים ניקיון והדברה

  

אלה לא השתפר ציוד המחלקה בצורה מהותית (מנקי הרחובות עדיין עובדים עם מטאטא בשנים 

אך עדיין  ),ופח נייד, משאיות טיאוט ומשאיות פינוי אשפה לא התקדמו טכנולוגית באופן משמעותי

למרות גידול האוכלוסייה (ומכאן גידול בכמויות האשפה והלכלוך), לפי סקר שביעות רצון 

  מהתושבים מרוצים מרמת הניקיון בעיר.  %58 -כ 2017ת התושבים מסוף שנ

  

בין השנים  )10%-(כ איש 2,700-כהעיר ב תגידול אוכלוסייהלמרות מחד ממצא :  - 

, מאידך על פי , כמות העובדים במחלקת ניקיון והדברה לא השתנה כלל 2008-2017

מרוצים מרמת הרוב המוחלט של תושבי העיר  2017סקר שביעות רצון מסוף שנת 

 . הניקיון שמספקת העירייה

 

מומלץ לבחון באמצעות חברה מתמחה את תוכנית העבודה של המחלקה המלצה :  - 

ולהבין כיצד אי גידול בכח האדם ושינוי מהותי בציוד עדיין מאפשרים מילוי המטלות 

 80%עולה כי מעל  2017בצורה סבירה (לפי סקר שביעות רצון התושבים מסוף 

יר מרוצים מרמת הניקיון). ולהבין האם הדבר מעיד על אבטלה סמויה מתושבי הע

 בעבר או על יעילות ומועילות גבוהות בהווה. 
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ממצא : מנהל המחלקה ומנהלי המדורים לא נדרשו לתת את חוות דעתם לגבי צרכי  - 

המחלקה (ציוד וכח אדם), בפרויקטים השונים המתוכננים בעיר (שכונות חדשות, 

 ת וכד').פארקים, טייל

  

המלצה : מומלץ במסגרת בחינת התכנות פרויקטים שונים, לקבל את חוות דעת  - 

מנהלי המחלקה והמדורים של מחלקת התברואה, בדבר משמעות הפרויקט מבחינת 

לאור הבניה ברחבי העיר והתוכניות לשיווק מגרשים המחלקה (ציוד וכח אדם). זאת 

ומלץ כי העירייה תתקצב מבשנים הקרובות. קרקע ושכונות חדשות,  ילבנייה צמוד

 םדייוקביעת תפקבמדור ניקיון והדברה, ותקיים תוכנית לקביעת כוח האדם הנדרש 

 בהתאם לשינויים הצפויים. םויעדי

  
  
  
  
  

  
  

  : 2016,2017ני בנושאי תברואה בשנים והעיר 106נתוני תלונות שהתקבלו במוקד 
  

צוין כי מאגר הנתונים של המוקד אינו מהווה  106בנושא מוקד  2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

  כלי ניהולי בידי העירייה, בין השאר לבחינת יעילות המחלקות ומגמות באיכות השירות. 

  

, בפעילות 2017העירייה טרם השכילה להפוך את מקור המידע הקיים במוקד לכלי ניהולי גם בשנת 

של מחלקת התברואה ניתן באפיון ומיון נכון של התלונות להבין איפה נמצאים הכשלים  כגון זו

בפעילות המחלקה (לפי נושאים או אזורים) , ובהתאם לכך לבנות תוכנית פעולה נקודתית 

ואפקטיבית לשיפור המצב (כאמור, נושא ניקיון העיר הוא אחד המדדים החשובים של התושבים 

  מקומית).לאיכות החיים ברשות ה

  

לטענת מחלקת התברואה עקב צמצום מצבת כח האדם, מכסת השעות הנוספות, המחסור בציוד 

ייעודי ותוספת מטלות שאינן קשורות לנושא התברואה, מתקשה מדור הניקיון לתת את המענים 

  הנדרשים, בתדירות ובאיכות הרצויה. 

  ב בעבודה על כח האדם הקיים.גם במדור ביעור אשפה יש תלונות על מחסור בכח אדם ועומס ר

   

  

  בנושא ניקוי רחובות וביעור אשפה : 106מספר הפניות של התושבים למוקד 

  2016מספר תלונות שנת   2017מספר תלונות שנת   מדור

  2,192  2,110  ביעור אשפה

  1,233  1,557  ניקוי רחובות
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  חלוקת התלונות לפי נושאים עיקריים : 

  מדור ביעור אשפה

  

  אזור/נושא התלונה

  שנת

2017  

שיעור 

מכלל 

  התלונות

  שנת

2016  

  

שיעור 

מכלל 

  התלונות

  63%  1,388  57%  1,204  בקשה לפינוי (מכולה, גזם, פח, זבל)

  18%  394  24%  506  פניות בנושא פחים (פח שבור וכד')

  10%  217  12%  255  פניות בנושא גזם

  0.8%  17  1.4%  30  פניות בנושא משאיות זבל

  1.4%  31  2%  44  פניות בנושא עובד תברואה

  27.7%  585  30.5%  668  אזור התעשייה

  2.2%  46  2.2%  44  מרכז מסחרי

  

מתלונות המוקד בנושא ביעור אשפה (בעיקר בקשות לפינוי מכולות  30% -אזור התעשייה מהווה כ

זבל) זאת לאור אופן העבודה, בו הפינוי מבוצע על פי קריאה של המפעלים באזור התעשייה, שפונים 

  למחלקה כאשר נדרש פינוי הפח. 

  

  מדור ניקוי רחובות

  

  נושא התלונה

  שנת

2017  

שיעור מכלל 

  ונותהתל

  שנת

2016  

  

שיעור מכלל 

  התלונות

  21%  262  25%  388  פגרי חתולים

  11%  133  7%  109  פגרי חיות אחרות

  45%  556  44%  687  לכלוך/אשפה/ניקיון/זבל

  7%  88  7%  110  תלונות על עובדים

  3%  40  2%  36  גללים/צואה

  5%  61  3%  46  ריח

 

בחוסר יעילות המחלקה (עובדים שלא ממלאים לא ניתן לקיים ניתוח מסודר האם התלונות מקורן 

את תפקידם ועקב כך הרחובות מלוכלכים, או פגרים שלא מפונים בזמן מוגדר ולכן ריבוי תלונות), 

או מאירועים שאינם תלויים בעובדי המחלקה (אנשים הזורקים ריהוט וזבל ברחוב, זכוכיות עקב 

ה בתוכנת המוקד. כמו כן לא הוגדרו זמני שירות תאונות דרכים וכד'), זאת מאחר ואין כל מיוני משנ

  ׂ ), לדוגמא תוך כמה זמן יש לפנות פגר מרגע היוודע הדבר.SLAמחייבים למחלקה (

  

 ׂ), לדוגמא תוך כמה SLAלא קיימת הגדרה במחלקה לגבי זמן תגובה מחייב ( ממצא : - 

 .106זמן יש לפנות פגר מרגע ההודעה למוקד 
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שאין זמן תגובה, הנושאים מטופלים בזמן אמת וזמן התגובה תגובת המבוקר : למרות 

אמור לקבל מענה הן במסגרת הסדנא של ייעוץ אירגוני והן באמנה בין הרשות לתושב 

 והן במסגרת תוכנה חדשה של המוקד שתחליף את תוכנת הקונטרה.

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

יבוי שריפות (מענה מידי לפניה), לא בהכרח מעיד על ניהול נכון של משאבים, של כ

  באופן מושכל יכולה לאפשר התנהלות יעילה יותר. SLAבניית 

 

מומלץ לקבוע זמני שירות לתגובת המחלקה לתקלות, יש לבדוק עמידה בזמני  - 

 ת שהוגדרו, זאת כחלק מתוכנית עבודה ועמידה ביעדים של המחלקה.והשיר

 

ממצא : לא ניתן לנתח את איכות עבודת המחלקה על פי תלונות המוקד מאחר ולא  - 

קיימים מיונים מתאימים לפתיחת התקלות, אין אחידות באופן פתיחת התלונה, 

לדוגמא פעם מתייחסים לרחוב מלוכלך, פעם מטונף, פעם אשפה ברחוב ... או 

 וכד'. התייחסות לצואה , גללים , גללי כלבים ...

 .הנושא יקבל מענה במסגרת החלפת תוכנת המוקדהמבוקר :  תגובת

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

 תוכנת המוקד עדיין לא בוצעה.

  

תתי מיונים על  ו/או הגדרתהמלצה : מומלץ לקבוע אופן דיווח אחיד של פניות מוקד,  - 

 מנת לאפשר בדיקה של יעילות עבודת המחלקה. 
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 חובות וסמכויות העירייה בדין 6.1.2

  

  מגדיר בין השאר:  -תברואה, בריאות הציבור ונוחותו   -פקודת העיריות [נוסח חדש] ל 242סעיף 

  ין תברואה, בריאות הציבור ונוחותו, תעשה העיריה פעולות אלה: יבענ

  ) תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את האגרות בעד פינוי כאמור; 2( 

קיבול שמניחים -אשפה ציבוריים ושאר כלי-) תתקין ותקיים במצב טוב ומתוקן פחי4( 

  ד או מפגע לבריאות; ומאספים בהם אשפה ותדאג שיוחזקו באופן שלא יהוו מטר

  ם של רחובות שאינם רכוש הפרט; י) תדאג לטאטואם וניקוי6(

     

  

  מגדיר בין השאר : – הוראות בדבר ניקוי מדרכות -פקודת העיריות [נוסח חדש] ב. ל251סעיף 

   –א) רשאית מועצה לקבוע 12(249עזר לפי סעיף -א) בחוק

  מתחום העיריה;  ) שהוראותיו יחולו על רחוב מסוים או על חלק1(

  ) הוראות שונות לרחובות או לתחומים שונים של העיריה או לסוגי עסקים שונים. 2(

עזר כאמור יפרט את הזמנים והאופנים שבהם ייעשה הניקוי וכן את אופן איסוף -(ב) חוק

  האשפה וסילוקה, ובלבד שהניקוי ייעשה בימים שבהם העסק פתוח. 

א) אינן באות לגרוע מחובתה של המועצה לנקות את 12(249(ג) הוראות סעיף זה וסעיף 

  הרחובות ואת המדרכות, כי אם להוסיף עליה.

  

  

קביעת הסדרים לאיסוף פסולת למחזור    - 1993-חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור, התשנ"גל 2יף סע

  מגדיר בין השאר : -

חייבת, בכפוף להוראות כל דין  - 12(א) רשות מקומית רשאית, ואם הורה השר לפי סעיף 

   –ובהתאם להוראות תכנית 

ין, בין בעצמה ובין על ) להקצות בתחומה, מקומות להקמת מרכזי מחזור ולהתק1(

  עודיים; יידי אחרים, מתקני מחזור ומכלים י

) לקבוע בחוק עזר הסדרים לאיסוף ולפינוי פסולת למחזור בתחומה, בין כאמור 2(

  ) ובין בדרך של הסדר אחר. 1בפסקה (

  

  

  עיריית ערד התקינה חוקי עזר שונים בנושא :

 .1965 –חוק עזר לערד (הוצאת אשפה), תשכ"ה  .1

  מסדיר את נושא זריקת האשפה מבתי מגורים ועסקים.

  מגדיר בין השאר : 1סעיף 

לרבות שיירי מטבח, ניירות, בקבוקים, שברי זכוכית, ענפים, עלים, אפר, פירות או  – אשפה 

-ירקות ופסלתם, קליפות, קופסאות, סמרטוטים ודברים אחרים העלולים לגרום לכלוך או אי

  פסולת וחומרי בנין. ניקיון, למעט זבל,
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  גללי בהמה ושאר אשפה של אורווה. –זבל 

  פסולת הנוצרת בבית מלאכה ואינה אשפה או זבל. – פסולת

  לרבות חול, עפר, אבנים, חצץ ופסולת בניה. – חומרי בנין

  

  

  מגדיר בין השאר :  –כלי אשפה  2סעיף 

בעל בנין חייב להתקין בבנין או בחצרו, כלי אשפה על פי הוראות המפקח... וחייב הוא   .א

להחזיקם באופן תקין, לתקנם או להחליפם באחרים הכל פי דרישה בכתב מאת המפקח 

 ובתוך הזמן שיקבע. 

 לא ישים אדם לתוך כלי אשפה זבל, פסולת או חומרי בנין.  .ב

  

די קרקע להחזיק פח במצב תקין, ככל שהפח לא תקין בפועל העירייה מחייבת בעלי בתים צמו

ליטר דרך העירייה, זאת  240העירייה מספקת שירות לתושבים ומאפשרת רכישת פח של 

כמעט במחירי עלות, בתמורה העירייה מספקת את הפח לפתח הבית ומספקת אחריות 

  שנים.  5מוחלטת לתקינות הפחים לאורך 

  הנושא.  לא נמצאו ממצאים מהותיים בסקירת

  

  

  מגדיר בין השאר : – אגרת פינוי – 5סעיף 

  א. אגרת פינוי5

בעד כל פינוי אשפה או פסולת על ידי העירייה מבית עסק, מאזור התעשייה, המסחר או 

התיירות, ישלם בעלו, מנהלו או המחזיק בו לעירייה, נוסף על הארנונה, אגרת פינוי פסולת 

  בשיעור שנקבע בתוספות.

  

קת בית המשפט בה נקבע כי הגבייה אינה חוקית בהעדר קריטריונים, ופסיקות בעקבות פסי

להפסיק את גביית האגרה באופן גורף, אלא אם  2016נוספות הוחלט בעירייה במהלך שנת 

  ייחתם הסכם עם העסק לפינוי האשפה, בו יוסדר גם נושא העלות.

זאת עד עדכון חוק העזר בנושא והסדרת נושא האגרה, בהתאם להגדרות פסיקות בתי המשפט 

  ), טרם עודכן חוק העזר. 2018בנושא. נכון לתאריך סיום הביקורת (פברואר 

  

בדבר הבעייתיות  2015ממצא : למרות התראת המחלקה המשפטית עוד בשנת  - 

בנושא , חוק העזר פט המש בתיפסיקות בגביית אגרת פינוי אשפה מעסקים, לאור 

העירוני לא עודכן על מנת לאפשר גביית האגרה זאת עד תאריך סיום הביקורת 

 (הפסד כספי). עלותל העירייה מספקת את השירות ללא עו), ובפ2018(פברואר 
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ט פהמלצה : מומלץ לקדם תיקון חוקי עזר לא רלוונטיים בעקבות פסיקות בתי המש - 

בכלל , ואת חוק העזר שיאפשר גביית אגרת פינוי אשפה מעסקים בפרט, זאת על מנת 

 למצות את אפשריות ההכנסה של העירייה. 

  

  

  .ב. אגרת פינוי חומרי בנין5

בעד כל פינוי חומרי בנין מבית או משטח פרטי, מבית עסק או מבנה ציבורי, ישלם בעלו, מנהלו 

  הארנונה, אגרת פינוי בשיעור שנקבע בתוספת.או המחזיק בו לעירייה, נוסף על 

  

העירייה מאפשרת לתושבים/קבלנים להם פסולת בניין לשכור מכולה של העירייה ומשלמים 

בעבור שכירת המכולה ופינוייה לאתר פסולת מתאים (עדיין קיימת תופעה של עבריינים 

  המשליכים פסולת בניין במקומות לא מורשים). 

  תיים בסקירת הנושא מבחינת מחלקת התברואה. לא נמצאו ממצאים מהו

  

  מגדיר בין השאר : –זכות כניסת פועלי המועצה  – 6סעיף 

כל פועלי המועצה שהורשו על כך על ידי המפקח רשאים להיכנס לכל בנין, אורווה או בית   .א

 מלאכה כדי לאסוף את האשפה, הזבל או הפסולת בשעות שיקבע המפקח.

  

 לא הונפקו, 1965 –לחוק עזר לערד (הוצאת אשפה), תשכ"ה  6ממצא : בניגוד לסעיף  - 

 הרשאות לעובדי מחלקת התברואה להיכנס לכל נכס לשם פינוי אשפה. 

 

המלצה : יש להנפיק הרשאות לעובדי התברואה כמוגדר בחוק העזר לערד (הוצאת  - 

ים ניקיון בחצרות (לכל הפחות לעובדים המבצע 6, סעיף 1965 –אשפה), תשכ"ה 

 פרטיים בניינים משותפים בהתאם להסדר גינון).

  
  

 

  

 .1994 –חוק עזר לערד (ניקוי מדרכות) התשנ"ד  .2

  מסדיר את נושא ניקוי המרחב הציבורי מדרכות, רחבות וכיוצא בזה.

  מגדיר בין השאר : 1סעיף 

לרבות שיירי מזון, נייר, בקבוקים ושברי זכוכית, תיבות, קופסאות קרטונים, אריזות  – אשפה 

סמרטוטים, שיירי מפעל, אפר, בדלי סיגריות ... וכן כל דבר העלול לגרום אי סדר או העלול 

  לסכן את הציבור לרבות פסולת בניין.

  לרבות הפרשות של בעלי חיים, פסולת או מי שופכין. –זבל 
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רך, מדרכה, נתיב להולכי רגל, כביש, גשר, מעבר המשמש רחבה, גן וכל מקום פתוח ד –רחוב 

שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו או נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהם מפולשים 

  ובין שאינם מפולשים.

 חנות, משרד, למעט משרד שהכניסה אליו דרך חדר מדרגות בלבד, מחסן, קיוסק, מקום :עסק 

עינוגים ציבורי, בית מלאכה, בית חרושת, בית אוכל, מזנון, בית קפה, מסעדה, בית מלון, תחנת 

מוניות, תחנת אוטובוס, תחנת דלק או מקום אחר המשמש כעסק, בין שהינו טעון רישוי ובין 

  שאינו טעון רישוי לפי תקנות רישוי עסקים.

הגובלת בחזית בית העסק, שאורכה כל שטח הרחבה או המדרכה  :רחבה בחזית עסק או רחבה 

כר, הגובלת בעסק בשטח שבין הקווים ישלושה מטרים לפחות, הנמצאת במרכז מסחרי או בכ

  הניצבים לפינותיה הקיצוניות של חזית העסק.

  

  מגדיר בין השאר : –חובת ניקוי   – 2סעיף 

שלא  בעל עסק הגובל ברחוב חייב לטאטא את המדרכה או הרחבה שבחזית עסקו באופן  .א

 תמצא עליה אשפה ושתהיה נקיה לחלוטין.

לא תחול חובת טאטוא על בעל העסק כאמור כשאין אשפה על המדרכה או על הרחבה   .ב

 שבחזית העסק והיא נקייה לחלוטין.

חובת הטאטוא כאמור תחול על בעל העסק בימים שבהם העסק פתוח ובשעות הנקובות   .ג

 בתוספת הראשונה...

רכה או רחבה שבחזית העסק ולגבות מבעל העסק המועצה רשאית לנקות את מד  .ד

השתתפות בהוצאות הניקוי כאמור בתוספת השנייה, ובלבד שראש המועצה או המפקח 

  הודיע לו מראש על כך.

 

, 1994 –לחוק  עזר לערד (ניקוי מדרכות) התשנ"ד  2ממצא : בניגוד למוגדר בסעיף  - 

העירייה אינה אוכפת את חובת ניקוי רחבת העסקים על בעלי העסקים מאידך ולא 

 . (ככל שמבוצע על ידי עובדי העירייה) גובה השתתפות בהוצאות ניקוי מאידך

המסחרי בין יתר המטלות הנה הקפדה על תגובת המבוקר : עם קליטת המפקח למרכז 

מ' בחזית  3יישום חוק העזר לערד (ניקוי מדרכות ) עם כל המשתמע מכך דהיינו ניקיון 

  בית העסק על ידי בעל העסק.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא לכל הפחות 

  .2017בשנת 

 

נושא חובת ניקוי הרחבות הגובלות המלצה : מומלץ לממש את המוגדר בחוק ב - 

לאור התלונות בין השאר לעסקים על ידי בעלי העסקים או על ידי העירייה בתשלום, 

  . , או מצב רחבת הכניסה לקניון העירוניהרבות על הלכלוך במרכז המסחרי

  

 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

22  

 

 .1966תשכ"ו  –חוק עזר לערד (ניקוי מגרשים, חצרות וכניסות לבניינים)  .3

  שת העירייה לניקוי מגרש, חצר , או כניסה לבניין.מסדיר את נושא דרי

  

  לא נמצאו חריגים מהותיים בהתנהלות העירייה בנושא .

  

 

 .1966 –חוק עזר לערד (מפגעי תברואה) תשכ"ז  .4

מתייחס למפגע בצורה של העדר פחי אשפה במספר  ,בהקשר של המדורים הנבדקים בביקורת

  בנכסים המשמשים למטרות מגורים או לעסק, או למטרה ציבורית.  ,מאושר סוגמאו  מספיק

  

  לא נמצאו חריגים מהותיים בהתנהלות העירייה בנושא. 
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 מבנה ארגוני 6.1.3

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) :1991תיאור תפקיד מנהל יחידת התברואה על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים (גרסת 

  

  עיסוקים משלימים אפשריים :   .א

 מנהל היחידה לפיקוח עירוני. . 1

 פקח רישוי עסקים. . 2

  

  מטרת העיסוק  .ב

  המקומית, שמירה על ניקיונה והעלאת רמת איכות הסביבה.שיפור פני חזות הרשות 

  

  מטלות ותחומי אחריות עיקריים :  .ג

 אחריות לביצוע עבודות ניקיון שוטפות בתחומי הרשות המקומית. . 1

 אחריות להשמדה ולהדברה של מזיקים. . 2

 ניהול צי הרכבים הייעודיים ברשות לפינוי אשפה. . 3

  

 פירוט המטלות    .ד

 ת תוכנית עבודה בהתאם לתקציב.קביעת יעדים שנתיים, הכנ . 1

 פעילות שוטפת. -

מטלות ופרויקטים חדשים המתוכננים לביצוע בשנה הקרובה כגון  –תוכנית פיתוח  -

 מבצעי ניקיון מיוחדים.

 ניהול תוכנית עבודה שנתית ופיקוח על ביצועה. -

 

 מנהל מחלקת תברואה

 מנהל מדור ביעור אשפה מנהל מדור ניקיון והדברה

  צוות ניקיון 

 עובדים) 30(
  נהגי טיאוט

 עובדים) 3(

 )9עובדים ( )6נהגים (
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 טיפול שוטף בניקיון. . 2

גזם , פינוי מכלי איסוף פיקוח על ניקיון הרחובות , שווקים, פינוי אשפה ביתית ,  -

 אשפה.

פיקוח על ביצוע תוכנית הניקיון השבועית באמצעות קבלת מידע ממפקחי  -

 עבודה/רכזים בשטח.

 פיקוח על ניקיון בבתי השימוש הציבוריים ואחראי להפעלתם. -

 פיקוח על תחזוקת אתרי סילוק אשפה בתיאום עם ההנדסה.  -

רוני ולרישום אירועים על פגעים אחראי לקבלת תלונות מהציבור או מהפיקוח העי -

 שצרכים טיפול. פיקוח על ביצוע עבודות הניקיון והסרת המפגעים.

 אחראי לטיפול בתלונות תושבים ולמתן תשובה בכתב, בעת הצורך. -

יוזם מצבעי ניקיון מיוחדים במוסדות הציבור שברשות המקומית ובשכונותיה, ומפקח  -

 השכונות וכד'.מנהלי בתי הספר ועדי  םעליהם בתיאום ע

 

 הדברה. . 3

אחראי לטיפול בהשמדתם ובהדברתם של מזיקים כגון : עכברים, יתושים וחרקים.  -

 בהתאם לתוכנית עבודה שנתית ולתלונות המתקבלות.

  שטח לשם פיקוח על העבודה.בביצוע סיורים  -

 

 תחבורה ומוסך. . 4

 אחראי להקצאת רכב לכל היחידות ברשות המקומית. -

ד כולל מכוניות אשפה וטרקטורים למבצעים כגון איסוף אחראי על הקצאת רכב כב -

 אשפה ופינוי מפגעים תברואתיים.

 

אחראי לפרסום נהלים והנחיות לעובדי היחידה בדבר האמצעים והדרכים האפשריים  . 5

  לביצוע עבודתם.

  

 כפיפות   .ה

 לראש הרשות המקומית או למנכ"ל (ברשויות מקומיות גדולות).

 השכלה  .ו

 (ברשויות מקומיות גדולות ובינוניות רצוי במנהל ציבורי).אקדמית מושלמת 

 השתלמויות  .ז

 עמידה בהצלחה בהשתלמות בנושא מנהל ציבורי.

 מקצועיניסיון   .ח

  ניסיון מקצועי מוכח ומוצלח בניהול יחידת תחזוקה ברשות מקומית ובניהול צוות עובדים.
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נה כממלא מקום מנהל , אז מו2006מנהל מחלקת התברואה בעירייה משמש בתפקידו משנת 

  מחלקת תברואה העירונית.

  

את תואמים של מנהל מחלקת התברואה בעירייה הכפיפות והאחריות  ,ככלל התפקיד בפועל

  מוגדר באוגדן העיסוקים כמתואר לעיל. ה

  

  מבחינת תיק העובד עלו הממצאים הבאים : 

  

, אז מונה לממלא מקום 2006ממצא : מנהל מחלקת התברואה משמש בתפקידו משנת  - 

לא קיים תיעוד . 21/2006זכה במכרז חיצוני  2007בשנת מנהל מחלקת התברואה, 

 . לאישור חריגה בהשכלה שנדרשה במכרז לעומת השכלת המנהלבתיק העובד 

 

ונטיים של משרד הפנים, בתיק העובד יתויקו אישורים רלוהמלצה : מומלץ לוודא כי  - 

במקרים בהם זוכה במכרז לא עומד בתנאי ההשכלה שהוגדרו במכרז ובאוגדן משרד 

 הפנים בעיסוק הספציפי.  

 

ממצא : נמצא כי העובד לא השתלם בנושא מנהל ציבורי, כנדרש באוגדן העיסוקים  - 

 של משרד הפנים.

 

המלצה : יש לוודא כי עובדים ישתלמו בהשתלמויות המוגדרות כנדרשות באוגדן  - 

 העיסוקים. 

  
  

  

  : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפניםראש צוות שירותי ניקיון 

 מטרת העיסוק . 1

 שמירה על ניקיון הרחובות ברשות המקומית.

 מטלות ותחומי אחריות עיקריים . 2

מית לרבות ניקוי רחובות וריקון מכלי אשפה ופיקוח תכנון כל עבודות הניקיון ברשות המקו

 עליהן.

 פירוט המטלות העיקריות . 3

אחראי להכנת תוכנית עבודה וחלוקתה בין צוותי העבודה, הפועלים לפינוי אשפה,   .א

 לניקוי רחובות ולשאר העיסוקים.

אחראי להקצאה אופטימלית של המשאבים העומדים לרשותו (צוותי עובדים וציוד   .ב

 וק אשפה), לניקוי רחובות ושאר עבודות הניקיון.מכני לסיל
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 מפקח על ביצוע עבודות הניקיון שבתחום אחריותו לרבות :  .ג

. פינוי אשפה מחצרות הבתים וממקומות ריכוז ואיסוף אשפה שמצטברת מחוץ 1ג.

  לפחים ולמכלי האיסוף.

  . ניקוי רחובות ומדרכות.2ג.

  מהרחובות.. פינוי פסול גיזום ובניין 3ג.

  . סילוק גרוטאות וניקוי חצרות ומגרשים, שהוכרזו כמפגעים תברואתיים.4ג.

  . ריקון מכלי אשפה ציבוריים.5ג.

  . ניקוי גנים ציבוריים ופארקים.6ג.

  .  ניקוי שירותים ציבוריים.7ג.

  עבודות ניקיון וסילוק אשפה נוספות, אשר מוטלות על צוותי העבודה. 8ג.

 ם בנוגע לניקיון רחובות, ומקפיד על טיפול יעיל בתלונות.מרכז תלונות תושבי . 4

יוזם מבצעי ניקיון מיוחדים, מעבר למשימות השוטפות, במוסדות ציבוריים, במגרשים וכו'  . 5

 ומפקח עליהם.

 אחראי לאיתור מפגעים תברואתיים שברשות הציבור ולהסרתם בהקדם האפשרי. . 6

די קבלנים חיצוניים המועסקים על ידי מפקח על ביצוע עבודת ניקיון וסילוק אשפה על י . 7

 הרשות המקומית.

אחראי להקצאות רכב לפינוי אשפה, פסולת וציוד אחר לכל צוותי העבודה בהתאם  . 8

 למשימות השוטפות ו/או המיוחדות ובתיאום על מנהל המוסך.

 אחראי לקליטת עובדים חדשים ולהדרכתם בהתאם למשימות שאותן הם עשויים למלא. . 9

  

מוגדר באוגדן העיסוקים כתי ניקיון ויית ערד פוצל תפקיד ראש צוות שירממצא : בעיר - 

מנהל שני של מנהל מדור ניקוי רחובות ו , האחדשל משרד הפנים לשני תפקידים

 מדור ביעור אשפה.

 

המלצה : מומלץ לבחון את המבנה הארגוני הנוכחי במבחן היעילות הארגונית, האם  - 

על חוסר התיאום העלול להתקיים בין ני מדורים הכרחית ומפצה שהחלוקה ל

 המדורים.

  
  

  

  מדור ביעור אשפה

  

  אשפה ביעור מדור צי רכב ומנהל מנהל 

, בעיריית ערד בעל מוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים התפקיד כפי שקיים בעירייה אינו

שירותי ניקיון התפקיד בפועל ממלא חלק מתפקידי מנהל המחלקה וחלק מתפקידי ראש צוות ראש 

  כפי שהוגדרו באוגדן.
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 תחבורה ומוסך.להגדרת תפקיד מנהל יחידת התברואה:  4לדוגמא סעיף 

 אחראי להקצאת רכב לכל היחידות ברשות המקומית. -

אחראי על הקצאת רכב כבד כולל מכוניות אשפה וטרקטורים למבצעים כגון איסוף  -

 אשפה ופינוי מפגעים תברואתיים.

  

  ל צי הרכב ומנהל מדור ביעור אשפה.אלה באחריות מנה

  

  נושא צי הרכב בכללותו אינו בהיקף ביקורת זו, אלא רק כלי הרכב של המחלקה. 

  

  

  

  : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים נהג איסוף אשפה

 מטרת העיסוק  . 1

 איסוף אשפה ושמירה על ניקיון הרשות המקומית.

 מטלות ותחומי אחריות עיקריים . 2

לאיסוף עובדי אשפה כל בוקר לצורך ביצוע עבודות איסוף, דואג לנוכחות מספר אחראי 

עובדי פינוי אשפה כנדרש. נוהג במסלול הקבוע ומוודא איסוף אשפה על ידי העובדים, 

 אחראי לריקון האשפה, החזרתה למקום הריכוז, ניקיונה ועריכת בדיקה כוללת בה.

 פירוט המטלות העיקריות . 3

לעבודה על פי סידור עבודה שהוכן על ידי אחראי הרכב, את משמרות מוודא את שיבוצו   .א

 העבודה ואת רכב העבודה ליום/שבוע קרוב.

אוסף את צוות עובדי האשפה ממקום הריכוז הקבוע והידוע לצורך ביצוע עבודת איסוף   .ב

 האשפה באזור עליו הם מופקדים.

עם תחילת יום העבודה, דואג לנוכחות מספר עובדי פינוי אשפה כנדרש על רכב האשפה   .ג

 ופונה בעת מחסור של עובד לממונה על עובדי האשפה למציאת מחליף.

נוהג במסלול הקבוע ומוודא איסוף האשפה על ידי העובדים בהתאם למכסה הקבועה   .ד

 מראש.

אחראי לריקון משאית האשפה באתר סילוק האשפה הקבוע ולהחזרת מכונת האשפה   .ה

 ה ותקינה. למקום ריכוז המכונות כשהיא נקיי

אחראי להכנת הרכב לקראת המשמרת הבאה ובכלל זה ניקיון הרכב, תדלוקו ובדיקת   .ו

 שמן, מים ותקינות כללית.

 עבודה שוטפת . 4

מבצע כל מטלה המנותבת לו על ידי הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם   .א

ז אשפה לצרכים המשתנים של יחידת התברואה (גריפת גנים ציבוריים, ופארקים וריכו

 שהצטברה, ניקיון בתי שימוש ציבוריים בקטע הרחוב שהוקצב לו וכד').
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מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים   .ב

 בשירות הציבורי בכלל, בשלטון המקומי בפרט ובקשות המקומית בפרט שבפרט.

מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור ולייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה,   .ג

 והצעות לשיפור כלים ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ופעילותו. 

 עיסוקים משלימים אפשריים . 5

 אין

 עיסוקים שמומלץ לא לשלבם ביחד . 6

 נהג כללי.  .א

 פועל ניקיון אשפה.  .ב

  

  
-4כפי המפורט בהמשך נמצא כי בפועל נהגי איסוף האשפה מפעילים את משאיות האשפה בממוצע 

  שעות).  8-8.5שעות ביום עבודה בלבד (יום עבודה של  5

מכאן בממוצע בכחצי יום עבודה לא מנוצלים הכישורים של הנהגים, מצד שני לדברי מנהל המדור 

בודה, מכאן מומלץ לבחון את שגרת יום הנהגים על אין הקפדה על ניקוי המשאיות בכל סוף יום ע

העבודה. ראה מנת להגדיר מטלות ככל הנדרש מהם, זאת לשם ניצול אפקטיבי יותר של  שעות יום 

  מטה. 6.1.4הרחבה בסעיף 

  

שעות ביום, מכאן  4-5 מופעלות ממצא : נמצא כי בממוצע משאיות פינוי האשפה - 

, ולא מנצלת את מלא המשאבים והיכולות לכאורה תוכנית העבודה של המדור חסרה

 של נהגי המשאיות.

תגובת המבוקר : על פי התחשיבים שנערכו בהתאם לכמות הפחים שיש לרוקן ולזמן 

הממוצע לריקון הפח המסקנה היא שרק חריצות העובדים למרות גילם והרצון להימנע 

ץ פשוטו כמשמעו ממזג אויר קיצון חום הקיץ, רוחות וסופות החורף מוביל אותם לרו

  לסיים כמה שיותר מוקדם את המטלות היומיות. 

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

עדיין נהגי המשאית לא נוהגים במשאית בכמחצית מיום העבודה, מכאן אם יסתבר 

נהיגה עם צוות כי צוות המשאית (לא כולל הנהג) יעיל במיוחד, ניתן לנצל את שעות ה

נוסף לדוגמא ובכך לחסוך את הצורך בקנית משאיות נוספות. לעניין עבודה בריצה של 

עובדים מבוגרים, מומלץ לבחון האם הדבר מתאים לכללי הבטיחות ולבריאות 

 העובדים. 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

 השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 
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 : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים פועל ניקיון תברואה

 ייעוד  . 1

ור בתחומי איסוף ופינוי אשפה ממקומות ריכוז ייעודיים, מחצרות בתים ומשטחי ציב

 הרשות המקומית. 

 תחומי אחריות . 2

 איסוף אשפה.  .א

 ריקון פחי אשפה.  .ב

 ם יום העבודה.וניקוי המשאית בסי  .ג

 פירוט הביצועים והמשימות העיקריות . 3

 איסוף אשפה.  .א

 נסיעה במשאית איסוף אשפה. -

 איסוף האשפה ממקומות ריכוז ייעודיים ברשות המקומית. -

פרטיים ובשטחי ציבור במהלך פעולת איסוף איסוף פגרים של בעלי חיים מפחים  -

 האשפה, ולאור פניות תושבים המנותבות על ידי המוקד העירוני.

 ריקון פחי אשפה.  .ב

 הוצאת פחי אשפה מחצרות הבתים לצורך ריקונם. -

 וידוא ריקון מוחלט של הפחים למשאיות האשפה. -

 החזרת פחים למקומם. -

 אית האשפה.איסוף פסולת שהתפזרה בעת הריקון והשלכתה למש -

 ניקוי המשאית בסיום יום העבודה.  .ג

 פינוי משאית האשפה בסיום יום העבודה. -

 הכנת משאית האשפה ליום העבודה הבא. -

 מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד . 4

 עבודה בסביבה לא נוחה.  .א

 עבודה הכרוכה במאמץ פיזי.  .ב

 לחיידקים).חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי (זיהום, חשיפה   .ג

  

שעות ביום בלבד, כולל נסיעה  4-5מאחר ונמצא כי נהגי המשאיות מפעילים את המשאיות בממוצע 

על הם עובדים ולפינוי המשאית באתר האשפה המשמעות מבחינת עובדי הניקיון והתברואה כי בפ

בחון . מכאן מומלץ ל)מאחר ואינם מצטרפים לפינוי באתר הפסולת( על המשאיות שעות ביום 3-4

 כיצד ניתן לנצל את יתרת שעות יום העבודה לפעולות אפקטיביות במסגרת תפקידם.
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שעות ביום עבודה, המשמעות  4-5מאחר ומשאיות האשפה פועלות בממוצע ממצא :  - 

שעות ביום, מכאן  3-4 עובדים על המשאיות בממוצע היא כי עובדי הניקיון והתברואה

, ולא מנצלת את מלא המשאבים והיכולות לכאורה תוכנית העבודה של המדור חסרה

 .העובדיםשל 

תגובת המבוקר : על פי התחשיבים שנערכו בהתאם לכמות הפחים שיש לרוקן ולזמן 

הממוצע לריקון הפח המסקנה היא שרק חריצות העובדים למרות גילם והרצון להימנע 

ממזג אויר קיצון חום הקיץ, רוחות וסופות החורף מוביל אותם לרוץ פשוטו כמשמעו 

  ת. לסיים כמה שיותר מוקדם את המטלות היומיו

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

לעניין עבודה בריצה של עובדים מבוגרים, מומלץ לבחון האם הדבר מתאים לכללי 

 הבטיחות ולבריאות העובדים. 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

 ית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. השאר אם תוכנ

  

ממצא : בניגוד למוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים, פועלי הניקיון והתברואה  - 

 באחריות מדור ניקוי רחובות).בעירייה הנושא בעירייה לא מפנים פגרים (

 

המלצה : מומלץ לבחון העברת האחריות לאיסוף פגרים למדור פינוי אשפה, כמוגדר  - 

, לאור עומס העבודה השונה לכאורה בין ן העיסוקים של משרד הפניםדאוגב

 .המדורים

ידי ולא ניתן יתגובת המבוקר : ההמלצה אינה רלוונטית ולא ישימה כי המענה הנו במ

לטרטר את המשאית לאיסוף פגרים ולהפסיק את עבודתה השוטפת לא פעם הפגרים 

  .ובכך פוגעים בעבודה השוטפתבגינות ציבוריות המחייבות חיפוש אחר הפגר 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : יתכן כי ההמלצה אינה רלוונטית לאור נוהג 

העבודה הקיים. אך מבחינת יעילות וחיסכון בראיה כוללת, יתכן כי נכון יותר 

להשתמש בצוות בשטח מאשר להוציא רכב ועובד לכל קריאת מוקד, גם אם לא בכל 

ת בשנה), בכל מקרה מבחינת זמנים לכאורה אין בעיה לאור ואיהמקרים (מאות קר

  .בפועל שעות פעילות המשאית
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  מדור ניקוי רחובות

  

  

  : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים לטאטוא רחובותמכונית נהג 

 מטרת העיסוק . 1

 שמירה על רמת ניקיון נאותה ברחובות הציבוריים שבתחום הרשות המקומית.

 מטלות ותחומי אחריות עיקריים . 2

אחריות לניקיון רחובות ציבוריים ושפות מדרכה תוך נהיגה ברכב טיטוא מיוחד. אחריות 

 תחזוקתו ולניקיונו של הרכב שבשימושו.

 פירוט המטלות העיקריות . 3

מנקה רחובות ציבוריים ושפות מדרכה בתחומי הרשות המקומית תוך נהיגה ברכב   .א

 צעת בתוואי קבוע מראש בהתאם לתוכנית העבודה.טאטוא מיוחד. הנהיגה מתב

מתחזק את הרכב שבשימושו. מבצע ברכב תיקונים קלים, שאינם דורשים מיומנות   .ב

 טכנית גבוהה, ושולח את הרכב למוסך במקרים של קלקולים ולטיפולים תקופתיים.

  מקפיד על ניקיון הרכב ושטיפתו בתום יום העבודה.  .ג

 עבודה שוטפת . 4

מטלה המנותבת לו על ידי הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם מבצע כל   .א

 לצרכים.

מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים   .ב

 בשירות הציבורי בכלל, בשלטון המקומי בפרט ובקשות המקומית בפרט שבפרט.

מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור ולייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה,   .ג

 והצעות לשיפור כלים ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ופעילותו. 

 עיסוקים משלימים אפשריים . 5

 אין.

 עיסוקים שמומלץ לא לשלבם ביחד . 6

 נהג כללי.

  

נהג קיון הרחובות מתקיים מצב בו כמו במדור ביעור אשפה גם במדור ניממצא :  - 

מכונת טאטוא מסיים את תוכנית העבודה שלו מספר שעות לפי תום יום העבודה. 

מאחר ולא קיימים מדדים ליעילות ואיכות עבודת המחלקה בכלל ונהגי מכונות 

במיוחד או שתוכנית העבודה  ההנהג יעילעבודת הטאטוא בפרט, לא ניתן לקבוע האם 

 מות ליום עבודה שלם. אינה מגדירה משי

תוכנית עבודה קיימת, הופקו לקחים. הוחלף נהג המטאטא וכיום תגובת המבוקר : 

  ).2018שעות עבודה  (משנת  8נפרשת הפעילות על פני 
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התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא. 

 התוכנית לא מגדירה מדדי יעילות ואיכות העבודה. 

 

ה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין המלצ - 

 השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

 

סיום תוכנית העבודה של הנהג אין כל הגדרה לגבי מה אמור לעשות לאחר ממצא : - 

 והיכן אמור להיות עד להחתמת שעון הנוכחות בסוף היום.  

  ).2018אין יותר סיום עבודה לפני שעת הסיום הרגילה (משנת תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא 

  , הנושא יבחן במסגרת מעקב אחר תיקון ליקויים. 2017נת המתייחס לש

  

ע כללים למקרה בו נהג מכונת טאטוא מסיים את תוכנית בוהמלצה : מומלץ לק - 

העבודה שלו לפני סיום העבודה, כיצד עליו לדווח על סיום המטלות, ואיפה עליו 

 לשהות עד סיום יום העבודה. 

  

עבודה מכונת טאטוא עירונית, זה מספר נשרפה תוך כדי  2017ממצא : במהלך שנת  - 

חודשים המחלקה מתנהלת ללא המכונה שנשרפה, לנהג המכונה שנשרפה לא הוגדרו 

 מסודרות עד לקניית המוכנה החדשה. חליפיות משימות 

  הגיעה מכונה חדשה. 2018בתחילת תגובת המבוקר 

הממצא התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את 

  .2017המתייחס לשנת 

  

המלצה : מומלץ לנצל את כישורי נהג מכונת הטאטוא שנשרפה, עד שתגיע מכונה 

חדשה והוא יחזור לביצוע תוכנית העבודה המוגדרת שלו, הנושא יבחן במסגרת מעקב 

  אחר תיקון ליקויים.

  

  : על פי אוגדן העיסוקים של משרד הפניםפועל ניקיון רחובות 

 העיסוקמטרת  . 1

  שמירה על ניקיון הרחובות ברשות המקומית.

 מטלות ותחומי אחריות עיקריים . 2

 טאטוא רחובות הרשות המקומית

 פירוט המטלות העיקריות . 3

מוודא שיבוצו לעבודה עפ"י סידור עבודה שנקבע על ידי ראש צוות פועלי ניקיון   .א

 בתחילת כל שבוע עבודה (ימי עבודה, שעות עבודה ותוואי).
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יע למקום הריכוז בכל תחילת יום עבודה (בשעה היעודה) יחד עם הציוד דואג להג  .ב

נע וכד'). ומטאטא את קטע הרחוב -הנדרש לניקוי רחובות (מטאטא, כף אשפה, פח

 שהוקצב לו בהתאם להנחיות הממונה.

 מרכז את האשפה שנצטברה, ומכניסה לפח  לריכוז אשפה.  .ג

רותו לנקות ולהסיר. זאת לצורך מודיע לממונה על מפגעים תברואתיים שאין באפש  .ד

 המשך טיפול.

 עבודה שוטפת . 4

מבצע כל מטלה המנותבת לו על ידי הממונה הישיר מעבר למטלות השוטפות, בהתאם   .א

לצרכים המשתנים של יחידת התברואה (גריפת גנים ציבוריים, ופארקים וריכוז אשפה 

 ד').שהצטברה, ניקיון בתי שימוש ציבוריים בקטע הרחוב שהוקצב לו וכ

מקפיד להיות צמוד בכל החלטותיו ופעולותיו לחוקים, לצווים ולנהלים, התקפים   .ב

 בשירות הציבורי בכלל, בשלטון המקומי בפרט ובקשות המקומית בפרט שבפרט.

מציע לממונה עליו שינויים ותוספות לשיפור ולייעול שיטות העבודה ודרכי ביצועה,   .ג

 והצעות לשיפור כלים ואמצעים שבשימושו, בכל הנוגע לתחומי אחריותו ופעילותו. 

 משלימים עיסוקים  . 5

  פועל ניקיון אשפה.

 עיסוקים שמומלץ שלא לשלבם ביחד . 6

  נהג מכונית לניקוי רחובות.

 דותדרישות עיסוק מיוח . 7

 נדרש. –עבודה בשעות בלתי שגרתיות   .א

 נדרש במידה מועטה. –שעות נוספות   .ב

 נדרש במידה מועטה. –כוננויות   .ג

  נדרש ביותר. –ובעמידה עבודה בכפיפה   .ד

  

  

לטענת מנהל המחלקה ד הפנים רממצא : בניגוד למוגדר באוגדן תנאי העסקה של מש - 

לא ניתן לקבוע תוכנית עבודה שבועית, מאחר וכמות כח האדם המצומצמת גורמת 

 ופיעה לעבודהבהתאם לכמות העובדים שלא הזאת לשינוי תוכניות ברמה היומית 

 (מחלה, חופשה וכד').

לכל עובד יש תוכנית עבודה מסודרת, כמו כן העובד מבוקר על ידי תגובת המבוקר : 

לגבי מדדי ביצוע . היתר ראש הצוות, מנהל המדור ומנהל המחלקהמספר גורמים ובין 

 .הנושא ייבדק ויתורגם הלכה למעשה יחד עם ראשי הצוותים

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

התוכנית לא מגדירה מדדי יעילות ואיכות העבודה, מכאן הפיקוח ככל שקיים הינו 

  ואין כל מדד להשוואה.ר חחסר, מא
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מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל - 

 . כח האדם הקיים מספיק לביצוע מטלות המחלקההשאר אם 

 

(עיסוק שלא מצדיק  ד הפניםרממצא : בניגוד למוגדר באוגדן תנאי העסקה של מש - 

על , לאור הטענה לחוסר בכח אדם,  בפו שעות עבודה נוספות אלא במידה מועטה)

(חלקם מגיעים בממוצע למספר שעות  העובדים מבצעים שעות נוספות במידה רבה

 . בכל יום)

תוכנית עבודה קיימת אולם בשל אילוצים של חופשות שנתיות או תגובת המבוקר : 

נדרשתי כמו כן . בשל סיבות בלתי צפויות נדרשתי לשעות נוספות תמחלה היעדרויו

ולכן על מנת לתת  14.30לשעות נוספות בשל העובדה שהמדור מסיים את עבודתו בשעה 

להעסיק צוות בשעות נוספות לאחר השעה  ןמענה גם בשעות אחר הצהריים היה ניסיו

לטוב או  ןבכל מקרה השנה חל חיתוך דרסטי בשעות הנוספות והשירות יינת. 14.30

 .למעט חריגים שעות עבודה בלבד 8לרע רק במסגרת 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא,  - 

צריכת שעות נוספות באופן קבוע לאורך זמן מעידה על כשל במערכת, או חוסר בכח 

 אדם לעומת המטלות הנדרשות, או ניהול לא יעיל. 

 

מנת להבין בין  המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על - 

ומבחינת  השאר אם הפתרון של שעות נוספות הוא הנכון ביותר מבחינה כלכלית

 . יעילות

 

ממצא : בפועל למנהל המחלקה / מדור אין כל אפשרות ניטור ובקרה על העובדים  -

, לא קיימת מערכת דיווח ובקרה על התקדמות העובד במשך יום במשך יום העבודה

 העבודה.

לאורך היום כן יש מערכת בקרה וניטור אם על ידי בקרה של ראש  : המבוקרתגובת 

כל . הצוות, מנהל המדור ומנהל המחלקה קיימת בקרה של תושבים ותלונות מוקד

לעגלה או לעובד  ןלא ניתן להצמיד חייש. עובד יודע את מקומו ואת האזור האמון עליו

 לפחות לא לעת עתה.

בוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, לא התייחסות הביקורת לתגובת המ

קיימת מערכת דיווח או בקרה מסודרת, הניטור והבקרה הקיימים לא מתוכננים ולא 

 מובנים באופן המבטיח שליטה מיטבית במקום המצאות העובדים.  

 

מומלץ לקיים מערכת דיווח ובקרה על העובדים, שתספק מידע למנהלים המלצה :  - 

מובנית ומסודרת ובהתאם  בצורהזאת העבודה, ת העובד במשך יום לגבי מקום המצאו

 לתוכנית העבודה.
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ממצא : לא קיים תאום בין מחלקת הגינון ומחלקת ניקיון הרחובות, מכאן בפועל  - 

 חוזר וי, צרכים לעבור ניקעובדי מדור הניקיוןקורה ששטחים שנוקו בבוקר על ידי 

 . ובעקבותיה נשאר לכלוך במקום לאחר עבודת מחלקת הגינון שמבוצעת בהמשך היום

ך כלל גם בהעדר תאום הכוונה לעבודת המקרים הנם ספורדיים, בדר : תגובת המבוקר

המטאטא המכני בלבד מאחר והעובד בשטח מפעיל את שיקול דעתו ומנקה אזורים 

 .אחרים כאשר באותו עת עודים עובדי הגינון

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא, ככל 

 היה בו.  שעובדי הגינון מגיעים למקום לאחר שעובד הניקיון

  

ניקיון המלצה : מומלץ לקיים מערכת עדכון שוטפת בין מחלקת הגינון למחלקת  - 

הרחובות, על מנת למנוע מצב בו צריך לחזור לנקות שטח שנוקה בבוקר לאחר  

 שבהמשך היום בוצעו בו עבודות של מחלקת הגינון. 

  

הביצועים בפועל, ממצא : במחלקת התברואה לא קיים כל תגמול לעובדים לאור  - 

מכאן  בניגוד למערך דיווח ומדדים והתגמול הקיימים במחלקת הגינון העירונית,

 מפסידה העירייה אפשרות להגברת המוטיבציה של העובדים במחלקת הניקיון.

 .הנושא ייבדק ויוקם מערך של בקרה : תגובת המבוקר

  
  
מנגנון מדידה ותגמול כדוגמת המנגנון הקיים במחלקת הגינון,  ץהמלצה : מומלץ לאמ - 

על מנת לשמור על מוטיבציה שלח העובדים ולתגמל אותם בהתאם לאיכות עבודתם 

 בפועל.

  

ממצא : הגדרת נושא הפסקות לאורך יום העבודה לא מתקיימת בפועל, אין איסוף  - 

ף את ההפסקה בסוף להפסקה מרוכזת במקום מוגדר, בעוד מדור ביעור אשפה מעדי

שעות מתחילת יום העבודה), במקרה של  4-5תוכנית העבודה (כאמור בממוצע לאחר 

 מדור ניקיון רחובות אין כל בקרה או שליטה בנושא. 

  

המלצה : מומלץ להגדיר מועדי הפסקה וכללים לגבי מה מותר ומה אסור לעשות בה,  - 

  בהתאם למצב בשטח ולדינים בנושא. 
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 התנהלות בפועל  6.1.4

  

בוצעה השוואת נתונים כספיים בין עיריית ערד לעיריית דימונה  2015בדוח מבקר העירייה לשנת 

(רשות הפועלת בסביבה הדומה לסביבת עיריית ערד) ועיריית מגדל העמק (גודל ודרוג 

רואה עלויות פעילות מחלקת התבשיעור סוציואקונימי זהה לערד). על פי נתוני המאקרו נמצא כי 

יעילות או בזבוז משאבים  ומאוד בין הרשויות שנבחנו, מכאן לא זוה ה, דומלעומת התקציב הכולל 

  יוצאי דופן בפעילות המחלקה בעיריית ערד.

  

  המחלקה הרלוונטיות למטרות הביקורת (יש הכנסות נוספות שאינן בהיקף הביקורת) :הכנסות 

 מכירת פחי אשפה  . 1

ליטר למלאי. ממלאי זה מוכרת  240ת של פחי אשפה בנפח המחלקה רוכשת באופן שוטף כמו

העירייה את הפחים לתושבים הגרים בבתים צמודי קרקע המעוניינים או המחויבים לרוכשם 

(לדוגמא כאשר הפח הקיים נשבר). התשלום כולל אספקת הפח עד הבית ואחריות מוחלטת 

  מעלה. 6.1.2שנים. ראה סעיף  5לתקינות הפח למשך 

 

 ינוי אשפהאגרת פ . 2

הצעת התיקון לחוק העזר העירוני לפינוי אשפה, באה למסד את זכות העירייה לגבות ממפעלי 

תעשייה, רשתות שיווק, בתי מלון ומשאר העסקים או המוסדות עתירי הפסולת ואחרים, 

 6.1.2אגרה עבור איסוף, פינוי וקבורת הפסולת אשר מקורה בפעילות השוטפת.  ראה סעיף 

  מעלה.

  

  

  המחלקה הרלוונטיות למטרות הביקורת (יש הוצאות נוספות שאינן בהיקף הביקורת) : הוצאות

  

  תקציב ההוצאות הכללי במחלקה בשנים האחרונות במיליוני שקלים : 

  

סך תקציב הוצאות בפועל   שנה

  במיליוני שקלים

2013  15,158  

2014  16,018  

2015  15,306  

2016  16,795  

2017  17,447 (*)  

  

  .)כשאר הנתונים בטבלה המבוקר דוח הכספימהלא נתון ((*) נתון מהנהלת החשבונות 
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  להלן סעיפי ביעור האשפה וניקיון הרחובות מתקציב מחלקת התברואה : 

  

שכר ניקיון   שנה

  רחובות

תפעול ניקיון 

  רחובות

שכר ביעור 

  אשפה

תפעול ביאור 

  אשפה

  סה"כ

2013  3,859,080  506,147  2,229,858  7,624,105  14,219,190  

2014  3,982,010  577,107  2,258,357  8,150,474  14,967,948  

2015  4,097,281  585,869  2,360,432  7,213,579  14,257,161  

2016  4,145,408  627,723  2,485,582  8,124,237  15,382,950  

2017  4,430,824  381,330  2,459,507  7,692,584  15,054,245  

  

  

  

  מניתוח כרטיסי הנהלת החשבונות עולות המגמות הבאות : 

עלות השכר גדלה מעבר  2013-2017נשאר ללא שינוי בין השנים כח האדם במדור ניקיון למרות ש

וכן לעומת מדור פינוי אשפה שגדל בשלושה עובדים אך לא באותה עור עליית השכר הריאלי ילש

  :השכרמידה בשיעור עליית 

ניקיון   

  רחובות

  ביעור

  אשפה

  2,459,507  4,430,824  2017עלות שכר בשנת 

  2,229,858  3,859,080  2013עלות שכר בשנת 

  229,649  571,744  שינוי בכסף (גידול)

  10.3%  14.8%  שינוי באחוזים (גידול)

  

חוזה חדש לאספקת  ןהסיבות ה ההערכה היא כיעלויות הדלק לרכבי המדורים פחתו בשיעור חד , 

, ירידת עלות ליטר דלק בין השנים הנבדקות, שינוי בשיטת העבודה והוצאת חלק מהפעילות דלק

  .לקבלן חיצוני (אזור תעשייה)

ניקיון   

  רחובות

  ביעור

  אשפה

  312,644  108,194  2017עלות דלק בשנת 

  483,639  177,741  2013עלות דלק בשנת 

  170,995  69,547  שינוי בכסף (קיטון)

  35.4%  39.1%  שינוי באחוזים (קיטון)
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  מדור ביעור אשפה

  

, ופחים כתומים לאתר ההטמנה (ללא פסולת בניין הלהלן כמות הפסולת העירונית שהועבר

  ) :2016-2017שהוצבו במהלך השנים 

  

  משקל בטונות  שנה

2015  11,075  

2016  11,713  

2017  11,770  

  

  

  :וימים בשבועמסודרת לפי צוותים שבועית קיימת תוכנית עבודה 

 ד'   -ו ימים א' לתוכנית   .א

פחים טמונים בן יאיר , אזור תעשייה , פחים בבתים צמודי קרקע שכונות גבים , רננים , 

  נעורים. פינוי גזם משכונות שונות.

 ה' -ו ימים ב' לתוכנית   .ב

פחים טמונים קנאים וחלמיש , אזור תעשייה , פחים בבתים פרטיים שכונות מעוף , רותם 

 וחצבים, פינוי גזם משכונות שונות. 

 יום שלישי   .ג

פחים טמונים רחובות יהודה, נעורים, אזור תעשייה, פחים בבתים צמודי קרקע שכונות שקד 

 י גזם משכונות שונות.והרדוף, פינוי שוק עירוני, פינו

 יום שישי   .ד

מת לטמונים ברחובות יהודה ונעורים, פחים בבתים צמודי קרקע שכונות שקד והרדוף, הש

 פיגורים מתחילת השבוע ונראות כללית לקראת השבת.

כמו כן בפועל ניתן מענה לפניות תושבים המדווחים על מקרים חריגים  כגון חפצים שאינם   .ה

ם נקודתיים (בכל בוקר מנהל המדור מצבע סריקה ברחבי העיר ומקרינכנסים לפח האשפה 

 וכד'.לזיהוי מקומות בעייתיים) 

 

  לוחות הזמנים היומיים על פי התכנון :

 בבוקר. 6:30שעת תחילת יום העבודה ברגיל בשעה   .א

 במחסנים. 10:00שעת הפסקה   .ב

 .14:30שעת סיום תוכנית העבודה וסיום יום העבודה   .ג
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  לוחות הזמנים בפועל לפי הערכת מנהל המדור : 

 ). 5:30(בקיץ  6:30שעת החתמת שעון   .א

 כחצי שעה התארגנות עד יציאה למסלול על פי התוכנית.  .ב

-11:30בימים ב,ד עד  12:30-13:00עבודה רצופה עד סיום תוכנית העבודה (בימים א,ג עד   .ג

12:30.( 

 יציאה להפסקה.  .ד

 חזרה למחסנים עד סיום יום העבודה והחתמת כרטיס יציאה.   .ה

  

  שעות.  8-8.5שעות, ליום עבודה בן  4.5-6המשמעות שבפועל העבודה מסתיימת לאחר 

  

ובדקה רישומי דיסקות הטכוגרף של המשאיות  2017הביקורת ביצעה מדגם על חודש דצמבר 

  יעות לפי ק"מ).(תיעוד מכני של זמני הפעלת המשאית לאורך היום , והנס

  

הוצא על ידי קצין הבטיחות בתעבורה (–נוהל שימוש בעבודה עם דיסקת טכוגרף מגדיר בין השאר 

  ):2017של העירייה באוקטובר 

חובת הנהג לוודא לפני תחילת העבודה כי מכשיר הטכוגרף הינו במצב תקין והדיסקה  . 1

 שבידו מתאימה לסוג המכשיר המותקן ברכב.

שיים, מספר רישוי הרכב, תאריך מלא, ומד אוץ בתחילת וסיום למלא את פרטיו האי . 2

 העבודה.

 להתקין את דסקת הטכוגרף לפני תחילת העבודה ולהוציאו בסיום הנסיעה. . 3

להגיש את דסקיות הטכוגרף בסוף כל חודש בתוך מעטפה אישית שנמסרה לשמירת  . 4

 דסקיות טכוגרף בהתאם לחוק.

 חובה להכניס כל יום דיסקה החדשה. . 5

  

 3מבדיקת כל המשאיות בשימוש המחלקה נמצא כי ממוצע שעות העבודה היומיות למשאית נע בין 

  . 5.5 -שעות ל

שעות, בפועל על פי הממוצע  6דקות ליום עבודה מעל  45על פי דין, עובד כפיים זכאי להפסקה של 

לות בממוצע שנבדק, לאף אחד מהנהגים או צוותי מדור אשפה זכאות למנוחה (מאחר ומסיימים פעי

  חשב עובד כפיים).נשעות ובהנחה שנהג  6-בפחות מ

בבוקר  10תחילת נסיעת המשאית ברוב הימים בין השעה שש לשבע בבוקר סיום ברוב הימים בין  

  לשתיים בצהריים.

בפועל, עם סיום התוכנית היומית חוזרים למחסני התברואה (שם חונות המשאיות), בסוף יום 

  להחתים כרטיס.העבודה הרשמי מגיעים 
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שעות ביום,  4-5ועלות פנמצא כי בממוצע משאיות פינוי האשפה כאמור, ממצא :  - 

מכאן לכאורה תוכנית העבודה של המדור חסרה, ולא מנצלת את מלא המשאבים 

 עובדי מדור ביעור האשפה (נהגים וצוותי המשאיות).והיכולות של 

ות הפחים שיש לרוקן ולזמן תגובת המבוקר : על פי התחשיבים שנערכו בהתאם לכמ

הממוצע לריקון הפח המסקנה היא שרק חריצות העובדים למרות גילם והרצון להימנע 

ממזג אויר קיצון חום הקיץ, רוחות וסופות החורף מוביל אותם לרוץ פשוטו כמשמעו 

  לסיים כמה שיותר מוקדם את המטלות היומיות. 

חישוב תיאורטי של זמנים אינו תחליף התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

לתוכנית עבודה כולל מדדי איכות ויעילות, בתצפית הביקורת בפינוי אשפה של חלק 

מרחוב נראה כי הזמנים שהוגדרו בתחשיב גבוהים בהרבה מהנדרש גם אם העובדים 

לא רצים במהלך הפינוי. גם בהתייחסות המבוקר צוין כי לעובדי הצוות זמן הפסקה 

מוגדר בחוק, לפי התחשיב התיאורטי. לעניין עבודה בריצה של עובדים מעבר ל

  מבוגרים, מומלץ לבחון האם הדבר מתאים לכללי הבטיחות ולבריאות העובדים.

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

  השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם.

 

  

-להלן (מבדיקת דסקיות הטכוגרף לעומת המוגדר בנוהל העבודה של קצין הבטיחות בתעבורה 

   "הנוהל") עלו הממצאים הבאים :

  

הטכוגרפים מועברים לקצין הבטיחות דסקיות ממצא : לא קיימת כל בקרה כי כל  - 

בתעבורה, מכאן יתכנו מקרים בהם לא יזהה שימוש לא תקין במשאית (שעות נהיגה 

 ופות או מהירות).רצ

 

הטכוגרפים הועברו דסקיות המלצה : מומלץ לקיים מנגנון בקרה המוודא כי כל  - 

 לבחינת קצין הבטיחות בתעבורה לשם ניטור מסודר.

 

ממצא : בניגוד לנוהל נמצאו מספר טעויות רישום של הנהגים, גם בתאריכים וגם  - 

 במספרי הרכב, קשה לדעת מה הרישום הנכון ומה הטעות. 

 

הטכוגרפים מולאו דסקיות המלצה : מומלץ לקיים מנגנון בקרה המוודא כי כל  - 

 בנתונים מדויקים (במיוחד תאריכים ומספרי הרכב), לשם ניטור מסודר.

  

 -(להלן  2016חינת יישום כללי התנהגות ובטיחות לעובדי מדור ביעור אשפה מנובמבר בב

  "הנחיות מנהל המדור") עלו הממצאים הבאים : 
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ממצא : בניגוד להנחיות מנהל המדור, לא מקיימים הפסקת אוכל במהלך יום  - 

 העבודה, הפסקה שהוגדרה הפסקת חובה שלא ניתן לדלג עליה.

 

וף או לשנות את הנחיות מנהל המדור, אין לאפשר מצב בו המלצה : מומלץ לאכ - 

 .מתנהלים בפעול לא בהתאם להנחיות קיימות

  

איסוף בקבוקים במהלך פינוי  על ממצא : בניגוד להנחיה ברורה לעובדים לגבי איסור - 

אירעה תאונה במשאית עקב שקיות שהשאיר על ידיות  2017אשפה, נמצא כי בשנת 

 וף בקבוקי שתיה במהלך העבודה של פינוי האשפה.ההפעלה עובד שעסק באיס

  

המלצה : מומלץ לקיים ניטור ואכיפה בנושא אי מילוי אחר הוראות מנהל המחלקה  - 

 ט. רבכלל, ובנושא איסור איסוף בקבוקים בפ

  

 

  
  

  

   

  מדור ניקיון

  משימות המדור : 

 נהגים). 3-מכונות ו 3( ק"מ כבישים 80-כניקיון  על ידי מכונות טיאוט של   .א

 . עובדים) 27(ק"מ מדרכות  12-ניקיון ידני של כ  .ב

של הסעיף הקודם   27-מתוך ה 17בתים משותפים בהסדר גינון ( 140 -ניקוי חצרות בכ  .ג

 עובדים, אלה האחראים על השכונות בבנייה רוויה).

  

  על המשימות מפקחים מנהל המדור ושני מנהלי צוותים.

  

  

  מכונות טיאוט 

  מכונות טיאוט ושלושה נהגים, כל אחד למכונה.  3ירייה לע

) 2018(פברואר  נשרפה מכונת טיאוט אחת במהלך העבודה, נכון לתאריך סיום הביקורת 2017בשנת 

  גדול יותר על המכונות הקיימות. ובלאי המשמעות היא עומס  עדיין אין בעירייה מכונה חליפית,

, מכאן לא ניתן לדעת כמה זמן פעילות בכל נדרש בחוק) (לאאין מכשיר טכוגרף במכונות טיאוט 

  שעות בלבד.  3-4מסיים עבודה לאחר טען בראיון כי יום. לפחות נהג אחד 
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ממצא : העירייה לא השכילה לנצל את יכולותיו של מכונת הטיאוט שנשרפה, ובמשך  - 

 בכלל.חודשים רבים (כשנה), שיבצה את הנהג למשימות עבודה בודדות אם 

   הגיעה מכונה חדשה וצוות נהג חדש. 2018בשנת תגובת המבוקר : 

  

המלצה : מומלץ למצוא את הדרך לשיבוץ נהגים תוך שינוי תכוניות העבודה באופן  - 

שוטף, זאת על מנת למנוע מצב בו נהג רגיל לעבודה במסלול קבוע לאורך שנים וכאשר 

 נדרש שינוי הדבר יוצר התנגדויות. 

  

  

  ניקיון ידני של הרחובות והשטחים הציבוריים

  

העובדים ובהתאם למשימות ולכוח האדם הזמין, קובעים בכל בוקר מקבלים ראשי הצוותים את 

  את תוכנית העבודה לכל עובד ניקיון. 

  

כאמור, ניסיון להגדיר תוכניות קבועות מראש לא צלח, לטענת מנהל המחלקה עקב כמות כח 

עובדים חסרים מסיבות שונות (חופשה, מחלה), כמו כן קיימים  5-6האדם, בפועל בכל יום נתון 

  רויקטים מיוחדים הדורשים תשומות כח אדם. אירועים/פ

  

מכאן בכל בוקר המנהלים קובעים תכונית עבודה בהתאם לנוכחות בפועל. העובדים עוסקים גם 

 10עובדי הניקיון  27מתוך  בפינוי פגרים, הדברות, הובלות לצרכי העירייה, הדבקת מודעות וכד'.

   רוויה. בשכונות בבנייה 17-ועובדים בשכונות צמודי הקרקע 

  

שעות שעה וחצי אינן מוקדשות לעבודה  8-8.5על פי הערכת מנהל המחלקה מתוך יום עבודה של 

  כלל, לפי הפרוט הבא :

 כחצי שעה  מוקדשת להגעה למקום העבודה ובהתאם להגדרת המשימות היומיות.  . 1

 כחצי שעה איסוף חזרה למחסן.  . 2

 חצי שעה מוקדשת להפסקה.  . 3

  

הפסקות כולל הפסקת אוכל מתקיימות בשטח ללא כל ניטור ובקרה של המנהלים. מכאן גם ככל 

בדבר, בניגוד למנהל תקין יכולים העובדים לשהות בבית במהלך ההפסקה ללא שקיימות הוראות 

   ידיעת המנהלים.

  

בכלל ובזמן בקרה של המנהלים על העובדים בשטח נמצא כי לא מתקיימת ממצא :  - 

 ההפסקות בפרט, דבר העלול להביא לאי יעילות בעבודה.  

 

לבחון דרכים וטכנולוגיות שיאפשרו למנהלים לדעת היכן נמצאים המלצה : מומלץ  - 

מומלץ לבנות העובדים בפועל בזמן העבודה (לדוגמא כגון איתוראן ברכבים), לחלופין 
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ולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין השאר אם תוכנית העבודה תוכנית עבודה כ

 מספקת משימות ליום עבודה שלם.

  
  

חלק ממשימות העובדים בשכונות בבנייה רוויה הוא ניקיון חצרות הבניינים הנמצאים בהסדר גינון 

  בנושא מחלקת הגינון). 2014של העירייה (ראה הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת 

הגינון הינו הסכם ייחודי לעיריית ערד, בו העירייה מספקת שירותי גינון וניקיון חצרות בתים הסדר 

  תמורת תשלום חודשי של דיירי הבניינים.

  

העובדים בשכונות בבנייה רוויה  17משעות העבודה של  40% –להערכת מנהל המחלקה כ  . 1

 מוקדשות לטיפול בחצרות בהסדר גינון.

 שעות ביום בלבד. 3הרחובות בפועל עומד על  מכאן הזמן שנשאר לניקוי . 2

 

  הצגה בטבלה , חלוקת זמנים ביום עבודה סטנדרטי  :

  

  זמן מוערך  פעילות

  שעה 1/2  פיזור למקום העבודה לאחר שיבוץ לתוכנית עבודה ממחסני המחלקה

  שעה 1/2  הפסקה 

  שעה 1/2  המחלקה)איסוף והגעה למתחמי החתמת שעון הנוכחות (בעירייה או במחסני 

  שעות 3.5  ניקוי חצרות בתים בהסדר גינון

  שעות  3  ניקוי רחובות שכונות בבנייה רוויה

  

משעות העבודה במהלך יום עבודה  40% -ממצא : לפי הערכת מנהל המחלקה רק כ - 

 הפסקה והעברות).  20%נוספים בהסדר גינון ,  40%רגיל מוקדשות לניקוי רחובות ( 

   .נבדקת האפשרות לבניית תוכנית מדדי יעילותתגובת המבוקר : 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

 השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

  

 ממצא : העירייה לא מספקת לעובדים בגדים מתאימים לעבודה בשמש. - 

  

המלצה : מומלץ כחלק מהדאגה לרווחת העובדים לספק בגדים המגנים עליהם  - 

 ות אור השמש (קרם הגנה העירייה כן מספקת).מסכנ

  

ממצא : בפועל כל עובד מבצע את  העבודה בבגדים שונים, אין הגדרות לאחידות ואין  - 

 כל דרישות מינימום  לייצוגיות, דבר הפוגע בתדמית המדור והעירייה.  
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עלי גוון אחיד ולוגו בחולצות לכל עובד  4הרשות מספקת סט של תגובת המבוקר : 

  ירייה ואם אין הוא לובש את החולצות עליו ללבוש אפוד זוהר.הע

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

, נצפו מקרים כי בצוות משאית של פינוי אשפה לכל עובד אפוד זוהר בצבע שונה אותו

 וגע בייצוגיות.מעל חולצות שונות ובצבעים שונים, כאמור אין אחידות והדבר פ

  

המלצה : מומלץ כחלק מנראות ותדמית העירייה לספק לעובדים ביגוד אחיד וייצוגי,  - 

 או לכל הפחות לדרוש שיגיעו עם בגדים בקוד מסוים. 

  

על מפגעים  106ממצא : העירייה לא מספקת לעובדים אמצעי תקשורת לדיווח למוקד  - 

 שונים. 

  

עי תקשורת למוקד העירוני ובכך המלצה : מומלץ לשקול לספק לעובדים אמצ - 

להשתמש בעובדים הנמצאים בשטח ומכירים את השטח, לדיווחים על מפגעים 

שונים ומצד שני לאפשר תקשורת מול העובד כאשר מתקבלת תלונה על מפגע/לכלוך 

 באזור העבודה שלו.

  
  

  

  

  

  

  

  

 הרכב כח אדם ושעות נוספות 6.1.5

  

 

  מדור ביעור אשפה

  

שעות  9,574במדור עמדה על  2017השנתי הערכת סך שעות העבודה לשנת בתכנון העבודה 

) , בפועל דווחו ושולמו במערכת הנוכחות העירונית שעות נוספות בסך של 10,300 2008(בשנת 

  ₪. 350,000 -שעות בעלות של כ 7,390

  

משאיות נמצא כי על פי רישומי הטכוגרף (מערכת המעידה על שעות פעילות  6.1.4כאמור בסעיף 

  שעות ביום.  3-5.5שנדגם על ידי הביקורת עבדו המשאיות בממוצע  12/2017האשפה), בחודש 

  

בחודש נהגי המדור בלבד להלן השוואת השעות שנרשמו בטכוגרף לעומת שעות הנוכחות של 

  : (רק בימים בהם יש רישום טכוגרף) 2017דצמבר 
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שיעור מכלל   סך השעות  מקור נתוני השעות

  הנוכחותשעות 

  45%  544.25  פעילות המשאית –מערכת טכוגרף 

  100%  544.25  סה"כ שעות לפי מערכת טכוגרף

  81%  980.34  מערכת נוכחות שעות עבודה רגילות

  9%  102.56  125%מערכת נוכחות שעות נוספות 

  10%  124.39  150%מערכת נוכחות שעות נוספות 

  100%  1,207.29  סה"כ שעות לפי מערכת נוכחות

  

  

ממצא : מהשוואת שעות רישום פעילות המשאיות לעומת שעות נוכחות במערכת  - 

שעות  544מכלל שעות הנוכחות ( 45% –הנוכחות, עולה כי המשאיות פעלו רק ב 

), דבר המעיד על חוסר ושולמו לנהגים שעות נוכחות שדווחו 1,207פעילות לעומת 

 יעילות משאב הנהגים בעירייה.

קיימת תוכנית עבודה ותחשיב שעות, הנושא ייבדק יחד עם מנהל  :תגובת המבוקר -

  .המדור וקצין הבטיחות בתעבורה

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

 השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

 

משעות העבודה במערכת הנוכחות נוצלו בפועל בנהיגה על   45%ממצא : למרות שרק  - 

מכלל שעות  19%שעות נוספות לנהגים, המהוות  227המשאיות, דווחו ושולמו 

 הנוכחות, עוד נתון המעיד לכאורה על חוסר יעילות בניצול משאבי הנהגים.

ישנן מטלות המבוצעות בשעות נוספות ובין היתר פינוי כפר הנוקדים,  :תגובת המבוקר

פינוי כתומים, שהות עם המשאית במוסך וכדומה, גם אם הנהג סיים את עבודתו שעה 

כגון ריקון ושטיפת הרכב, הפסקה ורק לאחר סיום מוקדם הרי שיש לו מטלות נוספות 

  יום העבודה מבוצעות שאר המשימות.  יחד עם האמור הנושא ייבדק פעם נוספת.

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין  - 

השאר אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם, ולבחון את נחיצות 

 בשעות עבודה נוספות. 
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  מדור ניקיון רחובות

  

  : במדורעובדים בתפקידים הבאים כמות ה

 מנהל מדור . 1

 נהגי מטאטא מכני 3 . 2

 שני מנהלי צוותים . 3

 עובדים בשכונות צמודי קרקע. 10 . 4

 עובדים בשכונות בבניה רוויה.  17 . 5

  

שעות (בשנת  8,400על במדור עמדה  2017בתכנון העבודה השנתי הערכת סך שעות העבודה לשנת 

 10,881 ) , בפועל דווחו ושולמו במערכת הנוכחות העירונית שעות נוספות בסך של16,000 2008

  ₪. 530,000 -שעות בעלות של כ

  

  נכתב בין השאר :  2018במכתב ממנהל מחלקת התברואה למנהל מדור ביעור אשפה מינואר 

עדרויות של עובדים, על פי הנחיותיי בוצעו בשנים קודמות בשל אילוצי שטח מחד גיסא ומאידך הי

  שעות נוספות אשר למרבה הצער חרגו מאלו המאושרות.

  מאלה המאושרות.  80%באופן כללי החריגות היו סביב 

  התקבלו שתי החלטות : 2018בשנת 

 לתגבר את המדור בעובד אחד. . 1

  שעות בשנה. 4,200להתכנס למסגרת שעות נוספות מאושרת של  . 2

  

  שוט הפתרון אינו מעשי : לפי חישוב פ

  

  10,881     2017שעות בוצעו בפועל בשנת 

  4,200    2018שעות שהוגדרו לשנת 

    6,681          ההפרש

  

שעות.  5,000 -שעות בלבד. מכאן ההפרש עדיין עומד על כ 1,700 –הוספת משרה שוות ערך לכ 

    

  

ממצא : מחלקת מדור ניקוי רחובות ביצעה בשנים האחרונות שעות נוספות בחריגה  - 

מהשעות שאושרו על ידי מנכ"ל העירייה, דבר המעיד או על הגדרת כמות  80%-של כ

ניהול על או  ,כמות כח אדם לא מספיקהמציאותית לצרכים, או על שעות נוספות לא 

והתכנסות למספר  וספת עובד למחלקהעל ידי ה 2018משאבים לא יעיל. פתרון לשנת 
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, אינו מהווה פתרון מעשי לפי חישוב השעות בפועל שמוסיף שעות נוספות  שהוגדר

 . בשנה הקודמת עובד למול השעות בוצעו בפועל

בכל מקרה שעות הנוספות  2018נוכל לבחון את הנושא בסוף שנת תגובת המבוקר : 

  טלות המתווספות .באות לתת מענה להעדר כח אדם מספיק מול המ

  

המלצה : מומלץ לבחון באמצעות אנשי מקצוע את הסיבות לחריגה בשעות הנוספות  - 

אינו מעשי לכל הפחות לפי  2018ולהתאים את הפתרון לסיבה.  הפתרון שנקבע לשנת 

  ניסיון העבר. 

  

ה שנים, על פי המוסד לבטיחות וגהות הזדקנות כח עבוד 56ממוצע גיל כלל עובדי המדור הוא 

  מהווה אתגר לעוסקים בתחום הבטיחות והגהות התעסוקתית במובנים הבאים : 

 שנות עבודה רבות ארוכות יותר גורמות לשנות חשיפה גדולות יותר. . 1

 עובדים מבוגרים הם לעיתים בעלי רגישות גבוהה יותר לסיכונים תעסוקתיים מסוימים. . 2

ים עומס פיזי/מנטלי או יש לתת תשומת לב מרבית לאותם מקצועות/סקטורים שבהם קי . 3

שעות עבודה לא רגילות. השחיקה והפגיעה הבריאותית במקצועות אלה גבוהה ועלולה להיות 

 משמעותית באוכלוסייה מבוגרת.

  

  התאמת מקום העבודה לעובד המבוגר

  יש לקיים הערכת סיכונים במקום העבודה ולהתאימה לעובד המבוגר :

בסיס אישי ולא על פי גיל (לא נכון להניח שגיל העובד יש לבצע התאמות במקום העבודה על  . 1

 קשור ישירות ליכולתו של העובד לבצע את תפקידו).

יש להתאים את המטלות לעובדים, כדי לאפשר להם שנים ארוכות יותר במקום העבודה  . 2

 ולוודא הכשרתם לתפקידים החדשים.

 קית.חשוב לאפשר לעובדים מבוגרים שעות עבודה גמישות או עבודה חל . 3

  

  

, למרות גידול במשימות של המחלקה לאורך כל 2008כאמור, כמות עובדי המדור לא גדלה משנת 

פיתוח פארק יהושפט, מתוכנן פארקים של כלבים, בשנים הבאות  4השנים (בשנה האחרונה הוספת 

מצד שני כמות שעות העבודה הנוספות שנדרשו על  .)טיילת מואב, מתקן משחקים בצים סנטר וכו'

  ).2017שעות בשנת  8,400לעומת  2008שעות בשנת  16,000( 50%-ידי המחלקה קטנה בכ 

  

לאור הגידול במשימות והתבגרות כח האדם, יש למצוא פתרונות לעתיד הקרוב על מנת להבטיח 

לות העבודה. פתרון של שעות נוספות אינו עולה בקנה יהן את בריאות העובדים והן את יעילות ומוע

צות המוסד לבטיחות וגהות לאפשר לעובדים מבוגרים שעות עבודה גמישות או עבודה אחד עם המל

  חלקית. 
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בעיריית נצרת עילית בחרו להפסיק התקשרות עם קבלן חיצוני לניקיון רחובות, ואפשרו 

לפנסיונרים תושבי העיר לעבוד בניקוי רחובות בחלקיות משרה. הפרויקט נתן פתרון איכותי 

  מבחינת העירייה, ואפשר הכנסה נוספת מבורכת לפנסיונרים.לניקיון הרחובות 

  

ועד שנת  2008ממצא : בניגוד להיגיון למרות שכמות עובדי המחלקה לא עלתה משנת  - 

, ולמרות גידול המשימות המחלקה עקב הגידול באוכלוסייה ובמתקנים בעיר, 2017

שעות  16,000-בקשה ל 2008(בשנת  50% –דרישת המדור לשעות נוספות ירדה בכ 

ככל שרוב עבודת המדור היא שעות בלבד).  8,400דרישה של  2017בעוד שבשנת 

הדבר מעיד או על אי יעילות גבוהה בעבודת המדור בשנת בתחום ניקיון הרחובות 

 , או על הורדת הסטנדרטים של הניקיון ברחבי העיר. 2008

 8כולות במהלך הנמכת הסטנדרטים והתאמת הניקיון בהתאם לי : תגובת המבוקר

 .שעות עבודה בלבד

 

המלצה : לאור חוסר ההיגיון כאשר מחד אין גידול בכח אדם אך יש גידול במשימות  - 

א את ההסבר הנכון ומאידך פחות דרישה לשעות נוספות, מומלץ למצולאורך השנים, 

לתופעה האם המקור הוא התנהלות לא יעילה בשנים הקודמות, או הנמכת 

הסטנדרטים לניקיון העיר בשנים האחרונות. ומכאן לגזור תוכנית עבודה לשנים 

 הבאות. 

  

שנים, על  56על  2017עומד בסוף מדור ניקיון רחובות ממצא : ממוצע הגיל של עובדי  - 

יש לנהל את הסיכון של במקום העבודה ולהתאימה לעובד  פי המוסד לבטיחות וגהות

, כמו כן מומלץ לאפשר גמישות לחלקיות משרה וגמישות (באופן פרטני) המבוגר

 לא קיים בעירייה ניהול סיכונים כאמור. בפועל בשעות העבודה, 

לא ישים, המטלות הנן אותן מטלות ולא ניתן לצמצמם ולהתאימן  : תגובת המבוקר

  יל העובד.בהתאם לג

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

והמטלות קשיחות לטענת המבוקר , יש לבחון ביתר שאת מי מהעובדים יכול לבצע 

 אותן ככל שהוא מתבגר, לעירייה אחריות גם לעובדים ולא רק לביצוע מטלות.

  

סיכון במקום העבודה לעובד המבוגר במדור הניקיון, על ההמלצה : מומלץ לנהל את  - 

מנת להתחשב במגבלות העובדים ככל שקיימות, ובהתאם לכך למצוא פתרונות לעתיד 

לדוגמא פרויקט של שיבטיחו את בריאות העובדים מחד ואת ניקיון העיר מאידך. 

  נצרת עילית.פנסיונרים כמנקי רחובות במשרה חלקית בעיירת 
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 כלי הרכב בשימוש המחלקה 6.1.6

  

  מדור ביעור אשפה

  

  במדור ביעור אשפה משמשים כלי הרכב הבאים : 

בת אחת ו 8שתיים בנות  ,בשכונות צמודות קרקע בעיקר לפינוידחס (היפוך לשלוש משאיות  . 1

 .)שנים 6

 ).שנים 7 משאית עם מנוף לפינוי גזם (בת . 2

 כשנתיים)בת משאית מנוף טמונים ( . 3

 ).שנים 10לפינוי דחסנים (בת  ROLL ON OFFמשאית  . 4

 ).שנים 13סיטרואן ברלינגו (בת  . 5

 .  שנים) 5סקודה אוקטביה (בת  . 6

  

נמצא כי המשאיות עובדות בממוצע בין שלוש לחמש וחצי  12/2017כאמור מעלה במדגם חודש   .א

יעיל ומועיל יותר בתכנון שעות ביום עבודה. מכאן סביר כי ניתן לנצל את המשאיות באופן 

 עבודה שונה.

הוחלט לפנות למשרד להגנת הסביבה בבקשה לנצל תקציב קיים לרכישת  2017בסוף שנת   .ב

 12/2017לפחות לפי מדגם הביקורת בחודש  באופן מיידי.משאית טמונים נוספת לעירייה, 

בהם הופעלה משאיות לפינוי הטמונים בעירייה עבדו בממוצע כחמש וחצי שעות ורבע בימים 

פחים טמונים בשני סבבים בשבוע (וזאת בחודש בו התקיימה שביתה  100-המשאית לפינוי כ 

ימים, מכאן סביר שבחודש בו עובדים את מלא הימים הממוצע אף נמוך  3של העובדים למשך 

 יותר). 

 פחים טמונים במהלך השנה, בחישוב גס 30-קיימת תוכנית ותקציב להוספת כ 2018בשנת   .ג

ה ורבע עבודה בממוצע ליום עבודה, דבר שאפשרי לקיים עם מצבת המשאיות פת של שעתוס

 המשמשות את העירייה היום.

טענה נוספת שעלתה היא כי תנאי אקלים קשים מפחיתים משמעותית את הספקי העובדים,   .ד

מכאן במקום פתרון של משאית נוספת ניתן לשקול הפעלת המשאיות הקיימות גם בשעות 

 בבד עם אילוץ אתר האשפה העירוני לפעול בשעות הערב להטמנת הזבל.הערב, בד 

הועלתה הצעה לרכוש משאית משולבת לפינוי טמוני קרקע ומכולות במהלך הדיונים בנושא   .ה

 בדחס, אך הוחלט לרכוש משאית לפינוי טמוני קרקע בלבד.

 

ממצא : העירייה פנתה למשרד להגנת הסביבה בבקשה לרכישת משאית לפינוי  - 

כאשר שתי המשאיות הפועלות ₪, כמילון עלות של חים טמונים באופן מיידי בפ

הצפי להצבת פחים טמונים ( בעירייה פועלות בממוצע כחמש ורבע שעות ביום בלבד
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מגדיל בממוצע את שעות הפעילות בשעה וחצי נוספות ביום), מכאן שלכאורה נוספים 

וניתן לבצע את העבודה  רכישת המשאית הנוספת אינה מחויבת המציאות, מאחר

 . במצבת המשאיות הקיימת

טמונים לא ניתן יהיה  33נחיצות המשאית הנה חובה, עם התווספות  : תגובת המבוקר

לתת מענה הולם. על פי תחשיב לפי הערכת זמן פינוי פח טמון, יש הגיון בריא ונכון 

 ברכישת המשאית.

מבלי להיכנס לתקפות החישוב של המבוקר התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

(תחשיב הביקורת הוא על פי מדידת זמני העבודה בפועל ולא תחשיב תאורטי), 

הקביעה כי הדרך היחידה לביצוע המטלות היא ברכישת משאית אולי נכונה כאשר 

היא לבחון דרכי פעולה לא משנים את אופן העבודה שהיה נהוג עד היום, ההמלצה 

אחרות (לדוגמא שתי משמרות למשאית וכד'), אין כל היגיון כלכלי בהפעלת משאית 

  שעות ביום בלבד, ולאחר רכישת משאית נוספת סביר שאף פחות מכך.  5

 

המלצה : מומלץ לבחון נחיצות משאית פינוי אשפה נוספת לטמונים ולבדוק  - 

בה על ידי שינוי תוכנית העבודה של אפשרויות לפינוי הפחים המתוכננים להצ

  המשאיות הקיימות. 

 

לפינוי דחסנים פורסמה למכירה , הועבר לאחריות קבלן חיצוני  ROLL ON OFFמשאית   .ו

 .בלבד) באזור התעשייה נשארפינוי המכולות בשיטה זו ( 2017במהלך 

  

ממצא : העירייה העבירה את פינוי הדחסנים באזור התעשייה לקבל חיצוני,  - 

, ROLL ON OFF) (תכוונת למכור את המשאית היחידה עם טכניקת פינוי זו ומ

 בכך מבטלת העירייה אפשרות עתידית לפינוי בשיטה זו. 

 

המלצה : מומלץ לתכנן תוכניות חלופיות לפינוי הדחסנים באזור התעשייה ככל  - 

  שבעתיד לא יימצא קבלן חיצוני לביצוע העבודה במחיר סביר. 

  

  בשנים האחרונות:  מדור ביעור אשפה עלויות תיקון רכבי

  

שיעור גידול   עלות  שנה

  משנה קודמת

2013  226,298  ----  

2014  284,400  26%  

2015  314,744  11%  

2016  349,977  11%  

2017  459,396  26%  
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באופן מתמיד לאורך  ותממצא : עלויות תיקוני הרכבים במדור פינוי אשפה גדל - 

השנים הנבדקות. בניגוד למנהל תקין, נמצא כי נושא תיקוני הרכבים אינו עובר הליך 

 רכש/מכרז, אלא מטופל על ידי מספר מוסכים קבועים. 

לעבוד עם מוסכם שונים למעט  תמתוך ניסיון הרשות אינה מעוניינ : תגובת המבוקר

ם אך בפועל קיימת הצדקה בשל מוסכי היבואן אולי מחיר שעה גבוה יותר אול

 מומחיותם.

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

 מחזקת אותו. ככל שאין אישור לפטור ממכרז/הצעת מחיר אסור לפעול באופן זה. 

 

א את הדרך בשיתוף עם הממונה על הבטיחות בתעבורה החדש, והמלצה : מומלץ למצ - 

רכש/מכרז גם בנושא תיקוני הרכב, כפי שנעשה ברוב המוחלט של  לבצע הליך

 אינו כולל תיקוני רכב). (רכש) רכישות העירייה (נושאי הפטורים מהליך זה

  
  

  

 

  
  מדור ניקיון רחובות

  

  במדור ניקיון רחובות משמשים הרכבים הבאים : 

  

 , שש ושנתיים).2017נשרפה במאי  –שלוש מכונת טיאוט קטנות גונטנסון  (בנות עשר  . 1

 ).15מכונת טיאוט גדולה שמידט (בת  . 2

 )12טנדר איסוזו (בן  . 3

  

מכונת  הפעילה) העירייה טרם 2018ממצא : נכון לסיום תאריך הביקורת (פברואר  - 

 ).2017(מאי  חודשים 10טיאוט חליפית למכונת הטיאוט שנשרפה והושבתה לפני 

 .2018הופעלה מכונת טיאוט חדשה בשנת  תגובת המבוקר -

 

המלצה : מומלץ לבחון דרכים להשלמת ציוד מכני חיוני בזמן התראה קצר, גם אם  - 

  כפתרון זמני, יש מחיר להעמסת עבודה על פחות כלים (בלאי מואץ). 
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  בשנים האחרונות:  מדור ניקיון רחובות עלויות תיקון רכבי

  

  

שיעור גידול   עלות  שנה

(קיטון) משנה 

  קודמת

2013  226,594  ----  

2014  319,134  41%  

2015  351,556  10%  

2016  384,193  9%  

2017  143,927  )63%(  

  

  

  

  נושאים  משותפים לשני המדורים מבחינת רכבי עבודה

  

 חנייה  . 1

  רכבי המחלקה חונים ברחבה בסמוך למחסני המחלקה. 

כנס אליה בכל שעות היממה, מצד שני אין כל ירחבת החניה אינה סגורה וניתן בקלות לה

  אמצעי הגנה/שמירה כגון מצלמות אבטחה, או שומר לילה.

למתחם וגניבות מהמשאיות , בין אם גניבות סולר  הפריצמקרים של בפועל, לאורך השנים היו 

אף פרקו מנגנון של מנוף  2017איות), ובשנת שמאות ליטרים הנמצאים במכלי הדלק של המ(

ר המצב במהלך שנת ומשאית (נזק בעשות אלפי שקלים). למרות שנבדקו אופציות שונות לשיפ

והועבר טופס בקשת תמיכה למשרד הפנים לשיפוץ מחסני המחלקה והגדר ההיקפית , 2017

בשטח כל דבר, כך שהמשאיות עדיין חשופות לגניבה (דלק, מערכים לא בוצע , 2017עוד ביולי 

   .)שונים וכד'

  

ממצא : חניון רכבי מחלקת התברואה אינו מוגן (גדר לא הרמטית, אין מצלמות  - 

אבטחה, אין שומר לילה), דבר שלא מונע מגנבים לגרום נזקים לעירייה האמצעות 

גניבת  2017כפי שקרה בשנת גניבת סולר ממכלי המשאיות (מאות ליטרים), או 

מערכת מנוף משאית בעלות של עשרות אלפי שקלים. העירייה לא השכילה לשנות 

 את המצב ולהפוך את המתחם לבטוח יותר, מכאן חשופה לפגיעות דומות בעתיד. 
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המלצה : מומלץ לבחון את אפשריות מיגון מתחם החנייה של הרכבים או לחלופין  - 

לכל הפחות בטווח המיידי, עד  ה על גנבים לגרום נזקלשנות את מיקומו כך שיקש

 . לאישור משרד הפנים לתקציב שיפוץ הגדר

  

 ורכישת ציוד משליםתכנון רב שנתי להחלפת ציוד ישן  . 2

מטבע סוג העבודה במשאיות העירייה (בעיקר נסיעות קצרות, עצירות מרובות עם מנוע פועל), 

שימוש רגיל של משאיות. לשם כך רצוי לנהל תוכנית הבלאי של המשאיות מואץ מבלאי של 

, זאת גם על מנת לשמור על תקציב הוצאות (הערכה) שנים 8-10חידוש מלאי משאיות בכל 

  תיקונים ברמת הסביר. בפועל, לא קיימת תוכנית תקציבית בנושא זה. 

  

ממצא : בעירייה לא קיימת תוכנית מסודרת לחידוש מלאי המשאיות הקיים, כך  - 

שנה), דבר המביא בין השאר  10-15ימוש מחלקות התברואה רכבים ישנים (בש

לתקציב תיקוני רכב גבוה ולשיבושים בעבודה, ככל שיש רכבים המושבתים במוסך 

 שנים).  10ה כליל מכונת טיאוט באמצע העבודה, מכונה כבת רפנש 2017(במהלך שנת 

וכנית מסודרת להחלפת תגובת המבוקר : בכל שנת תקציב מציג מנהל צי הרכב ת

  לה. תהרכבים והרשות על פי שיקוליה והאפשרויות התקציביות נעני

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

  תוכנית חידוש אמורה לכלול גם מקורות תקציבים מתאימים.

  

תברואה, המלצה : מומלץ לקבוע קריטריונים לתחלופת רכבי העבודה במחלקת ה - 

  ובהתאם לכך לקבוע תקציב מתאים לשם הצערת מלאי הרכבים. 

  

כמו כן העלתה המחלקה בקשות לרכישת ציוד נוסף כגון , בובקט להתמודדות עם אזורים 

להובלת ציוד וניקוי ואדיות,  MULEאו לרכב , מוכי חול המקשים על עבודת מכונות הטיאוט

  או מכונת טיאוט מפרקית לניקיון המרכז המסחרי. 

  

 

 הליך הצעות מחיר בנושא רכבים.  . 3

כאמור, בכלל רכבי העירייה וברכבי מחלקת התברואה בפרט, לא מתקיים הליך של רכש/מכרז 

ת), המבטיח כי עלות הטיפול שמשלמים היא הטובה ביותר מבחינת העירייה (מחיר ואיכו

לאורך השנים עבדה העירייה מול מספר מוסכים מצומצם, דבר העלול להביא למצב בו 

העירייה משלמת מחירים גבוהים על התיקונים, לעומת המחירים שהייתה יכולה לקבל בהליך 

  מסודר כפי שנוהגים כמעט בכל הוצאות העירייה. 

  

ממצא : בניגוד למנהל תקין, נמצא כי נושא תיקוני הרכבים אינו עובר הליך  - 

 רכש/מכרז, אלא מטופל על ידי מספר מוסכים קבועים. 
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לעבוד עם מוסכם שונים למעט  תמתוך ניסיון הרשות אינה מעוניינ : תגובת המבוקר

מוסכי היבואן אולי מחיר שעה גבוה יותר אולם אך בפועל קיימת הצדקה בשל 

 מומחיותם.

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

  מחזקת אותו. ככל שאין אישור לפטור ממכרז/הצעת מחיר אסור לפעול באופן זה.

 

א את הדרך בשיתוף עם הממונה על הבטיחות בתעבורה החדש, והמלצה : מומלץ למצ - 

תיקוני הרכב, כפי שנעשה ברוב המוחלט של לבצע הליך רכש/מכרז גם בנושא 

 רכישות העירייה (נושאי הפטורים מהליך זה אינו כולל תיקוני רכב).

  
  

לסיכום, ממצאי הביקורת המתוארים מעלים שאלות רוחביות לגבי רמת היעלות של ניצול משאבי 

הביא יכול ל מחלקת התברואה (ציוד וכח אדם), לדעת הביקורת רק יעוץ מקצועי של מומחה בנושא

ואת אפשרויות העירייה  לכל הפחות מבחינת היעילות והמועילות,  המציאות הקיימת להבנת

  בנושא. לשיפורים 

  

קיימים היום פתרונות טכנולוגיים שונים לייעול המערך העירוני בכלל וניטור מפגעים ופינוי האשפה 

י האשפה המתריעים כאשר בפרט, זאת גם במסגרת נושא ערים חכמות (לדוגמא : חיישנים בפח

  ייעול מערך פינוי האשפה בזמן אמת). –הפח קרוב להיות מלא 

  

מכאן ההמלצה המהותית ביותר היא לקיים אבחון מסודר לאופן התנהלות המחלקה, תוך קביעת 

 טיח כי המשאבים מנוצלים ביעילות ובמועילות. ביעדים שניתן למדוד ולאכוף, על מנת לה
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 – 2מטרת ביקורת מספר   6.2

  זרמים.מספר ל במקור הפרדת אשפהבחינת יישום רפורמה 

  

 תאור הנושא –כללי  6.2.1

 

   .מספר שנים תוכניות להפרדת פסולת במקורזה המשרד להגנת הסביבה מתקצב 

  

הסבר מתוך קול קורא להכנת תוכנית מפורטת לפריסת מערך המחזור ברשות המקומית להפרדה 

  : 2010משנת לשני זרמים, 

מדיניות המשרד להגנת הסביבה נועדה לצמצם לאף למנוע את הטמנת הפסולת שגוזלת את משאב 

הקרקע היקר. הבעיה הסביבתית העיקרית נובעת מהטמנת החומר האורגני הרקבובי אשר גורם 

  למירב המפגעים הסביבתיים (ריח, מחלות, זהום קרקע ומים, זהום אויר ופליטה של גזי חממה).

הפרדה במקור לשני זרמים היא הכלי העיקרי והיעיל ביותר לטפל בחומר האורגני ולמנוע את ה

  הפגעים הסביבתיים הנגרמים ממנו. 

י במערך טיפול ותוכנית מפורטת להפרדת פסולת לשני זרמים (רטוב ויבש), נועדה לבחון את השינ

  בפסולת כדי לאפשר מעבר להפרדה במקור לזרמים ברשות המקומית. 

  

התוכנית המפורטת לפריסת מערך המחזור ברשות המקומית להפרדה במקור לשני זרמים תכלול 

  בין השאר :

 תכנון מוקדם ותכנון מפורט ברמה ההנדסית של מערך הטיפול בפסולת של הרשות המקומית.   .א

 המצב הקיים.של סקר   .ב

 .(כולל תמיכה ברכישת כלי אצירה) יים דרושים בהיקף האצירה, בתשתיותושינ  .ג

 .(כולל תמיכה ברכישת רכבי איסוף) יים הדרושים במסלולי האיסוףושינ  .ד

 תוכנית הסברה תומכת.  .ה

  

  הנתונים של עיריית ערד כפי שדווחו בקול הקורא :

  

  כמות (טון)  

  בערד

אחוז מסה"כ 

  הפסולת בערד

ממוצע ארצי 

אחוז מסה"כ 

  הפסולת 

  87%  89.7%  10,273  פסולת מעורבת מוטמנת בשנה

  13%  10.3%  1,178  מעורבת ממוחזרת בשנהפסולת 

  100%  100%  11,451  סה"כ פסולת מיוצרת ברשות המקומית
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  ק"ג). 590(ממוצע ארצי  ק"ג 380.5:  בערד פסולת לנפש לשנה

  טון). 4.2(ממוצע ארצי  טון 1.3: בערדפסולת למשק בית לשנה 

  

מעבר לשמירה על הסביבה ההפרדה אמורה להוזיל את הוצאות הרשות המקומית בנושא הטיפול 

  באשפה. 

  

שנקרא קול קורא לרשויות מקדימות, בו נבנתה תוכנית  2012עיריית ערד זכתה בקול קורא בשנת 

  להפרדה של שלושה זרמים :

 פסולת יבשה. –ירוק  . 1

 אורגנית. –פסולת רטובה  –חום  . 2

 ת.אריזו –כתום  . 3

  

נוהלו ישיבות וועדת ההיגוי העירונית בנושא בהן נבחנו אפשרויות  2014-2015בפועל במהלך שנים 

  מימוש התקציב בהתאם לתוכנית האב שהכינה העירייה בנושא. 

  

הוחלט בעצה אחת עם המשרד להגנת הסביבה לעבור להפרדה בשני זרמים בלבד  2016בתחילת שנת 

  כתום וכל השאר.

  

הוחלפו מכולות ה"צפרדע" באזורי הבנייה הרוויה בפחים  2016רק במהלך שנת  בסופו של דבר

  מוטמנים (לאשפה הביתית היבשה והרטובה), וכן הוצבו פחים כתומים לאריזות. 

  

  

ממצא : נושא הפרדת הפסולת במקור בעיריית ערד כפי שבוצע בסופו של דבר, לא  - 

משיג את המטרה העיקרית שאליה כיוון המשרד להגנת הסביבה והוא הפרדת 

אף למנוע את הטמנת והפסולת האורגנית מהפסולת היבשה, זאת על מנת לצמצם 

בתית העיקרית בעיה הסבי, והיא המקור להפסולת שגוזלת את משאב הקרקע היקר

נובעת מהטמנת החומר האורגני הרקבובי אשר גורם למירב המפגעים הסביבתיים ה

 (ריח, מחלות, זהום קרקע ומים, זהום אויר ופליטה של גזי חממה).

  

(רטובה) בראייה ארוכת המלצה : מומלץ לבחון את נושא הפרדת הפסולת האורגנית  - 

והמשך הפעלתו לאורך שנים רבות),  טווח (כמו התכנון להגדלת אתר האשפה העירוני 

 כי טווח עתידיים.רווכן להסיק מסקנות מהתהליך שהתקיים לגבי פרויקטים א
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-2015פרויקט ההפרדה במקור של פסולת ביתית ברשויות המקומיות בשנים מבקר המדינה בחן את 

  : (עיריית ערד לא נבדקה) . להלן חלק ממצאי מבקר המדינה בביקורת זו2016

שנתיות -ן תוכנית ארוכת טווח הכוללת אבני דרך רבישרד להגנת הסביבה אלמ -

 להפחתת הטמנת הפסולת, לרבות יישום מקביל של שיטות נוספות להגדלת המחזור.

התנהלות המשרד להגנת הסביבה הקשתה על הרשויות המקומיות לקבל החלטה  -

 מידע נדרש.  מושכלת והן נאלצו להחליט אם להצטרף לפרויקט בלי שיהיה בדיהן

בשל מיעוט פתרונות הקצה לטיפול בפסולת ביתית נוצרות בעיות שונות : שיעור  -

, הועלו כמה מקרים שבהם הוטמנה 2013-2015הפסולת המוטמנת לא השתנה בשנים 

פסולת רטובה לאחר שמוינה וגדלו העלויות לפינוי הפסולת הרטובה המושתות על 

 הרשויות המפרידות.

הגישו למשרד להגנת הסביבה תוכניות מפורטות ותוכניות  הרשויות המקומיות -

עסקיות המבוססות על הנחות הנוגעות למרכיבים אשר עליהם לא היה  –תפעוליות 

להן מידע מלא הנסמך על ניסיון קודם של הפרדת פסולת לשני זרמים, שלפיו אפשר 

 היה לקבוע אם התוכניות שהגישו ישתלמו מבחינה כלכלית.

ת התוכניות אף שלכאורה בעת אישורן היה עליו לדעת שמדובר המשרד אישר א -

בהנחות שאינן מבוססות על איסוף נתונים מוקדם, ולכן התוכניות אינן יכולות לשמש 

בסיס להחלטה אם לאשר את הצטרפותה של רשות מקומית מסוימת לפרויקט ואם 

 בעתיד תוכל להמשיך לעמוד בתנאיו.

  

  ה:המלצות עיקריות של מבקר המדינ

על המשרד להגנת הסביבה לבחון את פרויקט ההפרדה במקור על סמך נתונים בדוקים  -

שיתבססו על תוצאות הפעלתו ברשויות המקומיות שנכללו בו. על המשרד לקבל 

 החלטות לגבי המשכו או הפסקתו של הפרויקט על סמך הלקחים שיופקו.

שיקולים הסביבתיים על המשרד להגנת הסביבה לקבוע את התייחסותו לאיזון בין ה -

לשיקולים הכלכליים והתפעוליים, וכן עליו להחליט על סמך הליך סדור של קבלת 

 החלטות מהי השיטה המועדפת עליו להפחתת הטמנת הפסולת.

על המשרד להגנת הסביבה להקפיד כי תוכניותיו הכלכליות הנוגעות לתמיכה בהפעלת  -

כלכלית של הפרויקט ברשויות המקומיות יסתמכו על מידע מבוסס בדבר כדאיותו 

 הפרויקט לאותן הרשויות.

על הרשויות המקומיות בהיותן נאמן הציבור ומכוח עקרונות היעילות והחיסכון,   -

ניכר מהוצאותיהן התקציביות מיועד לפינוי פסולת ולטיפול בה, ולנוכח העובדה שחלק 

להקפיד לקבל מידע על עלות הטיפול בפסולת בכל אחד ממקטעי הטיפול בה, לעבד 

 מידע זה, ולהבטיח שההוצאות על הטיפול בפסולת יהיו מעטות ככל האפשר.
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ר משהביעו הרשויות המקומיות את הסכמתן ליטול חלק בפרויקט ההפרדה במקו -

ולקבל מהמדינה תמיכה לשם כך, על הרשויות המקומיות לפעול בנחישות לביצוע 

 הפרויקט ולוודא כי הכספים המושקעים בו ינוצלו לקידומו. 

  

  

להלן הממצאים וההמלצות של מבקר המדינה בביקורת בנושא הרלוונטיים לעיריית ערד  (עיריית 

  ערד לא נבדקה על ידי מבקר המדינה) :

  

גם עיריית ערד כמו העיריות אותן בדק מבקר המדינה הגישה למשרד להגנת    ממצא : - 

עסקיות המבוססות על הנחות  –הסביבה תוכניות מפורטות ותוכניות תפעוליות 

הנוגעות למרכיבים אשר עליהם לא היה לה מידע מלא הנסמך על ניסיון קודם של 

ניות שהגישה הפרדת פסולת לשני זרמים, שלפיו אפשר היה לקבוע אם התוכ

(ולראיה הנסיגה מהתכנון המקורי וביטול ההפרדה לפסולת  ישתלמו מבחינה כלכלית

 .אורגנית)

 

ח עקרונות היעילות והחיסכון, ולנוכח ונאמן הציבור ומכ המלצה : בהיות העירייה  - 

ביות מיועד לפינוי פסולת ולטיפול בה, יהעובדה שחלק ניכר מהוצאותיה התקצ

עלות הטיפול בפסולת בכל אחד ממקטעי הטיפול בה, לעבד  להקפיד לקבל מידע על

 מידע זה, ולהבטיח שההוצאות על הטיפול בפסולת יהיו מעטות ככל האפשר.

  

 ההסכמת ולהן העיר כי לאור גם עיריית ערד כמו העיריות אותן בדק מבקר המדינה - 

 יהעלהיה ליטול חלק בפרויקט ההפרדה במקור ולקבל מהמדינה תמיכה לשם כך, 

 .לפעול בנחישות לביצוע הפרויקט ולוודא כי הכספים המושקעים בו ינוצלו לקידומו

 

המלצה : ככל שהעבודה שנעשתה בעירייה מבוססת על נתונים מציאותיים מומלץ  - 

לקחת אותם בחשבון, על מנת לקבל החלטה לגבי כדאיות היישום המלא של התוכנית 

  בטווח הארוך. 
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 2017-2014ור בעירייה שנים יישום פרויקט הפרדה במק  6.2.2

 

הפסולת סך משקל להלן . במבחן התוצאה אין שיפור בכמות הזבל המועברת לאתר האשפה

, ופחים כתומים שהוצבו במהלך (ללא פסולת בנייןבכל שנה לאתר ההטמנה  ההעירונית שהועבר

  ) :2016-2017השנים 

  

  משקל בטונות  שנה

2015  11,075  

2016  11,713  

2017  11,770  

  

מצד שני, מבחינת נושא הפרדת הפסולת לפחים הכתומים (אריזות), וצמצום ההשפעה השלילית 

), בבדיקת פתע 2011שמקורה בפסולת אריזות (בהתאם לחוק הסדרת הטיפול באריזות (התשע"א 

מהפסולת בפחים היו אריזות.  87%נמצא כי  14/11/2017של המשרד להגנת הסביבה בתאריך 

  בארץ.  תוצאה שהיא מהטובות

יה לשבח (אין והאריזות עושה זאת בצורה רא תמכאן נראה כי הציבור בעיר אשר מפריד את פסול

וכאמור כמות המשקל של האשפה  נתונים לגבי אחוז התושבים שאינם מבצעים את ההפרדה

  ).העירונית להטמנה לא השתנתה מאז שינוי השיטה ואף עלתה

  

משרד להגנת הסביבה והן הרשויות שנכנסו לתוכנית בהתאם לממצאי מבקר המדינה בנושא, הן ה

פעלו ללא מידע מלא בנושא, העירייה שכרה יועץ מיוחד לנושא אשר השתתף בהכנת התוכניות ולקח 

חלק בוועדות ההיגוי העירוניות (בהן היה נציגים גם למחלקת התברואה העירונית). מכאן, דוגמא 

המשמעויות שלו לעירייה (ראה דוגמא נוספת בדוח  שלנוספת לכניסה לפרויקט ללא הבנה אמיתית 

  בנושא תוכנית אסטרטגית ובנושא המסלול המוטורי). 2016מבקר העירייה לשנת 

  

  

בתכנון  בסיכומו של דבר לאחר שנתיים ומאות שעות עבודה של עובדי העירייה ושל היועצים השונים

את התוכנית ולהפריד לשני לשנות  2016בתחילת שנת , הוחלט מעבר להפרדה לשלושה זרמים

  :זרמים בלבד. הסיבה לשינוי 

  

היא הסיבה לשינוי  26/1/2016ביקור השר לאיכות הסביבה בערד מיום שנערך בעירייה ללפי סיכום 

  . עקב תוספת עלויות לתפעול השוטף בעייתית לעירייה ויש להתמקד בשני זרמים

  

 26/1/2016השר בעיר מיום לביקור  4/4/2016ם ומישל בסיכום המשרד להגנת הסביבה לעומת זאת 

  נכתב :

סיוע  34/2012במסגרת קול קורא ₪  4,176,487עיריית ערד קיבלה התחייבות על סך  . 1

 הפרדה במקור לשני זרמים (חום וירוק). –לרשויות מפרידות 
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ורגני (חום), יבש (ירוק), ואריזות הרשות בחרה בהסדר הפרדה לשלושה זרמים ייעודיים : א . 2

 (כתום).

ברשות התקבל החלטה לחדול מהסדר ההפרדה הנוכחי ולהתמקד בהפרדה לשני זרמים  . 3

 בלבד, יבש (ירוק) ואריזות (כתום).

סוכם כי כל השקעה כספית שהרשות ביצעה לטובת מהלך ההפרדה במקור, תשולם חזרה  . 4

 ת (בכפוף לתנאי הקול הקורא ...).ולרש

  

  רייה ביקשה לתקן את הפרוטוקול שמתואר לעיל בשני נושאים :העי

לציין כי ההחלטה לחדול מההסדר ההפרדה הנוכחי ולהתמקד בשני זרמים היא בהתאם  . 1

 למדיניות החדשה של המשרד להגנת הסביבה.

הרשות לא עומדת בתנאי הקול הקורא, והוסכם כי המשרד יממן את ההוצאות שהוצאו  . 2

 דיניות כבר משנה את הקול הקורא. בפועל, עצם שינוי המ

  

 3.5-לא נמצא בארכיון העירייה פרוטוקול מתוקן, מכאן הסיבה לשינוי המהותי לאחר הוצאת כ

מיליון שקלים לכאורה אינה מוסכמת על העירייה והמשרד להגנת הסביבה, לא נמצא כל תיעוד 

כנון מחדש לנושא פינוי עירוני ממנו ניתן להבין על מה התבססה ההחלטה, כמו כן לא בוצע ת

האשפה והמשמעויות מבחינת המחלקת התברואה. יתרה מכך, הרשות מודה בעצם כי לא עמדה 

  בתנאי הקול הקורא המקורי. 

  

סיכם היועץ  2016בישיבת מעקב לנושא הפרדה במקור והמעבר לשיטת פינוי הפחים הטמונים מיולי 

  שליווה את העירייה בכל התהליך את הנושא כך :

התקלות עימן מתמודדת העירייה כיום, לפחות בחלקן הגדול, הן תוצאה ישירה של  . 1

"השינוי הזוחל" שהתרחש לאורך זמן בתהליך קבלת ההחלטות בין שלב התכנון לשלב 

 הביצוע בפועל.

בסופו של יום שיטת הפחים הטמונים היא שיטת איסוף אסטטית יותר ונכונה יותר משיטת  . 2

 הסתגלות היא תקופה בעייתית ויש לעבור אותה...הפינוי הקודמת. תקופה ה

  

ובמילים אחרות לאחר הוצאת מיליוני שקלים לצורך הפרדת אשפה במקור, בפועל התקבלה שיטת 

  איסוף אסטטית יותר ולא ירוקה יותר. 

  

  

ממצא : ההחלטה לשינוי שיטת ההפרדה במקור משלושה זרמים לשניים, לא נתמכה  - 

מעותה מבחינת מחלקת התברואה דבר שהביא לתקלות בין השאר  בתכנון לגבי מש

בתחום פינוי האשפה, הצורך להוספת פחים טמונים ולעומס על המחלקה שנאלצה 

 לפנות גם את הפחים הכתומים. 
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המלצה : מומלץ לקבל ולתמוך החלטות משמעותיות בתכנון מתאים לגבי המשמעויות  - 

 שלו למחלקות התפעוליות של העירייה. 

 

בהתאם לסיכום המומחה שנשכר ללווי התהליך של הפרדת הפסולת במקור, ממצא :  - 

התקלות עימן התמודדה העירייה בתחילת יישום הפרויקט, לפחות בחלקן הגדול, הן 

תוצאה ישירה של "השינוי הזוחל" שהתרחש לאורך זמן בתהליך קבלת ההחלטות 

 בין שלב התכנון לשלב הביצוע בפועל.

 

את התוכניות לכל "שינוי זוחל" בתהליך קבלת ההחלטות  המלצה : מומלץ להתאים - 

אחרת, מתמודדים עם הבעיות תוך כדי היישום, דבר העלול להביא להוצאות כספיות 

 מיותרות.

 

מצריכים הזזה (עלות  5הפחים המוטמנים שהוצבו ברחבי העירייה,  70ממצא : מתוך  - 

 ), לאור תכנון לקוי בהצבתם.לכל אחד₪  20,000-כשל 

 

מלץ להפיק לקחים מהתקלות בהצבת הפחים המוטמנים על מנת שלא יחזרו על מו - 

 עצמן גם בפרויקטים אחרים.

  

מיליוני שקלים על פרויקט הפרדה במקור, העירייה זכתה  5-ממצא : לאחר הוצאת כ - 

י התהליך, לשיטת פינוי אסטטית יותר, כמו כן ווילפי הגדרת המומחה שנשכר לל

לפינוי, ולפחים כתומים, אך לא להפרדה במקור או להשגת מימנה משאיות חדשות 

 המטרה להפוך לעיר ירוקה בריאה ומקיימת.

  

 ,החזון העירוניאת המלצה : מומלץ להגדיר מטרות ברורות וריאליות על מנת להגשים  - 

בתכנון מושכל אין מקום לשינוי החלטה כפי שקרה במקרה של פרויקט הפרדה 

 הפרדה מתוכן. במקור שעיקרה את כל נושא ה

  

לא התקיים, כמויות  2011-2017לסיכום , פרויקט הפרדת פסולת במקור שניהלה העירייה בשנים 

האשפה שמטמינה העירייה לא קטנו וההחלטה לא לקיים את ההפרדה של החומר האורגני (החום) 

  בעצם עיקרו את הפרויקט מתוכן.  2016בתחילת 

שונות השקיעו בנושא עבודה וזמן רבים, העירייה לא למרות שעובדי העירייה והמחלקות הזאת 

  השכילה לתרגם את זה ליישום בשטח. 
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 תמצית מנהלים .7

  

רחובות מעלים שאלות רוחביות לגבי רמת  ויממצאי הביקורת בנושא מדורי ביעור אשפה וניק

היעלות של ניצול משאבי מחלקת התברואה (ציוד וכח אדם), לדעת הביקורת רק יעוץ מקצועי של 

  בנושא. לשיפורים  המציאות הקיימת ואת אפשרויות העירייה להביא להבנתמומחה בנושא יכול 

התנהלות המחלקה, תוך קביעת מכאן ההמלצה המהותית ביותר היא לקיים אבחון מסודר לאופן 

  יעדים שניתן למדוד ולאכוף, על מנת להבטיח כי המשאבים מנוצלים ביעילות ובמועילות. 

  

נמצא כי במבחן  2011-2017בנושא פרויקט הפרדת פסולת במקור שניהלה העירייה בשנים 

התוצאה לא הושגה המטרה המקורית לשמה נכנסה העירייה לפרויקט (לפי בדיקת המבקר 

ברשויות אחרות חלק מהאשמה נופלת על המשרד לאיכות הסביבה מאחר וקידם את הנושא ללא 

התבסס), בנושא זה עלו שאלות לגבי ניהול פרויקט לטווח ארוך  הןהבנה מלאה של ההנחות עלי

  בתקווה שהעירייה תלמד מהניסיון לעתיד. 

  

  לעיל : 5 להלן ההמלצות לעיקר הממצאים שפורטו בפרק

  

: בחינת התנהלות שוטפת ואופן מילוי משימות של מדור  1ורת מספר מטרת ביק

  רחובות. ויביעור האשפה ושל מדור ניק

  

  

המלצה : מומלץ לבנות מערך מדדים לקביעת יעילות ואיכות השירות של המחלקה על מנת  7.1

 לקיים את יעד העל שהגדירה המחלקה לשיפור מתמיד ברמת השירות לתושב.

 

במסגרת בחינת התכנות פרויקטים שונים, לקבל את חוות דעת מנהלי המלצה : מומלץ  7.2

המחלקה והמדורים של מחלקת התברואה, בדבר משמעות הפרויקט מבחינת המחלקה 

(ציוד וכח אדם). זאת לאור הבניה ברחבי העיר והתוכניות לשיווק מגרשים לבנייה צמודי 

ה תתקצב ותקיים תוכנית קרקע ושכונות חדשות, בשנים הקרובות. מומלץ כי העיריי

לקביעת כוח האדם הנדרש במדור ניקיון והדברה, וקביעת תפקידים ויעדים בהתאם 

  לשינויים הצפויים.

 

מומלץ לקבוע זמני שירות לתגובת המחלקה לתקלות, יש לבדוק עמידה בזמני השירות  7.3

 שהוגדרו, זאת כחלק מתוכנית עבודה ועמידה ביעדים של המחלקה.
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לממש את המוגדר בחוק בנושא חובת ניקוי הרחבות הגובלות לעסקים על  המלצה : מומלץ 7.4

ידי בעלי העסקים או על ידי העירייה בתשלום, בין השאר לאור התלונות הרבות על הלכלוך 

  במרכז המסחרי, או מצב רחבת הכניסה לקניון העירוני. 

 

ת להבין בין השאר המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנ 7.5

  אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

 

המלצה : מומלץ לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין השאר  7.6

 אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

 

הלים לגבי המלצה : מומלץ לקיים מערכת דיווח ובקרה על העובדים, שתספק מידע למנ 7.7

מקום המצאות העובד במשך יום העבודה, בצורה מובנית ומסודרת ובהתאם לתוכנית 

 העבודה.

 

המלצה : מומלץ לאמץ מנגנון מדידה ותגמול כדוגמת המנגנון הקיים במחלקת הגינון, על  7.8

 מנת לשמור על מוטיבציה שלח העובדים ולתגמל אותם בהתאם לאיכות עבודתם בפועל.

 

לבנות תוכנית עבודה כולל מדדי יעילות ואיכות על מנת להבין בין השאר המלצה : מומלץ  7.9

  אם תוכנית העבודה מספקת משימות ליום עבודה שלם. 

 

המלצה : מומלץ לבחון באמצעות אנשי מקצוע את הסיבות לחריגה בשעות הנוספות  7.10

אינו מעשי לכל הפחות לפי  2018ולהתאים את הפתרון לסיבה.  הפתרון שנקבע לשנת 

  ניסיון העבר. 

 

סיכון במקום העבודה לעובד המבוגר במדור הניקיון, על מנת ההמלצה : מומלץ לנהל את  7.11

להתחשב במגבלות העובדים ככל שקיימות, ובהתאם לכך למצוא פתרונות לעתיד שיבטיחו 

את בריאות העובדים מחד ואת ניקיון העיר מאידך. לדוגמא פרויקט של פנסיונרים כמנקי 

  ה חלקית בעיירת נצרת עילית.רחובות במשר

 

המלצה : מומלץ לבחון נחיצות משאית פינוי אשפה נוספת לטמונים ולבדוק אפשרויות  7.12

  לפינוי הפחים המתוכננים להצבה על ידי שינוי תוכנית העבודה של המשאיות הקיימות. 

 

המלצה : מומלץ לבחון את אפשריות מיגון מתחם החנייה של הרכבים או לחלופין לשנות  7.13

לגרום נזק לכל הפחות בטווח המיידי, עד לאישור משרד את מיקומו כך שיקשה על גנבים 

 הפנים לתקציב שיפוץ הגדר. 
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המלצה : מומלץ למצוא את הדרך בשיתוף עם הממונה על הבטיחות בתעבורה החדש,  7.14

לבצע הליך רכש/מכרז גם בנושא תיקוני הרכב, כפי שנעשה ברוב המוחלט של רכישות 

 כולל תיקוני רכב).העירייה (נושאי הפטורים מהליך זה אינו 

  
  

  

 – 2מטרת ביקורת מספר 

  זרמים.במקור למספר אשפה להפרדת בחינת יישום רפורמה 

  

 

המלצה : מומלץ לבחון את נושא הפרדת הפסולת האורגנית (רטובה) בראייה ארוכת טווח  7.15

(כמו התכנון להגדלת אתר האשפה העירוני והמשך הפעלתו לאורך שנים רבות),  וכן 

 כי טווח עתידיים.רומהתהליך שהתקיים לגבי פרויקטים אלהסיק מסקנות 

 

המלצה : מומלץ להתאים את התוכניות לכל "שינוי זוחל" בתהליך קבלת ההחלטות  7.16

אחרת, מתמודדים עם הבעיות תוך כדי היישום, דבר העלול להביא להוצאות כספיות 

 מיותרות.

 

 ,החזון העירוניאת המלצה : מומלץ להגדיר מטרות ברורות וריאליות על מנת להגשים  7.17

בתכנון מושכל אין מקום לשינוי החלטה כפי שקרה במקרה של פרויקט הפרדה במקור 

 שעיקרה את כל נושא ההפרדה מתוכן. 
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שהועלו  מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים
  2015ת מבקר העירייה לשנבדוח 

 

  

  
  

  
  תוכן העניינים

  
  

  נושא

  

  

  עמוד 
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  . מטרות הביקורת.2
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67  
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הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים שעלו   4.1     

  בדוח הביקורת.

68-71  

  

בחינת  תיקון הממצאים בפועל לעומת הגדרת הטיפול  4.2     

  .2015במועצת העיר לדוח המבקר לשנת 

  

72-270  
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 רקע –כללי  .1

  

החובה לתקן הם חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת,  ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה, זאת בין השאר בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת ליקויים חלה על הנהלת 

  וסיכומי הוועדה לענייני ביקורת, וכן על פי הגדרת אופן פעולת צוות תיקון הליקויים. 

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דין מבקר העירבתקנות העיריות (דין וחשבו

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, והוא יציין אם 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

  א נקבע כי על העירייה לקיים צוות תיקון ליקויים שתפקידיו יהיו : 1ג170סעיף בפקודת העיריות 

לדון בדרכים ובמועדים לתיקון הליקויים הנמצאים בדוח שהגיש מבקר העירייה ושנדון   .א

 על ידי המועצה. ובדרכים למניעת הישנותם בעתיד.

בקר העירייה הצוות יגיש המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מ  .ב

נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה 

 חודשים.

  

בפועל, לעומת אופן  2015בביקורת מעקב זו בחנתי את תיקון ממצאי דוח מבקר העירייה לשנת 

פרוטוקולים של צוות תיקון מת והטיפול שהוגדר בתגובת ראש העירייה ואושר במועצת העיר ולע

הליקויים העירוני שדן בדוח, כן בוצע מעקב תיקון ליקויים על דוחות מבקר העירייה לשנים קודמות 

  של הדוח). ראה בפרק הבא 2010-2013(

  

מוצג סקר הבטחת האיכות של כלל מערך הביקורת בעירייה וכן  2016בדוח מבקר העירייה לשנת 

 2014הוועדה לענייני ביקורת של העירייה (בדוח מבקר העירייה לשנת דוח ביקורת בנושא התנהלות 

  בוקרה פעילות צוות תיקון הליקויים העירוני).

  

דוח זה אינו עוסק במעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום 

שנים סמכויותיו של מבקר העירייה, מאחר ומבקר המדינה לא ביצע ביקורת בעיריית ערד ב

  האחרונות. 
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 מטרות הביקורת .2

  

, 2015ביקורת מעקב מפורטת אחר תיקון הליקויים שהוצגו כממצאים בדוח מבקר העירייה לשנת 

למול תגובת ראש העירייה לטיפול בליקויים שאושרה במוצת העירייה והטיפול בליקויים של צוות 

  תיקון הליקויים העירוני.

  

  

  

 תיאור כללי של מהלך הביקורת .3

 

  הבדיקה כללה בין השאר :

 

 בחינת דוחות כספיים מבוקרים ודוחות רבעוניים. -

 בחינת מערכת החשבונות הממוחשבת של העירייה. -

 במחלקות המבוקרות ובחינת תיקון הליקויים בעבודה השוטפת. פגישות -

 ראיונות עם מנהלי המחלקות המבוקרות ועובדים רלוונטיים. -

 תיקון הליקויים.סקירת אסמכתאות לאימות  -

 .2015סקירת תגובת ראש העירייה לדוח מבקר העירייה לשנת  -

 .2015בעניין דוח המבקר לשנת  סקירת פרוטוקולים של צוות תיקון הליקויים -

 . 2015סקירת פרוטוקולים של הועדה לענייני ביקורת בעניין דוח המבקר לשנת  -
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 פרוט הליקויים ואופן הטיפול בהם .4

 

הליך הביקורת בעירייה ומעקב אחר תיקון ליקויים  4.1

  שעלו בדוח הביקורת

  

 כללי 4.1.1

  

  הליך הביקורת בעירייה :

  

על פי פקודת העיריות דוח הביקורת של מבקר העירייה לשנה מסוימת צריך להיות מוגש  . 1

לראש העירייה ולחברי הוועדה לענייני ביקורת לא יאוחר מהיום הראשון בחודש אפריל 

 של השנה העוקבת. 

הדוח המוגש מסכם את עבודת הביקורת באותה השנה, מפרט את הנושאים בהם נערכה  . 2

 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 מבחינת הנתונים המוצגים בדוח והן מבחינת הליקויים וד

 המבוקר). עמדתהביקורת לצד  פורטות עמדתהסכמה על הנוסח מ

 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

 העירייה לממצאי דוח המבקר.

התהליך מועבר דוח המבקר עם תגובת ראש העירייה וסיכומי הוועדה לענייני בסופו של  . 6

 ביקורת לדיון מועצת העירייה והדוח מפורסם לציבור.

 כמו כן מועבר דוח המבקר למשרד הפנים ולמבקר המדינה.  . 7

לפקח על להגדיר אופן תיקון הליקויים, צוות תיקון הליקויים בעירייה נדרש על פי הדין  . 8

ויים ולעדכן את הוועדה לענייני ביקורת בכל שלושה חודשים על ההתפתחויות תיקון הליק

 בתיקון הליקויים. 

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 

  ר העירייה, ולציין האם הליקוי שעליו הצביע תוקן. בתחום סמכויותיו של מבק
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, בהתאם לסעיף 2015דוח 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

  סמכויותיו של מבקר העירייה).המדינה שהם בתחום 

  

  הוא חלק בלתי נפרד מעבודת הביקורת. ומעקב אחר תיקון ליקויים גיבוש המלצות

העירייה (בפיקוח הצוות לתיקון ליקויים והוועדה לענייני החובה לתקן ליקויים חלה על הנהלת 

  ביקורת).

  

לדוח מבקר העירייה לשנת אושרה תגובת ראש העירייה  25/10/2016בישיבת מועצת העירייה מיום 

2015 .  

  

הוגדר כי : דוח מבקר  4, סעיף  1974-יה), התשל"דיבתקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיר

העירייה יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדוחות המבקר הקודמים ושל 

והוא יציין אם ממצאי הביקורת של מבקר המדינה שהם בתחום סמכויותיו של מבקר העירייה, 

  הליקוי שעליו הצביע תוקן. 

  

במקום שההמלצות גובשו על של איגוד המבקרים ברשויות המקומיות :  18על פי הנחיה מספר 

דעת הנהלת היחידה המבוקרת או על דעת הנהלת הרשות המקומית, יש להקפיד על כך שיקבע מי 

בע לוח זמנים לביצוע אותן המלצות אחראי לתיקון הליקויים, מהו התקציב הנדרש לשם כך, וכן יק

  ושיטת הדיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

  

  

ממצא : בעיריית ערד לא תמיד נקבע אחראי לתיקון הליקוי, כמו כן לא מתקצבים את  - 

 נושא תיקון הליקויים ולא נקבעה שיטת דיווח על התקדמות תיקון הליקויים.

  

יתוקצב בצורה מסודרת וכי תיקבע שיטת המלצה : מומלץ כי נושא תיקון הליקויים  - 

  דיווח על התקדמות תיקון הליקויים לצוות תיקון הליקויים ולמבקר העירייה. 
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 2015דוח מבקר העירייה לשנת  4.1.2

  

  מורכב משבעה נושאי ביקורת בתחומים הבאים :  2015דוח מבקר העירייה לשנת 

  

העמודים בדוח זה בהם   שם הפרק בדוח הביקורת  

מפורט אופן הטיפול 

  בליקויים

השוואת תקציבים בין רשויות דומות, ובחינת  –גזברות   א.

  .2014עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות משנת 

72-87  

  88-133  התנהלות שוטפת מחלקת רכש ולוגיסטיקה. –גזברות   ב.

התנהלות שוטפת והיערכות לשעת  –מחלקת ביטחון   ג.

  חירום.

134-175  

  176-183  מענה לכשלים בתחום מערכות המידע. –מחלקת מחשוב   ד.

  184-193  התנהלות בבדיקת חשד לדליפת מסמך. –מחלקת  מחשוב   ה.

התנהלות שוטפת של  –מחלקות חינוך ומשאבי אנוש   ו.

  ארכיון העירייה, הספרייה ומרכז התקשורת העירוני.

194-250  

  251-270  התנהלות שוטפת ופסטיבל ערד. –מחלקת אירועים   ז.

  

תגובת ראש העירייה התייחסה לפרק עיקר הממצאים בלבד בדוחות הביקורת, בפועל בפרק הדוח 

  המפורט ליקויים נוספים, שעל כולם מתפקיד צוות תיקון הליקויים להתייחס. 

אושרה תגובת ראש העירייה לעיקר  25/10/2016כאמור, בישיבה מיוחדת של מועצת העירייה מיום 

  ל בהם.ממצאי הדוח ואופן הטיפו

 

  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

ליקוי שתוקן בהתאם לתגובת ראש העירייה לדוח הביקורת (התגובה שאושרה  -תוקן  . 1

 במועצת העיר).

ליקוי שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם לתגובת ראש העירייה  -תוקן חלקית  . 2

 ביקורת.שאושרה במועצת העיר, בהתאם לתגובתה לדוח ה

 ליקוי שלא תוקן.  -לא תוקן  . 3

 מספר מקרים :  –הפסקת מעקב  . 4

שהליקוי לא דורש או של צוות תיקון הליקויים החלטת ראש העירייה ומועצת העירייה   .א

 . )של מדיניותבנושאים בליקויים ( תיקון

 ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי המתייחס לתוכנה שהשימוש בה הופסק).   .ב

 ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו (כגון טעות אנוש).  .ג
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  : בחלוקה על פי נושאי דוחות הביקורת להלן סיכום בדיקת הממצאים 

  

  

  

  נושא הביקורת

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ 

תוקנו שלא 

על פי קביעת 

  המועצה

  

סך 

ליקויים 

שלא 

  תוקנו

  

סך ליקויים 

לא רלוונטיים 

או הפסקת 

  מעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

השוואת תקציבים  –גזברות 

בין רשויות דומות, ותוכנית 

  .2014ההתייעלות משנת 

---  2  7  3  12  

  57  11  35  6  5  רכש ולוגיסטיקה.–גזברות 

שוטף  –מחלקת ביטחון 

  לשעת חירום. והיערכות

9  5  27  19  60  

מענה  –מחלקת מחשוב 

  מערכות המידע.בלכשלים 

1  ---  8  ---  9  

בדיקת  –מחלקת  מחשוב 

  חשד לדליפת מסמך.

1  ---  10  1  12  

מחלקות חינוך ומשאבי 

ארכיון העירייה, –אנוש 

הספרייה ומרכז התקשורת 

  העירוני.

4  5  48  15  72  

שוטף  –מחלקת אירועים 

  פסטיבל ערד.ו

2  ---  10  13  25  

  247  62  145  18  22  סה"כ ליקויים

 247באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

9%  

  

7%  

  

59%  

  

25%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 185הרלוונטיים (

  

12%  

  

10%  

  

78%  

  

----  

  

100%  

  

מהליקויים הרלוונטיים ליום  78%וחצי לאחר פרסום הדוח  שנהממצא : נמצא כי  - 

 בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו.

 

המלצה : מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו  - 

 בדוח המבקר. 
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לעומת  2017ליקויים בשנת מפורט אחר תיקון  מעקב 4.2

 .צוות תיקון ליקוייםהגדרת הטיפול שהוגדרה על ידי המועצה/

  

  

בנושא השוואת תקציבים בין  –דוח ביקורת במחלקת הגזברות  4.2.1

רשויות דומות, ובחינת עמידת העירייה בתוכנית ההתייעלות 

 .2014משנת 

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 12סיכום מתוך 

  ).0%ליקויים ( 0תוקנו 

  ).17%ליקויים ( 2המועצה תוקנו חלקית או לא לפי החלטת 

  ).58%ליקויים ( 7לא תוקנו 

  ).25%%( 3והופסק מעקב אחר 

  

  

  

 ניתוח והשוואת נתונים כספיים. – 1מטרת ביקורת מספר 

 

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

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

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

  

  : 2015תגובת המבוקר בשנת 

. לפי אמות 0.3% -שיעור הגירעון יורד ל 2015 -, כאשר ב0.42%הגירעון השנתי בממוצע עומד על 

  נחשב תקין. 1%מידה של ניהול מצטיין ברשויות, שיעור גירעון שוטף עד 

  

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

 התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לשמור על איזון תקציבי על מנת שלא להעמיס התחייבויות על השנים הבאות. 

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

ייה פועלת להקטנת הגרעון המצטבר. כחלק מאבני הדרך של תכנית ההתייעלות אנו העיר -תקין 

  מקבלים הלוואות לכיסוי הגרעון הנצבר.
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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

 2016הסתיימה בגרעון, ואילו שנת  2015שנת   לא נקבע  לא נקבע 

הסתיימה בעודף (בתאריך סיום הביקורת 

פועל, ). ב2017טרם ידוע מה תוצאות שנת 

הרשויות שקיבלו  107-עיריית ערד לא נכללה ב

 2016-2017פרס ניהול כספי תקין לשנים 

  . 2017שחולק בדצמבר 

  

  תוקן חלקית

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

על פי אמות המידה של ניהול מצטיין ברשויות מקומיות, בניהול תקין, שיעור הגירעון השוטף מסך 

 0.2%עם שיעור גירעון של  2015, העירייה סיימה את שנת 1%ההכנסות (בניכוי הנחות) הוא עד 

 אלשח אשר את רובו ייעדנו לטובת פרוייקטים בתחום 500 -ללא גירעון ואף בעודף של כ 2016ואת 

 אלשח. 19הפיתוח, ובעודף סופי של 

  הוא לסיים באיזון תקציבי עם שאיפה לסיים בעודף. 2017הצפי לשנת 

, התקצוב נעשה באופן מחושב וריאלי, תוך 2018זו גם המדיניות שתנחה אותנו בהכנת תקציב 

  איתור הזדמנויות להגדלת ההכנסות של הרשות וחיזוק עצמאותה הכלכלית.

  
  
  
  
  

  

הוצאות התקציב הרגיל בפועל היו נמוכות בחמישה ושישה  2014,2015הליקוי : בשנים  2א.

מיליון שקלים בהתאמה, מהתקציב השוטף שאושר לעירייה ולמרות זאת סיימה העירייה 

 את השנה בגרעון.

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

,  2014ריאלי, כפי שאושר בשנים מומלץ להסיק מסקנות בכדי להימנע בעתיד מאישור תקציב לא 

  זאת על פי מבחן התוצאה. 2015

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע 

  ל

  א נקבע

  

תוקן. בתאריך סיום הביקורת עדיין  2016שנת 

  .2017לא קיימים נתונים סופיים לשנת 

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 3.3 -וכ 2014 -מלש"ח ב 6 -המדובר בהפרשים הנובעים בעיקר מסעיפים מותנים שלא מומשו, כ

תוקצבו הכנסות ארנונה גבוהות מדי שלא מומשו ועל כן היה גירעון גדול.  2014 -. ב2015 -מלש"ח ב

  נעשה על בסיס חישובים והנחות ריאליים ככל הניתן.ובעתיד התקציב  2015-2017בשנים 

מלש"ח וכאמור כתוצאה  157.7 -מותנים של כ כוללמלש"ח לעומת תקציב  157.6 -הביצוע כ 2016-ב

  מתקצוב ריאלי ומדיניות מרוסנת הרשות גם סיימה את שנה זו בעודף תקציבי.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

 2017לגבי שנת  2014,2015התגובה אינה סותרת את הממצא אלא מחזקת אותו לגבי השנים 

 מכאן נושא למעקב בשנים הבאות.  בתאריך סיום הביקורת אין עדיין נתונים,

  

  
  

  

הליקוי : העירייה כשיטה מעדכנת את התקציב בסוף שנת התקציב, בהתאם לאומדן  3א.

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

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

  קר מטעם משרד הפנים, בנושא חריגות מתקציב. המב

  

  : 2015תגובת המבוקר בשנת 

לרשות נתונה הזכות לעדכן את תקציבה על פי פקודת העיריות וחוזרי מנכ"ל משרד הפנים. עדכון 

התקציב הינו הליך מוסדר, ידוע ומקובל ברשויות המקומיות. עדכוני תקציב הינם דבר נחוץ לאור 

  הלך השנה. עדכון התקציב מסייע לשמירה על תקציב ראלי ומאוזן.השינויים שחלים במ

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

 התגובה אינה סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לתכנן ולנהל תקציב ראלי לאורך כל שנת התקציב ובכך להימנע מהפתרון הקל של עדכון 

 התקציב בהתאם לביצוע בפועל. 
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    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

ממסגרת תקציבית המאושרת לפעילות השנתית. עדכון  העירייה פועלת על מנת שלא לחרוג -תקין 

התקציב הוא הליך הכרחי מוכר ומאושר לצורך מתן גמישות תפעולית מינימלית לפעילות העירייה. 

מבקר הרשות נדרש להתאים את הביקורת לפעילות הרשות ולהבנת צרכיה ולא להפך, פעילות 

  הרשות אינה תומכת את צרכי הביקורת כיעד.

  

  :  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

בניגוד לתגובת ראש העירייה המבקר לא צריך   לא נקבע  לא נקבע 

להתאים את הביקורת לפעילות הדרושה אלא 

לבחון את הפעילות אך ורק בהתאם לדין 

ולמנהל תקין. הביקורת היא בקרת הבקרות, 

ניהול תקציב הינו בקרה מהותית בפעילות כל 

גוף ציבורי, מכאן הביקורת עומדת על האמור 

לא נוהגת לכל  בליקוי.  יתרה מכך, העירייה

הפחות לערוך דיון פומבי שקוף ולספק 

הסברים על השינויים הנדרשים בתקציב, 

בניגוד לאופן הפעולה בהצגת התקציב 

בצורה הראשוני וההצהרות על בניית תקציב 

  מסודרת.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

רת קבלת המנדט מציבור לאור סמכותם במסג

  הבוחרים, נושא השקיפות עדיין לא מתקיים. 

לסיכום , לאור הבחירה במודע שלא לנהל את 

הסיכון כלל, ולא לקיים מדיניות שתבטיח 

הליך שקוף לציבור, מופסק המעקב אחר 

  הליקוי.

  

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מהמסגרת התקציבית המאושרת לפעילות השנתית. יחד עם  לחרוגהעירייה פועלת על מנת שלא 

זאת, עדכון התקציב הוא הליך הכרחי מוכר ומאושר לצורך מתן גמישות תפעולית מינימלית 

לפעילות העירייה, במיוחד כאשר הרשות נתונה להשפעות חיצוניות כמו של הרגולטור, להן יכולות 

בניגוד לטענת הביקורת כי עדכון תקציב מעקר את להיות השלכות מהותיות על תקציב הרשות. 
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הצורך בעדכון התקציב לא נבע מסטייה  2016מטרת התקציב שהיא ניהול כספי מתוכנן, בשנת 

מהתקציב המקורי או מאי עמידה בתקציב, אלא דווקא מצורך לאפשר העברת עודפים לתקציבי 

 פיתוח.

רשות גם לאחר אישור התקציב ועל כן משרד הפנים אף הוא מכיר בצורך במתן מרחב פעולה ל

  פרסם הנחיה המאפשרת לרשויות לבצע עדכון התקציב .

  בכוונת הרשות לבצע עדכון תקציב לפני תום שנת הכספים בהתאם להנחיות. 2017בשנת 

   התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :

כן פרסום משרד  אין כל הכרח בעדכון התקציב כנטען ובוודאי כאשר העדכון הוא בדיעבד, כמו

, דווקא מגביל את השיטה של "עדכון" 2017הפנים לגבי אפשרות לעדכון תקציב שהוצאה ביולי 

התקציב בהתאם לביצוע בפועל, במהלך השנה שלאחר שנת התקציב, כפי שנהגה עיריית ערד לבצע 

  (מאפשר עדכון תקציב לכל המאוחר עד סוף שנת התקציב). 

  
  
  
  
  

מיליון שקלים,  18 -נטלה העירייה הלוואות בסך של כ 2012-2014הליקוי : בשנים  4א.

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

מיליון שקלים לאורך  47 -להקטנה של עומס המלוות הכללי של העירייה בפועל (נשאר כ

יסה הוצאות החזר הלוואות על השנים הבאות ועל השנים). מכאן התנהלות זו מעמ

  התקציבים השוטפים העתידיים. 

  

  : 2015תגובת המבוקר בשנת 

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

 4-5קונומי א-, שיעור דומה לממוצע הארצי של כלל העיריות בדירוג סוציו2015 -ב 4.8%עומד על 

  ).5.3%(כלל ארצי 

  

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

 התגובה אינה סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית כלכלית להקטנת עומס המלוות הכולל על מנת לשפר את מצבה העתידי של 

 העירייה. 

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

לא נלקחו הלוואות לאיזון התקציב השוטף. ההלוואות הנלקחות הן  2016-ו 2015בשנת  -תקין 

  בפרויקטים מניבים.הלוואות פיתוח להשקעה 
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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

תגובת ראש העירייה לסעיף זה סותרת   30/6/2017  מנכ"ל 

. שם נטען כי 1המציאות ואת תגובתו לסעיף א.

נלקחו הלוואות לכיסוי גרעון נצבר. וכן את 

  המפורטת מטה. 2017תגובת המבוקר משנת 

נלקחו הלוואות לכיסוי גרעון נצבר  2016בשנת 

אכן לא נלקחו  2017בשנת ₪, מיליון  5בסך 

  בגין גירעונות.הלוואות 

 7בפועל, החזר הלוואות בכל שנה הוא מעל 

ברור כי סכום זה ככל שהיה פנוי ₪, מיליון 

לתקציב הרגיל היה מאפשר לבצע פעולות 

רבות שכיום העירייה מנועה מלבצען עקב 

  חוסר בתקציב.

לסיכום , לאור תגובת ראש העירייה שאושרה 

במועצת העירייה, מופסק המעקב אחר 

  הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בניגוד לטענת הביקורת כי הרשות צריכה לבנות תכנית להקטנת עומס המלוות, הרשות טוענת כי 

  יש לשמור ואף להגדיל את עומס המלוות משני טיעונים: –נהפוך הוא 

על  13%שיפוי מובנה של בנוסחת מענק האיזון ישנו  - האיזון מענק לחישוב מוכר מלוות פרעון . 1

, הווה אומר, 4אקונומי -לרשות במעמד סוציו והביוב) המים מלוות גובה עומס המלוות (ללא

אלשח החזר במענק האיזון (מוגבל  120מלש"ח הלוואה שהרשות לוקחת נקבל עד  1על כל 

 לגובה ההחזר השנתי). 

  

 השקעה בפרויקטים מניבים תמנף את הכנסות הרשות בעתיד ותחזק את עצמאותה הכלכלית. . 2

  

  :  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר

בה הכספי של העירייה, ולאור הידרדרותה במדד הסוציואקונומי בשנים האחרונות (ראה לאור מצ

בנושא תוכנית אסטרטגית), טענות המבוקר לא ברורות  2016הרחבה בדוח מבקר העירייה לשנת 

  :מהסיבות הבאות

, הממצא מתייחס 2016המצב הסוציו אקונומי אליו מתייחסת התגובה השתנה רק בשנת  . 1

 ות.לשנים הקודמ
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הסתמכות על מענק האיזון המשתנה תדיר אינו תכנון כלכלי מושכל מאחר והוא עלול  . 2

להשתנות ולקטון כפי שקרה בעבר והעירייה תמשיך לשלם את ההלוואה בכל מקרה, יתרה 

 מכך הטענה נוגדת את החזון האסטרטגי של ראש העירייה לעצמאות כלכלית.

 

מובן, הביצוע רחוק מלהתממש בשלב זה (ראה הרחבה בדוח לעניין פרויקטים מניבים ההיגיון  . 3

 בנושא מסלול מוטורי). בכל מקרה הליקוי לא עסק בנושא זה. 2016מבקר העירייה לשנת 

  
  
  
  
  

-2012הליקוי : מניתוח המגמות הרב שנתיות בדוחות הכספים של העירייה לשנים  5א.

יך לספק את השירותים הנדרשים עולה כי קיים סיכון גבוה שהעירייה לא תוכל להמש 2014

 20% -ממנה ברמה המתקיימת כיום (מחד מגמת קיצוץ במענקי ממשלה המהווים כ

מתקציב העירייה ומצד שני עליה בהוצאות תשלומי פנסיה, הנחות ורווחה המעידים על 

הגירה של אוכלוסייה חלשה, וגידול בהוצאות אחזקה לאור מדיניות רבת שנים של אחזקת 

  אחזקת מנע).שבר ולא 

  

  : 2015תגובת המבוקר בשנת 

₪ מיליון  3.5 -גדלה תמיכת משרד הפנים ב 2016הגזברות אינה מסכימה עם הממצא, בשנת  

  .2015לעומת שנת 

  

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

התלות של העירייה במענקי הממשלה ברורה, כמו גם המגמות שתוארו, מכאן הסיכון ממשי וקיים 

כאמור בליקוי כל עוד תמשיך העירייה להתנהל ללא שינוי כבשנים שנבדקו, וכפי שבא לידי ביטוי 

 בסקר הסיכונים שערכה הביקורת. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית פעולה אסטרטגית לשינוי המגמות העולות מהדוחות הכספיים, אשר אם 

  ימשכו לאורך זמן תקציב העירייה לא יוכל לתת מענה לדרישות השירות שעל העירייה לספק. 

  

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

יותר מבשנים קודמות. ₪ מיליון  3.5-היו גדולים ב 2016-מענקי הממשלה שניתנו לערד ב -תקין 

מעבר לכך ₪. מיליון  9בנוסף ערד קיבלה כתוצאה מהסדר "הועדה לגבולות ערים" סך נוסף של 

  האסטרטגיה כעת היא להשקיע בנכסים מניבים.

  

  

  



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

79  

 

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  ללטיפו

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

לאור שינויים באופן  2017בפועל, גם בשנת   30/6/2017  מנכ"ל 

חלוקת כספים, לא ברור מה יהיו תוצאות 

. מכאן 2017שנת התקציב השוטף, נכון לסוף 

 2016תגובת המבוקר וראש העירייה לגבי שנת 

  ובכלל לליקוי.  2017אינן רלוונטיות לשנת 

בפועל, בכל שנה מתקיים קיצוץ רוחבי 

בהוצאות מחלקות העירייה, כך גם בתקציב 

  , מכאן הליקוי עדיין מתקיים.2018

האסטרטגיה בהשקעה בפרויקטים מניבים, 

 –סות בפועל טרם התממשה במובן של הכנ

  נדרש מעקב בשנים הבאות. 

  

  לא תוקן

  

  

   : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 5ערד ירדה מדירוג  2017כלכלי, ובשנת -הביטוי להיחלשות האוכלוסייה הוא המדד החברתי

  .2016לעומת  2017 -מלש"ח למענק האיזון ב 3תוספת של  –. המשמעות 4לדירוג 

יחד עם זאת, הרשות מבינה את הסיכון שבתלות במענקים ממשלתיים, ושמה לעצמה למטרה 

  להקטין תלות זו ע"י השקעה בפרוייקטים מניבים: 

יצא מכרז להתקנת פאנלים סולריים על גגות מבני ציבור, פרוייקט זה צפוי להניב  2017 -ב •

  וצאות החשמל.אלש"ח בשנה באופן של חיסכון בה 700 -לעירייה הכנסות של כ

החלפת  –פרויקטים נוספים בהתייעלות אנרגטית שצפויים להתבצע בחודשים הקרובים  •

  .LEDגופי תאורת הרחוב ותאורת הפנים במבני ציבור לגופים חסכוניים בטכנולוגיית 

 אלש"ח בשנה לרשות. 250 -הכנסות של כ  -הושכר במכרז ליזם פרטי  –מנחת מטוסים  •

 מסלול מוטורי. •

מלש"ח בשנה, לאחרונה  1.8 -ההטמנה המופעל ע"י החכ"ל מכניס לעירייה כאתר  •

העירייה, במימון מענקי הפיתוח, פועלת לשינוי התב"ע של אתר ההטמנה על מנת שיהפוך 

 500מאתר הטמנה לפסולת מקומית לאתר הטמנה אזורי, שיוכל לקלוט פסולת בהיקף של 

 טון כיום. 150טון ליום לעומת 
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קוי : לאור מיקומה הגיאוגרפי של ערד ולאור תשתיות התחבורה החסרות, לא הלי 6א.

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

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

אחרונות והמפעלים הקיימים הקטינו, העתיקו/ כן אין פיתוח באזור התעשייה בשנים ה

 סגרו פעילות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון דרכים להפוך את העיר אטרקטיבית לפחות לסוג מסוים של עסקים, על מנת להגדיל 

הכיוונים את הכנסות הארנונה שאינה ממגורים, זאת כחלק מתוכנית אסטרטגית אשר תגדיר את 

 שהעירייה רוצה במימושם.

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

לצד פיתוח בפועל בימים אלו, של אזור התעשייה, פועל ראש העיר לגיוס משקיעים ופתיחת  –תקין 

הקמת מעבדה כיום פועלים להחייאת מנחת ערד, מקומות תעסוקה ומפעלים במקום אותם שנסגרו. 

לסריקת מסמכים, מסלול מרוצי מכוניות לצד פעילויות שונות מול המדען הראשי, מול השלטון 

  המרכזי וזאת לצורך שיפור מצב העסקים בעיר. כל אלו ישפרו את המצב התעסוקתי בעיר.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

קת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד בדי

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

למרות פרסומים שונים על כניסת מפעלים 

חדשים לאזור התעשייה, בפועל, בשנים 

ממשיכה המגמה של ירידת  2016,2017

  השטחים לחיוב ארנונה לעסקים. 

אין כל תכנון אסטרטגי ואין כל בידול של אזור 

התעשייה בערד. מכאן לא ברורה קביעת ראש 

  העירייה כי הנושא תקין. 

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

הליקוי : נמצא כי שיעור הוצאות עיריית ערד על חינוך הוא הנמוך מבין העיריות, מכאן  7א.

ייתכן סיכון ליישום חלק מהתוכנית האסטרטגית בה הוגדר כי על מנת למשוך אוכלוסייה 

 לעיר, יש להפוך את מערכת החינוך למצוינת.
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  : 2015תגובת המבוקר בשנת 

כים לחינוך הבלתי פורמאלי (החרדי) ויש לכך השפעה ישירה מהילדים שיי 30% -ככלל, למעלה מ

על התקציב. בנוסף, תיכון אורט אשר למעט השתתפות העירייה בעודף/גירעון, אינו מתוקצב ע"י 

העירייה, וכן לא ברור אם ברשויות אליהן נעשתה ההשוואה משלמות את שכר המורים בעצמן או 

  כמו בערד, השכר משולם ע"י משרד החינוך.

  

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : 

  ראה המלצת הביקורת.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנתח את משמעות ההפרשים בהוצאות לפעולות חינוך בין הערים, ולהבין האם העובדה 

ששיעור ההוצאה על פעולות חינוך הוא הנמוך בערד, היא כתוצאה מהרכב גילאי האוכלוסייה, או 

דה שחלק ניכר ממערכת החינוך בערד שייכת לזרם הרשמי שאינו מוכר, או ממדיניות עירונית מהעוב

  המתבטאת בתקצוב הנושא.

  

    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

הליקוי מתייחס לשיעור הוצאות בגין חינוך 

מכלל תקציב העירייה ולא לרמת ההשקעה 

הוצג לביקורת בתלמיד או בתושב. בפועל, לא 

ניתוח מסודר, מכאן אין תשובות ברורות גם 

  .2017בשנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

העירייה ואינן מדווחות בדוחות הכספיים מלש"ח הוצאות של אורט אינן מתוקצבות על ידי  18 -כ

 של הרשות, לכן נוצר פער בחישוב ההוצאה לתמיד ביחס לרשויות אחרות.
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אם נוסיף את ₪,  1,138שפרסם משרד הפנים ההוצאה לתושב בערד הייתה  2015על פי נתוני 

לעומת הממוצע הארצי של כלל ₪  1,794ההוצאות של אורט ההוצאה לתושב בערד תעמוד על 

  .₪ 1,692 4-5אקונומי -העיריות בדירוג סוציו

  לתושב.₪  1,769ההוצאה לתושב בערד היא  2016 -ב

כמובן שישנה גם השפעה לכך שישנו גדול במס' התלמידים בחינוך העצמאי שגם הוא ברובו לא 

  מתוקצב על ידי העירייה.

  

  

  

  
ופעולות מחלקת הרווחה הליקוי : נמצא כי שיעור ההוצאה מהתקציב הרגיל על שכר  8א.

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

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

בנושאי רווחה ללא כל חובה חוקית (ראה דוח ₪ ולמרות שעיריית ערד מוציאה כמיליון 

 ).2012עירייה לשנת מבקר ה

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנתח את משמעות ההפרשים בהוצאות על רווחה , על מנת להבין את הסיבות לשיעור 

  ההוצאה הנמוך של עיריית ערד בנושא.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

צאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממ

  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

מנהלת 

משאבי 

  אנוש, מנכ"ל

  

31/12/16  

בפועל לא נעשה כל חישוב או ניתוח בנושא, 

מעבר לבדיקה מול ממוצע שמועבר על ידי גוף 

  ויות ו/או למשרד הפנים.חיצוני לרש

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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    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

ההשוואה של הביקורת היא נקודתית, אולם בהשוואה לממוצע הארצי של כלל העיריות בדירוג 

 ההוצאה לתושב בערד על רווחה יותר גבוהה: 4-5אקונומי -סוציו

  לעומת₪  909ההוצאה לתושב בערד על רווחה הייתה  2015על פי נתוני משרד הפנים לשנת 

  . 4-5של כלל העיריות בחתך סוציואקונומי  ממוצע ארצי₪  850 

  מכלל ההוצאות. 18% -שיעור ההוצאה על רווחה הוא כ 2016 -ב

הרשות לשמור על מסגרת תקציבית מאוזנת, ועל כן הוצאות הרווחה מאושרות רק על פי מטרת 

  התקציב או מכוח חוק / צו בית משפט.

  
  
  

הליקוי : הוצאות עיריית ערד על נושאי אחזקה גבוהות מהותית מאלה של העיריות  9א.

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

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

 ם לקאנטרי ולאולם הקולנוע העירוני. על מתן שירותי₪ שונים, כמיליון 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון לעומק את קיום ההפרש, האם נובע ממיון הוצאות שגוי בדוחות הכספיים של עיריית 

תחת מפעלים), כמו כן מומלץ  –(נכסים  93ערד, האם הוצאות בגין קאנטרי וקולנוע יש למיין לסעיף 

לבחון מיון שונה למחלקת הביצוע העירונית, שתפקידה דומה יותר למחלקת ההנדסה מאשר לסעיף 

. כמו כן מומלץ לבחון את נושא השעות הנוספות בכלל ושעות המושקעות באירועי עירייה בפרט, 74

ורת על מחלקת האירועים על מנת לאפשר העמסת הוצאות על המחלקות הרלוונטיות (ראה דוח ביק

 בדוח זה). 

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

המבקר לא התייחס לחלוקת המשאבים בין המשימות המוטלות על עובדי הרשות (עבודה  -תקין 

לא עצמית) לבין משימות המופעלות בעבודה קבלנית. יש לכך משמעויות תקציביות לא מבוטלות. ל

חלוקה שכזו לא ניתן להשוות את היקפי ההוצאות יחסית לשירות הניתן על ידי עובדי העירייה 

  לתושבי הרשות.

  

  :  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

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית ומעידה 

על אי הבנה של הממצא ודוח הביקורת בנושא, 

ההשוואה של הביקורת כללה גם פעולות וגם 

  

  לא תוקן
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שכר, מכאן אין כל משמעות לעבודה עצמית או 

  קבלנית, כנטען בתגובת ראש העירייה.

מעידה כי בפועל,  2017תגובת המבוקר לשנת 

וות תיקון לא בוצע דבר. מן הראוי כי צ

הליקויים ימלא את תפקידו כמוגדר בדין, 

  ויקבע את אופן הטיפול או ההכלה של הליקוי.

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  העירייה תפנה לרואה החשבון לקבלת חוות דעת לגבי מיון הוצאות לסעיף מפעלים ולהנדסה.
  

  

  

  

בעיריית ערד גם הן גבוהות מהותית מאלה של הליקוי : הוצאות מחלקת הגינון  10א.

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

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

סף כמתואר מעיריית דימונה). אלא אם הפרויקט מפסיד כ₪ ממגדל העמק ובשני מיליון 

 .2014בדוח מבקר העירייה לשנת 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את נושא הפרשי ההוצאות בנושא הגינון לעומק, תוצאת הבדיקה של מחלקת 

  לא סיפקה פתרונות והסברים לשאלה, האם וכמה פרויקט הסדר הגינון גרעוני.  2015הגזברות לשנת 

  

    לתגובה): 7שרה במועצת העירייה (סעיף א.תגובת ראש העירייה שאו

המבקר לא התייחס לחלוקת המשאבים בין המשימות המוטלות על עובדי הרשות (עבודה  -תקין 

עצמית) לבין משימות המופעלות בעבודה קבלנית. יש לכך משמעויות תקציביות לא מבוטלות. ללא 

רות הניתן על ידי עובדי העירייה חלוקה שכזו לא ניתן להשוות את היקפי ההוצאות יחסית לשי

  לתושבי הרשות.

  

  :  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

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית ומעידה   לא נקבע  לא נקבע

על אי הבנה של הממצא ודוח הביקורת בנושא, 

עולות וגם ההשוואה של הביקורת כללה גם פ

  

  לא תוקן
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שכר, מכאן אין כל משמעות לעבודה עצמית או 

  קבלנית, כנטען בתגובת ראש העירייה.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מעלות  30% -נמצא כי עלות הסדר הגינון מהווה כ 2015הגזברות בשנת בבדיקה שבוצעה על ידי 

  כוח האדם של מחלקת הגינון, על פי נתון זה, ההסדר לא גורם להפסדים לעירייה.

  בעתיד תיבדק האפשרות לבחון נושא זה בשנית.

ות, על סמך נתוני דוחות כספיים השוואתיים לרשויות דומות אכן בערד העלויות בנטו יותר גבוה

  אך לפי חישוב של עלות לדונם מתוחזק לפחות לעומת אחת הרשויות העלות בערד נמוכה יותר.

יש לזכור כי העלויות של הגינון מושפעות ממדיניות העירייה, ובערד מושם דגש על טיפוח הגינות 

  והשצ"פים בעיר, כחלק מיעדי ראש העיר.

  

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :

לשיטת הביקורת אינה מבוססת דיה, ראה התייחסות במעקב אחר  2015הגזברות משנת בדיקת 

בנושא מחלקת הגינון, כמו כן לא הייתה התייחסות לעלויות של  2014תיקון ליקויים משנת 

  מחלקת התברואה בנושא הסדר הגינון, ראה פרק בדוח זה בנושא מחלקת התברואה.

  

  

  

הנוספות בעיריית ערד הינו חריג מהותית לעומת שתי הליקוי : שיעור רכיב השעות  11א.

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

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

  בלבד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

את רכיב השעות הנוספות כמקובל בעיריות האחרות. ובכך גם להקטין עלויות  מומלץ להקטין

  לעירייה.

  

  לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף א.

המבקר לא התייחס לחלוקת המשאבים בין המשימות המוטלות על עובדי הרשות (עבודה  -תקין 

בעבודה קבלנית. יש לכך משמעויות תקציביות לא מבוטלות. ללא עצמית) לבין משימות המופעלות 

חלוקה שכזו לא ניתן להשוות את היקפי ההוצאות יחסית לשירות הניתן על ידי עובדי העירייה 

  לתושבי הרשות.
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  :  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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תגובת ראש העירייה לא רלוונטית לממצא. 

ואו או למציאות גם לפי תגובת המבוקר לשנת 

, וגם לפי דוח המבקר בנושא מחלקת 2017

, ומחלקת התברואה 2014משנת האחזקה 

  משנה זו.

נושא השעות הנוספות מעיד או על חוסר בכח 

אדם לעומת המשימות הנדרשות או על ניהול 

  לא יעיל של העובדים ונטל תקציבי לא מחויב. 

קיימת חריגה לעומת  2017בפועל, גם בשנת 

התכנון של השעות הנוספות, כאמור בביקורת 

 2014נת בנושא תוכנית ההתייעלות מש

העירייה לא הצליחה לצמצם את השעות 

הנוספות למרות שהתחייבה לכך. היקף שעות 

נוספות אינו גזירה משמיים ובניהול יעיל 

ומקצועי ניתן לנהל אותן בצורה מיטבית יותר, 

מה שעל פי הממצא לא קורה לכאורה בעיריית 

  ערד. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ר בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגד

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בעקבות ריבוי השעות הנוספות הוקם השנה צוות מיוחד המורכב מהנהלת העיר, מנכ"ל העירייה, 

הנוספות מנהלת משאבי אנוש והגזברות. מטרתו של הצוות לצמצם ככל האפשר את כמות השעות 

על ידי קביעת מכסות, ניטור ובקרה מדי רבעון של המכסות מול הביצוע, וקביעת הנחיות לאופן 

 אישור שעות נוספות לעובד.

המכסות וההנחיות החדשות עליהם הוחלט יועברו לידיעת מנהלי המחלקות ליישום מיידי בקרוב 

  באחריות משאבי אנוש. –

וצעות בהלימה ליעדיי ראש העיר וההנהלה למתן שירות יצוין כי חלק גדול מהשעות הנוספות מב

  איכותי לתושב ושמירה על עיר נקייה ומטופחת, ואת אלו לא תמיד ניתן יהיה לצמצם.
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  2014בחינת עמידת העירייה בתוכנית התייעלות משנת - 2מטרת ביקורת מספר 

  

  ההבראה ברוב הנושאים :הליקוי : ככלל העירייה לא עמדה באבני הדרך של תכנית  12א.

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

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

  כך, לא הוקטנו עלויות השעות הנוספות בהתאם לתוכנית.

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

תגובת המבוקר : העירייה עמדה בחלק מהיעדים ואף אושרו לה חלק מההלוואות 

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

  ופועלת בהתאם לסיכומים עם נציג המשרד. 

  הממצא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את 

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לתכנן תקציב ולקיים תכנית פעולה לעמידה באבני הדרך בתוכנית ההתייעלות, אחרת 

  העירייה מסתכנת בהטלת סנקציות של משרד הפנים.

  

    לתגובה):: 1.9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

מהסדר ההתייעלות בהסכמת משרד הפנים לאחר שעמדה במרבית יעדי  2016העירייה יצאה בשנת 

  התוכנית ולאחר שהציגה תכנית כלכלית ישימה לשנתיים הקרובות.  

  

  :  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

  

לאור יציאת העירייה מתוכנית ההתייעלות, 

  .2017הממצא אינו רלוונטי לשנת 

  

  

  הפסקת מעקב
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  התנהלות שוטפת מחלקת רכש ולוגיסטיקה –גזברות  4.2.2

   

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 57מתוך  –סיכום 

  ).9%( ליקויים 5תוקנו 

  .)11%( ליקויים 6תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).61%ליקויים ( 35לא תוקנו 

  ).19%ליקויים ( 11והופסק מעקב אחר 

  

  

  בחינת התנהלות שוטפת בנושא הרכש בעירייה. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

  בוצע הליך של עדכון הנוהל. 2015תגובת המבוקר: בשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הל המסדיר את פעולת מחלקת הרכש, דוגמת מומלץ להגדיר מדיניות רכש וניהול מחסנים וכן נו

בנוסף, ₪ .  50,000של משרדי הממשלה, בנושא התקשרות בהליך מקוצר עד  7.8.3הוראת תכ"ם 

מומלץ לקבוע את הדרישות המקצועיות מהמחלקה תוך הגדרת מהות העבודה והפניית עיקר 

 המשאבים של עובדי המחלקה למימוש הדרישות שיוגדרו.

  

    לתגובה): 1רייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ב.תגובת ראש העי

  ייכתב נוהל מדיניות ותפעול רכש בעירייה.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  סיום מעקב.  –הנוהל מועבר בימים אלה לאישור סופי 
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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

  

גזברית 

  העירייה

  

31/12/16  

-בניגוד להגדרת הזמן לטיפול רק ב

הופץ נוהל הרכש, נושא הדרישות  25/12/2017

המקצועיות מהמחלקה ומדיניות רכש לא 

  הוגדרו. 

  

  תוקן חלקית

  

  

  
  

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

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

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

 שנים. 

אופן יזום וקבוע אחת לשנה מפרסמת בעיתונות תגובת המבוקר: מחלקת הרכש ב

  המקומית פניה לקבלנים  וספקים להגיע ולהירשם בספר הספקים/קבלנים.

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

  מאגדת את כל הפניות בספר קבלנים/ספקים. 

מקומיות באזור לצורך קבלת המלצות מנהלת רכש פונה באופן יזום לעמיתיה ברשויות ה

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

   המחלקות הרלוונטיים.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : הביקורת מכירה את הפעולות המתוארות בתגובת 

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

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

 הקבלנים החדשים המגישים הצעות למכרזים לעבודות קבלניות. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לות מומלץ כי מחלקת הרכש תקיים מלאי ספקים ותתחזק אותו במיוחד בנושאים בהם לא מתקב

 הצעות מספיקות, יש לקיים מדיניות אקטיבית ויזומה של מציאת ספקים רלוונטיים.

  

    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

מנכ"ל העירייה יחד עם מנהלי המחלקות פועל לשינוי המגמה והעלאת מספר הספקים והקבלנים 

  יועבר לדיון והתייחסות הנהלה. 6201הניגשים למכרזי העירייה. דוח מסכם 
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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  

בבדיקת מדגם של הצעות רכש בתחום 

הקבלנים נמצא כי יש שיפור מסוים בנושא אך 

  עדיין נמצאו מקרים כמתואר בליקוי. 

  

  תוקן חלקית

  

  

  

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

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

קובעת את תדמית העירייה גם בעיני ספקים אחרים. סביר כי חלק מהקושי לקבל הצעות 

ם, נובע מתדמית העירייה בהתנהלות מול הספק מחיר ואי השתתפות של ספקים שוני

 (פיקוח, מקצועיות, תשלום, מענה לבעיות ותלונות וכד'). 

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

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

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

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ה מומלץ לקיים משוב מסודר לגבי חווית הספק מול העירייה, על מנת לשפר את התנהלות העיריי

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

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  מנכ"ל העירייה יגיש את המלצתו לביצוע הסקר והנושא ידון בהנהלה.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

ן בצוות מטה במסגרת תהליך ההתייעלות הארגונית והוחלט שהטיפול בנושא אינו בסדר הנושא נדו

  .2019עדיפות בשלב זה. למעקב בינואר 

  

  :  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

  

30/10/16  

לאור החלטת צוות תיקון הליקויים הנושא 

  למעקב, מכאן לא תוקן. 

  

  לא תוקן
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הליקוי : לא מתקיים ניטור וניתוח של דוחות הרכש השנתיים, כך לא ניתן לזהות  4ב.

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

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

 המוצאים מחייבים יציאה למכרז. 

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

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

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

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

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

  .מסכים ומקרנים, השכרת מחסומי לחץ

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

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

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

לזהות בקלות בדוחות ממוחשבים המפרטים מספר הזמנות לפי ספק או מחלקה, סכומי 

  הזמנות וכד'.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים ניטור ובקרה על דוחות הרכש השנתיים על מנת לזהות תחומים בהם כדאי להתנהל 

 בחוזה שנתי/רב שנתי ולא באמצעות הצעות מחיר בודדות, וכן מקרים בהם יש לקיים מכרזים. 

  

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

"מלאי מדף" עד כמה שניתן, ולעבור לעבודה בהסכמי מסגרת. סטאטוס העירייה פועלת לצמצום 

  הנושא יבחן והמלצות יועברו לדיון הנהלה.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

מחלקת הרכש מבצעת ניטור וניתוח של דוחות הרכש. כמו כן המחלקה מקיימת הסכמי מסגרת 

  .2018שנתיים בתחומים שונים. למעקב יוני 

  

  :  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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/11/16  

בניגוד לאמור בפרוטוקול צוות תיקון 

הליקויים, בבדיקת הביקורת לא היו ברשות 

מחלקת הרכש דוחות ניטור ומעקב ברמה 

  

  חלקיתתוקן 
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המחלקה להפיק  תשנתית, ולא היה ביכול

  דוחות כאלה במערכת המחשוב של העירייה. 

מאידך נמשכת המגמה של הסכמי מסגרת 

  בנושאים שונים. מכאן תוקן חלקית.

  

   
  

  

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

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

 ולא מנהלת את תחומי האחריות הבאים: 

  # תכנון תקציב ותוכנית עבודה בשיתוף עם הנהלת העירייה. 

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

  # לא מרכזת את נושא הרכש של מוסדות החינוך המתנהלים בניהול עצמי.

  #  לא מייצגת את מחלקת הרכש בוועדת המכרזים.

  # לא מבצעת הערכת ספקים. 

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

  א השתתפותה אינה נדרשת. 148יף העיריות סע

 התייחסות הביקורת לתגובת הביקורת : התגובה אינה סותרת את הממצא. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול שינוי ארגוני ברשות תוך הכפפת המחסנים השונים של מחלקות העירייה לניהול 

עי וחסכני יותר של המלאי, כולל חיסכון מנהלת הרכש ולוגיסטיקה, דבר שיכול להביא לניהול מקצו

  בכוח אדם במחסנים.

 מומלץ לקיים מערכת של משוב והערכת ספקים, על מנת למנוע כשלי שוק וחוסר בהצעות לעירייה. 

מומלץ כי מנהלת הרכש ולוגיסטיקה תיקח חלק  בעריכת המכרזים וכן בועדות המכרזים על מנת 

 לחוות דעתה המקצועית על ספקים, הליכים וכד'. 

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

הנהלת העיר. לאחר ביצוע מנהלת הרכש בעירייה עוסקת בתחומים הייעודיים שהוגדרו לה על ידי 

  שלהלן, יבחן תיאור עיסוקה ויותאם בהתאם. 4הליך המופיע בסעיף ב.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

מנהלת הרכש עוסקת בתפקידים שהוגדרו לה על ידי הגזברית והנהלת העירייה, התפקידים 

סיום  –הגדרות הנהלת העירייה המתוארים בליקוי מנוהלים על ידי גורמים אחרים בהתאם ל

  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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/11/16  

לאור תגובת צוות תיקון הליקויים ולמרות 

שמשתמע ממנה כי לא נערכה כלל חשיבה 

ובמועד שהגדיר, בנושא כהגדרת ראש העירייה 

  הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  

הליקוי : בניגוד להגדרות אוגדן העיסוקים לעניין משרת מנהל רכש ואספקה בנושא  6ב.

טיפול בחוזים עם ספקים וקבלנים, מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש בעיריית ערד לא 

 אחראית ולא מנהלת את תחומי האחריות הבאים: 

  # נטילת חלק בכתיבת החוזים ובחינתם טרם החתימה עליהם.

 ם שנחתמו עם ספקים וקבלנים בתיקים, פיזיים וממוחשבים.# ריכוז חוזי

 # ביצוע מעקב ובקרה על עמידה בתנאי החוזים.

# ביצוע בקרה ובדיקה על מועד פקיעת תוקף החוזים, ונקיטת פעולות לחידושם והארכתם 

 במקרה הצורך.

  # מעקב אחר ערבויות ביצוע ואישורים על קיום ביטוחים.

 הרלוונטית המחלקה"י ע מבוצע ברשות בחוזה הטיפול, חוזה רששנד ככל: מבוקרה תגובת

). החוזה(כלל  המשפטית והמחלקה) וביטוחים כספי(נושא  הגזברות), מקצועי(נושא 

, בנוסף. הרכש מנהלת של ולא הגזברות של הינה והערבויות הביטוחים בנושא האחריות

, חוזה פקיעת בטרם חודשים מספר. החוזים פקיעת נושא על בגזברות ממוחשב מעקב יש

 בתחום אינו זה נושא. המשפטי היועץ ואת הרלוונטית המחלקה את מעדכנת הגזברות

  .הרכש מחלקת מנהלת שלאחריותה /סמכותה

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

 בשביל רק ולוהחוזים במחלקת הרכש הינו מתבקש מבחינה מקצועית כאמור באוגדן, 

  .ישנן באם חריגות וזיהוי העבודה איכות, החוזה איכות על משוב שיהיה

  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי מנהלת מחלקת לוגיסטיקה ורכש תעסוק בנושא חוזים עם ספקים וקבלנים, בהתאם 

למוגדר באוגדן העיסוקים, על מנת להבטיח כי המסמכים הנשלחים לספקים הינם רלוונטיים 

ובהתאם לדין, וכי קיים ניטור על עמידה בתאני החוזים, חידוש בפקיעת תוקף והמצאות ערבויות 

  ראויות.
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

ק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפר

  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 

  מועצהאישור ה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי. 

  

  ןקלא תו

  

  
  
  
  
  

הליקוי : לא נמצא מסמך  בנושא השכלה בתיק העובד של מנהלת מחלקת לוגיסטיקה  7ב.

ורכש, להוכחת חלק מההשכלה שנדרשה לתפקיד , לא נמצא עותק של נוסח המכרז 

שפורסם לאיוש המשרה, וכן לא נמצא בתיק פרוטוקול של מועצת העירייה המאשרת את 

 המנוי כנדרש בדין. 

שנים, כיום ההנחיות הן  15 -מדובר במכרז שנערך לפני כש : תגובת מחלקת משאבי אנו

להכניס לתיק העובד את פרטי המכרז שפורסם ופרוטוקול מקוצר וועדת בחינה ואת 

  ובמידה ונדרש אישור מועצה גם אותו. המסמכים שנדרשו במכרז כתנאי סף.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ות המחייבות אישור מועצת העיר למנוי העובד, יתויקו מומלץ לוודא כי בתיקי העובדים במשר

הפרוטוקולים הרלוונטיים, כמו גם נוסח המכרזים שפורסמו למשרה וכן תעודות השכלה שהוגדרו 

  בתנאי הסף למשרה. 

  

   תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה :

התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו 

  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

  הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, לא 

  התקבלה כל התייחסות להמלצת הביקורת.  

  

  הפסקת מעקב

  

  

 

לתקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום  6הליקוי : בניגוד לסעיף  8ב.

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

  ההזמנות יוזמות המחלקות באופן שוטף על פי הצורך).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ותחזית בכל רבעון, כנדרש בתקנות זאת לשם קיום שליטה תקציבית  מומלץ לבנות תוכניות צריכה

  מדויקת יותר.

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

האישור התקציבי הוא הבסיס לתוכנית העבודה השנתי ומהווה את תחזית הצריכה השנתית.  -תקין 

  והצריכה בפועל יחסית לחלקי השנה.מכאן ההתנהלות היא בהתאם לדרישת הצריכה 

  

  :  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

לא ברור לביקורת איך אי מילוי אחר הוראות 

  התקנות יכולה להיחשב התנהלות תקינה. 

אר אינו עונה המנגנון המתקיים בעירייה כמתו 

על הליקוי בכמה היבטים, ראה לדוגמא 

החריגות בשעות נוספות בכל שנה, או צבירת 

המלאים הגדולים במחסנים ללא צורך אמיתי, 

כמתואר בדוח הביקורת, או עדכון התקציב 

  כשיטה שתואר בפרק הקודם.

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את א

  או ההכלה של הליקוי.

  

  
  
  

 

לתקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום  7הליקוי : בניגוד לסעיף  9ב.

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

  לתקנות. 6הצריכה התקופתי, כאמור בסעיף 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ כי ועדת הרכש תקבע את הפריטים שיכללו בתכנון הצריכה התקופתי.

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

האישור התקציבי הוא הבסיס לתוכנית העבודה השנתי ומהווה את תחזית הצריכה  -תקין 

  השנתית. מכאן ההתנהלות היא בהתאם לדרישת הצריכה והצריכה בפועל יחסית לחלקי השנה.

  

  :  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

לא ברור לביקורת איך אי מילוי אחר הוראות 

  התקנות יכולה להיחשב התנהלות תקינה. 

המנגנון המתקיים בעירייה כמתואר אינו עונה  

על הליקוי בכמה היבטים, ראה לדוגמא 

החריגות בשעות נוספות בכל שנה, או צבירת 

המלאים הגדולים במחסנים ללא צורך אמיתי, 

כון התקציב כמתואר בדוח הביקורת, או עד

  כשיטה שתואר בפרק הקודם.

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 לפסיקה ולחוזר מנכ"ל שקבעו כי ועדת הרכש תהיה ועדה מקצועית  10ב.

ההחלטה על גובה הסכום ללא אישור ועדת הרכש, שבחוק נקבע שהיא ללא נבחרי ציבור, 

 בסמכות ועדת הרכש, הועברה בעירייה לאישור נבחרי הציבור.

נדרשה החלטה ₪,  2500-תגובת המבוקר: לאור קביעת המליאה בעבר כי הסכום מוגבל ל 

 המעדכנת את ההחלטה הקודמת. 

צא ההחלטה אינה של מועצת התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : כאמור בממ

העירייה, על מנת לקטוע את הצורך בקבלת החלטה נוספת במועצה, מומלץ לקבל החלטה 

  במליאה כי האחריות עוברת לועדת הרכש.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לפעול על פי החוק, אין ליטול מסמכויות ועדת הרכש שהוגדרו בחוק, ומהפסיקה שקבעה כי ועדת 

ש תהיה ועדה מקצועית ללא נבחרי ציבור, ולהעביר החלטות בסמכות הועדה להצבעת נבחרי הרכ

  ציבור.  

  

    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

  .2015י משנת וללא שינ

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, לא 

  התקבלה כל התייחסות להמלצת הביקורת. 

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  

הליקוי : בניגוד למוגדר בתקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום  11ב.

מועדי אספקה, תקופת , טופס ההזמנה בעירייה לא כולל  1998 –וניהול טובין), התשנ"ח 

 , תנאי משלוח, אופן אריזה. אחריות
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 תגובת המבוקר: יטופל מול מחלקת מחשוב.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לכלול בטופס ההזמנה את כל הפרטים המוגדרים בדין. 

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  יטופל מול מחלקת מחשוב.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  .2018למעקב פברואר  –מחלקת הרכש עובדת על עדכון הטופס עם מחלקת המחשוב 

  

  :  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

גזברית 

  העירייה

  

31/12/16  

בפועל לא תוקן בהתאם למועד שהגדיר ראש 

העירייה, וגם לא לתאריך סיום ביקורת 

  הליקוי.המעקב אחר תיקון 

  

  לא תוקן

  

  

הליקוי : הרכב ועדת הרכש בעיריית ערד מונה שלושה אנשים, מנהלת מחלקת  12ב.

לוגיסטיקה ורכש, היועץ המשפטי ונציגת גזברית העירייה. מאחר ומחלקת הרכש כפופה 

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

ף היועץ המשפטי בישיבת ועדה אחת השתת 2015לגזברות העירייה. יתרה מכך בשנת 

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

 באמצעות נציגי הגזברות בלבד. 

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

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

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

  משפטית בלבד. מכאן המצב המתואר בממצא ניתן וחייב בתיקון.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יה, יש לשקול מומלץ לשקול את הרכב ועדת הרכש, כך שייצג מחלקות נוספות מעבר לגזברות העירי

האם קוורום שכולו מורכב מעובדים הכפופים לגזברות העירייה, הינו ראוי הן מבחינה משפטית והן 

  מבחינת מנהל תקין. 
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    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

של ראש העיר ראש העירייה לא רואה בעיה באופן איוש בעלי התפקידים בוועדה, כמו כן יש הנחיה 

  שבכל רכש מקצועי יהיה נוכח מנהל המחלקה הרלוונטי.

  

  :  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

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, 

מכאן, הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

הליקוי : ועדת הרכש בעירייה מתכנסת בתדירות גבוהה לאור הסכום הנמוך שאושר  13ב.

וכן מפני שסדר יום הועדה ₪),  7,500לרכישה בסמכות מנהל הרכש ללא ועדת הרכש (

כולל דיון בהזמנות אף בעלות נמוכה מהסכום שאושר למנהלת הרכש, מכאן מתקיימת 

עבודה של עובדים בכירים על רכישות  התנהלות לא יעילה המביאה לבזבוז שעות

 בנושאים ובסכומים לא מהותיים. 

 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את סכום הרכישה בסמכות מנהלת הרכש ללא אישור ועדת הרכש, על מנת ליעל את 

  הליך ועדת הרכש ולחסוך שעות עבודה של עובדים נוספים. 

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

    .2015ללא שינוי משנת     
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את   לא נקבע  לא נקבע

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  לא תוקן

  

  

  
  
  

הליקוי : הפרוטוקולים של ועדת הרכש לא כוללים אישור הזמנות, אלא רק את  14ב.

פתיחת ההצעות הנמצאות בתיבת ההצעות במחלקה, בדרך כלל הפרוטוקולים לא 

שהתקבלו. משקפים את התנהלות הדיון ולא ניתן להבין מהם את הסיבות להחלטות 

 יתרה מכך הפרוטוקולים לא מופצים לחברי הוועדה.

 . 2016תגובת המבוקר: יטופל בשנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול אפשרויות אחרות לניהול פרוטוקולים של ועדת הרכש, כמקובל ברשויות אחרות. יש 

 ה. להפיץ את הפרוטוקולים ככל פרוטוקול אחר של וועדות העיריי

  

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  .2016יטופל בשנת 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

 –פורמט סיכום החלטת ועדת הרכש שונה בהתאם כך שהוא כולל את ההחלטה והנימוקים לה 

  הפסקת מעקב. 

  

  

  :  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

  

31/12/16  

הליקוי תוקן, אך לא בהתאם ללוח הזמנים 

ראש העירייה ואושר על ידי י דשהוגדר על י

  מועצת העירייה.

  

  תוקן
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שעדיין לא חתומים על ידי חברי  2013הליקוי  : נמצא כי קיימים פרוטוקולים משנת  15ב.

 ועדת הרכש שהשתתפו  בישיבה.

 . 2016תגובת המבוקר: יטופל בשנת 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי כנהוג בשאר ועדות העירייה, חברי הועדה יחתמו על הפרוטוקול הידני בסיום כל ישיבה, 

 וכן כי פרוטוקול הישיבה הקודמת המודפס יאושר לכל המאוחר בישיבה הבאה אחריה. 

  

    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

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

 2017במדגם הביקורת על פרוטוקולים משנת 

לא נמצאו פרוטוקולים לא חתומים על ידי 

  המשתתפים. 

  

  תוקן

  

  

  
  

הליקוי  : הנוהג בוועדת הרכש בעירייה הוא לנסות לקבל הצעות מחיר משני ספקים,  16ב.

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

מעוניין בעבודה, נחשבת הודעתו כהצעת מחיר ולכן מכריזים על הספק השני שהעביר 

רת, הכרזה על זוכה כאשר יש הצעת מחיר אחת הצעה כספית כספק הזוכה. לדעת הביקו

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

 וחסכוני. 

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

  מחלקת רכש פונה שוב לקבלנים.

 ר : התגובה אינה סותרת את הממצא. התייחסות הביקורת לתגובת המבוק

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר נוהל שיסדיר לכמה ספקים יש לפנות בכל טווח מחירים, כמו כן מומלץ להגדיר נוהל 

בו נדרשות לפחות שתי הצעות מחיר, לשם אפשרות בחירת ההצעה הזולה. במקרה בו לא מתקבלות 

עביר לאישור גוף מפקח נוסף (במשרדי הממשלה מועבר לאישור חשב מספר ההצעות המתבקש, לה

  המשרד). 
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    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

לקבלת מספר הצעות לכל בקשה ופרויקט. מחלקת הרכש, על פי שיקול דעתה העירייה פועלת  -תקין 

  רשת) קובעת את המשך התהליך.ובהתייחס לדחיפות ולעמדת הצרכן (המחלקה הדו

  

  :  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

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

 ,החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו

שלא  מכאן, הנהלת העירייה בוחרת במודע

לנהל את הסיכון כלל. לאור אי התייחסות 

צוות תיקון הליקויים לנושא ההנחה כי זה גם 

על דעתו. לאור זאת מופסק המעקב אחר 

  הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

מחיר על אספקת והתקנת מערכות  בהצעת זוכה הוכרז בו מקרה נמצאהליקוי :  17ב.

בקאנטרי העירוני, כאשר ההצעה של הספק השני לא הייתה רלוונטית מאחר ולא מבצע 

התקנות, למרות הידיעה המוקדמת כי הספק השני לא מבצע התקנות נשלחה אליו בקשה 

להצעת מחיר כולל התקנה, מכאן לא התקיימה תחרותיות אמיתית ושוויונית כנדרש 

 .במנהל תקין

 תגובת המבוקר: במקרה זה מדובר על הזמנה דחופה של סכנת חיים.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר נוהל שיסדיר לכמה ספקים יש לפנות בכל טווח מחירים, כמו כן מומלץ להגדיר נוהל 

בו נדרשות לפחות שתי הצעות מחיר, לשם אפשרות בחירת ההצעה הזולה. במקרה בו לא מתקבלות 

מספר ההצעות המתבקש, להעביר לאישור גוף מפקח נוסף (במשרדי הממשלה מועבר לאישור חשב 

   המשרד).

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

ממצא נקודתי חד פעמי, הבא להמחיש את 

 –הבעייתיות המוצגת בממצא הקודם הכללי 

  הפסקת מעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  
   

  
  
  
  

  

הליקוי :  : בניגוד להפרדת תפקידים מתבקשת בהליך הטיפול בהצעות המחיר,  18ב.

בעירייה נהוג כי המחלקה המזמינה פונה לספקים בבקשה להצעות מחיר ולא מחלקת 

הרכש, הדבר אף גרם לאי הבנות שונות כאשר חלק מהספקים העבירו את ההצעות 

את ההצעות לפני שנדונו בוועדת למחלקה המזמינה, או כאשר המחלקה המזמינה אספה 

 הרכש, או שמחלקה בחרה את הספקים אליהם נשלחו ההצעות ללא ערוב מחלקת הרכש. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי תתקיים הפרדת תפקידים מוחלטת בנושא הבקשות להצעות מחיר והטיפול בהן, כך שכל 

 התהליך יבוצע על ידי מחלקת הרכש. 

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את מן 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : נמצא כי העירייה לא מאפשרת העברת הצעות מחיר במייל כתחליף לתיבת  19ב.

 הצעות.

באמצעות תוכנה תגובת המבוקר: מחלקת רכש בוחנת מעבר לקבלת הצעות מחיר  

 אינטרנטיות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון אפשרות להקים תיבת הצעות אלקטרונית, כך יתאפשר לספקים להעביר הצעות במייל 

 לתיבה מאובטחת, כדוגמת תיבת הצעות לקבלת מעטפות נייר. 

  

    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

  

  כיום מתאפשרת העברת הצעות במייל.

  

  תוקן

  

  

  

  

הליקוי : למרות חוות דעת היועץ המשפטי כי אין לנסח הצעת מחיר באופן : "מכשיר  20ב.

X  תוצרת חברתY או שווה ערך", אלא יש להגדיר מוצר כעונה על קריטריונים מסוימים ,

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

 חברה מסוימת, או שווה ערך.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להתנהל בהתאם לחוות דעת היועמ"ש ולא לאשר נוסח הצעות מחיר בהן מצוין מכשיר או מתקן 

 של בחרה מסוימת או שווה ערך לו. 

  

    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  ככל שניתן, מנהלת הרכש תימנע מהגדרות פרטניות של פריט רכישה. 

  

  : 2017ון ליקויים מאוגוסט התייחסות צוות תיק

  סיום מעקב.  –מנהלת המחלקה פועלת בהתאם להנחיה זו 
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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

  

מנהלת 

  הרכש

  

  מיידי

  

לא  2017במדגם הביקורת על הצעות לשנת 

  נמצאו מקרים כאמור.

  

  תוקן

  

 

  

לבדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע על הצעות המחיר הליקוי : לא קיימת כל הגדרה  21ב.

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

קיצונית, בפועל ההצעות ניתנו על תהליכים שונים לחלוטין, כן זוהה מקרה בו פוצלה עבודת 

ות בסכום כולל מעבר לסמכות ועדת שיפוץ למספר עבודות שונות וקבלן אחד זכה במספר עבוד

 הרכש, המחייב הליך מכרז פומבי.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר נוהל המאפיין את בדיקות המהות שעל ועדת הרכש לבצע לפני החלטה על הצעה 

 זוכה, כך שהועדה תשמש כנקודת בקרה נוספת מבחינת מהות, מעבר למחלקה המזמינה.

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  יטופל ויוסדר על פי המלצת הביקורת.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

לעניין בדיקת המהות המחלקה היא הגוף המקצועי לוועדת הרכש אין מומחיות מקצועית הנדרשת, 

  סיום מעקב.  –בחינת המחלקה הבקשה זהה לכל הספקים לעניין השוני בין ההצעות המחיר , מ

  

  :  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

  

מנהלת 

  הרכש

  

  מיידי

בניגוד למקרים בהם תגובת ראש העירייה 

אז צוות תיקון  ,היא כי הנושא תקיןלליקוי 

הליקויים בוחר שלא להתייחס לליקוי, 

  

  

  הפסקת מעקב
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במקרה זה צוות תיקון הליקויים בחר לא 

להתייחס לתגובת ראש העירייה למרות 

שהוגדר בה שהנושא יוסדר על פי המלצת 

.  חוסר עקביות בעייתי (אלא מיידית הביקורת

  אם העקביות היא לעשות כמה שפחות).

בוחר במודע תיקון הליקויים  תלסיכום , צוו

ובעצם מצמצם את שלא לנהל את הסיכון כלל. 

אחריות מחלקת הרכש לנושאים טכניים 

  לאור זאת מופסק המעקב אחר הליקוי. בלבד. 

  

  
  

  

, עדיין יש מקרים בהם לא מוגדר 2010הליקוי : למרות הוראת מנכ"ל עוד משנת  22ב.

מסוימות (בעבודות עם מפרט וכתבי כמויות אומדן לעלות העבודה על ידי מחלקות 

 לדוגמא).

 תגובת מבוקר :מחלקת רכש תקפיד לקבל אומדן.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לאכוף את נושא הגשת האומדן בהזמנות הרכש הרלוונטיות.

  

    לתגובה): 14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  פי המלצת הביקורת והתייחסות מנהלת הרכש. יטופל ויוסדר על 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב.  –ככלל הנושא טופל והמחלקה מקפידה לקבל אומדן כנדרש 

  

  :  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

  

מנהלת 

  הרכש

  

  מיידי

  

  במדגם הביקורת לא נמצא ליקוי דומה.

  

  תוקן
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לבדיקה/פסילת ההליך כאשר האומדן שונה הליקוי : נמצא כי לא הוגדר כלל אצבע  23ב.

מההצעות מעל שיעור מסוים (במגזר הממשלתי נהוג לפסול הצעות השונות מהותית 

 ).25%-20%מהאומדן (

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

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע כלל אצבע שיגדיר כי מעל שונות של שיעור מסוים מהאומדן (גם מעל וגם מתחת 

 לאומדן), תפסל הצעת הספק.

  

    לתגובה): 15תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  רת והתייחסות מנהלת הרכש. יטופל ויוסדר על פי המלצת הביקו

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

מהאומדן נפסלות למעט  25%הייתה פסיקה של בית משפט בנושא, ועל כן הצעות השונות במעל 

  סיום מעקב.  –מקרים חריגים ותוך התייעצות עם 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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/11/16  

במדגם הביקורת נמצא מקרה בו הצעה נמוכה 

לה. לא מהאומדן בעשרות אחוזים לא נפס

נמצאו מקרים בהם הצעה גבוהה מעל השיעור 

  המוגדר זכתה.

  

  תוקן חלקית

  

  
  

  

הליקוי : לא קיים כל ניהול ידע בוועדת הרכש לגבי עבודות דומות/רוטיניות שנעשות  24ב.

בעירייה. כך התקבל אומדן הגבוה כמעט כפליים על התקנת גדר לבית ספר, כאשר מספר 

 עבודה של גדר זהה במחיר הנמוך (מחיר השוק).חודשים קודם אושרה 

תגובת המבוקר: מתקיים ניהול ידע על עבודות שאינן שיפוץ לדוגמא: השכרת גנרטורים, 

הסעות , משלוחים במוניות וכו'. לגבי עבודות שיפוץ, מאחר ושיפוץ מורכב מעבודות רבות 

צא אצל מנהלי ומגוונות, הדורשות ידע והתמקצעות, שאין במחלקת רכש, הידע נמ

  המחלקות המקצועיים והאומדן צריך להתבסס על מחירות דקל.
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 מחלקת רכש תקפיד לקבל אומדנים . אומדני שיפוצים יתבססו על מחירון דקל. 2016בשנת 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : ניהול ידע צריך שיהיה שיטתי, ומתועד, דבר 

לגבי עבודות רוטיניות גם בתחום השיפוץ, כגון שאינו מתקיים במחלקת הרכש. כמו כן 

גידור מוסדות חינוך במפרט זהה של גדר, אין כל סיבה שמחלקת הרכש לא תדע עלות של 

  עבודות דומות שנעשו בעבר בטווח של מספר חודשים בלבד.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

דעתה המקצועית של הועדה מומלץ לוודא מומלץ לבנות מאגר ידע של עבודות דומות, כחלק מחוות 

  כי נבדק כי המחיר המוצע דומה לעבודות דומות מהעבר הקרוב.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017וי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליק

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

  .2015ללא שינוי משנת 

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

הליקוי : למעט בנושא עבודות קבלניות, לא קיימים חוזים מסודרים להצעות מחיר  25ב.

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

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

רה גורם לכך שהעירייה מתקשרת עם ספקים בנושאים מין לעבודה עם ילדים). אי ההגד

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

 הספק. 

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

  אין הדבר בסמכות מנהלת מחלקת רכש.

  עם היועץ המשפטי.הנושא ייבדק  2016בשנת 

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

 לגבי הנהגים.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת המבוקר לא סותרת את הממצא.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לכל הפחות לנושאים בעלויות מומלץ לבנות סדרה של מסמכים שיש לצרף לכל הצעת מחיר, זאת 

משמעותיות לאורך השנה, וכן למקרים בהם החוק מחייב דרישות מוגדרות, לדוגמא עבודה עם 

  ילדים.

  

    לתגובה): 16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  . הנושא ייבדק על ידי גזברית העירייה ובשיתוף עם יועמ"ש העירייה יכתבו הנחיות מתאימות

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב.  –קיים במחלקת הרכש פורמט קבוע להתקשרויות עם קבלנים נותני שירותים ואומנים 

  

  :  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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/11/16  

בבדיקת הביקורת נמצא כי בחלק מהמקרים 

על ידי מחלקת הרכש  לא נשלח הפורמט המלא

גם בעבודות  ן, וכ(חוג אופניים לדוגמא)

  קבלניות של מחלקת הביצוע לדוגמא.

  

  תוקן חלקית

  

  

  
הליקוי :  למרות חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה האוסר התקשרות רכש עם קרוב  26ב.

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

 משפחתית לעובדי עירייה (למעט בנושא עבודות קבלניות).

  .2016תגובת המבוקר : יטופל בשנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר מסמכי הצהרה מסודרים על אי קיום קרבת משפחה לעובד עירייה, ולקבוע אילו 

 שם. ספקים חייבים לחתום על מסמכים אלה ובכל איזה תקופה יש לחד

  

    לתגובה): 17תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  הנושא ייבדק על ידי גזברית העירייה ובשיתוף עם יועמ"ש העירייה יכתבו הנחיות מתאימות. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

בכל התקשרות לחידוש הסכם עם ספק או חתימה על הסכם חדש מצורפת הצהרה על  2012משנת 

  סיום מעקב.  –ניגוד עניינים והעדר זיקה לעובדי עירייה 
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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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/11/16  

בניגוד להתייחסות צוות תיקון הליקויים, 

מבחינת מחלקת הרכש המסמכים לא נשלחים 

כך עולה גם מתגובת , לספק עם הצעת המחיר

  ומבדיקת הביקורת. 2015המבוקר בשנת 

ככל שהמסמכים נחתמים על ידי הספקים עם 

לכל הפחות החתימה על ההתקשרות, מתקיים 

חשש לבזבוז כספי ציבור מאחר וועדת הרכש 

משקיעה שעות רבות בשנה בדיון בעיבוד 

הצעות המחיר של הספקים ובהחלטה על 

וא פסול עקב הזוכה, ללא כל ידיעה אם ה

  קרבה משפחתית או ניגוד עניינים. 

  

  לא תוקן

  

  
  

הליקוי : אי קיום משובים מול ספקים ואי בדיקת כלל המוצרים ו/או השירותים  27ב.

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

חשוב לשם קבלת החלטות עתידיות על עבודה מול ספק מסוים או בחירת הצעה זוכה, 

 מעבר לשיקול המחיר בלבד. 

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

 ביותר.

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

 אותו, המחיר אינו חזות הכל, כאמור בממצא. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הוי הבעיות של העירייה בהתנהלות מול מומלץ לקיים מאגר ידע בדבר איכות עבוד הספקים וזי

 הספקים (לראות בהם לקוח שחשוב לעירייה שיהיה לקוח חוזר). 

  

    לתגובה): 18תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יכתבו  –, בשיתוף הגזברית ומנהלי המחלקות הרלוונטיים הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה

  הנחיות מתאימות.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  .2019למעקב ינואר  –הנושא לא בעדיפות 
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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 

  העירייה

  

30/11/16  

בניגוד לתגובת ראש העירייה לא תוקן הליקוי 

  לא במועד ולא במהות.

  .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  
הליקוי : אין כל בקרה של הוועדה על גידול בהיקף העבודות (בעיקר העבודות  28ב.

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

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

מהיקף העבודה כפוף לקיום תקציב, והסבר  5%2תגובת המבוקר: ניתן להגדיל הזמנה עד 

  מפורט בדבר הצורך בהגדלה ודרישה מסודרת במערכת.

מחלקת רכש תקפיד לקבל הסברים בכתב ממנהלי מחלקות רלוונטיים לצורך הגדלות, 

  ככל שיהיו.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 , לשם ניהול מאגר ידע טוב יותר לעתיד. 25%מומלץ לקיים בקרה על גידול בעלות עבודות עד 

  

    לתגובה): 19תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יכתבו  –, בשיתוף הגזברית ומנהלי המחלקות הרלוונטיים הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה

  הנחיות מתאימות.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב. –מאחר והשונות בנושא רבה, אין הצדקה להקים מאגר ידע 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

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

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

30/11/16  

  

לאור בחירת צוות תיקון הליקויים שלא לנהל 

  את הסיכון כלל, מופסק המעקב אחר הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : לא קיים כל ניטור על המוצר המוגמר לדוגמא בעבודת קבלניות, לעומת  29ב.

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

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

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

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע נוהל ניטור, לכל הפחות מדגמי על עבודות קבלניות שאושרו במחלקת הרכש, הן 

מבחינת המוצר המוגמר (הזמנה לסיור מסירה לדוגמא), והן מבחינת החשבון הסופי שאושר. זאת 

בקרה וגם על מנת לבנות מאגר ידע בנושא, כולל איכות ספקים ואיכות האומדנים  גם על מנת לקיים

  וכתבי הכמויות המוגשים על ידי המחלקות השונות לועדת הרכש. 

  

    לתגובה): 20תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יכתבו  –הרלוונטיים , בשיתוף הגזברית ומנהלי המחלקות הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה

  הנחיות מתאימות.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב.  –הניטור אינו במנדט של ועדת הרכש אלא באחריות המנהל המקצועי 

  

  :  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 

  העירייה

  

30/11/16  

החלטה נוספת של צוות תיקון הליקויים 

המגבילה את מחלקת הרכש לנושאים טכניים 

ובניגוד לתגובת ראש  לבדירוקרטיים בב

, לפי אותו ההיגיון העירייה שאשרה במועצה

של  הזמנותאפשר לבטל גם את הבקרה אחר 

לחסוך לעובדי המחלקה בכך וציוד וכדומה 

זמן יקר, לדעת הביקורת ההחלטה אינה 

הפרדת עקרון מנהל תקין ו בהתאם לכללי

  תפקידים.  

לסיכום , צוות תיקון הליקויים בוחר במודע 

ומאפשר מצב בו  לנהל את הסיכון כללשלא 

המחלקה/ועדה שאישרה את הרכש לא מודעת 

למה נרכש בפועל, ללא כל אפשרות להסקת 

. לאור זאת מופסק מסקנות לרכש עתידי

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : בניגוד לתקנות המגדירות כי נושא הבלאי ינוהל על ידי ועדת הרכש, הועדה  30ב.

 בעירייה לא מטפלת כלל בנושא. 

 .2016תגובת המבוקר: יוסדר בשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לבצע את נושא הבלאי והגריעה רק באישור ועדת הרכש, כמוגדר בחוק.

  

    לתגובה): 21העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.תגובת ראש 

  יטופל ויוסדר על פי המלצת הביקורת והתייחסות מנהלת הרכש.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  .5/2018למעקב  –טרם הוגדרה מדיניות 

  

  :  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

  

  מנהל הרכש

  

  מיידי

  

  .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  
   

  
 האחראי על אובדן או השחתת ציוד.הליקוי : אין כל טיפול או סנקציה כלפי עובד  31ב.

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

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים מערך ניטור ובקרה כולל הגדרה צעדים משמעתיים כנגד עובדים שבגין רשלנותם גרמו 

  עירוני.לאובדן או השחתת ציוד 

  

    לתגובה): 22תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  עובד שמוגשת תלונה על השחתת ציוד יובא לברור בפני ועדת משמעת פריטטית.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

הרשות פועלת לפי חוק שירות המדינה. בחינת נוהל כתוב תיבחן בשנית לאחר התייעצות עם רשויות 

  .2018למעקב פברואר  –מקומיות אחרות 
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  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

עומת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, ל

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

  מיידי

  .2015ללא שינוי משנת 

תשובת צוות תיקון הליקויים מדצמבר אינה 

מעידה על כל פעילות מעשית בנושא, ובפועל 

היא טענה חדשה שלא הוזכרה כלל בישיבות 

  הצוות הקודמות. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : בניגוד לאפשרות המפורטת בחוות דעת משפטית חיצונית בנושא עידוד רכש  32ב.

מקומי (חוות דעת שחוברה על ידי מספר גופים תחת הייעוץ האקדמי של פרופ' ברק מדינה 

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

 קריטריונים להעדפת הספקים המקומיים ברכש הציבורי.

  תגובת המבוקר: מחלקת הרכש תפנה לקבלת חוו"ד משפטית.

  

הליקוי : בניגוד לעיריית ירושלים עיריית ערד לא מאפשרת העדפת עסקים מקומיים, 

 המחיר המוצע בלבד (הן בהליך מכרז והן בהליך רכש). אלא בוחנות את

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבקש חוות דעת משפטית מהיועץ המשפטי לעירייה בנושא אפשרות קביעת קריטריונים 

להעדפת רכישת מוצרים מעסקים מקומיים בהתאם לכללים בחוות הדעת החיצונית ולפסקי הדין 

  בנושא.

  

    לתגובה): 23ש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.תגובת רא

  יתרון לספקים מקומיים. 5%מועצת העירייה אישרה לאחרונה מתן ניקוד העדפה של 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

העירייה הגדירה נוהל להעדפת ספקים מקומיים ברכש ציבורי, אשר אושר במועצת העיר ובוועדת 

  .2017רזים, ויישומם בתחילת שנת העבודה המכ
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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

  

  מיידי

התייחסות צוות תיקון הליקויים אינה 

רלוונטית למחלקת הרכש שהיא נושא 

הביקורת. מנהלת המחלקה לא מכירה הוראה 

  .2017כאמור ולא נהגה על פיה בשנת 

  

  לא תוקן

  

  
  
  

הליקוי : בניגוד למוגדר בדין עיריית ערד אינה מעניקה עדיפות לתוצרת הארץ  33ב.

 בהליכי מכרזים ורכש. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מקומיים, מומלץ כי העירייה תבחן את האפשרויות להענקת העדפה לתוצרת הארץ ולספקים 

  בהתאם למותר 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

קוי בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בלי

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

   .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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  בחינת התנהלות שוטפת במחסני העירייה. - 2מטרת ביקורת מספר 

  
  

מחלקות שונות,  5מחסנים קטנים, באחריות  10הליקוי : עיריית ערד מנהלת מעל  34ב.

ללא משנה סדורה לניהול מחסנים, ניהול מחסנים על ידי המחלקות אינו יעיל וגם גורם 

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

 ובטכנולוגיה מתקדמת.

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

 .2016מחסנים ללא מחסנאי. הנושא יבחן בשנת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקדם תכנית של איגום משאבים בין המחלקות וקיום מחסן ראשי, לשם חיסכון בכוח אדם 

 בצורה מקצועית.וקיום אפשרות של ניהול מחסן 

  

    לתגובה): 24תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

   .2018 -וכנית העבודה בהוועדה התכנסה ומצאה צורך באיחוד מחסנים, יוכנס לת

  

  :  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 

  

30/11/16  

  

וללא עמידה  2015בפועל ללא שינוי משנת 

  בזמנים שהוגדרו על ידי ראש העירייה.

  

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : מאחר ובשוק הפרטי ברחבי העיר קיים ביקוש לחללי אחסנה קטנים,  35ב.

המשך ניהול המחסנים במתכונת הנוכחית מביא לאובדן כספי השכרה פוטנציאליים. מצד 

שני בבעלות החברה הכלכלית מחסנים גדולים העומדים ריקים ללא שוכרים כבר מספר 

  כמחסן ראשי.  שנים, אחד מחללים אלה לפחות יכול לשמש

 .2016תגובת המבוקר: יבחן בשנת 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע בדיקת התכנות כלכלית למחסן ראשי, גם בהתחשב באפשרויות ההשכרה של 

 המתחמים הקטנים המשמשים כיום כמחסנים.

  

    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 

  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

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  תוקן לא

  

  

  
  
  
  

הליקוי : אי קיום  מערך לרכישות דחופות בזמן סביר מביא לאגירת מלאי בעלויות  36ב.

גבוהות, זאת מאחר ולפחות חלק מהבקשות של מנהלי המחלקות לרכישה דחופה לא נענות 

 בזמן סביר, דבר הגורם לאגירת מלאי למקרה הצורך. 

ות ירידה במלאים תגובת המבוקר: רמת המלאים יורדת בכל סוף שנה ניתן יהיה לרא

 ובערך כספי.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ להגדיר ניהול רכישות דחופות על מנת למנוע אגירת מלאי מיותר.

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

מגמת הורדת המלאים ממשיכה עדיין נדרש 

  שיפור. לא נקבע נוהל ברור לרכישות דחופות.

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  תוקן חלקית

  

  

  
  

מטר, למעט  50הליקוי : בניגוד לחוק רישוי עסקים המחייב רישוי למחסנים מעל  37ב.

 מחסן חומרי ההדברה, אין לשאר מחסני העירייה בגודל הרלוונטי רישוי. 

  תגובת המבוקר : מחלקת רכש תבדוק את הנושא עם מחלקת תברואה.
  

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 רלוונטיים כנדרש בחוק רישוי עסקים.יש להוציא רישוי למחסנים ה

  

    לתגובה): 25תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  למחסני העירייה להם נדרש רישוי קיים רישיון עסק כמחויב בחוק. –תקין 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית למציאות 

  . 2017בשנת 

  .2015ללא שינוי משנת בפועל 

קויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון הלי

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : ניהול האינוונטר בעירייה מתבסס על דיווחי המחלקות, לגבי הרכוש הקבוע  38ב.

 הנמצא בשימושן (ריהוט, מוצרי חשמל וכד'), אין כל בקרה על דיווחי המחלקות. 

 תגובת המבוקר: עובדי מחלקת הרכש מבצעים ספירות ובדיקות אינוונטר באופן מדגמי.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : על פי דין נוהל האינוונטר צריך להיות בדיוק כמו 

  טיפול במלאי, מכאן פעולות מחלקת הרכש אינן מספיקות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ להגדיר נוהל הכולל ניטור ובקרה על דיווחי האינוונטר של מחלקות 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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  

הליקוי : אין כל הגדרה לגבי אילו רכישות ורכוש יש לכלול ברשימת האינוונטר  39ב.

 (לדוגמא מאיזה סכום יש לדווח על הרכישה, מהות המוצרים וכד').

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקבוע אילו מוצרים ומעל איזה סכום רכישה יש לדווח פריט כאינוונטר. 

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפקידו 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

 הליקוי : נמצא כי לא קיים נוהל המסדיר קליטת מטלטלין שנתרמו לעירייה. 40ב.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  המלצה : מומלץ להגדיר נוהל רישום תרומות לעירייה. 

  נסדיר נוהל מחסנים וטיפול באינוונטר (כולל תרומות). 2016תגובתה מבוקר: בשנת 
  

    לתגובה): 26תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

  יוסדר נוהל מתאים.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

מנהלת מחלקת הרכש תצורף לפרוטוקול ועדת התרומות, באופן זה המחלקה תדע על תרומות ציוד 

מטלטלין ותוכל לרשום אותם באינוונטר העירוני. לאחר תקופת מעקב ייכתב נוהל בהתאם שיענה 

  על כלל הצרכים שיועלו. 

  

  :  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

מנהלת 

מחלקת 

  הרכש

  

31/10/16  

לא תוקן באופן ובמועד  שהוגדרו בתגובת ראש 

 העירייה ושאושרה במועצה, בפועל רק בסוף

  הוגדר טיפול ראשוני שטרם יושם.  2017שנת 

  

  לא תוקן
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הליקוי : בניגוד לתקנות המצאי בעירייה לא מסומן בסימון שאינו ניתן למחיקה,  41ב.

 מכאן קיימת חשיפה לגניבת מצאי וסחר בו ביתר קלות. 

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

מצא אלא התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : תגובת הביקורת לא סותרת את המ

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

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לסמן את המצאי כמוגדר בתקנות, בסימון שאינו ניתן למחיקה.

  

    לתגובה): 27תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

רית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזב

  וניהולם. 

  

  : 2017 אוגוסטהתייחסות צוות תיקון ליקויים מ

  סיום מעקב.  –פרטי המצאי נספרים על פי חוק ומסומנים בהתאם לצורך

  

  :  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 

  

30/11/16  

, החוק מחייב 2015משנת בפועל ללא שינוי 

סימון שאינו ניתן למחיקה לשם שמירת וזיהוי 

הציוד שנרכש בכסף ציבורי, כאמור בליקוי 

  אין סימון כזה.

כללית, לא התייחסות צוות תיקון הליקויים 

  אינה עומדת בדרישות החוק. נתמכת בדבר ו

  

  קןולא ת

  

  

  
  
  
  
  
  
  

מצאי לעובדי עירייה לצורך תפקידם אינה הליקוי: בניגוד לתקנות, השאלת פרטי  42ב.

 ועד ההחזרה).ממנוהלת כמוגדר בתקנות (מילוי טופס עם תיאור הפריט, תנאי ההשאלה ו

 . 2016תגובת המבוקר: יוסדר בנוהל מחסנים בשנת 

 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

122  

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 העירייה, כמוגדר בתקנות.יש לנהל את נושא השאלת המצאי לעובדי העירייה ובין מחלקות 

  

    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

  .2015ללא 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 לתקנות ספירת המצאי הנערכת בעירייה אחת לשנה, אינה בהתאם  43ב.

 לכללי ספירת המלאי, אלא נסמכת על דיווחי המחלקות בלבד. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש לקיים ספירת מצאי בהתאם למוגדר בתקנות. 

  

    לתגובה): 28תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  

  : 2017 אוגוסטהתייחסות צוות תיקון ליקויים מ

הערה מקובלת אך העירייה מבצעת ספירת מלאי בהתאם ליכולת להקצות משאבים לטובת תחום 

  סיום מעקב.  –זה. אי לכך נושא זה לא יטופל לעת עתה 
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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 

  

30/11/16  

תגובת צוות תיקון הליקויים לא ברורה 

לביקורת, הקצאת משאבים היא בסמכות 

הנהלת העירייה (מה עוד שבמקרה זה 

המשאבים זניחים), מכאן בחירה לאי ציות 

אינה רלוונטית לשיטת זו לחוק מסיבה 

  הביקורת.

ככל שהצוות יחליט לא לקיים ספירת מצאי 

כחוק מסיבת חוסר מהותיות כספית של 

ראויה  או מסיבה אחרת של מדיניות המצאי,

הליקוי מבחינת הביקורת לא  - ורלוונטית

  תוקן. 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  
הליקוי : בניגוד לתקנות, רמות המלאי במחסנים לא נקבעות על ידי מנהלת מחלקת  44ב.

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

 המחסנים.

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

  הינו גורם שיש להתחשב בדעתו לגבי רמת המלאי.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  יש לקבוע את רמות מלאי המחסנים כמוגדר בתקנות.

  

    לתגובה): 29תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

הערה מקובלת אך העירייה מבצעת ספירת מלאי בהתאם ליכולת להקצות משאבים לטובת תחום 

  . סיום מעקב –זה. אי לכך נושא זה לא יטופל לעת עתה 
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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 

  

30/11/16  

תיקון הליקויים לא ברורה תגובת צוות 

לביקורת, הקצאת משאבים היא בסמכות 

הנהלת העירייה (מה עוד שבמקרה זה 

המשאבים זניחים), מכאן בחירה לאי ציות 

לחוק מסיבה אינה רלוונטית לשיטת 

  הביקורת.

כפי שעלה בביקורת במחסני העירייה מלאים 

מאות אלפי שקלים שאין במוצרים בעלות של 

 - בחלק מהמקרים צורך אמיתיבהם לפחות 

  הליקוי מבחינת הביקורת לא תוקן. 

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות, העירייה לא מנהלת את הטובין שלה כולל את מלאי  45ב.

 המחסנים, בהתאם לקטלוג האחיד שפרסם משרד הפנים. 

הוגדר קטלוג מוצרים אחיד. הקטלוג נוהל עי חברה  2/99תגובת המבוקר : בחוזר מנכ"ל 

לאמץ את הקטלוג לאוטומציה. בעבר הרשות עבדה עם החברה לאוטומציה, ונעשה נסיון 

האחיד. מאחר והקטלוג האחיד לא ענה לצרכי הרשות, פותח קטלוג טובין של העירייה 

 שמתאים לצרכיה. הקטלוג שפותח על ידי העירייה מסתמך על כללי הקטלוג האחיד. 

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

נכ"ל מפורשת וחד משמעית, צרכה להיות באישור הביקורת פעולה בניגוד להוראת מ

 משרד הפנים ולא על פי החלטה פנימית בעירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לנהל את טובין העירייה על פי הקטלוג האחיד, כמודגר בתקנות. 

  

    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 

  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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי.או 

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  

הליקוי : בניגוד לתקנות הקובעות כי משיכת פריטים המחסן מחייבות תעודת ניפוק  46ב.

חתומה גם על ידי הגזבר, בעירייה לא מונפקת תעודה כנדרש, יתרה מכך חלק מההפרשים 

 בעירייה, הוסברו כמשיכת פריטים ללא תעודת ניפוק.  2015בספירת המלאי לשנת 

תגובת המבוקר: במחסן גינון ואחזקה משיכת פריטים מתבצעת באמצעות תעודת ניפוק 

 שנחתמת ע"י העברת כרטיס עובד. עם העברת כרטיס עובד תעודת הניפוק ננעלת.   

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  פריטים ממחסני העירייה רק בהתאם לתעודת ניפוק כמוגדר בתקנות. יש להקפיד על משיכת
  

    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

  .2015ללא 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 : בניגוד לתקנות לא קיים נוהל המסדיר טיפול בהפרשים המתגלים בספירות  47ב.

מלאי, בין המוצרים שרשומים במערכת הממוחשבת לבין המוצרים שזוהו בספירת 

 המלאי. 

  . 2016תגובת מבוקר: יטופל במסגרת נוהל מחסנים בשנת 
  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 סדיר כיצד יש לטפל בהפרשים המתגלים בספירת המלאי במחסני העירייה. מומלץ לקיים נוהל המ

  

    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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות ספירת המלאי במחסנים מבוצעת על ידי מנהלת מדור  48ב.

מחסנים והמחסנאים, ללא כל הסמכה של גזברית העירייה, שנדרשת על פי התקנות 

 שיהיה נוכח בספירה.להיות נוכחת בספירת המלאי או להסמיך מי מטעמה 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 על הגזברית להגיע בעצמה לספירות המלאי או לחלופין להסמיך אדם אחר לביצוע הספירה.

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015שינוי משנת ללא 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  
  
  
  
  

הליקוי : בניגוד לתקנות מחסני העירייה לא נסגרים לפעילות בתקופת ספירת  49ב.

 המלאי. 

תגובת המבוקר: פעילות המחסנים צומצמה למינימום הכרחי. פריטים נופקו טרם הספירה 

  ובמקרה חרום בוצע ניפוק ידני.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה אינה סותרת את הממצא.

  
  :  יקורת לתיקון הליקויהמלצת הב

  יש לקיים את ספירות המלאי במחסנים בהתאם לדין.

  

    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

  .2015ללא 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 : בניגוד למוגדר בתקנות הרשויות המקומיות (הנהלת חשבונות), בנושא  50ב.

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

כהוצאה בתקציב השוטף של המחלקות המזמינות. מכאן ספרי העירייה ודוחותיה 

הכספיים,  לא משקפים את פעולות העירייה במובן זה, בהתאם לכללי החשבונאות 

 המקובלים ברשויות המקומיות.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 רישום הנדרש, בהתאם לניהול המלאים בעירייה. מומלץ לקבל חו"ד חשבונאית בדבר אופן ה

  תגובת המבוקר: מחלקת הנה"ח תפנה לקבלת חוו"ד.

  

    לתגובה): 30תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה(סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  : 2017ליקויים מדצמבר התייחסות צוות תיקון 

  .2018 -הוועדה התכנסה ומצאה צורך באיחוד מחסנים, יוכנס לתוכנית העבודה ב

  

  :  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 

  

30/11/16  

  

וללא עמידה  2015בפועל ללא שינוי משנת 

  בזמנים שהוגדרו על ידי ראש העירייה.

  

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  
  
  

ליקוי : המלצות לשיפור מערך המחסנים בעירייה כפי שגובשו על ידי העוסקים בדבר  51ב.

 , יושמו חלקית ובמחסני מחלקת האחזקה בלבד. 2014עוד בסוף שנת 

  . 2017 – 2016תגובת מבוקר: ייבדק במהלך 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 ים בכל מחלקות העירייה. מומלץ לבחון תקצוב מתאים לשיפור מקיף במערך המחסנ
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    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

  

לאור התייחסות צוות תיקון הליקויים בסעיף 

  , הפסקת מעקב. 34קודם ולליקוי ב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

הליקוי : בעקבות יוזמה של מנהל מחלקה חדש, אשר בא מרקע של ניהול מחסנים  52ב.

 מתקדם, נעשו פעולות רבות לשיפור ההתנהלות בנושא בין השאר :

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

 ).וכד' מלט

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

 חילוף למערכות אלקטרוניות שכבר לא בשימוש העירייה).

 זוהו חוסרים רבים בפריטים מסיבת הנפקה ללא רישום.  .ג

מחלקות העירייה האחרות בהן נמצאים מחסנים, לא עברו הליך דומה, גם ההליך 

  במחלקת האחזקה טרם הושלם ולא הוקצו לו המשאבים המלאים.

  

  

  :  לצת הביקורת לתיקון הליקויהמ

מומלץ לבצע הליך התייעלות מחסנים ומלאי בכל מחלקות העירייה, בדומה למה שנעשה במחסני 

 מחלקת האחזקה.

 

    לתגובה): 31תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

המחסנים יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא 

  וניהולם. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  .2018 -הוועדה התכנסה ומצאה צורך באיחוד מחסנים, יוכנס לתוכנית העבודה ב

  

  



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

130  

 

  :  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 

  

30/11/16  

  

וללא עמידה  2015בפועל ללא שינוי משנת 

  בזמנים שהוגדרו על ידי ראש העירייה.

  

  

  לא תוקן

  

  

   
  
  
  

הליקוי : בהסדרת נושא המלאי במחלקת האחזקה, ירד ערך המלאי המוחזק בעירייה  53ב.

  .20% -בכ

תגובת מבוקר: מחסן גינון עבר הליך דומה. בדיקה במחסנים בהם אין מחסנאי ובבתי 

 . 2016מלאכה תתבצע במהלך שנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 התאם לתהליך שבוצע במחלקת האחזקה.מומלץ להסדיר את מלאי כל מחלקות העירייה ב

 

    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

  

תיקון הליקויים בסעיף לאור התייחסות צוות 

  , הפסקת מעקב. 34קודם ולליקוי ב.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : טרם נמצא פתרון ניהול ורישום מלאי ממוחזר, הכוונה לפריטים אשר  54ב.

 הוחזרו למחסן לאחר פירוק או הריסת מתחמים מסוימים.

 . 2016תגובת מבוקר: יבחן במסגרת נוהל עבודה שבשנת 

 

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

 יש לקיים פתרון ניהולי ורישומי לפריטים ממוחזרים, החוזרים למחסן.  

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017וי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליק

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

  .2015ללא שינוי משנת 

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  

הליקוי : בניגוד להפרדת תפקידים ראויה, מנהלי המחלקות הם האחראים על  55ב.

המחסנאים במחסני העירייה, לא קיים כל גוף מקצועי לניהול מחסן שאינו מנהלית כפוף 

 למנהלי המחלקות. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הקמת יחידת מחסנים מקצועית, אשר תהיה אחראית על נושא ניהול המלאים ועל 

 עובדי המחסנים. 

  

    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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  :  2017ול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפ

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

  .2015ללא שינוי משנת 

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
הליקוי : לא קיים כל נוהל לבקרה שתאשר כי פריטים שנמשכים על ידי העובדים  56ב.

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

 בשאריות מהפרטים שנמשכו וכן מפריטים משומשים הממוחזרים ומוחזרים למחסנים. 

וצעות על ידי ובאישור מנהלי המחלקות תגובת מבוקר: משיכות הפריטים מהמחסנים מב

 המקצועיים וראשי הצוותים. אחריותם לבדוק שימוש בחומרים שנמשכו.

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

שמתקיימת הבקרה של ספירת מלאי על ידי מחלקת הרכש, מן הראוי כי תתקיים בקרה 

  שירות על המלאי וכמויות הרכש למחסנים. גם על נושא זה, המשפיע י

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר בקרה על אופן שימוש הפריטים אשר נמשכו מהמחסן לעבודות השונות, כמו כן 

 מומלץ להסדיר נושא ניהול פריטים ממוחזרים. 

  

    לתגובה): 32תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

  .2018 -הוועדה התכנסה ומצאה צורך באיחוד מחסנים, יוכנס לתוכנית העבודה ב

  

  :  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 

  

30/11/16  

    

  לא תוקן
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וללא עמידה  2015משנת בפועל ללא שינוי 

  בזמנים שהוגדרו על ידי ראש העירייה.

  

  
  
  
  
  
  

הליקוי : מפתחות המחסנים נמצאים ברשות מספר אנשים, אין כל בקרה על כניסות  57ב.

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

 קיימת חשיפה להעלמות פריטי מלאי ללא כל פיקוח או רישום. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

א כי לא תתאפשר כניסה למחסן ללא המצאות מחסנאי, וכי ינוהל רישום מומלץ להסדיר נוהל המווד

  הנפקה גם כאשר המחסנאי לא נמצא מסיבות שונות. 

 

    לתגובה): 33תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ב.

יוקם צוות בראשות המנכ"ל, הגזברית, ומנהלת מחלקת רכש לבחינת מכלול נושא המחסנים 

  וניהולם. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מדצמבר 

חלוקת המפתחות הוא צורך תפעולי ובאחריות מנהלי המחלקות, הצוות לא רואה סיבה להתערב 

  סיום מעקב.  –בפעילותם 

  

  

  :  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 

  

30/11/16  

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון 

(האפשרות לגניבה מהמחסן ללא כל בעיה), אך 

שלא החלטת צוות תיקון הליקויים היא 

לנהלו, זאת לאור סמכותם ואחריותם (בניגוד 

להתייחסות הצוות, האחריות לתיקון הליקוי 

  היא שלו ולא של מנהלי המחלקות).

לסיכום , צוות תיקון הליקויים בוחר במודע 

שלא לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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  התנהלות שוטפת והיערכות לשעת חירום. –מחלקת הביטחון  4.2.3

  

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 60מתוך  –סיכום 

  ).15%ליקויים( 9תוקנו 

  ).8%ליקויים ( 5תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).45%ליקויים ( 27לא תוקנו 

  ).32%ליקויים ( 19והופסק מעקב אחר 

  

  בחינת התנהלות שוטפת מחלקת ביטחון. – 1מטרת ביקורת מספר 

  

  

הליקוי : העירייה מקדישה כאחוז אחד מתקציבה השוטף לנושאי ביטחון ברגיעה  1ג.

סכום זה כולל  את שכר עובדי מחלקת הביטחון העירונית, ₪), ובחירום (כמיליון וחצי 

הוצאות על המשמר אזרחי והוצאות הג"א, עיריית דימונה לדוגמא הוציאה באותן 

על סעיפי התקציב ₪) מיליון  4 -ך של כמתקציבה בער 2% –השנים שיעור כפול (כ 

 השוטף בנושא שמירה וביטחון.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את צרכי הביטחון העירוניים בעיקר בחירום, על מנת לוודא כי שיעור ההוצאה העירוני 

  על נושא הביטחון, אכן יכול להבטיח תפקוד העירייה ברגיעה ובעיקר בשעת חירום.

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

תקציב העירייה מונע משיקולים רבים ובניהם שיקולי הביטחון. העירייה עושה ככל שבידה  –תקין 

על מנת להעמיד את התקציבים הנדרשים גם לתחום הביטחון ובמקביל פונה לקבלת סיוע מגופי 

   בעתיד. . כך ימשיך גםהחירום השונים

  

  :  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

. הדבר מתבטא 2015ללא שינוי מהותי משנת 

בתשתיות (מקלטים לדוגמא), בחוסר תקציב 

  ריענון מחסנים.לציוד לשעת חירום ובאי 

  

  הפסקת מעקב
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המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

הבוחרים (סדר העדיפויות בתקציב נקבע אך 

ורק על ידי נבחרי העירייה, מכאן טיעון לחוסר 

תקציב אינו רלוונטי, נושא שאינו מתוקצב 

  ינו בסדר עדיפות של הנבחרים). למעשה א

לסיכום , לאור הבחירה במודע שלא לנהל את 

הסיכון כלל, ולא לקיים בחינה רצינית של 

הצרכים בעירייה, מופסק המעקב אחר 

  הליקוי.

  

  

  

  

בסעיף תיקון מערכות אזעקה, נרשמה הוצאת רכישת ציוד  2015הליקוי : בשנת  2ג.

 ₪. 13,000מתוך תקציב של ₪  10,000-אזעקה, בסך של  כשאינו מערכות 

   

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להקפיד על רישום הוצאות רלוונטיות לסעיף ההוצאה, זאת על מנת להבטיח כי הסעיפים בדוחות 

  הכספיים משקפים את ההתנהלות בפועל. 

  

    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 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

ליקוי שאמור להיות חד פעמי (אם כי נמצאו 

מקרים נוספים בביקורת של נושאים אחרים, 

שאינה קשורה בהם חשבון חויב בהוצאה 

  אליו).

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויבדוק את הנושא, האם 

  

  הפסקת מעקב



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

136  

 

חד פעמי וכיצד להביא שימנע בעתיד. מחוסר 

  מהותיות הוחלט על הפסקת מעקב

  

  

  
  
  
  

הליקוי : רוב תקציב המשמר האזרחי מוקדש לכיבוד ואירועי הוקרה שונים  3ג.

למסגרות המתנדבים השונות, זאת כאשר בקשות לתקצוב של פעולות מתנדבי יחידת 

החילוץ לדוגמא לא מאושרת בטענה כי אין דרך חוקית להעביר תקציב לפעילות.  ככל 

פית בפעולות מסגרות המתנדבים, שטענת העירייה היא כי אין דרך חוקית לתמוך כס

 הביקורת סוברת כי גם לא ניתן להצדיק הוצאת כספים על ערבי הוקרה לכבודם. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להסדיר את נושא הוצאת הכספים לפעילות מסגרות המתנדבים, כולל את נושא עריכת ערבי 

 הוקרה וכיבוד. 

  

    לתגובה): 2מועצת העירייה (סעיף ג.תגובת ראש העירייה שאושרה ב

  העברה התקציבית מבוצעת על בסיס הנחיות משרד הפנים. -תקין 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית לממצא. 

בניגוד לתקופה בה נערכה הביקורת, כיום 

כות מועברת תמיכה באמצעות ועדת תמי

ליחידת החילוץ, נושא מימון ערבי הוקרה טרם 

  הוסדר לשיטת הביקורת. 

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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ערד, זאת  –הליקוי : העירייה לא מצאה דרך מסודרת לתקצוב יחידת החילוץ  4ג.

למרות שהיחידה היא הכוח העיקרי המקצועי עליו מתכוונת העירייה להסתמך 

  בשעת חירום.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הראוי כי ככל שהעירייה תמשך להסתמך על יחידת החילוץ ככוח העיקרי בשטח בשעת חירום, מן 

העירייה תמצא את הדרך לתקצב את היחידה באופן שוטף (שינוי תבחיני תמיכות, עמותה עירונית 

 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

תמיכה ליחידת החילוץ הועברה  2017בשנת 

  באמצעות מסלול ועדת תמיכות.

  

  תוקן

  

  
  
  
  

הליקוי : רכב שטח שנרכש על ידי העירייה לטובת פעילות יחידת החילוץ נהרס  5ג.

, העירייה לא מצאה את הדרך להמציא לו תחליף, למרות 2014בתחילת שנת 

הציוד הנדרש, דבר שמשמעות הדבר היא יציאת מתנדבים לשטח ברכב בודד, ללא כל 

 המסכן הן את המתנדבים המחלצים והן את הזקוקים לחילוץ.

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי העירייה תשקול רכישת רכב חילוץ ולו רק להבטיח כי בשעת חירום תוכל לקבל החלטות 

המשטרה וכל ציודה ממומן לגבי קדימות לפעולתו. המצב כיום כאשר יחידת החילוץ מופעלת על ידי 

על ידי המשטרה, אינו מבטיח לעירייה כי בשעת חירום תקבל עדיפות בשימוש במתנדבי וציוד יחידת 

  החילוץ, הכפופה מעשית למשטרה.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת 

  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

היחידה קיבלה רכב נוסף שלא באמצעות 

  העירייה. 

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  
  

הליקוי : נמצא כי אין כל קשר בין הצעת התקציב המקומי שאושרה על ידי משרד  6ג.

 הפנים ומפקד מחזור דרום, לבין התקציב בפועל כמתבטא בספרי העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לאור הסנקציה המאפשר לחלט תקציב הגא שלא נוצל, מומלץ לנצל את הצעת תקציב הגא מקומי 

 אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים.כפי ש

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  .2016-ו 2015התקציב שאושר קוצץ על ידי משרד הפנים בשנים  -תקין 

  

  :  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 מצאה תימוכין לנטען בתגובת 

ראש העירייה. המלצת הביקורת מציעה לנהל 

ייה היא את הסיכון, אך החלטת נבחרי העיר

שלא לנהלו, זאת לאור סמכותם במסגרת 

קבלת המנדט מציבור הבוחרים. לסיכום , 

לאור הבחירה במודע שלא לנהל את הסיכון 

  כלל, מופסק המעקב אחר הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : בניגוד להנחיות משרד הפנים בדבר העמסת עלויות כח אדם כחלק יחסי  7ג.

לעיסוקם בנושאי הג"א, לא העמיסה העירייה רק חלק יחסי מעלות שכר שלושת 

תקני כח האדם בנושא הג"א הרשומים בתקציב, שבפועל אינם עוסקים בנושאי 

 הג"א באופן מלא. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים הוראות משרד הפנים ולהעמיס את החלק היחסי בלבד של עלות כח האדם, בהתאם 

 לעיסוקו בתחום הג"א בפועל. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017רת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 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

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  

  
  
  
  

  
הליקוי : עובדי מחלקת האחזקה המתוקצבים על ידי תקציב הג"א מקומי, אינם  8ג.

כפופים לקב"ט העירייה, מכאן אין בסמכותו להורות להם לבצע פעולות אחזקה 

 במקלטי העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במקלטי העירייה יבוצעו על ידי מומלץ לקיים מנגנון המבטיח כי הוראות קב"ט העירייה לתיקונים 

 העובדים על פי צרכי הביטחון, גם אם אין העובדים כפופים ישירות לקב"ט העירייה.

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

 

  
  
  
  

הליקוי : למרות שהעובד האחראי על ניקיון ובדיקת המקלטים מנוע  מלמלא את  9ג.

תפקידו זה מספר שבועות, כאשר סביר כי לא יוכל למלא את דרישות תפקידו בנושא 

 בעתיד, העירייה טרם מצאה לנכון למנות לו מחליף ולכל הפחות ממלא מקום.גם 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ למנות מ"מ לעובד האחראי על ניקיון ובדיקת המקלטים בהקדם.

  

    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

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

הוגדר עובד מחליף אך היקף המשרה צומצם 

  בפועל מתן מענה כנדרש.אך מהותית, 

  

  תוקן 

  

  

  
  
  
  

כל תכנון או הערכה לגבי כמות הפריטים הנדרשת במחסני הליקוי : אין  10ג.

העירייה, לדוגמא אין במחסני העירייה אוהלים למרות שהעירייה היא עירייה 

קולטת אוכלוסייה בשעת חירום, ולמרות תרחישים שונים בהם מספר העקורים הינו 

 מהותי.
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ורים לקבל תגובת המבוקר : קיימת רשימת מצאי של כל הפריטים במחסן, ואנו אמ

  בשעת חירום השלמה ממחסני החירום בבני שמעון.

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

מצפה כי לעירייה תהיה רשימת פריטים נדרשים, כולל זמנים בהם הם נדרשים. גם 

 בהינתן תרחיש של ניתוק דרכי הגישה לעיר (תרחיש שתורגל בעבר).

 

  :  צת הביקורת לתיקון הליקויהמל

 מומלץ לבנות תכנית הצטיידות מחסנים המותאמת לצפי התרחישים לשעת חירום.

   

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

העירייה לא נדרשת ולא מתוקצבת להחזקת אוהלים במחסני החירום. ככל שידרשו אלו יגיעו  -תקין 

  ה רשימת פריטים מלאה למצאי מחסן החירום.בדחיפה. ישנ

  

  :  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

תגובת ראש העירייה לא רלוונטית לליקוי 

שנובע מהגדרת תפקיד הקב"ט באוגדן 

כל העיסוקים של משרד הפנים וגם מבחינת הש

שהוצגו כדוגמא הישר, העיקר אינו האוהלים 

 אלא תכנון להתמודדות במצב חירוםנקודתית 

  . בכללותו

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

 

  

הליקוי : נמצא כי לא מתבצעות ביקורות שוטפות במחסני הג"א ובדיקת כמות  11ג.

מלאי ורמת תחזוקה של הציוד בו. לדוגמא לא מתבצעות בדיקות למצב טעינת 

 המצברים של הגנראטורים. 

 תגובת המבוקר : מחלקת אחזקה מבצעת בדיקה שנתית לכל הגנראטורים ע"י קבלן.
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לתגובת המבוקר : בדיקת גנראטור פעם בשנה אינה מספיקה, התייחסות הביקורת 

כפי האמור בהמשך בתרגיל חילוץ לא הצליחו להפעיל גנראטור, הממצא מתייחס 

 לכלל הפריטים במחסן (מזרונים, שירותים כימיים וכד').

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 הטעינה של מצברי הגנראטורים. מומלץ לקיים ביקורות שוטפות במחסני הג"א כולל בדיקת רמת

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  הנושא ייבחן על ידי מנכ"ל העירייה, המלצותיו יבאו בפני הנהלת העירייה לדיון בנושא. 

  

  :  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 

  העירייה 

  

30/10/16  

  

לפי פרוטוקול צוות תיקון הליקויים מתבצעות 

  ביקורות ובדיקות בשוטף. 

  

  תוקן 

  

  

  
  

: נמצא כי אין כל מעקב אחרי פריטים שלהם הגדרה של תאריך פג תוקף.   12ג.

 לדוגמא ערכות עזרה ראשונה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לנהל רישום מסודר לגבי תאריכי פג התוקף של ציוד המאוחסן במחסני החירום.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא 

  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

  

  . 2015בפועל ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הט

  או ההכלה של הליקוי.

  

  

  

הליקוי : נמצאו במחסן פריטים שאינם קיימים ברשימות המלאי (מלאים  13ג.

 ישנים כגון עששיות הפועלות על בנזין).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אין לאפשר מצב בו במחסן נמצאים מלאים שאינם רשומים ברשימת המלאי של המחסן, ככל שאין 

 יכולת שימוש בפריטים מסוימים יש לגרוע אותם מהמחסן בצורה מסודרת הן ברישום והן פיזית. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר 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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  

מטר,  50הליקוי : בניגוד לחוק רישוי עסקים המחייב הוצאת רישיון למחסן מעל  14ג.

 למחסני הג"א של העירייה.לא קיים רישוי 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 יש לפעול להוצאת רישוי כמוגדר בחוק.

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  למחסני החירום הוצא רישיון כנדרש.  –תקין 
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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

למעט מחסן הדברה , לשאר מחסני העירייה 

  לא קיים רישיון כנדרש בדין. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

  

  

 

  

  בחינת הערכות העירייה לשעת חירום. – 2מטרת ביקורת מספר 

  

הליקוי : המתחמים שהוסבו בעירייה לשמש כמרכז הפעלה בחירום (המוקד  15ג.

 העירוני ואולם חרמון), אינם מתאימים לייעודם.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לפעול לקבלת תקציבים להקמת מרכז הפעלה שיאפשר לעירייה לתפקד בצורה מיטבית 

 באירוע חירום.

  

    בתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

הנושא ייבחן על ידי מנכ"ל העירייה, בשיתוף עם פקע"ר דרום ורח"ל, המלצותיו יובאו בפני הנהלת 

  העירייה לדיון בנושא. 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

המנכ"ל מצא כי המתחמים יוכלו לשרת את העיר בעת חירום, במקביל העירייה מכשירה מרכז 

  .2018בינואר הפעלה חדש שאמור להיפתח 
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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 

  העירייה 

  

30/10/16  

התייחסות צוות תיקון הליקויים לא ברורה 

לביקורת. ככל שקיימים מרכזי הפעלה 

קיעים כספי מתאימים לשעת חירום מדוע מש

  ציבור  בהכשרת מרכז נוסף/חדש ?

בכל מקרה המרכז החדש לא נפתח בינואר 

  , כמוגדר בתגובת צוות תיקון הליקויים.2018

  .  2018מכאן לשיטת הביקורת למעקב בשנת 

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  

הליקוי : לעירייה אין פתרון לתקשורת פנים עירונית (תקשורת בין מרכז  16ג.

לצוותי העבודה בשטח) במקרה של נפילת תקשורת הסלולר באירוע חירום ההפעלה 

 (בעבר העירייה רכשה תדר רדיו למטרה זו, אך בשנים האחרונות הנושא לא תוקצב).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לרכוש תדר רדיו ומכשירי קשר, על מנת לאפשר תקשורת פנים עירונית אם וכאשר תפגע 

 התקשורת הסלולרית באירוע חירום.

  

    בתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

הנושא ייבחן על ידי מנכ"ל העירייה, בשיתוף עם פקע"ר דרום ורח"ל, המלצותיו יובאו בפני הנהלת 

  העירייה לדיון בנושא. 

  

  :  2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

נכנסו מספר מכשירי קשר אשר יאפשרו יצירת קשר ישיר עם כוחות ההצלה, הנושא טופל לאחרונה 

  סיום מעקב. –

  

  :  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

    

30/10/16  

על פי החלטת צוות תיקון הליקויים הפסקת 

מעקב מאחר והנושא תוקן. להערכת קב"ט 

  

  תוקן חלקית
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מנכ"ל 

  העירייה 

העירייה יידרשו בזמן אמת לפחות פי שניים 

  מכשירים מהכמות הקיימת. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את  

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

או ההכלה של הליקוי, זאת מבחינת מהות 

יקוי ולא תיקונים טכניים כדוגמת מקרה הל

  זה. 

  

  

 

  

הליקוי  : מחסני החירום העירוניים אינם מכילים פריטים בכמות ובסוגים  17ג.

 המתאימים לצרכים על פי תרחישי האסון.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במחסי החירום, ולפעול להשגת מומלץ לבחון בהתאם לתרחישים את המלאי שצריך להיות נגיש 

 ותחזוקת המלאי כראוי.

  

    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

  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

  . 2018אמור להתקבל תקציב לנושא בשנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : נמצא כי הפריטים במחסני החירום לא מתוחזקים כראוי (מצברים של  18ג.

גנראטורים ריקים), וכי לא נערך מעקב אחר תאריכי פג תוקף (ערכות עזרה ראשונה 

 לדוגמא). 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רות מלאי, ניהול מומלץ לקיים ניהול מחסן מקצועי גם של מחסני החירום, הכולל בין השאר ספי

 פריטים ותאריכי פג תוקף, הטענת מצברים ואמצעי תאורה באופן שוטף. 

  

    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

לעניין הגנרטורים הנשוא הוסדר, לעניין ניהול 

  מלאי ופגי תוקף עדיין לא הוסדר באופן מלא.  

  

  תוקן חלקית

  

  

  
  

  

הליקוי : אף גורם עירוני לא יודע לתת הסבר להיעלמות לכאורה של שתי מערכות  19ג.

זיהה מנהל מחלקת  2012תאורה גדולות ממחסני החירום, במחצית השנייה של  שנת 

האחזקה אי התאמה של המצאי במחסני החירום, לבין דו"ח השקעות בערד 

 שהתקבל ממשרד הפנים, אי ההתאמה לא נפתרה מאז. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים חקירה יסודית בנושא ערכות התאורה שלכאורה חסרות במחסני חירום העירייה, 

 ובהתאם לממצאים לפעול להשבתן או מחיקתן מדוח משרד הפנים. 

 

    בתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  ירייה, המלצותיו יובאו בפני הנהלת העירייה לדיון בנושא. הנושא ייבחן על ידי מנכ"ל הע

  

  :  2017התייחסות צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

נראה שכל הציוד נמצא  -התייחסות מחלקת אחזקת מבנים ותשתיות ומחלקת בטיחות מקובלת 

  ברשות העירייה תחת השם גנרטורים המשמשים בעיקר לתאורה. אי לכך, סיום מעקב. 
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  :  2017אות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצ

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 

  

30/10/16  

לשיטת הביקורת תחקור הנושא עם מנהלי 

המחלקות שלא שימשו בתפקידם בשנים 

הרלוונטיות הינו חסר, מן הראוי היה לפנות 

למנהל המחלקה שכתב את המכתב ולברר את 

הנושא לעומקו. אך לאור החלטת צוות תיקון 

הליקויים ולאור הליקוי החד פעמי במהותו 

  מופסק המעקב.  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

הליקוי : בפועל לא קיים צוות חירום וסיוע עירוני, העירייה מסתמכת על מתנדבי  20ג.

משמר אזרחי, הכפופים למפקד המשטרה  –יחידת החילוץ שהם מתנדבי משטרה 

וכל ציודם הוא משטרתי. כך שבזמן חירום אין לעירייה כל סמכות להפעלתם, והם 

 ינוהלו בהתאם לצרכי המשטרה ולא העירייה. 

 

  :  מלצת הביקורת לתיקון הליקויה

מומלץ להכשיר ולצייד צוותי חירום המורכבים מעובדי ומתנדבי עירייה, כך שבמצב חירום תהיה 

 לעירייה יכולת להפעיל אנשים מקצועיים בשטח.

  

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

בחירום העירייה מתבססת בעיקר על עובדיה בסיוע כוחות סדירים שיועמדו לטובתה  –תקין 

  בשלבים מאוחרים יותר. 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  עצת העירייה במו

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

  

  הפסקת מעקב.



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

149  

 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון (בפועל אין פתרון מלא לצוות 

לשעת חירום, עובדי העירייה לא מרועננים 

זאת תנדבים שהוכשרו לנושא, בנושא ואין מ

בניגוד לרשויות אחרות). לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  

  
  
  

  

הליקוי : לא נערכה כל הערכה לגבי הפתרון המבצעי שמספק ציוד החילוץ לשעת  21ג.

חירום שברשות העירייה. להערכת הביקורת הציוד הקיים הינו בסיסי ביותר ואינו 

 מספיק אף לפינוי הריסות מבנה בודד. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

נדרש לשעת חירום, ובהתאם לרכוש ציוד מומלץ לקיים הערכה מקצועית לגבי היקף הציוד ה

 למחסני החירום.

  

    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

. בכוונת קב"ט העירייה 2015ללא שינוי משנת 

  לרכוש ציוד נוסף ככל שיאפשר התקציב.  

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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שהגדיר המשרד להגנת הליקוי : עיריית ערד לא מממשת אף אחד מהדגשים  22ג.

 בנושא קידום מוכנות הרשות להתמודדות עם מצבי חירום שונים. 2014העורף בשנת 

  כך, ציוד החירום שנרכש לא מתוחזק ומטופל כראוי.

  כך, עובדי הרשות לא הוכשרו לפעול בצוותי חירום וסיוע.

  כך, לא שותפו ארגונים כגון זק"א ואחרים בפעילות המתבצעת.

  קיימו אימונים כלל, ואימונים בשיתוף עם ארגונים שונים בפרט.כך, לא 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לבחון את צרכי הרשות על פי תרחישי החירום הקיימים ולבנות תוכנית סדורה ומתוקצבת 

  לקידום מוכנות הרשות להתמודד עם אירועים אלה, בהתאם לדגשים של פיקוד העורף.

  

    ):11ירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.תגובת ראש הע

  .2017הנושא יכנס לתוכנית עבודה 

  

   : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

הנושא במגמת שיפור מתמידה, החל שיתוף פעולה עם הקואליציה לטרואמה להקמת צוותים 

  סיום מעקב. –קהילתיים וכן העירייה הובילה השתלמות אס"ל 

  

  :  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

  

מנכ"ל 

  העירייה 

  

31/12/16  

המועלים בליקוי טופלו מירב הנושאים 

במהלך השנים, לשיטת הביקורת לא במידה 

מספקת (לא מספיק תרגילים, אין ריענון 

לעובדים שהוכשרו  ובכל מקרה הוכשר מספר 

קטן של עובדים, להם משימות אחרות בשעת 

  חירום), מכאן תוקן חלקית.

  

  תוקן חלקית

  

  
  

 

  

לרציפות תפקודית שלא משתמשים בה כלל הליקוי : העירייה רכשה תוכנה  23ג.

 בפעילות השוטפת בעירייה (ההנחה מה שלא פועל בשגרה לא יפעל בחירום).
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבל החלטה ניהולית לגבי התוכנה לרציפות תפקודית.

  

    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 

  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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

 

הליקוי  : התוכנה לניהול אירועים בחירום (תוכנת הקונטרה העירונית), אינה  24ג.

מיועדת לניהול מספר אירועים רב, ולא נותנת פתרון ראוי לניהול משאבים (היכן מצוי 

 כל צוות וכלי העבודה). 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ניהול משאבים בצורה מלאה וכן ניהול מומלץ לבחון רכישת תוכנה לניהול משימות, אשר תאפשר 

 מספר אירועים במקביל. 

  

    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
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  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

לא קיימת תוכנית מסודרת לתרגול כרונולוגי לבחינת כשירות המערכות : הליקוי  25ג.

שיפעלו במצב חירום, מערכות המחשוב הן הבסיס לפעילות חדר ההפעלה בחירום, 

כשל, כאשר לא היה ניתן להעלות את גיבוי העירייה לשרת  2014תרגיל שבוצע בשנת 

 החירום. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקיים שגרת אימונים מסודרת להבטחת יכולות מערכות המחשוב בעת חירום.  

  

    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

העובדות כיום. תוכנה לרציפות תפקודית, כל זמן שלא תופעל בחירום העירייה תתבסס על המערכות 

  לא תופעל בחירום. יבחן במסגרת ההחלטה למיקום חמ"ל ראש העיר במרפ"ד. –בשגרה 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב.  –זהה לתגובת ראש העירייה מעלה 

  

  :  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  

תגובת ראש העירייה וצוות תיקון הליקויים 

רלוונטית לליקוי. מהות הליקוי היא שאין לא 

יות לתרגול מערכות המחשוב, ובפועל נתוכ

המערכת כשלה ומכאן לא  2014בתרגיל משנת 

  ניתן היה להפעילה בחירום.

לא בוצעו תרגילים בנושא, מכאן  2014משנת 

  המצב ללא שינוי.

  

  לא תוקן
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 מכלול הנדסה

  

אינו מהנדס ולא מכיר את היכולות המקצועיות הליקוי : מנהל מכלול הנדסה  26ג.

של אנשי ההנדסה, מצב בעייתי כאשר חלק נכבד מההחלטות של המכלול הן 

 הנדסיות.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להכשיר את מנהל המכלול לכל הפחות בנושאים הבסיסיים הרלוונטיים לחירום, או לחלופין 

 להחליפו באיש הנדסה.

  

    ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה: תגובת

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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  לא תוקן

  

  

 

  

הליקוי : מנהל מכלול ההנדסה לא מכיר חלק גדול מכח האדם הכפוף לו ומכאן  27ג.

יתקשה בזמן אמת לצוות את האנשים למשימות בהתאם ליכולות שלהם שכאמור 

 אינו מכיר. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כפופים לו מומלץ לבנות סדרת תרגולים ואימונים של המכלול, על מנת שמנהל המכלול יכיר את ה

 ואת היכולות של כל אחד מהם.

 

    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

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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

 

  

הליקוי : לעירייה אין כלים כבדים לצורך פינוי הריסות או פתיחת צירים,  28ג.

באירוע השלג האחרון לקח לקבלן חיצוני כשעתיים להגיע עם כלי כבד, שעתיים אלה 

 הן קריטיות באירוע חירום.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

למצוא פתרון בו יעמדו לרשות העירייה כלים כבדים בזמן התראה מינימלי, לחלופין לבנות מומלץ 

 תרחיש חליפי להתמודדות עם הצורך בכלי כבד.

  

    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

  . 2015ללא 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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) העירונית, לא מעודכנים נתונים מהותיים GISהליקוי : במערכת המיפוי ( 29ג.

חשמל, תשתיות מים וביוב, מכאן לא לפעילות המכלול כגון מיקום צוברי גז, תשתיות 

 תהיה אפשרות להסתמך עליו באירוע חירום, דבר שיכול להוביל לתוצאות חמורות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ׂ) בנתונים הרלוונטיים למכלול ובכלל. GISמומלץ לעדכן את מערכת המיפוי (

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר. GIS-מכלול נושאי ה

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

חדשה אשר לומדת את הנושא. במקביל נוצר קשר עם מפ"י  GISמחלקת הנדסה קלטה אחראית 

  .31/12/2017 –בכדי ליצור שיתופי פעולה. מעקב 

  

  :  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

  

מנכ"ל 

  העירייה 

  

31/12/16  

  

  המערכות לא עודכנו.   2017נכון לסוף 

  

  לא תוקן

  

 

  

הליקוי: המכלול לא תורגל באופן מעשי מעולם, או לכל הפחות צפה בתרגיל של  30ג.

 רשות מקומית אחרת.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים תרגול מעשי לכלל מכלולים לשעת חירום, כמו כן מומלץ לפעול להזמנה מרשויות 

 אחרת לצפייה ולמידה מתרגול מעשי שנערך בהן. 

 

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

. התקיים תרגיל אס"ל 2015ללא שינוי משנת 

אורטי. יועוד תרגיל ת 2016במהלך שנת 

לשיטת הביקורת לא מספיק, המלצת 

הביקורת או כל פתרון אחר לתיקון הליקוי לא 

  יושמו.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

הליקוי : הגנראטורים המצויים בעירייה אולי מספיקים לאספקת תאורה, מכאן  31ג.

לא תהיה יכולת להפעיל מכשירים הצורכים חשמל (דיסק חיתוך לדוגמא). כמו כן 

 טכנית פריסת כבל מאריך לעשרות מטרים אינו פתרון מיטבי, ככל שהוא קיים.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  כישת ציוד הידראולי לעבודה ולחילוץ.מומלץ לבחון ר

  

    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

. להערכת קב"ט 2015ללא שינוי משנת 

העירייה החדש הציוד הקיים נותן פתרון סביר 

מכלול ת ראש הכערהלשעת חירום, בניגוד ל

  כאמור בליקוי.

  

  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.

  

  

  

 

  מכלול לוגיסטיקה

  

הליקוי : למנהלת המכלול אין מחשב נייד, מכאן בשעת חירום אין לה עמדת  32ג.

 עבודה בחדר ההפעלה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להציב עמדת מחשב לכל מנהל מכלול בחדר ההפעלה, ההסתמכות על מחשבים ניידים לא 

לה, דבר שיכול ויקרה באירוע חירום נותנת פתרון למקרה בו מנהל המכלול מנוע מלהגיע לחדר ההפע

 (נפגע, מחוץ לעיר ...).

  

    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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

את אופן הטיפול  תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  

  

  

  

הליקוי : לא קיימת תוכנית סדורה לעדכון תדפיסי ניירות העבודה של מכלול  33ג.

 הלוגיסטיקה השמורים למקרה חירום בכספת חדר הפעולה. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ככל שנשמרים תדפיסים לשעת חירום במחדר ההפעלה, יש להגדיר מועדי עדכון התדפיסים בהתאם 

 לנתונים המפורטים בהם. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  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

  . 2015ללא שינוי משנת 

תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : בניגוד למוגדר בחוק, העירייה אינה ערוכה לספק מזון לתושבים בזמן  34ג.

 חירום, אין הסכמים מול חנויות המזון בתחומי העיר.

  

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

יש למצוא את הדרך לעמוד בהגדרת החוק בדבר אחריות העירייה לאספקת מזון לתושבים בשעת 

 חירום.

  

    לתגובה): 14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  קיים הסכם מול שופרסל כולל הערכות ומענה לזמן חירום. -תקין 

  

  :  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

לדעת הביקורת ההסכם המוזכר בתגובת ראש 

העירייה אינו עונה על הצרכים בשעת חירום, 

  

  קת מעקבהפס
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סכם חתום לא קיים ה 2017בכל מקרה בשנת 

  בנושא אצל מנהלת המכלול. 

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 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  

  

 

  

למרות שבאופן מחזורי לאורך השנה העירייה רוכשת מוצרי מזון : הליקוי   35ג.

ושתייה, בין השאר כאלה שניתן לאחסן ללא קירור לפחות למספר חודשים, העירייה 

לא השכילה לקיים מצב בו בכל רגע נתון יהיה מלאי מזון ושתייה בעירייה לטווח 

 הקצר באירוע חירום.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון קיום מחסן מזון ושתייה בעירייה אשר יספק פתרון לטווח קצר במקרה של אירוע 

 חירום.

  

    לתגובה): 15תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  בעירייה.אין מחויבות חוקית להחזקת מלאי מזון בעירייה ולא יהיה מלאי מזון כזה  –תקין 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית לליקוי 

מאחר ולא נטען כי קיימת חובה חוקית 

רות מצביע על אפש הליקוילהחזיק מלאי, 

לפתרון ללא עלות נוספת למקורות מזון בזמן 

  חירום. 

  

  הפסקת מעקב
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לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לקיים מחסני מזון לשעת חירום. לאור זאת 

  מופסק המעקב אחר הליקוי. 

  

  
  
  

  

הליקוי : אין לעירייה הסכם עם תחנות הדלק לאספקת דלק בזמן חירום, מצד  36ג.

 עתודות דלק במחסני העירייה.שני אין 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש למצוא את הדרך להבטחת אספקת דלק לרכבי העירייה כולל לכלי הרכב הכבדים שאמורים 

  לפעול, בשעת חירום. 

  

    לתגובה): 16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

גורמי המקצוע בעירייה וייבחן פעם נוספת על ידי מנכ"ל הנושא נבחן מספר פעמים בעבר על ידי 

  העירייה, המלצותיו יבאו בפני הנהלת העירייה לדיון בנושא.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

 –ליטר לשעת חירום  1,000המנכ"ל בחן את הנושא בשנית והוחלט על הטמנת סולר בהיקף של 

  הפסקת מעקב.

  

  :  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 /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

30/10/16  

החלטת צוות תיקון הליקויים לא מגובה בשום 

הצרכים של העירייה בזמן  לגביתכנון והערכה 

מה כמות הדלק הנדרשת. על פי  או ,חירום

הערכת קב"ט העירייה החדש הכמות אינה 

  מספיקה לצרכים בשעת חירום.  

  

  

  תוקן חלקית
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  מכלול מידע לציבור

  
 לתקשורת בשעת חירום בקריסת תקשורת סלולרית.הליקוי : לא קיים פתרון  37ג.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 כאמור, מומלץ לשקול רכישת תדר רדיו ומכשירי קשר. 

  

    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

, המעקב ימשך על הליקוי  16זהה לליקוי ג.  

  הקודם. 

  הפסקת מעקב.

  

  

  
  
  

  

לניהול בחירום, מכאן לא ניתן להעביר מידע באופן הליקוי : לא קיימת תוכנה  38ג.

 מיטבי.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 כאמור, מומלץ לבחון הפעלת תוכנה לניהול משימות/חירום.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת רא

  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



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

162  

 

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

, המעקב ימשך על 24, ג.23זהה לליקויים ג.

  ליקויים אלה. 

  הפסקת מעקב.

  

  

  
  

הליקוי : לאור הפסקת הפעילות של השיטור העירוני ושל יחידת האופניים, אין  39ג.

 פתרון בשלב זה לנושא סיור וצפייה ברחבי העיר בשעת חירום. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ למצוא פתרון לנושא צפייה וסיור בשעת חירום ברחבי העיר, אפשרות אחת היא רכישת רחפן.

  

    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

פתרון הווה מבשטחי ציבור, מצלמות  הפעלת

פסקת חשמל מונו פקחי הככל שקיים חשמל. ב

לדעת הקב"ט החדש  –העירייה כסיירים 

  הפתרונות מספקים. 

  

  תוקן

  

  

  
  
  

הליקוי : העירייה לא השלימה תכנון והגדרת צרכים ופריטים להקמת מתחם  40ג.

עקורים (הן במקרה של אסון טבע, והן מאחר וערד היא עיר קולטת אוכלוסייה 

בחירום), זאת כהכנה מראש לאירוע חירום, כדי לאפשר  לצלב האדום להיערך 

 דרך הים. להעביר את הציוד בזמן מינימלי מאירופה דרך האוויר או 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לסיים את תכנון והגדרת הצרכים בהתאם להנחיות הצלב האדום, כדי לאפשר העברת ציוד 

  במקרה חירום בזמן קצר. 
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    לתגובה): 17תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  ישנו תכנון ראשוני מספק. –תקין 

  

  :  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

  

  נקבעלא 

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 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

  
הליקוי : רשימות המתנדבים שקיבל רכז המתנדבים החדש לא היו  41ג.

רלוונטיות לשעת חירום (לדוגמא תלמידי תיכון מתנדבים שכבר כשנתיים 

 אינם תלמידי תיכון מאחר ומשרתים בצבא).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ית.יש לקיים רשימות מתנדבים עדכניות גם כאשר אין רכז מתנדבים במשרה ייחוד

  

    לתגובה): 18תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  רכז הביטחון שנקלט בעירייה מרענן את הרשימות ומכין מערך מעודכן לחירום.

  

  :  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

מנהלת 

מחלקת 

  הרווחה

  

  מיידי

  

ליקוי חד פעמי במהותו. הנושא במעקב צוות 

  תיקון הליקויים. 

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : לא מתקיימים תרגולים לצוותי החירום השכונתיים, ומאחר שמה שלא  42ג.

עובד בשגרה לא עובד בחירום, סביר כי צוותים אלה לא יתפקדו באופן מיטבי אם 

 בכלל.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים קשר תכוף עם המתנדבים ולקיים הכשרות מעשיות כהכנה למוכנות לחירום.

 

    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

לא רלוונטי מאחר וקיים מודל חדש במקום 

צוותי חירום שכונתיים, מנהיגות קהילתית, 

  בכל מקרה לא בוצעו תרגילים.  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  .הליקוי : המתנדבים החדשים לא עוברים כל הכשרה מסודרת 43ג.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 המתנדבים.מומלץ לבנות תוכנית הכשרה מסודרת לכלל 

  

    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

  

  . 2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ו ההכלה של הליקוי.א

  

  
  
  

הליקוי : רכז המתנדבים לא מעודכן בתשתיות העירייה לשעת חירום ואין לו  44ג.

 כמעט תקציב לקיום פעילות או לרכוש פריטים לטובת מערך המתנדבים. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לאפשר גישה לרכז המתנדבים לתוכנת התשתיות העירונית, וכן מומלץ לבנות תוכנית 

 י הצרכים הבסיסיים לנושא המתנדבים.תקציבית לגב

 

    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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

  

  

  

הליקוי : תחנת כיבוי האש בעיר מסתמכת על העירייה במקרה חירום לאספקת  45ג.

וגנראטורים, לאור ממצאי הביקורת המפורטים מתנדבים, אספקת ציוד מכני כבד 

לעיל, סביר כי העירייה לא מסוגלת לספק למערך הכיבוי את הנדרש, זאת בהנחה כי 

לוחמי האש יפעלו בעירייה ולא במקום אחר (אחריות התחנה היא על מקומות ישוב 

 נוספים באזור).
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

עירייה לספק למערך כיבוי האש את העזרה אותה הוא צריך בשעת מומלץ לבחון את אפשרויות ה

 חירום.  ואף לשקול הכשרת מתנדבים בנושא כיבוי אש שיהיו כפופים לראש העירייה בשעת חירום. 

  

    לתגובה): 19תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  וההצלה.  תאום ציפיות יבוצע אחת לשנה עם כל מפקדי כוחות החילוץ

  

  :  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 

  העירייה 

  

  מיידי

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי, הינה מחלקה בעירייה אך בפועל  46ג.

אחראית על שטח שיפוט של מספר רשויות באזור. אין כל הגדרה או נוהל מסודר 

 הקובע  היכן יהיו אנשי היחידה באירוע חירום.

  

  : הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

 מומלץ להסדיר את נושא פעילות היחידה בזמן חירום בין המועצות עליהם אחראית היחידה.

  

    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

מונה והוכשר רפרנט עובד עירייה (שאינו 

מהיחידה לאיכות הסביבה) שישמש כאחראי 

  הנושא במצב חירום.  

  

  תוקן
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הליקוי : לא קיימת ביחידה תוכנית מבוססת סיכונים לגבי הבעיות המהותיות  47ג.

 ביותר מבחינת העיר ערד בתרחישי החירום (מפעלים, תשתיות גז תת קרקעיות וכד').

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי במסגרת נוהלי הפעולה בתרחישי החירום יקבל נושא ניהול הסיכונים ואחריות היחידה 

  לאיכות הסביבה בחינה יסודית. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

גובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה ת

  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

על פי מנהלת היחידה לאיכות הסביבה 

  האחריות עברה לשירותי הכבאות.  

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

הליקוי : לאחרונה ויתרה העירייה על כלי נשק שונים שהיו בבעלותה, לדעת  48ג.

הביקורת לאור בידודה הגיאוגרפי של העיר, קיים צורך לפחות בחלק מתרחישי 

 כלי נשק (בדומה למודל בישובי יהודה ושומרון).החירום כי ברשות העירייה יהיו 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את הצורך בכלי נשק בהתאם לתרחישי החירום השונים, וככל שקיים הצורך להצטייד 

  בכלי הנשק הרלוונטיים. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

א הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי ל

  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

חודש הרישיון המאפשר רכישת כלי נשק. 

  נרכשו מספר אקדחים בשלב זה.  

  

  תוקן

  

  
  
  

הליקוי : על פי תרחיש רעידת אדמה של רח"ל, רעידת אדמה בתחומי העיר ערד  49ג.

צפויה להיות הרסנית, לאור מיקומה של ערד בתרחיש של רעידת אדמה ארצית תאלץ 

 העירייה לספק מענה ראשוני בכוחות עצמה לכל הפחות במשך יומיים. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

רעידת האדמה באופן מעשי, מוכנות לתרחיש קיצון זה תאפשר לעירייה  מומלץ להיערך לתרחיש

  להיות ערוכה לרוב התרחישים האחרים. 

  

    לתגובה): 20תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

טווח מקסימלי  –העירייה ערוכה לתת מענה ראשוני ועד להעברת האחריות לפיקוד העורף  –תקין 

  שעות. 24

  

  :  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

תגובת ראש העירייה שאושרה במועצה אינה 

תואמת את הגדרות האחריות של העירייה 

 במצב חירום כפי שפורטו בהרחבה בדוח

הביקורת, כמו כן אינה נתמכת בשום 

  אסמכתא מסודרת התומכת בה. 

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 

ק לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופס

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : נושא הגדרת וניהול הסיכונים של תשתיות הגז התת קרקעיות ברחבי  50ג.

 .2005העיר לא נדרש על ידי העירייה ולא עודכן מבחינת ההיערכות לחירום משנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מתשתיות הגז התת קרקעיות.מומלץ לעדכן את נושא הסיכונים 

  

    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

י בפועל נכון למועד בדיקת הטיפול בליקו

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  הליקוי.או ההכלה של 

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

הליקוי : למרות הצעת חברת הגז לבצע הערכות למקרה אסון בין השאר גם על  51ג.

ידי ידוע הציבור בדבר הסכנות לתשתיות הגז, זיהוין ודיווח עליהן. לא ביצעה 

העירייה כל עדכון תושבים בנושאי הגז בפרט ובנושא התנהלות במקרה רעידת אדמה 

 בכלל. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מלץ לקיים תוכנית לפרסום המלצות להערכות ולהתנהלות במקרה של רעידת אדמה,  הן מו

 במערכת החינוך, הן באתר האינטרנט של העירייה והן בפרסומים עיתיים בעיתונות ובדואר. 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

ו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אלי

  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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : העירייה לא מנהלת את הסיכון לקריסת מבנים בתרחיש רעידת אדמה.  52ג.

העיר ערד נמצאת באזור סיכון לרעידת אדמה חזקה, בתחומי העיר מבנים רבים (כולל 

מבני מגורים, מוסדות חינוך ואחרים) אשר צפויים שלא לשרוד תרחיש של רעידת 

אדמה, במבחן התוצאה שום מבנה בתחומי העיר לא טופל על מנת לשפר את שרידותו 

 בתרחיש רעידת אדמה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקבוע מדיניות ולנסות לנהל את הסיכון כמידת האפשר. 

  

    לתגובה): 21תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

אנו מתחילים  –לאחרונה הותקנו בכל בתי הספר שבעיר מערכות לחיזוי "רעידות אדמה". בנוסף 

המשך התהליך יהיה בהתאם לתקציבים הממשלתיים  –לחזק את מוסדות החינוך שבעיר 

  שיוקצו/ייעודו לנושא זה באופן ספציפי.

  

  :  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

תגובת ראש העירייה שאושרה במועצה מעידה 

  לכאורה כי מנהלים את הסיכון בשוטף.

החלו שיפוצים של מהבנה חינוך לאחרונה 

  הכוללים חיזוק בפני רעידת אדמה.

כמו כן קיימת החלטת מדיניות בנושאי תכנון 

ובניה לחידוש ועיבוי מרכז העיר (בן השאר 

  

  קת מעקבהפס
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אמור להיות מטופל נושא חיזוק מבנים בפני 

  רעידות אדמה).

לאור המדיניות של המתנה לתקציבי ממשלה 

  ייעודיים מופסק המעקב.  

  

  

  

  
  

, שהציג תרחיש של רעידת 2007בערד" משנת -הליקוי : בעקבות תרגיל "רעד 53ג.

אדמה חזקה באזור, לא בנתה העירייה תוכנית הכשרה והצטיידות לשם קיום מענה 

העירייה לא מסוגלת לתת מענה ולו חלקי לתרחיש  2015לתרחיש, כך שגם בשנת 

 . 2007המתואר בתרגיל משנת 

 

  :  הליקויהמלצת הביקורת לתיקון 

מומלץ לבנות תוכנית רלוונטית שתקבע צרכי כח אדם, הכשרה וציוד לשם מתן מענה מיידי טוב ככל 

  הניתן למתואר בתרחיש רעידת האדמה.  

  

    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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  לא תוקן

  
  

  

  

הליקוי : העירייה לא בנתה תוכנית להיערכות ומוכנות לרעידת אדמה, למרות  54ג.

להפעיל פרויקט לשיפור  2011הכוונה של הרשות לחירום לאומית והעירייה משנת 

 היערכות ומוכנות העיר לרעידות אדמה.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבנות את תוכנית ההערכות והמוכנות לרעידת אדמה ולפעול להתממשותה במציאות.   

  

    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

  

  ליקוי חד פעמי מכאן הפסקת מעקב. 

  

  הפסקת מעקב.

  

  

  
  

  
הליקוי : מצבר גנראטור החירום של מחלקת הביטחון שנועד לספק חשמל  55ג.

 ותאורה מקומית, לא הוטען ולא היה ניתן להפעילו בתרגול. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי יוגדר נוהל המסדיר את נושא הטענת מצברי הגנראטורים לשעת חירום, אחרת לא יהיו 

 זמינים בזמן אמת.

  

    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

  

  ליקוי חד פעמי מכאן הפסקת מעקב. 

  

  הפסקת מעקב.
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הליקוי : נמצא כי ערכות העזרה הראשונה המיועדות לזמן חירום שנמצאו בעגלת  56ג.

 החירום, פג תוקפן. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים רישום מלאי מסודר הכולל תאריכי פג תוקף.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא 

  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 /

לפי לא תוקן 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  ליקוי חד פעמי מכאן הפסקת מעקב. 

  

  הפסקת מעקב.

  

  
  
  

  
   

  
הליקוי : נמצא כי העירייה לא מספקת כל ציוד לבוגרי קורס מחלץ סע"ר  57ג.

ברשויות המקומיות, או לחלופין מגדירה מוקד לחלוקת ציוד במקרה אסון, זאת למעט 

 אפוד, מכאן מונעת אפשרות ניצול הידע בחילוץ בזמן אמת. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

צוותי המתנדבים בכל איזור וייבנו קבוצות עבודה מסודרות, יצוידו מומלץ כי לאחר שיוגדרו 

 המתנדבים בציוד חילוץ בסיסי לשימוש מיידי.

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

התכנון הוא כי בשעת חירום על כולם להתאסף 

  בעירייה, יבוצע רישום ויחולקו משימות וציוד. 

  

  תוקן

  

  
  

  
הליקוי : בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום, העירייה לא ערוכה לא  58ג.

מבחינת תוכנית פעולה ולא מבחינת ציוד והון אנושי, להפעלת מרכזי סיוע 

 לאוכלוסיה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לממש את הנחיות רח"ל בנושא אתרי סיוע לאוכלוסיה.

  

    לתגובה): 22שרה במועצת העירייה (סעיף ג.תגובת ראש העירייה שאו

כיום מתבצעת ביקורת מל"ח ורח"ל בעיר בהתאם להמלצותיה נפעל להמשיך ולהיערך למצבי 

  חירום.

  

  :  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 

  העירייה

  

  שוטף

  

בוצע תרגיל  הקמת אס"ל  2017במהלך שנת 

  שהוגדר כהצלחה. 

  

  תוקן

  

  

  
  

הליקוי : בניגוד להנחיות הרשות הלאומית לחירום, העירייה לא ערוכה לא  59ג.

 מבחינת תוכנית פעולה ולא מבחינת ציוד והון אנושי, להפעלת שיירות סעד. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לממש את הנחיות רח"ל בנושא שיירות סעד.
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    לתגובה): 23(סעיף ג.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה 

  לא נדרש ולא יהיו שיירות סעד עירוניות. –תקין 

  

  :  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 נדרשה העירייה 

  בתרגיל לשיירת סעד שאכן תורגלה. 

  

  תוקן

  

  
  

 הליקוי : נוהל פתיחת מרכז הפעלה ברעידת אדמה לא תורגל מעשית מעולם :  60ג.

  כך, לא הופעל גנראטור החירום.

  כך, לא מבוצעת בדיקת קשר עם כל הגורמים הרלוונטיים.

כך, אין צורת תקשורת מוסכמת עם כלל הגופים, במידה ולא תהיה תקשורת סלולרית 

שני טלפונים לווייניים שאמורים לבצע את כל  או קווית, לא קיים פתרון מלא (למעט

  התקשורת של העירייה במקרה חירום).

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לקיים תרגילים לא תיאורטיים לנוהל הפעלת מרכז ההפעלה. 

  

    לתגובה): 24תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ג.

  .2016יתורגל ברבעון רביעי 

  

  :  2017התייחסות צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

התקיים תרגיל ראשוני ובעקבותיו תיבנה תוכנית עבודה בשיתוף כוחות החילוץ וההצלה  2016בשנת 

  . כמו כן יתואם תרגיל עצמאי לאחר פתיחת המרב"ק.2018לקראת שנת 

  

  :  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 

  העירייה

  

31/12/2016  

בוצע תרגיל ראשוני, לאחר פתיחת מרכז 

  ההפעלה החדש יתואם תרגיל עצמאי. 

  

  ן חלקיתתוק
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 מענה לכשלים בתחום מערכות המידע. –מחלקת מחשוב  4.2.4

 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 9מתוך  -סיכום 

  ).11%( ן ליקוי אחד תוק

  ).89%ליקויים ( 8לא תוקנו 

  

  

סקר בנושא הערכות ומתן מענה לכשלים התחום מערכות המידע  - 1מטרת ביקורת מספר 

  באמצעות צוות תגובה.

  

 הליקוי : נמצא כי לא הוגדר צוות חירום לכשלים במערכות במידע בעירייה.  1ד.

תגובת המבוקר : צוות תגובה מידי הינו כל מחלקת המחשוב, אפשרי בהחלט 

  לגבות במינוי רשמי.

  הנושא מקבל מענה בצוות חירום כללי.  -לגבי צוות חירום 

גיוס יועצים ההמלצה לשכור יועצים לפני מצב חירום או לחילופין לספק 

  השתלמויות מקצועיות לאנשי מחלקת המחשוב.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

פים מהעירייה כגון יש למנות צוות חירום באופן פורמאלי, רצוי לשלב בצוות החירום גורמים נוס

  יועמ"ש, דובר כדי לתת מענה להיבטים נוספים מלבד ההיבטים הטכניים הקשורים באירוע.

כמו כן, יש לבחון גיוס יועצים אשר יופעלו בחירום בנושאים בהם נדרשת השלמה בנושאים 

  .םמקצועיים ייעודיי

  

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  לא יהיו צוותים נוספים בעת חירום בעיר. –צוות המיחשוב הוא "צוות החירום"  -תקין 

  

    התייחסות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי :

  לא קיימת, לכאורה לאור הקביעה בתגובת ראש העירייה כי המצב תקין. 

  

  :  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

תגובת ראש העיר לכאורה מתייחסת לעת 

חירום בעיר, אך הליקוי מתייחס לחירום 

  

  לא תוקן
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מבחינת התקפות על מערכות המחשוב של 

  העירייה. 

כמו כן המבוקר בתגובתו מסכים מקצועית 

לליקוי וכי יש לתקן אותו, מכאן לדעת 

הביקורת אין זה מקומו של ראש העירייה 

  לקבוע כי הנושא תקין. 

ון רציני בסוגיה וצוות תיקון ככל שינוהל די

הליקויים יחליט כי הוא מוכן לקבל את 

הסיכון שמחשבי העירייה יושבתו עקב כשל 

ואי מינוי צוות מומחה מתאים, יופסק המעקב 

  בנושא הליקוי.

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  טופלו.הוצא מינוי רשמי לעובד מחלקה כמנהל אבטחת מידע. שאר הדברים לא 
  
  

   

  

הליקוי : נמצא כי אין בנמצא ניתוח מפורט בכתב של הסיכונים הספציפיים   2ד.

הנוגעים למערכות מידע וסייבר ומתכונת המענה הדרושה. כתוצאה מהאמור אין 

  וודאות כי קיים מענה נאות לכלל התרחישים הרלוונטיים לעירייה.

  כ"א חיצוני.יש לגייס   -תגובת המבוקר : ההמלצה מקובלת 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לעירייה ולפתח מענה נאות  םמומלץ  לבצע ניתוח של הסיכונים העיקריים בתרחישים הרלוונטיי

  בגין כל תרחיש רלוונטי.

  

    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה(סעיף ד.

  יוכן תרחיש מטרה.

  

    :2017הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט התייחסות צוות תיקון 

  הנושא יטופל עם קליטת מנמ"ר חדש. 
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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

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

30/10/16  

  

  .2015, ללא שינוי משנת לא בוצע

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  
לביצוע תרגילים לבחינת מגוון הליקוי : נמצא כי לא קיימת תוכנית סדורה  3ד.

  התרחישים השונים בתחום אירועי החירום הקשורים במערכות מידע.

אין צוות ייעודי להיערכות לחירום. נעשה  -תגובת המבוקר : ההמלצה מקובלת 

  בשוטף על ידי המחלקה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

(ראה ממצא הקודם) ופיתוח מענה לכל מומלץ  עם השלמת ניתוח מכלול הסיכונים הרלוונטיים 

תרחיש, לשקול עריכת תרגילים תקופתיים כדי לבחון את נאותות המענה וזאת בהתאם למגבלת 

  המשאבים הקיימים. 

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

הדרכה שנתית לכלל העובדים כל עובד חותם על הדרכת מחשב והגנה מפני תרחישים. בנוסף נערכת 

  הבאים במגע עם מחשבים בעירייה. יחד עם זאת תוכן תוכנית לביצוע תרגילים.

  

    :2017התייחסות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט 

  הנושא יטופל עם קליטת מנמ"ר חדש. 

  

  :  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

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

30/10/16  

  

  .2015, ללא שינוי משנת לא בוצע

  

  לא תוקן
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בוצעו תיעוד, סיכום והפקת מסקנות בכתב לגבי תרגילים הליקוי : נמצא כי לא  4ד.

  שבוצעו.

אין צוות ייעודי להיערכות לחירום. נעשה  -תגובת המבוקר : ההמלצה מקובלת 

  בשוטף על ידי המחלקה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ כי התרגילים שיבוצעו יתועדו לרבות מסקנות והפקת לקחים.

  

    לתגובה): 4ה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.תגובת ראש העיריי

  יבוצע בשוטף.

  

    :2017התייחסות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט 

  הנושא טופל ויושם בתרגיל הערכות לחירום האחרון שנערך. סיום מעקב.

  

  :  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

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

  שוטף

לא בוצע. בניגוד לדיווח צוות תיקון הליקויים, 

לממלא מקום המנמ"ר לא ידוע על שום תרגיל 

שנערך בנושא המחשוב, לפחות כזה אליו 

  מתייחס הליקוי. 

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  
  

  

הליקוי : נמצא כי לא קיים תיעוד לאופן ביצוע פעולות בחירום, כמענה מוסדר  5ד.

  לתרחיש.

  

  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

לגבש תיעוד לביצוע פעולות בחירום בהתאם לידע שנצבר במחלקה. תיעוד כאמור יאפשר גם  מומלץ

  לגורם חיצוני לבצע פעולות, זאת כמענה למקרה בו צוות העירייה אינו זמין.

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  יוכן תיעוד מתאים.
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    :2017סות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט התייח

  .31/12/2017הנושא יטופל עם קליטת מנמ"ר חדש, סיום טיפול 

  

  :  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

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

30/10/16  

  

  .2015לא בוצע, ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

מועברים מחדר השרתים למרכז הליקוי : נמצא כי חלק משרתי העירייה  6ד.

השליטה העירוני, באותו מקום בהם נמצאים שרתי הגיבוי של העירייה, פעולה 

מעמידה את העירייה בסיכון בו פגיעה במרכז השליטה ישבית הן המחשב הראשי 

  והן את מחשב הגיבוי.

תגובת המבוקר : העברת השרת בוצעה בימי צוק איתן כפתרון זמני לסכנת 

הטילים. ככתוב, רשימת האיומים מגוונת ויש למצוא פתרון לכל איום. דבר זה 

נעשה במסגרת ישיבות של צוות היערכות לחירום עירוני; הן ישיבות שוטפות, 

פשר המשך במיקום מרוחק לא יא DRוהן ישיבות הערכות למצב חרום ידוע. 

פעילות עירונית במבנה העירייה. נערכו הכנות במבנה מרב"ק, אולם פתרון זה 

  נגנז בשל האיום הרווח של רעידת אדמה ואיסור כניסה למקלט תת קרקעי.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במיקום מרוחק מהמחשב המרכזי  DRלבחון פתרון חלופי אשר יכלול שמירת מחשב הגיבוי  מומלץ

  באופן שפגיעה פיזית לא תשבית את המערכת הראשית ומערכת הגיבוי.

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  הנושא ייבדק במסגרת הערכות למעבר חמ"ל ראש העיר למרב"ק.

  

    :2017התייחסות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט 

  סיום מעקב. –בלת התייחסות המחלקה מקו
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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 

  העירייה

  

31/12/16  

לפי ממלא מקום המנמ"ר, בשנת  –טרם בוצע 

עובדים על פתרון במרב"ק לגיבוי והמשך  2017

  עבודה. 

צוות תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן ומועד 

הטיפול או ההכלה של הליקוי, אך לא יפסיק 

  מעקב בשלב שבו מעשית אין פתרון.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : נמצא כי לא קיימת תוכנית פעולה סדורה להגברת המודעות של עובדי  7ד.

מידע והסיכונים במקרה של תוכנות זדוניות או העירייה ואחרים בנושא אבטחת 

  פעולות התקפה שונות.

  תגובת המבוקר : נערכו הדרכות ייעודיות לכל העובדים במחשב.
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למסד את פעילות הגברת מודעות עובדי העירייה, ספקים ותושבים. לצורך כך יש לגבש 

  צאת משאבים נאותים.תוכנית עבודה מקיפה תוך הק

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

כל עובד חותם על הדרכת מחשב והגנה מפני תרחישים. בנוסף נערכת הדרכה שנתית לכלל  -תקין 

  העובדים הבאים במגע עם מחשבים בעירייה.

  

  :  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, בפועל אין ככל 

נערכה  לא 2017תוכנית עבודה בנושא, ובשנת 

  הדרכה שנתית.

  

  לא תוקן
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הליקוי : נמצא כי ניתן להוסיף הגנות על אפשרות לשינוי תוכן המידע המוצג  8ד.

באתר האינטרנט של העירייה, ובכך לאפשר העברת תשלום בכרטיס אשראי תוך 

  מסירת פרטי כרטיס האשראי של התושבים לגורם שאינו העירייה.

  הביקורת בבדיקת התכנות.תגובת המבוקר : המלצת 

ככלל,  המלצות הביקורת מקובלות ואכן ביצוען יגביר את המוכנות בשעת 

חירום, במשאבים הקיימים היום במחלקה אין אפשרות לבצע בשל חוסר 

  בכ"א. 

נושא תיעוד הידע הנרכש הינו קריטי הן בשוטף והן בשעת חירום ויש לבחון 

תיות , כיצד לתת מענה. בימים אלו אנו מתעדים מערכי מחשוב: חומרה, תש

  .םתוכנות וקשרים ביניה

  

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כדי להקטין את הסיכון הכרוך בתקיפה וביצוע שינויים בתוכן האתר ובמיוחד כנגד תרחיש בו 

  התקפות יביאו לתקיפת לקוחות העירייה יש לנקוט במספר צעדים:

ובמיוחד בדף המפנה מומלץ להפעיל בקרה לזיהוי שינויים בלתי מורשים באתר  ) 1

  לאתרי תשלומים.

  מומלץ להפעיל אמצעים אשר יאפשרו לשחזר את הדף לתוכן המקורי.  ) 2

במידה ונמצא כי האתר נפרץ וכי יתכן ותושבי העיר נפלו בהונאה והעבירו פרטי  ) 3

כרטיס אשראי לגורם עוין, יש לפעול לתקשר לתושבי העיר את המידע אודות כך 

 רך לכך מבעוד מועד.  מוקדם ככל הניתן, יש להיע

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  נבדק ומטופל בשוטף בהתייחסות למטלות המחלקה, התקציבים וגורמים משפיעים נוספים.

  

    :2017התייחסות צוות תיקון הליקויים העירוני לליקוי מאוגוסט 

התייחסות המחלקה כי הנושא נבדק על ידי מנהלת מערכות המידע מול ספק התשתית ונמצא כי 

  סיום מעקב. –המידע מוגן כנדרש, מקובלת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

ת אופן הטיפול שאושר סיום הביקורת, לעומ

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

מנהלת 

מחלקת 

  מחשוב

  

  שוטף

הבדיקה עליה מתבסס צוות תיקון הליקויים 

לא מוכרת למ"מ מנהלת מערכות המידע, אין 

  כל אסמכתא התומכת בנושא.

  

  

  לא תוקן.
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יתרה מכך זה מספר חודשים אין התקשרות 

אשראי למניעת גניבה, דבר עם ספק לפי תקן 

  המעצים את הסיכון.

  

  

  
  

  

הליקוי : נמצא כי בחדר המחשב המרכזי קיימת מערכת התומכת באספקת חשמל  9ד.

לזמן קצר בלבד, כך שבמקרה של הפסקת חשמל לאורך זמן לא יתפקדו מחשבי 

 העירייה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הוספת גנרטור חירום ייעודי לחדר המחשב המרכזי. בין היתר לשקול חיבור חדר מומלץ לשקול 

  המחשב לגנרטור המשמש את אתר החירום.

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ד.

  הנושא ייבדק במסגרת היערכות למעבר חמ"ל ראש העיר למרב"ק.

  

    :2017וני לליקוי מאוגוסט התייחסות צוות תיקון הליקויים העיר

סיום  –התייחסות המחלקה כי קיימת אפשרות לחיבור גנרטור חיצוני לחדר השרתים מקובלת 

  מעקב.

  

  :  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 

  העירייה

  

31/12/16  

מעבר נבנה על פי ממלא מקום המנמ"ר 

אפשרות לחיבור גנרטור חיצוני לחדר  המקיים

ב גם פתרון השרתים, יתקיים בעתיד הקרו

  במרב"ק.

  

  תוקן
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 התנהלות בבדיקת חשד לדליפת מסמך. –מחלקת מחשוב  4.2.5

 

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 12סיכום מתוך 

  ).8%תוקן ליקוי אחד (

  ).0%ליקויים ( 0תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).84%ליקויים ( 10לא תוקנו 

  ).8%ליקויים ( 1אחר והופסק מעקב 

  

  בחינת הליך הבדיקה מבחינה נורמטיבית ומנהל תקין – 1מטרת ביקורת מספר 

  

הליקוי : הנהלת העירייה הטילה על מנהלת מערכות המידע ואבטחת המידע  1ה.

בעירייה, משימה של בדיקת חשד לדליפה של מסמך ממחשבי העירייה, זאת ללא 

הראוי היה לעדכן את מנהלת מחלקת משאבי ערוב מנהלים אחרים בתהליך. מן 

האנוש ואת ועד העובדים בנושא. התנהלות לא שקופה בנושא זה מחשידה את כלל 

עובדי העירייה ויכולה לתרום לאי אמון במערכת היחסים של ההנהלה מול העובדים, 

לדעת הביקורת ההנהלה פעלה במקרה זה בחוסר רגישות ובניגוד לטובת יחסי 

  ייה.העבודה בעיר

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ כי במקרים דומים בעתיד ינוהל הליך שקוף מול הגורמים הרלוונטיים בעירייה. 

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

תנה מדובר באירוע חריג שבמסגרתו הוגש מסמך כוזב לבית המשפט. לאור רגישות הנושא ני –תקין 

  הנחיה לפעול כאמור על ידי ראש 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

אין זה ראוי שראש העירייה יקבע כי 

התנהלותו היא תקינה כמענה לממצא 

ללא כל חוות דעת של אנשי זאת ביקורת, 

מקצוע. מן הראוי שצוות תיקון הליקויים 

יקבע נוהל, או שיכשיר את אופן הפעולה 

  המתואר גם לעתיד.

  

  לא תוקן
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הבדיקה על מנהלת מערכות המידע הליקוי : הנהלת העירייה הטילה את משימת  2ה.

ואבטחת המידע בעירייה, ללא הצגת חוות דעת משפטית לגבי הדרישה והפעולות 

המותרות/אסורות בבדיקה. מן הראוי כי בנושאים המערבים חדירה לרשות הפרט 

 תתקבל חוות דעת משפטית טרם עריכת הבדיקה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במקרים דומים תועבר חוות דעת משפטית שתקבע את חומרת הנושא, ותקבע את מומלץ כי 

  אפשרויות העירייה בהתאם.

  

    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

מדובר באירוע חריג שבמסגרתו הוגש מסמך כוזב לבית המשפט. לאור רגישות הנושא ניתנה  –תקין 

  ל ידי ראש העיר.הנחיה לפעול כאמור ע

  

  :  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

אין זה ראוי שראש העירייה יקבע כי 

התנהלותו היא תקינה כמענה לממצא 

ללא כל חוות דעת של אנשי זאת ביקורת, 

מקצוע. מן הראוי שצוות תיקון הליקויים 

יקבע נוהל, או שיכשיר את אופן הפעולה 

  המתואר גם לעתיד.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

מערכות המידע ואבטחת המידע הליקוי : הנהלת העירייה הטילה על מנהלת  3ה.

בעירייה, את משימת הבדיקה. זאת ללא כל הליך מוקדם של ברור מול העובדים 

הרלוונטיים וללא מתן אפשרות של טיעונים לשאלת ההדלפה בכלל ולבדיקת 

המחשבים בפרט. מן הראוי היה לקיים ברור ולהבהיר את מטרת הבדיקה מול 

 .העובדים שנבדקו

 

  :  יקון הליקויהמלצת הביקורת לת

מומלץ כי במקרים דומים ינהלו את הבדיקה מספר אורגנים מהעירייה, על מנת לקיים נראות של 

  הגינות ואובייקטיביות (כגון : משאבי אנוש, נציג ועד עובדים, מבקר העירייה וכד').
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא 

  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

מן הראוי שצוות תיקון הליקויים יקבע נוהל, 

או שיכשיר את אופן הפעולה המתואר גם 

  לעתיד. 

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  

  .בחינת הליך הבדיקה מבחינת הדין והפסיקה בנושא – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

כל העובדים החדשים הנקלטים בעירייה מתבקשים  2007הליקוי : משנת  4ה.

לחתום על מסמך "הצהרה על שמירת סודיות וכללי עבודה במחשבי העירייה", בו 

קבעה כי "הטלת מוגדרים כללי השימוש במחשב בעיריית ערד. בניגוד לפסיקה ש

איסור גורף על שימוש באינטרנט לצרכים פרטיים אינו מעשי", העובד נאלץ לחתום 

 בהצהרה כי כל שימוש אישי במחשב העירייה אסור לחלוטין.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לנסח מחדש את מסמך "הצהרה על שמירת סודיות וכללי עבודה במחשבי העירייה", כך 

  במבחן המציאות.שיעמוד 

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה והמלצותיו יובאו לדיון בהנהלת העיר.

  

  .2017החלטת צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

אין הדבר אומר הפסקת מעקב , בהתאם לעמדת היועץ המשפטי כי אם נקבע שהאיסור אינו מעשי 

  שהדבר אסור.
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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 

  העירייה

  

31/10/16  

אין עמידה במועד האחרון שהוגדר על בפועל, 

  ידי מועצת העיר כי הנושא יטופל.

הליקויים לא ברורה תגובת צוות תיקון 

לביקורת, הממצא אינו גורס כי הדבר אסור 

אלא שאינו מעשי, בהתאם המלצת הביקורת 

(מנדט הביקורת על פי חוק לבדוק בין השאר 

  יעילות פעולות העירייה).

מכאן תגובת צוות תיקון הליקויים לא סיפקה 

כל פתרון לליקוי, אלא אם חושבים שיש 

פן כללי מכספי לאפשר פעולות לא מעשיות באו

  ציבור מאחר ואין הן אסורות.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

הליקוי : מסמך "הצהרה על שמירת סודיות וכללי עבודה במחשבי העירייה", בו  5ה.

מוגדרים כללי השימוש במחשב בעיריית ערד , מהווה מסמך חובה לחתימה לכל עובד 

מעולם לחתום על המסמך, . עובדים שנקלטו לפני שנה זו לא נדרשו 2007חדש משנת 

מכאן מתקיימת אפליה בין עובדים חדשים לוותיקים, אפליה עליה לא נתנו את הדעת 

 בבדיקה שבנושא הביקורת.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להחתים את כלל עובדי העירייה על מסמך רלוונטי, ולא להמשיך לקיים מדיניות מפלה.

    לתגובה): 4שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.תגובת ראש העירייה 

  הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה והמלצותיו יובאו לדיון בהנהלת 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

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/10/16  

לפי מ"מ מנהל מחלקת המחשוב וצוות תיקון 

  הליקויים כלל העובדים הוחתמו על הטופס.

  

  תוקן

  



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

188  

 

  

הליקוי : לא קיימת הגדרה מסודרת במקרה הנדון אשר קבעה כי הנסיבות של  6ה.

חשש לדליפת המסמך מקיימת את הנסיבות המוגבלות והיוצאות דופן, אשר מתירות 

 מעקב וחדירה לתכתובת אי מייל אישית, כמוגדר בפסיקה. 

כל בוצעה חדירה למייל ומכאן לא תגובת מנהלת מערכות מידע ואבטחת מידע : 

 ם.יהסעיפים הנגררים לא רלוונטי

הלי העירייה והבדיקה נערכה תוך שמירה על כבוד העובד ופרטיותו ובהתאם לנ

  שפורסמו לעובדים בכתב ובהדרכה.

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לגבי הטענה כי לא בוצעה חדירה למייל, 

של המעסיק על  בעלותו הקניינית"  הטענה אינה רלוונטית מאחר ועל פי הפסיקה

-מעקב אחר תכתובת איהמחשב אינה מאפשרת לו לפגוע בזכות העובד לפרטיות. 

מייל האישית של העובד במחשב ובשימושיו הוירטואליים בכלל, וחדירה לאותה 

  תכתובת במסגרת העבודה בפרט, מהווה פגיעה חמורה בפרטיות העובד". 

פרטיות העובד, הטענה סותרת את לגבי הטענה כי הבדיקה נערכה תוך שמירה על 

  מייל של העובדים.-האמור לעיל, מאחר והתקיים מעקב אחר תכתובת אי

לגבי הטענה כי הדבר בוצע בהתאם לנוהלי העירייה שפורסמו לעובדים בכתב 

ובהדרכה, כמפורט בהמשך הפסיקה קבעה כי אין די בכך. ולכן גם טענה זו אינה 

  רלוונטית לממצא. 

  

  :  ת לתיקון הליקויהמלצת הביקור

בעתיד מומלץ לקבל חוות דעת משפטית שתקבע האם נסיבות העניין מתירות ביצוע מעקב ו/או 

 חדירה לתכתובות המייל של העובדים.

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

פט. לאור רגישות הנושא מדובר באירוע חריג ביותר שבמסגרתו הוגש מסמך כוזב לבית המש –תקין 

  ניתנה הנחיה לפעול כאמור על ידי ראש 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

אין זה ראוי שראש העירייה יקבע כי 

התנהלותו היא תקינה כמענה לממצא 

מקצוע. ביקורת, ללא כל חוות דעת של אנשי 

מן הראוי שצוות תיקון הליקויים יקבע נוהל, 

או שיכשיר את אופן הפעולה המתואר גם 

  לעתיד.

  

  לא תוקן
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הליקוי : מדיניות העירייה בנושא שימוש במחשב, מוגדרת במסמך "הצהרה על  7ה.

מסמך שרק עובדים חדשים  –שמירת סודיות וכללי עבודה במחשבי העירייה" 

חותמים עליו. כמו כן בשנה האחרונה מועברת  2007שנקלטו בעירייה משנת 

תתף וקיים נוהל המדיניות בהרצאות אבטחת מידע שבהן חובה על כל העובדים להש

מחלקה כללי בנושא, אך בניגוד למוגדר בפסיקה, אין כל הגדרה והבהרה לגבי 

 הטכנולוגיות שביכולתו של המעסיק ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב. 

 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקבוע מדיניות ולפרסם אותה לכלל העובדים בעניין הטכנולוגיות שביכולתו של המעסיק

 ובדעתו לנקוט בנוגע למעקב, כולל היוועצות עם נציגות העובדים כמוצע בפסיקה. 

    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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  
  

  

הליקוי : כאמור לא קיימת כל הגדרה מסודרת האם החשש לדליפת מסמך  8ה.

מצדיק את השיטות שננקטו במקרה זה. לדעת הביקורת המקרה הנדון אינו מהווה 

 הצדקה מתאימה. מכאן לא מתקיים עקרון הלגיטימיות. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 קרון הלגיטימיות במקרים דומים.בעתיד מומלץ לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לעי
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    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

  

  הפסקת מעקב.  –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

הליקוי : עקרון השקיפות לא מתקיים בהתנהלות העירייה מאחר ואין לכך  9ה.

 התייחסות בחוזי העבודה בעירייה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

פסקה מתאימה מומלץ לקבוע ולפרסם מדיניות לשם מילוי אחר עקרון השקיפות, כן מומלץ להכניס 

 בחוזי העבודה החדשים ולהחתים את העובדים הקיימים על נספח מתאים.

    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

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  לא תוקן
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הליקוי : התנהלות העירייה אינה מקיימת את תנאי הסף המצטברים שהוגדרו  10ה.

מיילים ובבדיקת כוננים -לעיל. נכון שהבדיקה הסתכמה בבחינת תעבורת האי

מקומיים במחשבי העובדים, אך סביר כי אם הבדיקה הייתה מזהה מיילים חשודים, 

 היה חדירה למייל של העובד. מכאן הרלוונטיות של הכללים מעלה.ההמשך הטבעי 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

במידה ותבחר העירייה לממש זכותה למעקב וחדירה לתיבות המייל של העובדים, עליה למלא אחר 

 כל תנאי הסף המצטברים שהוגדרו בפסיקה. 

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  לא ניתן להתייחס לפעולות שלא התרחשו בפועל.  –תקין 

  

  :  2017הטיפול בליקוי בשנת  תוצאות בדיקת הביקורת את

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

תגובת ראש העירייה לא ברורה לביקורת, מחד 

מדובר באירוע  בליקויים קודמים טענה כי "

חריג ביותר שבמסגרתו הוגש מסמך כוזב לבית 

המשפט. לאור רגישות הנושא ניתנה הנחיה 

לפעול כאמור על ידי ראש העיר", מאידך 

בליקוי זה טענה כי לא ניתן להתייחס לפעילות 

שלא התרחשו בפועל (חדירה לתכתובת מייל), 

ר לזהות את כיצד אפשמכאן השאלה היא 

המסמך הכוזב מבלי לחדור לתכתובת המייל 

  ? ולפתוח את הקבצים המצורפים

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  בנושא בעתיד.

  

  לא תוקן
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ומכאן עונה מייל בעירייה הוגדרה לשימוש לעבודה בלבד -הליקוי : תיבת האי 11ה.

להגדרת תיבה מקצועית. אך מאחר והעירייה לא עיגנה את המדיניות בהסכם 

העבודה, ולא הבהירה כי ברשותה אמצעים טכנולוגיים לביצוע פעולות ניטור, גיבוי 

ומעקב, בנתוני התקשורת ובנתוני התוכן. אסור לעירייה לקיים מעקב וניטור בנתוני 

 התקשורת בתיבה המקצועית.

  

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

ככל שהעירייה מבקשת בעתיד לקיים ניטור ומעקב אחר נתוני תקשורת ונתוני תוכן, עליה להסדיר 

  זאת על ידי עיגון המדיניות בהסכם העבודה והבהרה אילו אמצעי מעקב וניטור נמצאים ברשותה.

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ה.

  הנושא ייבדק על ידי מנכ"ל העירייה והמלצותיו יובאו לדיון בהנהלת העיר.

  

  : 2017החלטת צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב. –הנושא טופל על ידי מחלקת המחשוב 

  

  :  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 

  העירייה

  

31/10/16  

תגובת ראש העירייה לממצא זה סותרת את 

כל תגובותיו עד כה לעניין כי ההתנהלות 

  תקינה !!!

תיקון הליקויים לא רלוונטית החלטת צוות 

מאחר ומחלקת המחשוב לא מעגנת הסכמי 

עבודה, דבר הנדרש לטיפול במקרה זה כאמור 

  בממצא ובהמלצת הביקורת.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

הליקוי : בהתאם לפסיקה לעניין מבקר עירייה, אין להכשיר פיקוח אף על  12ה.

המידע שהגיע אל המבקר, כמו גם תעבורת המיילים, שכן עבודת הביקורת דורשת כי 

 מקורות המידע יישארו חסויים.

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

אין לאפשר מעקב על תעבורת מיילים של מבקר העירייה, אשר עלולה לחשוף את מקורות המידע, 

 ואת תוכן המידע. 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

193  

 

    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

. מחלקת המחשוב 2015י משנת וללא שינ

יכולה לראות את כל הנתונים גם של מבקר 

  העירייה. 

  

  לא תוקן
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התנהלות שוטפת של ארכיון  –מחלקת חינוך ומשאבי אנוש  4.2.6

 העירייה, הספרייה ומרכז התקשורת העירוני.

  

  ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 72סיכום מתוך 

  ).6%( ליקויים 4תוקנו 

  ).7%( ליקויים 5תוקנו חלקית או לא לפי החלטת המועצה 

  ).67%ליקויים ( 48לא תוקנו 

  ).20%ליקויים  ( 15והופסק מעקב אחר 

  

  התנהלות הארכיון העירוני  – 1מטרת ביקורת מספר 

  

הליקוי : נמצא כי אין בעירייה כל הסדרה של נושא שמירת מסמכים/רשומות,  1ו.

כל מנהל מחלקה מתנהל על פי הבנתו את הנושא, זאת ללא כל הכשרה או ליווי 

 מקצועי מסודרים ומתמשכים מטעם בעל תפקיד מתאים בעירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

דה לכלל מחלקות העירייה, על ידי הגדרת כללים לאופן שמירת מומלץ לקבוע ולאכוף מדיניות אחי

 הנתונים וסוג הנתונים, כמתחייב בחוק הארכיונים. 

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  עירוני.  –יוכן נוהל מחייב 

  

    ):2017החלטת צוות תיקון ליקויים  (ישבה מאוגוסט 

  .31/12/2017אפיקים, מעקב נבחנו מספר 

  

  :  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 

  העירייה

  

31/12/16  

. לא עמדו ביעד שנקבע 2015ללא שינוי משנת 

  לטיפול בליקוי. 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

קידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול תפ

  או ההכלה של הליקוי. 

  

  לא תוקן
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הליקוי : נמצא כי ניהול נושא הארכיון מתמצה בקבלת מסמכים לשמירה בארכיון  2ו.

העירייה מהמחלקות השונות, אין כל פעילות אקטיבית להפצת החובות המוגדרות 

בחוק ובנהלים לשמירת הנתונים, בדיקת הנתונים שנמסרו למשמרת, או ניהול 

 פה המחייבת בשמירתו. מסודר של חומר שניתן לבער מהארכיון לאחר שחלפה התקו

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים תוכנית מסודרת לפעולה שתבטיח כי אנשי המקצוע בתחום הארכיונאות מפקחים על 

  פעילות שמירת המידע, אופן שמירתו וביעורו בהתאם לחוק .

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

וי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליק

  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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או 

  

  לא תוקן

  
  
  

  

  

  

הליקוי : לא קיים נוהל מסודר המגדיר את התנהלות העירייה במקרה של בקשה  3ו.

לעיון בארכיון, מותר ואסור מבחינת חומר מוגבל לחשיפה בין אם לגורמי חוץ ובין אם 

 לגורמי פנים. 

תגובת המבוקר: גורמים חיצוניים קיבלו הרשאה לחומר כללי בלבד עיתונים, מליאות 

ניות היה מועט ביותר כל בקשה נבחנה לגופה  וניתנו הנחיות וכו'. מאחר ומספר הפ

מתאימות, כך שהעיון יתאפשר רק בחומר הפתוח לכלל הציבור, מבחינת גורמי פנים 

כל מנהל מחלקה רשאי לעיין בחומר של מחלקתו, והנהלת העירייה בהתאם לתחומי 

  סמכות שנקבעו להם.

  נה סותרת את הממצא.התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר: התגובה אי

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי
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 מומלץ לקבוע נוהל מסודר למקרים בהם מתקבלת בקשה לעיון בחומר ארכיוני.

  

    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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי. 

  

  לא תוקן

  
  
  

  

הליקוי : ניהול הארכיון אינו ממוחשב. לא קיימת תוכנה ייעודית לניהול הארכיון  4ו.

 ואין עמדת מחשב בארכיון. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למחשב את פעילות הארכיון, כולל תוכנה ייעודית לניהול ארכיון והצבת מחשב במשרד 

 הארכיון. 

  

    לתגובה): 2צת העירייה (סעיף ו.תגובת ראש העירייה שאושרה במוע

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : בעירייה לא מונה מנהל ארכיון ואחראי על הרשומות מוסמך ובעל  5ו.

 השכלה כמוגדר באוגדן העיסוקים של משרד הפנים.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הארכיון (בעירייה יש עובד אשר עבר מומלץ למנות מנהל ארכיון בעל השכלה וידע מתאימים לניהול 

 הכשרה מקיפה בנושא ניהול ארכיונים ומידע).

  

    לתגובה): 3תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

יקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד בד

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

מנכ"ל 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  
  
  
  
  

הליקוי : אי מינוי מנהל ארכיון  הביא להתנהלות ללא קביעת מדיניות לניהול  6ו.

  רשומות כתובות ואלקטרוניות, כתיבת נהלי עבודה והטמעתם ברשות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מתאימים לניהול הארכיון (בעירייה יש עובד אשר עבר מומלץ למנות מנהל ארכיון בעל השכלה וידע 

 הכשרה מקיפה בנושא ניהול ארכיונים ומידע).

  

    לתגובה): 4תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  

  :  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

  

מנכ"ל 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הט

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

הליקוי : אי מינוי מנהל ארכיון  הביא להתנהלות לא מוסדרת של כל נושא קליטת  7ו.

חומר ארכיוני מהמחלקות, מאחר ולא קיימת בקרה מגורם מקצועי מוסמך על עובדת 

  ותושביה.הארכיון ואין כל פעילות יזומה לתיעוד והנגשת תולדות הרשות 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ למנות מנהל ארכיון בעל השכלה וידע מתאימים לניהול הארכיון (בעירייה יש עובד אשר עבר 

 הכשרה מקיפה בנושא ניהול ארכיונים ומידע).

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017במהלך שנת ניהול הארכיון יבחן 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא 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 : נמצא כי בניגוד להגדרות תפקיד מנהל הארכיון לא אופיינה מערכת  8ו.

 מידע ורשומות ברשות וביחידות הסמך (חכ"ל, בתי ספר וכד').ממוחשבת לניהול 

תגובת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון : הנושא לא הוגדר בתחום 

  תפקיד המחלקה.

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

כוש מערכת לניהול רשומות של הרשות ושל יחידות הסמך (חכ"ל, בתי מומלץ לקבוע מדיניות ולר

 ספר וכד').

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הט

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

  

  

  

הליקוי : אחוז המשרה של עובדת הארכיון אינו מספיק לניהול ארכיון ראוי,  9ו.

נושאים רבים נשארים לא מטופלים, דבר שיכול להביא לאובדן נתונים שחובה 

הארכיוני לשומרם, לדוגמא סידור, רישום ראשוני ומפורט, ידני וממוחשב של החומר 

ואחסונו בהתאם לתקנים המקצועיים, או ביצוע העתקה והמרה של חומר ארכיוני 

 לצרכי גיבוי והנגשה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לנתח את משימות עובדת הארכיון  לשם קיום ארכיון ראוי ובהתאם לכך להגדיר את אחוז 

  משרתה.
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    העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת 

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 

  מועצת העירייה ב

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

המוגדרים באוגדן העיסוקים, עובדת הארכיון הליקוי : בניגוד לתנאי הסף  10ו.

שנקלטה, לא הייתה בעלת כל ניסיון ו/או ידע בנושא ניהול ותפעול ארכיון, וכן לא 

הייתה בעלת כל השכלה בנושא (עברה הכשרה ביסודות הארכיונאות רק שנה לאחר 

 קליטתה לעבודה).

שכלה מקבילה, תגובת המבוקר : למספר מכרזים לתפקידים  בספריה להם נדרשת ה

לא נמצאו כלל מועמדים.  בוודאי לא לרמת המשרה שאושרה, או להיקפה. ולכן נבחרה 

 עובדת בעלת השכלה אקדמאית שניתן להכשירה בהמשך.

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

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 ן לגשת לקורס ארכיונאי מוסמך/מורשה, כמוגדר באוגדן העיסוקים.מומלץ לאפשר לעובדת הארכיו

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  

  ליקוי חד פעמי, מכאן מופסק המעקב. 

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, לא 

  התקבלה כל התייחסות להמלצת הביקורת. 

  

  הפסקת מעקב

  
  

  

  

, בעוד 2012הליקוי : עובדת הארכיון הנוכחית החלה עבודתה בארכיון בנובמבר  11ו.

 .2012אותה החליפה יצאה לגמלאות באפריל מנהלת הארכיון 

תגובת המבוקר : מאחר והעובדת המחליפה הייתה בחופשת לידה בתקופת הפרישה 

של העובדת הותיקה לפנסיה, סוכם עם העובדת הפורשת כי תעביר את החפיפה כאשר 

  מחליפתה תחזור מהחופשה. 

גם פרישה של עובד, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :  מאחר וגם חופשת לידה ו

 הינם אירועים צפויים חודשים מראש, היה ניתן להיערך לחפיפה מראש ולא בדיעבד.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים חפיפה מסודרת בכל תפקיד בעירייה, במיוחד כאשר העובד העוזב אינו ממשיך לעבוד 

  בעירייה (במקרה זה יציאה לגמלאות). 

  

    ירייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש הע

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

  ליקוי חד פעמי, מכאן מופסק המעקב. 

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

בליקוי, לא שתמנע הישנות מקרים כמתואר 

  התקבלה כל התייחסות להמלצת הביקורת.

  

  הפסקת מעקב
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בלבד, ₪  2,500עמד על  2014,2015הליקוי : תקציב ארכיון העירייה לשנה בשנים  12ו.

 סכום שאינו מאפשר שיפור התנהלות ארכיון העירייה.

אחוז משרת עובדת הארכיון והתקציב האפסי, אינם מאפשרים ביצוע פעולות לקיום 

 ארכיב על פי חוק : 

  כך אין אפשרות למחשב את הארכיב ולנהל רשומות על פי חוק.

כך אין אפשרות לסרוק מסמכים ולחסוך במקום אחסון (כולל אחסון בחברות פרטיות 

  בתשלום, כפי שקורה היום).

  פתח ארכיון נגיש.כך אין אפשרות ל

  כך אין אפשרות לבצע ביעור מסודר של מסמכים שעל פי חוק אין חובה לשמור אותם.

  כך לא ניתן לרכוש תוכנה לשמירת רשומות אלקטרוניות כולל דואר אלקטרוני. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

נת להפעילו ברמה מומלץ לבחון ולתקצב בהתאם את הפעולות שיש לבצע בארכיון העירוני על מ

  נאותה ועל פי דרישות החוק והגנז.

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  תקציב כולו.הבוטל  2018בשנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

  

  

הליקוי : רישומי הארכיון מנוהלים עדיין על נייר, אין כל תוכנה ייעודית לניהול  13ו.

ארכיון. מכאן קיים קושי רב באיתור מסמכים נדרשים, לעיתים רק עיון בתיק עצמו 

 יכול להבהיר את מהות החומר שנשמר בו.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ לבחון שימוש בתוכנת ניהול הספרייה גם לניהול הארכיון העירוני.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפ

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

  .2015ללא שינוי משנת 

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : נמצא כי ארכיון עיריית ערד אינו מנוהל על ידי מפתח התיוק שהוגדר  14ו.

 .2009לרשויות המקומיות עוד בשנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

הרשומות של ארכיון העירייה  בהתאם למפתח התיוג האחיד שהוגדר עוד מומלץ לעדכן את מפתח 

  .2009בשנת 

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

ויקבע את אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

204  

 

  

שנים  3הליקוי : מחלקת הגזברות בעירייה מנהלת ארכיון באופן עצמאי, עד  15ו.

במחלקות העירייה ומעבר לכך רוכשת שירותי אחסנה מספק חיצוני, זאת ללא כל ידע 

 לגבי הנדרש בדין לניהול ארכיון. 

תגובת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון : הנושא לא הוגדר בתחום 

  מחלקה.תפקיד ה

  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :התגובה אינה סותרת את הממצא.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ שעובדת הארכיון ומחלקת הגזברות יפעלו להפיכת ארכיון הגזברות כמוגדר בדין.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא 

  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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי.או 

  

  לא תוקן

  

  

  

  

  

הליקוי : גזברות העירייה מעולם לא פעלה לביעור חומר שנשלח לארכיב  16ו.

החיצוני, אין כל ידע במחלקה לגבי איזה תקופה יש לשמור את החומר, מבחינת 

הגדרות הגנז. מכאן מתקיים תשלום עודף על שמירת נתונים שניתן לבער (עלות 

 ₪). 30,641עמדה על  2015הארכיון בשנת שירותי 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להסדיר את נושא משך שמירת החומר שהועבר לארכיב החיצוני, ולבער חומר לא רלוונטי 

  שניתן לבער (הן מחינה משפטית והן מבחינת הגדרות גנזך המדינה).
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    העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת 

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 

  מועצת העירייה ב

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  
  

הליקוי : נושא ביעור רשומות לא טופל בשנים האחרונות בהליך מסודר בארכיבי  17ו.

ומחלקות  העירייה. התנהלות  שיכולה להביא לבזבוז משאבים   בשמירת רשומות 

שאינן צריכות להישמר (מקום בארכיון וכספים במקרה של ספק חיצוני לשירותי 

 מאחר וכל מחלקה פועלת כהבנתה. ארכיב).  ומצד שני אובדן חומר שחובה לשמור, 

הערת המבוקר : בשלב זה התמקדנו בשיפור התנאים הפיזיים על מנת למנוע השמדת 

  הנתונים בארכיון.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע הליך ביעור מסודר של ארכיוני העירייה, כן מומלץ להגדיר למחלקות העירייה כיצד 

 חלקה. לנהוג בארכיב הנמצא במ

  

    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

  

  .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  

  

 הליקוי : אין כל מודעות וניהול מדיניות לכללי אחזקת רשומות בארכיון מבחינה 18ו.

תנאים סביבתיים שהוגדרו בתקן ובמדריך ייעודי, דבר שעלול להביא לאובדן חומר 

 ארכיוני. 

הערת המבוקר : כאמור, כיום יש הקפדה על אופן תיוק ושמירת הרשומות וניתנות 

 הוראות מתאימות למחלקות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מסמכי הארכיון, במתחמי הארכיון בעירייה, בכל מחלקה מומלץ להגדיר מדיניות לגבי אופן שמירת 

 ומחלקה וכן אצל הספק החיצוני אליו מועברים מסמכי מחלקת הגזברות בשנים האחרונות.

  

    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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  

  

  

הליקוי : בסיור במתחמי הארכיונים בעירייה נמצא כי העירייה אינה עומדת  19ו.

האופטימליים לשמירה לפחות בחלק מהכללים הקובעים  את התנאים הסביבתיים 

על מסמכי הארכיון, לדוגמא הצבת ארגזים לא במרחקים המוגדרים מהרצפה 

ומקירות המתחם, אי כיסוי חלונות, מצבים שעלולים לאובדן חומרים (לדוגמא 

 בהצפה).
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ם לרשומות חדשות ועל מומלץ לבצע טיפול מקיף במתחמי הארכיון של העירייה, על מנת לפנות מקו

  מנת לאפשר את התנאים הסביבתיים המתאימים ביותר להגנה על הרשומות.

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הט

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : עקב אי ניהול הרשומות וביעור רשומות שאין חובה לשומרן, נמצא כי  20ו.

המתחם העיקרי לאחסון רשומות ארכיון, מיצה את כל השטח הניתן לאחסון, 

 והמתחם החדש שנפתח צפוי להתמלא בחודשים הקרובים. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע טיפול מקיף במתחמי הארכיון של העירייה, על מנת לפנות מקום לרשומות חדשות ועל 

 מנת לאפשר את התנאים הסביבתיים המתאימים ביותר להגנה על הרשומות. 

  

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  2017דיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 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

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/06/17  

  

  .2015ללא 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.

  

  

  
  
  

הליקוי : נמצא כי מתחמי הארכיון אינם עומדים בכללי הנגישות, ואינם  21ו.

 מאפשרים גישה לאנשים עם מוגבלויות. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבצע טיפול מקיף במתחמי הארכיון של העירייה, על מנת לפנות מקום לרשומות חדשות ועל 

 מנת לאפשר את התנאים הסביבתיים המתאימים ביותר להגנה על הרשומות. 

  

    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015משנת ללא שינוי 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

  

הליקוי : לא קיימת בעיריית ערד מערכת ניהול רשומות כמוגדר במבוא לניהול  22ו.

 אלקטרוני של רשומות שכתב גנזך המדינה. 

הערת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון : הנושא לא הוגדר בתחום 

 תפקיד המחלקה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ניהול רשומות אלקטרוניות שיחליף את ארכיון העירייה מנייר.מומלץ לבחון הקמת מערך 
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    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

יפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הט

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  
  
  

  

הליקוי : בניגוד להנחיות ניהול דואר אלקטרוני של גנזך המדינה, לא נקבעו  23ו.

 בעירייה מדיניות ונהלים לניהול ההודעות האלקטרוניות. 

הערת מנהלת משאבי האנוש האחראית על עובדת הארכיון : הנושא לא הוגדר בתחום 

 תפקיד המחלקה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

דיניות ונהלים, כולל הטמעה והדרכה של העובדים ליישום ניהול הודעות מומלץ לקבוע מ

  אלקטרוניות.

  

    לתגובה): 13תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .2017ניהול הארכיון יבחן במהלך שנת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/06/17  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הוחלף מנכ"ל העירייה. לאור חוסר המדיניות של שמירת  2015הליקוי : בשנת  24ו.

רשומות כהוראת גנזך המדינה, הוראות המנכ"ל היוצא שבאו לתקן ליקויים שעלו 

בביקורת על התנהלות העירייה בפרויקטים הנדסיים, הפסיקו להתקיים. עקב כך 

 עלולה העירייה לספוג נזקים כספיים ותדמיתיים. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לאשרר את הוראות המנכ"ל הקודם ולאכוף אותן, אף ביתר שאת מהאכיפה כאשר עדיין שימש 

  המנכ"ל היוצא בתפקידו.

  

    לתגובה): 14תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

הוראות מנכ"ל הן כלי עבודה ונדרש להתאמה ועדכון מעת לעת. שינוי ההוראות והתאמתן  –תקין 

  לא יביאו לספיגת נזקים כספיים.

  

  :  2017תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת 

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  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

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, כגון 

  ניהול ארכיון מסודר גם לנהלי עבודה. 

  מכאן הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

  

  

הליקוי : נמצא כי בארכיון העירייה נמצא תיעוד לקיום נהלים עירוניים, בפועל  25ו.

 נשכר יועץ לכתיבת נהלים, מאחר ולא היה ידוע על נהלים קיימים.לאחרונה 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לאתר את הנהלים הנמצאים בארכיון ולבדוק את הרלוונטיות שלהם כיום, זאת על מנת 

  לחסוך בהוצאות על כתיבת נהלים.
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

גובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת ת

  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

מן הראוי היה כי תקבע דרך פעולה לעתיד 

שתמנע הישנות מקרים כמתואר בליקוי, כגון 

  בודה. ניהול ארכיון מסודר גם לנהלי ע

  מכאן הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

, כאילו מתקיימת 2011הליקוי : בניגוד לדיווח העירייה לגנזך המדינה בשנת  26ו.

בעירייה הפרדה בין ארכיון היסטורי לגנזך, לאחראים על הארכיון כיום לא ידוע דבר 

 בנושא.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

להבהיר את נושא הארכיון והמגנזה מול הארכיונאית שיצאה לפנסיה, על מנת להבין את מומלץ 

 המצב לאשורו.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017י בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליקו

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

  .2015ללא שינוי משנת 

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : בניגוד להגדרת גנזך המדינה לגבי ארכיון היסטורי הקובעת כי,   27ו.

"ארכיון היסטורי פעיל צריך שיהיה פתוח לקהל ושיהווה מוקד משיכה לתושבים, 

 וחוקרים" , לא מתקיים ארכיון כזה בעיריית ערד.למבקרים 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את המסגרת הנכונה להקמת וקיום ארכיון היסטורי ומגנזה, לשם הבטחת קיום ניהול 

  תקין של רשומות הרשות, ושימור ההיסטוריה של העיר ומורשתה.  

  

    רייה:תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העי

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 

  צת העירייה במוע

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  
  
  
  

  הספרייה הציבורית העירוניתבחינת התנהלות שוטפת  -  2מטרת ביקורת מספר 

  

הליקוי : הספרייה העירונית שוכנת במבנה המתנ"ס אשר שייך לסוכנות  28ו.

 היהודית, זאת ללא חוזה שכירות.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לעגן ולקבע בכתובים את מעמד הספרייה העירונית במבנה המתנ"ס השייך לסוכנות 

  היהודית.

  

    רייה שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש העי

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

213  

 

  :  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

  

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  

הליקוי : מבנה המתנ"ס והחברה המפעילה אותו הינם בשליטת הסוכנות  29ו.

המגדיר את התנאים של הקמת מבנה המתנ"ס, הוגדר  1969היהודית. בהסכם משנת 

כי הרשות תממן את כל פעילות המתנ"ס, קרי את פעילות החברה בשליטת הסוכנות.  

המבנה לצורך ספרייה אין במסמך ההקמה כל התייחסות לשימוש העירייה בחלק מ

 (כאמור הספרייה היא פעילות עירונית ללא קשר לסוכנות). 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

שנה) לגבי מימון פעולות המרכז הקהילתי ולפרוט  45מומלץ לבחון את משמעות ההסכם ההיסטורי (

 אותו לפרטים הרלוונטיים לפעילות כיום. 

  

    לתגובה): 15עצת העירייה (סעיף ו.תגובת ראש העירייה שאושרה במו

משמעויות של נושא הסכם שכירות של העירייה מול המתנ"ס (ספרייה) נבחן על ידי סגן ומ"מ ראש 

  העיר והיועץ המשפטי, והתייחסות תועבר לדיון הנהלה).

  

  : 2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  .31/12/2018העירייה מקדמת את הנושא צפי לסיום טיפול 

  

  :  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

  

סגן ומ"מ 

  ראש העיר

  

31/12/16  

  

  .2015ללא שינוי משנת בפועל 

  

  לא תוקן
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מיליון  15 -) העירייה הקצתה למעלה מ2012-2015הליקוי : בשנים האחרונות ( 30ו.

לשיפוץ מבנה המתנ"ס (ממימון משרד השיכון ומפעל הפיס שהועברו לעירייה), ₪ 

למרות שמבנה המתנ"ס אינו בבעלות העירייה, לא הושגה כל הבנה בכתב לגבי 

וגמא : חלף דמי שכירות עבור התמורה לעירייה מהעברת הכספים לשיפוץ המבנה (לד

 הספרייה, או זכויות שימוש באולם המופעים אשר מהווה חלק מהשיפוץ וכד'). 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לאור ההשקעה הכספית המשמעותית במבנה המתנ"ס, מומלץ לעגן ולקבע בכתובים את מעמד 

הספרייה העירונית במבנה המתנ"ס השייך לסוכנות היהודית, כמו גם את מתחם מרכז המבקרים 

 הנמצא במעמד זהה, וכן את השימוש של העירייה באולם האירועים ובחדרי הישיבות במתנ"ס. 

  

    לתגובה): 16שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו. תגובת ראש העירייה

המבנה שופץ לטובת המשתמשים שהם תושבי העיר ולא לטובת הבעלים בפועל, העירייה משתמשת 

  במבנה ללא עלות במשך עשרות שנים.

  

  : 2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  סיום מעקב. –תגובת ראש העירייה מקובלת 

  

  :  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

  

סגן ומ"מ 

  ראש העיר

  

31/12/16  

  .2015שינוי משנת ללא 

תגובת ראש העירייה לא סותרת את הממצא, 

שם ראה  29אך סותרת את תגובתו לליקוי ו.

  לנכון לבחון את נושא הסכם השכירות.

הספרייה משלמת חשבונות חשמל גז ומים 

ולכן לא נכון לטעון כי העירייה משתמשת 

  במתחם חינם.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול  תפקידו

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : מנהל הספרייה לא היה מעורב כלל בהחלטות לגבי אופן השיפוץ  31ו.

 שמימנה העירייה במבנה המתנ"ס :

  

כך לא בוצע סקר נגישות מבנה בספרייה לפני השיפוץ הכללי, כך שמקבלי   .א

 ההחלטות לא היו מודעים כלל לחובות חוקי הנגישות בנושא. 

כך במסגרת השיפוץ נלקח מהספרייה מחסן שהיה במתחם המתנ"ס, ללא כל   .ב

הודעה מראש או הסדר חלופי (כיום מאוחסן החומר במחסן של העירייה במתחם 

 אחר).

במסגרת השיפוץ הוגבהה הרצפה ברחבת הכניסה לספרייה, ללא כל תאום  כך,  .ג

מראש. הגבהת הרצפה חייבה את החלפת דלת הספרייה, נושא שלא תוקצב 

מראש, כך שחודשים לאחר הגבהת הרצפה נאלצו להניח אחרי פתיחת דלת 

 הספרייה קרשים על הרצפה לאיפוס גובה הרחבה, זאת עד להחלפת הדלת.

השיפוץ בוטל מונה החשמל הנפרד של הספרייה, דבר שהחזיר את  כך, במסגרת  .ד

הויכוחים לגבי גובה השתתפות הספרייה בהוצאות החשמל הכלליות של 

 המתנ"ס.

כך, במסגרת השיפוץ ביטלו את מערכת החימום של הספרייה, כך שכיום היא   .ה

חלק ממערכת החימום של המתנ"ס, הפעלת המערכת בסמכות מנהל המתנ"ס 

 וצר חיכוכים כאשר החימום בספרייה לא מספיק. דבר הי

כך, נזילות מגג הספרייה כתוצאה משיפוץ גג המבנה הכללי, הופנו לטיפול   .ו

 מחלקת האחזקה של העירייה שלא הייתה מעורבת כלל בשיפוץ.

כך, לא נפתרה בעיית חוסר בכיתת לימוד בספרייה (לא ניתן לקיים סדנאות   .ז

 ל בחלל אחד משותף).בשעות הפעילות מאחר וכיום הכו

כך, לא נפתרה בעיית החוסר במשרדים בספרייה, כאשר כלל העובדים   .ח

 משתמשים בחדר אחד.  

תגובת המבוקר : יש להגדיר במדויק ולתקצב בהתאם מי נותן שירותים לספרייה 

 בתחום תחזוקת המבנה. 

מחלקת אחזקה ומנהלה הנוכחי מסרבים לטפל בתשתיות המבנה בטענה שהמבנה לא 

לדברי  מחלקת  -שייך לעירייה. כך לא ברור מי אחראי על מערכת המיזוג של הספרייה

 -האחזקה  המתנ"ס ולדברי המתנ"ס העירייה. כך לא ברור מי אחרי לתחזוקת הגג 

  לדברי  מחלקת האחזקה  המתנ"ס ולדברי המתנ"ס העירייה. 

חדש את נושא תגובת המבוקר : עם סיום השיפוץ יש להקים צוות שיבדוק ויבחן מ

  גובה התשלומים שהספרייה מעבירה למתנ"ס .

  

    לתגובה): 17תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

מנהל הספרייה לא אמור להיות מעורב בשיפוץ המתנ"ס לשם כך יש מתכננת ויועצים. עיקר השיפוץ 

התרבות בוצע שיפוץ לרצפת הספרייה לא נוגע למבנה הספרייה. במסגרת כספים שהתקבלו ממשרד 

  ובו מנהל הספרייה היה מעורב ככל שהתגלו בעיות בזמן השיפוץ הן נפתרו תוך כדי עבודה.
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  : 2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

העירייה מקפידה היום לשתף את משתמשי הקצה הרלוונטיים בכל הנוגע למתחם בהם הם נמצאים 

  סיום מעקב.  –

  

  :  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

  

סגן ומ"מ 

  ראש העיר

  

31/12/16  

מהנושאים המפורטים טרם הוסדרו, אך חלק 

בניגוד לעבר הוזמן מנהל הספרייה לישיבה 

בנושא המשך השיפוץ של המתנ"ס (שלב ג'). 

  מנהל הספרייה עודכן לגבי השיפוץ המתוכנן.

החלטת צוות תיקון הליקויים לסיום המעקב, 

למרות שלא תוקנו כל הליקויים המפורטים 

וכנן אינה מקובלת על הביקורת (ככל שמת

שיפוץ עתידי שיפתור את הליקוי מן הראוי כי 

צוות תיקון הליקויים יוודא כי זאת לאחר 

ביצוע השיפוץ ולא יסיים מעקב בשלב 

  התכנון).

  

  תוקן חלקית

  

  

  
  
  

הליקוי : על פי תוכנת ניהול הספרייה, קיימת מגמה רב שנתית של ירידה בכמות  32ו.

 השאלת הספרים. 

ספרים דיגיטליים,  -תגובת המבוקר : הירידה קיימת בכל הארץ והעולם מכמה סיבות

אינטרנט כמקור מידע, זמן פנוי שמנותב למסכים ולא לספר. למרות זאת הירידה 

 בהשאלות לא דרסטית.

שוקדים בימים אלו על פיתוח שירותים נוספים כגון השאלה של ציוד אלקטרוני  אנו

ממתינים למעלה משנה לחוות של היועץ  -(מקרן בידורית מצלמה טאבלט ומחשב נייד

המשפטי)  וכן השאלת ספרים דיגיטליים. אין ספק שהספרייה משנה את פניה ואין 

  למדוד אותה רק בהקשר של כמות השאלות.

 

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לנתח את הסיבות לירידה בכמות פעילות השאלת הספרים, על מנת לשקול שיווק ממוקד 

לאוכלוסיות מתאימות, לשם הגברת הפעילות מעבר להשאלת ספרים.  כמו כן מומלץ לפעול ביתר 
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יש להמתין  נחישות להמצאת חוות הדעת המשפטית בנושא השאלת ציוד אלקטרוני, לא סביר כי

 לחוות דעת מעל שנה. 

  

    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

פעילות בכיוון עולם הדיגיטל, מחד מתקיימת 

מאידך, לא נקבעו כל מדדים ויעדים לפעילות, 

  מכאן לא ניתן להגדיר הצלחה או לבצע ניטור.

  

  תוקן חלקית

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 יצאה לדרך יש חוזה מסודר. -השאלה  ציוד אלקטרוני

סרטים, משחקים, מחשקי מחשב  -נעשית בדרך קבע -השאלה של פריטים מעבר להשאלת ספרים

  ועוד... 

הספרייה רכשה מספר מאגרים ואתרי ספרים ובקרוב תשיק " סניף דיגיטלי" שבו ניתן יהיה לבצע 

  קריאה ישירה מהמחשב, טאבלט או מכשיר נייד.

קריאה. ירידה בכמות ההשאלות לא בהכרח מעידה על הספרייה עוסקת לאורך כל השנה בעידוד 

 אי רלוונטיות של הספרייה או על הפעילות שבה.

  

  

  

  

  

הליקוי : לא קיימים נתונים ומדדים למדידת היקף השימוש של התושבים  33ו.

באמצעי המדיה האחרים אותם מספקת הספרייה, מכאן הניתוח לגבי יעילות 

 הפעילות וכמותה הינו חסר. 

  
ת המבוקר : בימים אלו יש הערכות דיגיטלית חדשה בעיר ואני מקווה שבסיומה תגוב

 יהיו לנו כלים מדדים .
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר ולמדוד נתוני שימוש בשירותי הספרייה שאינם השאלת ספרים/סרטים, כגון שימוש 

  כמות המידע שנצרך באינטרנט, כמות פעילים במתחמים השונים וכד'. 

  

    לתגובה): 18תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה(סעיף ו.

  צרכים להמשך.בסיום ההערכות הדיגיטלית תבוצע מדידה ובחינת 

  

  :  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 

  העירייה 

  

31/3/17  

מחד מתקיימת פעילות בכיוון עולם הדיגיטל, 

מאידך, לא נקבעו כל מדדים ויעדים לפעילות, 

מכאן לא ניתן להגדיר הצלחה או לבצע ניטור. 

בכל מקרה לא בוצעה ההחלטה בתגובת ראש 

  העירייה.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

פעילות הספרייה במספרים. כמות הגולשים באינטרנט נסדקת באופן אי אפשר לכמת את כל 

 .מדגמי

  
  
  

  

הליקוי : ממצא : למרות ששיעור העולים מחבר העמים מכלל אוכלוסיית העיר  34ו.

 בלבד.  25% -, שיעור הפעילות בספרייה בשפה הרוסית עומד על כ 40% -הוא כ

 ית.תגובת המבוקר : חלק מקוראי הרוסית קוראים גם עבר

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הגברת הפעילות השיווקית ומתן שירותים בשפות הרוסית והערבית, על מנת לממש 

את הפוטנציאל לשירותי הספרייה, בעבור קהלים הנמצאים בתחומי העיר (תושבי העיר ותושבי 

  הפזורה הבדואית שבסביבות העיר).

  

    שאושרה במועצת העירייה:תגובת ראש 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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

לשיטת הביקורת נדרשת הגדרת מדיניות עם 

יעדים מדידים, לחלופין החלטה כי לא 

  מטפלים בנושא.

תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 רכש הספרים ברוסית  ובשפות זרות נעשה לפי הצורך ובהתאם לתקציב. 
  
  
  
  
  

הפזורה הבדואית הליקוי : למרות שהעיר ערד מהווה מטרופולין לאוכלוסיית  35ו.

איש), המתגוררת בתחום השיפוט של העיר (דוגמא לחלק מהשירותים  15,000(מעל 

שירותי דואר, שירות תעסוקה, מרכזי  -הנצרכים בעיר על ידי האוכלוסייה הבדואית 

קניות, חדר מיון קדמי, בתי מרקחת וכד'), שיעור הספרות בשפה הערבית בספרייה 

 פוטנציאל פעילות גדול לשירותי הספרייה.הינו אפסי, מכאן מתעלמים מ

  נכון להיום אין ביקוש. תגובת המבוקר : 

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : ההחלטה על הנושא היא של הנהלת העירייה 

כחלק מהמדיניות העירונית, לדעת הביקורת במידה ויתבצעו פעולות לשיתוף פעולה 

 , סביר כי הביקוש יתקיים.  ושיווק הנושא באוכלוסיית הפזורה הבדואית

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הגברת הפעילות השיווקית ומתן שירותים בשפות הרוסית והערבית, על מנת לממש 

את הפוטנציאל לשירותי הספרייה, בעבור קהלים הנמצאים בתחומי העיר (תושבי העיר ותושבי 

  העיר).הפזורה הבדואית שבסביבות 

  

    לתגובה): 19תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

בשלב זה לא יהיה שינוי במדיניות העירייה בעיקר בשל חוסר תקציב נדרש לשינוי מכלול  –תקין 

  הספרייה והרחבתה לקליטת אוכלוסיות נוספות.
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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

תגובה לממצא הטוענת לחוסר תקציב אינה 

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 הסיכוי 

תים של להגדלת פוטנציאל צרכני השירו

הספרייה, אך החלטת נבחרי העירייה היא 

שלא לנהלו, זאת לאור סמכותם במסגרת 

  קבלת המנדט מציבור הבוחרים. 

  לאור זאת מופסק המעקב אחר הליקוי. 

  

  

  הפסקת מעקב

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  בקרוב ניתן יהיה לקרוא ספרים דיגיטליים גם בערבית דרך הספרייה.
  
  

  

  

  

, 1978-תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), התשל"טהליקוי : בניגוד ל 36ו.

שעות שבועיות למבוגרים ונוער,  40המגדירות כי על הספרייה לפעול לפחות 

 שעות שבועיות בלבד. 38הספרייה העירונית בערד פתוחה לקהל הרחב 

 תגובת המבוקר : נושא הוספת שעות פתיחה ייבדק.

 

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

  יש להגדיל את שעות פעילות הספרייה כך שיתאמו לכל הפחות למוגדר בדין. 

  

    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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  :  2017בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול 

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 לא עומדים במינימום שעות הפתיחה 

  השבועיות, כמוגדר בחוק. 

  

  לא תוקן

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 . 39שעות הפתיחה עלו ל 
  
  

  

הליקוי : נמצא כי בניגוד לכללי ניהול ספרים של רשויות המס, כאשר גובים  37ו.

כספים ממשתמשי הספרייה (ברוב המקרים מדובר  בסכומים של עשרות אגורות ועד 

שקלים בודדים מאדם), לא מנפיקים קבלה/חשבונית (אלא בסכומים גדולים או 

 ים קטנים אינו מתועד כלל.  כאשר יש דרישה מפורשת), ניהול הכסף המתקבל בסכומ

תגובת המבוקר : ההמלצה מקובלת, הדבר תלוי בהסכמת גזברות העירייה שהתנגדה 

 בעבר לנושא.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להנפיק קבלות ידניות או לחלופין לרכוש קופה רושמת, על מנת לעמוד בכללי ניהול ספרים 

 של רשויות המס, במקרים בהם גובים כסף על שירות. 

  

    ) לתגובה:20תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  .תיפתר הבעיה המועלית –נבדקת אפשרות להכנסת קופה רושמת לספרייה 

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון ליקויים  מאוגוסט 

  סיום מעקב.  –נרכשה קופה רושמת וגובשו נהלים 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

  

מנהל 

  הספרייה

  

31/12/16  

נרכשה קופה רושמת (הביקורת לא בדקה כי 

הקופה עונה להגדרות ניהול הספרים של מס 

  ההכנסה, הנושא באחריות גזברות העירייה). 

  

  תוקן
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הליקוי : הכספים הנגבים בספרייה מופקדים בכספת הספרייה, בניגוד למנהל  38ו.

 תקין לכל עובדי הספרייה אפשרות לפתוח את הכספת. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים מערך מסודר של הפרדת תפקידים, ובקרות בנושא הטיפול בכספים בספרייה. 

  

    מועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאושרה ב

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

  . 2015ללא 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 

  כל עובדי הספרייה מקבלים תשלומים באופן שוטף מהקהל ומכאן הנגישות שלהם לקופה ולכספת.

  

  

  

  

הליקוי : אין כל בקרות וניטור על סכומי הכספים הנמצאים בכספת או בקופת  39ו.

הברזל בספרייה, המערכת פועלת בהנחה כי מתקיים אמון מלא בכל העוסקים בנושא 

 ולכן לא מקיימים בקרה. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  ות ופיקוח מתאים.יש לקיים התנהלות סדורה בנושא ניהול הכספים כולל בקרות מובנ

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

מבחינת הגדרת אופן  2015ללא שינוי משנת 

  פעולה, בקרה וניטור (כגון נוהל קופה).

הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות תיקון 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

  כל תשלום נרשם במסופון ועובר להפקדה בעירייה.
  
  
  
  
  
 

הספרייה, מכאן העירייה אינה מודעת  נגישות מבנההליקוי : לא בוצע סקר  40ו.

 לבעיות נגישות במבנה הספרייה. 

  תגובת המבוקר : יש לקיים סקר נגישות בהקדם ולפעול בהתאם להנחיותיו. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים סקר נגישות מבנה מסודר בספרייה, במידה וימצאו ליקויי נגישות יש לבנות תוכנית 

מסודרת ומתומחרת לשם מציאת פתרונות תקציביים למימושה, זאת בהתאם ללוחות שיפוצים 

  הזמנים המוגדרים 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

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

  

  .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי.  או

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

 עדיין לא בוצע.  -ניתנה הנחייה לממונה על הנגישות לקיים סקר נגישות בספרייה

  
  
  
  

  

לא עורב בשיפוץ רכז  2014הליקוי : למרות שבוצע בספרייה שיפוץ בשנת  41ו.

מבנה הספרייה בתנאי הנגישות בעירייה, כך לא ברור אם לאחר השיפוץ עומד 

 הנגישות למבנה קיים.

  תגובת המבוקר : יש לקיים סקר נגישות בהקדם ולפעול בהתאם להנחיותיו.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים סקר נגישות מבנה מסודר בספרייה, במידה וימצאו ליקויי נגישות יש לבנות תוכנית 

פתרונות תקציביים למימושה, זאת בהתאם ללוחות שיפוצים מסודרת ומתומחרת לשם מציאת 

 הזמנים המוגדרים בחוק. 

  

    לתגובה): 21תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  במהלך תכנון השיפוץ היה יועץ מקצועי לתחום הנגישות ועל פי המלצתו טופל המבנה.  –תקין 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה אינה רלוונטית לליקוי. 

הליקוי מתייחס לשיפוץ הספרייה וראש 

העירייה לשיפוץ המבנה, שלא כלל את שיפוץ 

  הספרייה. 

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  תוקןלא 
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בספרייה, מכאן העירייה אינה מודעת  נגישות השירותהליקוי : לא בוצע סקר  42ו.

 לבעיות נגישות בשירותי הספרייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים סקר נגישות השירות באופן  מסודר בספרייה, במידה וימצאו ליקויי נגישות יש לבנות 

ומתומחרת לשם מציאת פתרונות תקציביים למימושה, זאת בהתאם ללוחות תוכנית מסודרת 

  הזמנים המוגדרים בחוק.

  

    לתגובה): 22תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ו.

שיפוץ המתנ"ס כלל יועץ נגישות, מעבר לכך יבוצע סקר נגישות פרטני לספרייה במסגרת סקר 

  הנגישות העירוני.

  

  : 2017ות תיקון הליקויים מאוגוסט התייחסות צו

  במסגרת השיפוץ המתוכנן יבוצע סקר נגישות פרטני לספרייה. 

  

  :  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

  

רכז הנגישות 

  העירוני

  

31/12/16  

תגובת ראש העירייה וצוות תיקון הליקויים 

אינה רלוונטית לליקוי. הליקוי מדבר על 

  נגישות השירות ולא נגישות המבנה.

  .2015ללא שינוי משנת מכאן 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  
  

הליקוי : בניגוד לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  43ו.

), לא קיימים בספרייה מעברים בין פרטי הריהוט 1(א)(68, סעיף 2013 –התשע"ג 

 ומסלולי יציאה שהותאמו לאנשים עם מוגבלות, כמוגדר בתקן. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 על פי התקנות יש לקיים מעברים מותאמים לאנשים עם מוגבלות  בתחומי הספרייה.

  

    העירייה: תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת

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

  .2015ללא 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 לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  44ו.

), לא קיימים בספרייה מושבים מותאמים לאנשים 2(א)(68, סעיף 2013 –התשע"ג 

 עם מוגבלות בניידות, כמוגדר בתקן. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מכלל   10%על פי התקנות יש לרכוש כסאות מותאמים לאנשים עם מוגבלות, בשיעור של לפחות 

  המושבים בתחומי הספרייה.

  

    רה במועצת העירייה:תגובת ראש העירייה שאוש

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
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  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא 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 לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  45ו.

), לא נרכשים כותרים בפורמטים נגישים (ספרים 3(א)(68, סעיף 2013 –התשע"ג 

לפחות  2%מוקלטים, ספרים אלקטרוניים או ספרים עם פישוט לשוני), בשיעור של 

 מתקציב רכישות הספרים השנתי של הספרייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

(ספרים מוקלטים, ספרים אלקטרוניים או על פי התקנות יש לרכוש כותרים בפורמטים נגישים 

  לפחות מתקציב רכישות הספרים השנתי של הספרייה. 2%ספרים עם פישוט לשוני), בשיעור של 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017דיקת הביקורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 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

  .2015ללא שינוי משנת 

הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את מן 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : בניגוד לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  46ו.

ג), לא קיימים בספרייה לפחות חלק ממכשירי -)(א4(א)(68, סעיף 2013 –התשע"ג 

 העזר החייבים להיות בספריה כמוגדר בסעיף. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 בתקנות קרי : מומלץ לרכוש את אמצעי העזר המוגדרים 

, תוך 20מכשיר אלקטרוני המגדיל טקסט ותמונות לפחות פי  –מגדלת אלקטרונית   .א

אפשרות לשינוי גופן, צבע, דמות ורקע, ניגודיות, רמת האור ואלמנטים נוספים לפי 

 צורכי המשתמש.

מכשירים להשמעת ספרים מוקלטים שניתן לווסת בהם את עוצמת הקול וכן   .ב

 אוזניות.

  , כולל אוזניות.לפחות במחשב אחד תוכנת הגדלה ותוכנת פלט קול  .ג
  

    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

לדעת הביקורת המגדלת הישנה אינה עונה על 

  המוגדר בדין. שאר הדברים נרכשו לאחרונה. 

  

  תוקן חלקית

  

  

  
  
  

  

הליקוי : בניגוד לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  47ו.

(ב) לא מקיימים את דרישות הנגישות באירועים 68, סעיף 2013 –התשע"ג 

 המתקיימים בספרייה. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים את הוראות הדין בנושא נגישות אירועים בין השאר לוודא כי  : 

קיים פרסום מתאים לאירועים עם אפשרות להיענות לבקשות מיוחדות של אנשים   .א

 בהתאם למוגבלות.

 14 -במקרה של הספרייה מקסימום כ 5%קיימות מערכות עזר לשמיעה (לפחות   .ב

 איש). 280מערכות כאלה כאשר הקהל המקסימלי הוא 

קיום אפשרות למתן שירותי שפת סימנים (אפשרי באמצעות הכשרת עובד ספרייה),   .ג

 והקרנת תמלול האירוע בזמן אמת. 
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    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  :  2017קורת את הטיפול בליקוי בשנת תוצאות 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

  .2015ללא שינוי משנת 

צוות תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : בניגוד לתקנות שוויון לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),  48ו.

, לא הונגשה הספרייה בהתאם ללוחות הזמנים שהוגדרו 100, סעיף 2013 –התשע"ג 

בהן. מכאן העירייה חשופה לתביעות מצד אנשים עם מוגבלות שלא יכולים לממש 

 גשים.את זכותם החוקית לקבלת שירותי ספרייה מונ

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים את הוראות הדין בנושא לוחות הזמנים להתאמת שירותי הספרייה לאנשים עם 

 מוגבלות. 

  

    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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : בניגוד לכללי ניהול תקציב נמצאו שני מקרים בהם כשלו כל החסמים  49ו.

והבקרות המיועדות לוודא כי סעיף תקציבי ישמש למטרה לשמה תוקצב, ואושר 

 תשלום הוצאות שלא קשורות לספרייה מסעיף תקציבי של הספרייה. 

נים שת תקציבים תגובת גזברות העירייה : בסעיפים הרלוונטיים בוצעו מספר שריו

לפעולות שאינן קשורות לספרייה. ברוב המקרים הרישום בתקציב הועבר לסעיף 

  המשוריין, במקרה אחד לא התקיים לדעתי נובע מטעות אנוש. 

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

לפעילות הספרייה בסעיף תקציב בפועל התאפשר רישום של הוצאה שאינה קשורה 

  הספרייה, יש לקיים מערך בקרות וניטור על מנת לזהות טעויות אנוש מעין אלה.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לוודא כי סעיפי תקציב העירייה ישקפו את ההוצאות הרלוונטיות להגדרת הסעיפים, בהתאם 

  לכללי ניהול תקציב.

  

    לתגובה): 23ה במועצת העירייה (סעיף ו.תגובת ראש העירייה שאושר

  יתוקן.

  

  : 2017התייחסות צוות תיקון הליקויים מאוגוסט 

, על פי רוב יש הקפדה על רישום הוצאה 2015לא ניתן לבצע תיקונים רטרואקטיביים לתקציב 

  מסעיף תקציב רלוונטי.

  

  :  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

  

גזברית 

  העירייה

  

30/6/16  

  

ליקוי חד פעמי, לפי הסבר הגזברות וצוות 

תיקון הליקויים לכאורה. מכאן מופסק 

  המעקב. 

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : העובדה כי יתכן מצב בו הוראות הנהלת העירייה לשלם הוצאות שלא  50ו.

קשורות לפעילות הספרייה מסעיף תקציב הספרייה, יגברו בפועל על כללי ניהול 

תקציב, עלולה לפגוע באמינות התקציב כולו, ואף להביא לסנקציות תקציביות מאחר 

 התרבות והספורט.  ותקציבים אלה ידווחו כפעילות ספרייה למשרד

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקיים מערכת בקרות שתמנע אפשרות אילוץ מנהלי מחלקות לאשר הוצאות מסעיפי תקציב 

  מחלקתם, לצורך פעילות שאינה קשורה למחלקה.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

קר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עי

  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

  

ליקוי חד פעמי לפי הסבר הגזברות. מכאן 

  מופסק המעקב. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

  

למנהל תקין מתקיימת אפשרות למשוך כספים הליקוי : נמצא כי בניגוד  51ו.

מתקציב מחלקות ללא חתימה אלקטרונית של מנהל המחלקה, כך שמנהלים לעיתים 

 אף לא מודעים למשיכת כספים מתקציבם.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש לקיים בקרה מונעת ממושבת, כך שלא תתאפשר משיכת כספים מתקציב מחלקה ללא אישור 

מנהל המחלקה, לדוגמא באמצעות חתימה האלקטרונית של מנהל המחלקה ובמקרה זה של מנהל 

  הספרייה על דרישת הרכש והתשלום.  

  

    לתגובה): 24תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  יובא לדיון הנהלה. –ייבדק על ידי גזברית העירייה  הנושא
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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 

  ר המועצהאישו

  

גזברית 

  העירייה

  

30/9/2016  

  .2015ללא שינוי משנת 

יתרה מכך קיימים שלושה סעיפי תקציב 

במסגרת תקציב הספרייה בהם הורו למנהל 

הספרייה שלא לעסוק (הוצאות צעירים 

  חשמל, מים וקבלניות). 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  
  

הליקוי : מאחר ולא חובר מונה חשמל להוצאות הספרייה בלבד, הספרייה  52ו.

משתתפת בשיעור מסך הוצאות החשמל של המתנ"ס, זאת ללא הסדר כתוב ומאושר 

 על ידי הנהלת העירייה. 

תגובת המבוקר : הנושא נדון מול מנהל המתנ"ס, לדבריו אין אפשרות להצבת מונה 

 חשמל נפרד.

  
  :  לתיקון הליקויהמלצת הביקורת 

מומלץ לבחון הצבת מונה חשמל נפרד לספרייה או לחלופין הגעה להסדר הגיוני על פי הערכת מהנדס 

 חשמל לשיעור הוצאות החשמל של הספרייה.

   

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

בת ראש לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגו

  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

  

  .2015ללא שינוי משנת 

  

  לא תוקן
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מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי. או

  

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

בישיבת על שיפוץ המתנ"ס שלב ג הנושא עלה והוחלט לבדוק אפשרויות שונות ולבדוק בכללי את 

 כל מערכת המיזוג החדשה למול צרכי הספרייה.

  
  
  
  

  

(בהעדר מונה הליקוי : תשלומי החשמל בהם מחויבת הספרייה על ידי המתנ"ס  53ו.

סך הוצאות  2013חשמל נפרד),  נגועים בחוסר סבירות קיצוני לדוגמא חודש מרץ 

גם בבדיקת ₪.  31,527-הגיע החשבון ל  2014בעוד שבחודש אוגוסט ₪  1,477חשמל 

חודשים זהים בשנים שונות, מזוהה אי עקיבות לא סבירה בהוצאות החשמל. יתרה 

  נן קבועות לאורך כל השנים.מכך כאשר שעות פעילות הספרייה הי

מהוצאות החשמל, לכל  50% -תגובת גזברות העירייה : המתנ"ס מחייב את הספרייה ב

דרישת תשלום מצורפת הודעת חיוב של חברת החשמל, אין כאן נושא של חוסר 

  סבירות מאחר והתשלומים הם נגזרת של חשבונות החשמל בפועל. 

גובת המבוקר אינה סותרת את הממצא, התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : ת

הספרייה העירונית ככלל פועלת בשעות קבועות לאורך השנים ללא שינויים 

מהותיים, פעילות המתנ"ס נתונה לשינויים גדולים בהרבה, מכאן אין כל הסבר סביר 

לשונות הגבוהה בגובה התשלומים כאמור בממצא. להערכת מהנדס החשמל של 

מפעילות המתנ"ס  30% -של הספרייה היא בשיעור של כהעירייה צריכת החשמל 

 כאמור בתגובת הגזברות.  50%(לפני השיפוץ), מכאן אין כל סיבה לשלם 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון הצבת מונה חשמל נפרד לספרייה או לחלופין הגעה להסדר הגיוני על פי הערכת מהנדס 

 של הספרייה.חשמל לשיעור הוצאות החשמל 

   

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  ההכלה של הליקוי.או 

  

  לא תוקן

  

  

  
  

הליקוי : נמצא כי הוצאות זהות במהותן (כגון נייר לניגוב ידיים או נייר צילום),  54ו.

נרשמו במספר סעיפי תקציב בעלי מהות שונה, התנהלות זו מונעת אפשרות השואה 

 בין סעיפים בין השנים ויכולה להעיד על תקצוב לקוי של סעיפים.

גזברות העירייה : יתכן שהוצאות זהות ירשמו בסעיפים שונים, כאשר קיים תגובת 

דמיון בין הסעיפים (כפי שמתקיים בנושא הספרייה). תיבדק אפשרות לפישוט וצמצום 

 הסעיפים למניעת אי הבנות.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  תקציב שונים.מומלץ לשמור על אחידות במיון הוצאות זהות בין סעיפי 

  

    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

  

  קיים שיפור בנושא. 

  

  תוקן חלקית
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הליקוי : רכישות מתקציב משרד התרבות והספורט מבוצעות באמצעות מנהל  55ו.

הספרייה בתוכנת ניהול התקציב והרכישות פמי פרימיום. רק למנהל הספרייה יש 

הרשאה לתפעול התוכנה, מכאן בניגוד למינהל תקין לא מתקיימת הפרדת תפקידים 

 רה. בין מזמין הסחורה, מאשר קבלתה, ומאשר התשלום בעבו

תגובת המבוקר : המחלקה לספריות במשרד התרבות מעבירה את התקציב לספריות  -

בכל הארץ דרך ספק חיצוני. ( כיום פמי פרימיום) הספק מבצע בקרה כללית על 

  התקציב והרכש מתבצע אצל ספקים מורשים בלבד. 

גובה התקציב נקבע על ידי המחלקה והרשות מעודכנת בו. גובה התקציב  �

 י מספר תבחינים אשר חשופים לציבור.נקבע על פ

תכנית העבודה לניצול התקציב מוגשת לאישור המחלקה בתחילת השנה  �

 ועותק נשלח למחלקת חינוך ברשות.

העירייה רשאית לפקח על הוצאות הכספים , לספור ספרים שהגיעו או  �

שהוצאו מהמלאי בתנאי שהבקרה לא תפגע בהליך העבודה השוטף של 

 הספרייה. 

 סות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא. התייח

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים הפרדת תפקידים בהתאם למינהל תקין בנושא רכישות מכספי משרד התרבות 

 והספורט, בתוכנת פמי פרימיום.

   

    לתגובה): 25תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

" ובהתאם לנוהלים המחייבים 2007ההתנהלות הכספית של הספרייה היא בהתאם ל"חוק הספריות 

של משרד התרבות והספורט. הכספים אינם מועברים דרך גזברות העירייה ולכן אין לעירייה יכולת 

לך לפקח על ההתנהלות האמורה. למיטב ידיעתנו החוק המקבע את ההתנהלות אמור להשתנות במה

  . ככל שישתנה החוק האמור, תתאים עצמה העירייה לתנאי החוק וההוראות הנלוות לו. 2017שנת 

  

  :  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

  

מנהל 

  הספרייה

  

  במעקב

תשובת ראש העירייה אינה רלוונטית לממצא. 

ככל שמחליטים לחיות עם הסיכון יש לציין 

זאת. לדעת הביקורת במידה ויתברר כי בוצעה 

מעילה מסיבת חוסר הפרדת תפקידים 

  

  הפסקת מעקב
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האחריות תהיה על העירייה, למרות שהכסף 

  לא עובר דרך הגזברות.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

העירייה היא שלא לנהלו, זאת  החלטת נבחרי

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

לסיכום , הנהלת העירייה בוחרת במודע שלא 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  

  
  

והספורט המנוהל הליקוי : אין כל ביטוי בספרי העירייה לתקציב משרד התרבות  56ו.

 בתוכנת פמי פרימיום, למרות שכל ייעודו רכישות לטובת הספרייה העירונית.

תגובת מחלקת הגזברות : מאחר ואין כספים המועברים לעירייה ישירות אין סיבה 

להציג בספרי העירייה, מתקיים גם בפרויקטים שונים כגון בניית כביש באזור 

  ישיר של המשרד.  התעשייה על ידי משרד הכלכלה במימון

התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : לדעת הביקורת על ספרי העירייה להציג את 

עלות הפעילות האמיתית של מחלקות העירייה ואת עלות הנכסים שבבעלותה, כאשר 

מלאי הספרים בספרייה גדל יש להסביר להציג את מקור הגידול (יכול להשפיע על 

ציגים תמיכה עקיפה בנושא תמיכות, למרות שאין נתוני ביטוח לדוגמא). כפי שמ

מעבר כספי באותו היגיון יש לפעול גם כאן, חוסר ההיגיון פועל גם מהכיוון ההפוך , 

כפי שהוצג קודם העירייה מימנה שיפוץ מבנה המתנ"ס שאינו בבעלותה, במקרה זה 

ץ מאחר למרות שהמבנה לא בבעלות העירייה יוצג נכס בספרי העירייה בעלות השיפו

  והכספים עברו באמצעות העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבל חוות דעת מסודרת בנושא הצורך בהצגת תקציב הספרייה ממשרד התרבות והספורט 

  בספרי העירייה, מרואה חשבון מתמחה.

  

    לתגובה): 26תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

" ובהתאם לנוהלים 2007הכספית של הספרייה היא בהתאם ל"חוק הסיפריות ההתנהלות 

המחייבים של משרד התרבות והספורט. הכספים אינם מועברים דרך גזברות העירייה ולכן אין 

לעירייה יכולת לפקח על ההתנהלות האמורה. למיטב ידיעתנו החוק המקבע את ההתנהלות אמור 

שתנה החוק האמור, תתאים עצמה העירייה לתנאי החוק . ככל שי2017להשתנות במהלך שנת 

  וההוראות הנלוות לו. 
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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

  

מנהל 

  הספרייה

  

  במעקב

תשובת ראש העירייה אינה רלוונטית לממצא. 

ככל שמחליטים לחיות עם הסיכון יש לציין 

יתברר כי בוצעה זאת. לדעת הביקורת במידה ו

מעילה מסיבת חוסר הפרדת תפקידים 

האחריות תהיה על העירייה, למרות שהכסף 

  לא עובר דרך הגזברות.

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

ת במודע שלא לסיכום , הנהלת העירייה בוחר

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  

  

הליקוי : לא מתקיים כל ניטור ו/או פיקוח של מחלקת הגזברות על ניהול תקציב  57ו.

 משרד התרבות והספורט בספרייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לדעת הביקורת בניגוד לדעת הגזברות, קיימת לעירייה אחריות מסוימת על כספי תקציב משרד 

באמצעות תוכנת פמי פרימיום, במקרה של מעילה בכספים לא תוכל התרבות והספורט המנוהלים 

העירייה לטעון כי אין לה כל קשר לנושא. מכאן מומלץ לקיים פיקוח וניטור על ניהול תקציב משרד 

 התרבות והספורט המשמש לטובת הספרייה.

   

    לתגובה) : 27תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

  פים לא נרשמים בספרי העירייה ולא מתנהלים בפיקוח גזברות העירייה.הכס -תקין 
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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

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 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הליקוי. 

  

  הפסקת מעקב

  

  
  

  

הליקוי : הליך קבלת הספרים שנרכשים בספרייה וכן גריעת ספרים, מבוסס על  58ו.

אמון בלבד. מכאן אין כל אפשרות לזהות חוסר בספרים שהתקבלו, או אי קיום גריעת 

 ספרים למרות המדווח. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ל מנת לוודא כי כל הספרים מומלץ לקיים לכל הפחות ביקורת מזדמנת של אחראי על ההליך, ע

  המתקבלים נקלטו בתוכנת ניהול הספרייה, וכי גריעות ספרים מבוצעות בהתאם לרישומים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017ת הטיפול בליקוי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת א

אחראי 

  לטיפול

מועד 

  אחרון

  לטיפול

בדיקת הטיפול בליקוי בפועל נכון למועד 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

תיקון הליקויים ימלא את מן הראוי כי צוות 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן
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הליקוי : לא נמצא פרוטוקול ועדת הבחינה של מנהל הספרייה בתיק העובד,  59ו.

מכאן לא ניתן להבין מדוע זכה במכרז למרות שלא עמד בתנאי הסף שפורסמו על ידי 

 העירייה. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

להבין את הליך מומלץ לשמור עותק עם פרוטוקול ועדת הבחינה של העובד הזוכה, ממנו ניתן 

 בחירתו, כולל אישור מוסמכים להקלה בתנאי הסף שהוגדרו.

  

    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

  

  ליקוי חד פעמי, מכאן לא ניתן לבצע מעקב. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  
  

הליקוי : בשנים האחרונות נקלטו לעירייה מספר עובדים ללא השכלה מתאימה  60ו.

וללא כל מסלול הסמכה והשתלמות מסודר בנושאי עבודתם, דבר העלול להביא 

 להתנהלות לא מקצועית ולא תקינה של הספרייה העירונית. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ובדים חדשים הנקלטים ללא השכלה בנושא תפעול מומלץ לבנות תוכנית הכשרה מסודרת לע

  ספריות.  

  

    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 

סיום הביקורת, לעומת אופן הטיפול שאושר 

  במועצת העירייה 

  תוקן /לא תוקן /

לא תוקן לפי 

  אישור המועצה

  

  לא נקבע

  

  לא נקבע

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

אופן הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

הליקוי : לא מנהל הספרייה ולא מנהלת האירועים שותפו בהליך תכנון שיפוץ  61ו.

המתנ"ס, זאת כאשר עבודות המיזוג הינן רלוונטיות וקריטיות לפעילות הספרייה, 

וכאשר אולם האירועים במתנ"ס הינו אחד מהשניים הקיימים בעיר, ומשמש את 

שונים,  התנהלות העלולה מחלקת האירועים במהלך השנה לאירועים עירוניים 

 להביא להוצאת כספים על מוצר לא מתאים/מיטבי. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשתף את כלל המחלקות הרלוונטיות לשיפוץ, הן מההיבט  הביצועי (מחלקת האחזקה, 

מחלקת מחלקת המחשוב וכד'), והן מבחינת הצרכנים העתידיים בתוצרי השיפוץ (ספרייה, 

 אירועים).

  

    לתגובה): 28תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

שיתוף בעלי העניין ומשתמשי קצה בשלבי תכנון של פרויקטים בעירייה מוסדר ומותאם  –תקין 

"בפורום תאום ביצוע" שבראשות מנכ"ל העירייה. אכן הייתה בעיה נקודתית בהקשר האמור. 

  וודא אי הישנות מקרים דומים בעתיד. באחריות המנכ"ל ל

  

  :  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

פורום תאום ביצוע כפי שמתנהל כיום אינו 

פותר את הליקוי, להבנת הביקורת (אנשים 

דיון  חסרים, אין כל חומר מקצועי, אין

  

  לא תקין
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מסודר...), מכאן תגובת ראש העירייה אינה 

  רלוונטית לממצא.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן יישום 

  המלצת הביקורת או דחייתה.

  

  
  

  

  

האקוסטית הליקוי : במסגרת השיפוץ החלקי בספרייה לא טופל נושא התקרה  62ו.

בלבד), מכאן צמר הסלעים הישן המתפורר ₪  12,000 -(בוצע תיקון חלקי בסך כ

בתקרה ממשיך לנשור על מתחם הספרייה , דבר המלכלך את הספרייה, יוצר אוירה 

 של מחנק ויש הטוענים שגם מסוכן לבריאות.

 

    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 

  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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

הטיפול תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  

הליקוי : פירוק מדפים וסידור חלל הספרייה מחדש כולל הרחבת המעברים,  63ו.

בוצע ₪),  65,000 -הוגדר כפרויקט שינוי במערך מידוף בספרייה לצורך הנגשה (כ

ללא תכנון הנגשה על ידי מורשה הנגשה, מכאן לא ניתן לדעת עם עונה על תנאי 

תרות לעירייה באם תידרש הנגשת המעברים, עובדה העלולה לגרום הוצאות מיו

 לסדר את המדפים מחדש בהתאם לכללי הנגישות. 
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    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

נושא ההנגשה מפורט כבר  –ליקוי חד פעמי 

  בליקויים קודמים, מכאן הפסקת מעקב. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  בחינת התנהלות שוטפת מרכז התקשורת העירוני.- 3מטרת ביקורת מספר 

  
  
  
  

הליקוי : מרכז התקשורת ערד בעירייה, לא ממלא אחר מרבית המטרות לשמן  64ו.

 לפחות בעשר השנים האחרונות., זאת  1991הוקם בשנת 

  הערת המבוקר : המרכיב החשוב ביותר במכלול הינו מרכיב כח האדם).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את המטרות ההיסטוריות  בהקמת המרכז ולהגדיר מטרות רלוונטיות לתחום היום, 

הן מבחינת התוכן והן מבחינת תקצוב תשתיות, מיקום, כח האדם והציוד למימוש המטרות 

 ).  2004המעודכנות (קיימות הצעות מפורטות של מנהל המרכז עוד משנת 

   

    לתגובה): 29העירייה (סעיף ו. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת

  .2017עדכון מטרות מרכז התקשורת יתקיים בשנת העבודה 
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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 

  העירייה

  

31/3/17  

לא קיים מסמך מסודר המגדיר את מטרות 

מרכז התקשורת, אך היו מספר ישיבות בנושא 

פעילות המרכז לעומת צרכי העירייה. בפועל, 

פעילות המרכז גדלה וניתנו תקציבים לרכישת 

  ציוד חדש. 

  

  לא תוקן

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

מנת להישאר רלוונטי. כל עוד לא יוסיפו כח השינוי בתקשורת בעידן הנוכחי מחייב מענה מיידי על 

  משרה), עיקר הפעילות היא עריכת חומרים, אין פנאי ליצירה. 1/2אדם (אפילו ברמת 

כיום רוב הפעילות המתרחשת בעירייה מצולמת ומתועדת גם אם לא על ידי מרכז התקשרות, 

  החומר מועבר לעריכה במרכז התקשורת.

  
  

  

  

  

הליקוי : תב"ר משלמים, דרכו גבה המרכז כספים על שירותיו ממוסדות,  65ו.

. סגירת התב"ר מנעה אפשרות להמשך 2010ארגונים ומלקוחות פרטיים, נסגר בשנת 

פעילות מניבה של המרכז, כספי ההכנסות שימשו לשדרוג הציוד של מרכז התקשורת 

כמעט הציוד במרכז בשנים  ופעילויות נוספות, כתוצאה מסגירת התב"ר לא שודרג

 האחרונות, כך שרוב הציוד אינו רלוונטי כיום. 

  הערת המבוקר : הבהרה לגבי שדרוג הציוד: 

חודש ציוד העריכה לרמה פלטפורמת מחשב גבוהה אשר מאפשרת  2009א. בשנת 

.  בבקשת התקציב 2013ובסוף שנת  2012שדרוג לאורך שנים. בוצע שדרוג בתחילת 

  ויה בקשה לשדרוג נוסף. מצ 2016לשנת 

) נקנתה מצלמת וידיאו בסיסית איכותית, אשר 2015השנה ( –ב. ציוד צילום וידיאו 

מאפשרת לצלם וידיאו על כרטיסי זיכרון. מצלמה וידאו אחרונה (קלטות) נקנתה בשנת 

2009.  

 .2008ג. ציוד סטילס לא חודש משנת  

רכות ותוכנות אשר יאפשרו הוסכם על רכש ציוד, שדרוג מע 2016לקראת תקציב 

 למרכז תקשורת להתנהל כנדרש מבחינה טכנולוגית.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול פתיחת תב"ר משלמים לשם אפשרות פעילות של המרכז שתכניס כספים לשם שדרוג 

  הציוד ופעילויות נוספות. 

  

    לתגובה): 31(סעיף ו.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה 

לאור התפתחות הטכנולוגיה ודרכי ההתקשרות בשנים האחרונות התייתר השימוש בשירותי  –תקין 

  מרכז התקשורת. 

  

  :  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

הקביעה בתגובת ראש העירייה אינה עולה 

בקנה אחד עם נתוני הביקורת, ועם העובדה 

שמפנים משאבים לרכישת ציוד חדש למרכז. 

מאחר ובעירייה מדיניות של השקעה 

בפרויקטים מניבים, מן הראוי היה לבחון את 

הנושא, ולקבל החלטה מושכלת לגבי 

האפשרות לממן את הציוד מפעילות מניבה 

  ציב העירייה המצומצם. ולא מתק

לאור קביעת המדיניות שאושרה  במועצה 

שמשמעותה בפועל היא לא לבחון את הנושא 

  מופסק המעקב.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  

הליקוי : למרות הצעות מנהל מרכז התקשורת לתוכנית מקיפה ליצירת תכנים  66ו.

בפועל באתר העירייה לרשתות החברתיות, לא תוקצב הנושא על ידי הנהלת העיר, 

באינטרנט (שחובה להקימו על פי חוק), קיימים תכנים לא מעודכנים (לדוגמא סרט 

תדמית עירוני המציג מפעלים שכבר נסגרו לפני מספר שנים). כמו כן דרישות 

לתכנים היסטוריים ועדכניים אינן אפשריות או שניתנות באיכות נמוכה (לדוגמא 

 ערד, תכנים לתורמים פוטנציאלים וכד').השנה תכנים על אסון פסטיבל 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את המשמעות התקציבית להפעלת התוכנית המוצעת על יד מנהל מרכז התקשורת, 

מאחר ויכולה לתת פתרון לניהול אתר מעודכן, ולעזור לתדמית העיר בפני משתמשי האתר, 

  . עיתונאים ותורמים פוטנציאליים

   

    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

נשכר גוף חיצוני העוסק ברוב המדיה 

הדיגיטלית של העירייה. קיים שיפור 

  ברלוונטיות האתרים ועדכונם. 

  

  תוקן חלקית

  

    : 2017תגובת המבוקר בשנת 

יש צורך בתפקיד ייעודי לתחזוקת אתרי העירייה השונים במדיות החברתיות, על מנת לשמור על 

  רלוונטיות ועדכניות.

  

  

  
הליקוי : הפסקת תיעוד רוב האירועים העירוניים גרמה לאי יכולת לספק תכנים  67ו.

 מעודכנים לדוגמא לסרט תדמית מעודכן באתר העירייה.  

  התיעוד העירוני מהלכו ואופיו לאורך השנים : -הערת המבוקר : מרכז תקשורת 

פי בקשות התיעוד העירוני בוצע במסגרת יוזמות של מנהל המרכז והעובדים ועל 

והנחיות מטעם לשכת ראש העיר, דוברות ומנהלי מחלקות וכן בהתאם למידע ובקשות 

שהגיעו מתושבי העיר וגופים ומוסדות מקומיים. לחלק מהבקשות לא נדרש אישור 

מקדמי ונעשו במסגרת העבודה השוטפת. בקשות שנדרשו לאישור הועברו לממונה על 

  מנכ"ל העירייה. -מרכז תקשורת 

  לפי שנים :פרוט 

: תיעוד וידיאו כולל של אירועים בעיר וסביבתה ע"י צוות המרכז ופעילי  2002 - 1991

  המרכז. יזום פרויקטים של תיעוד. 

  : תיעוד וידאו ע"י מנהל המרכז, מתנדבים וצלמים בתשלום. 2006 -2003

שלום. : תיעוד וידיאו ו/או סטילס ע"י מנהל המרכז, מתנדבים וצלמים בת 2010 – 2006

  בחלק גדול מהאירועים לא צולם וידיאו כי הדרישה המועדפת הייתה לסטילס.
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  : תיעוד וידיאו ו/או סטילס ע"י מנהל המרכז וצלמים בתשלום.  2013 – 2010

האירועים בסופי השבוע לא תועדו במרבית המקרים מסיבה תקציבית. כמו כן בחלק 

  מהאירועים צולם רק סטילס.

רכז תקשורת לא מבצע תיעוד בשטח,  מבוצע תיעוד בחלק ועד היום : מ -2013

  מהאירועים השונים ע"י צלמים בתשלום.

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את מדיניות העירייה בנושא תיעוד אירועים עירוניים וקהילתיים, זאת על מנת לאפשר 

 פוטנציאלים וכד').שימוש בתכנים לשימושים שונים (תדמית, תורמים 

הערת המבוקר : תיעוד רציף (עד כמה שניתן) ואיכותי בוידיאו וסטילס הינו הדבר הרצוי לשם קיום 

  פעילות רלוונטית במדיה החדשה והישנה כאחת.

  

    לתגובה): 32תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף 

  לטיפול מנכ"ל.

  

  :  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 

  העירייה

  

  

31/3/17  

תיעוד של רוב האירועים קיים , תוקן 

ס.  כן נרכש ציוד "העירוניים ושל המתנ

מתקדם לנושא ונשכרו שירותים של גורמי 

  חוץ.

  תוקן

  

  

  
  

, גרם לכך  1986הליקוי : אי תקצוב תוכנית עריכת התכנים של פסטיבל ערד  68ו.

שנה לאסון פסטיבל ערד), לא היו בידי העירייה תכנים חיוביים  20שהשנה (

מגובשים על הפסטיבל ותרומתו לתרבות הישראלית, כך שרוב הכתבות בערוצי 

התקשורת העלו שוב את נושא האסון עם כל המשמעויות השליליות לעיר כתוצאה 

   מכך.

הערת המבוקר : לפני הצגת הפרויקט בצעתי בדיקה מול תוכניות רשת שונות כגון 

ללא יוצא מהכלל (להפתעתי) טענו "צינור לילה", מפיקים שונים ואנשי יח"צ. כולם 

שהחומר איכותי ויעזור להציג את פסטיבל ערד המיתולוגי באור הנכון ויאפשר לשקם 

1986-. הרעיון המרכזי היה להביא את הקהל של 95את הדימוי שנפגע קשות בפסטיבל 

, בעלי משפחות וילדים למסע נוסטלגי בעקבות 45-40) בני 2011שהם כיום (  1990
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המוכרת שהיום כולם אוהבים. תוכנן קמפיין תקשורתי בו יופצו ברשת  המוזיקה

 86ובמדיה החברתית פורטרטים של צעירים וצעירות שצולמו בעת הפסטיבלים של 

והם יוזמנו למפגש / מופע בו יופיעו אומני אותה תקופה. למרות נסיונותי, הרעיון  88ו

 .95היה על אסון פסטיבל נדחה בשל החשש שעיקר ההתיחסות, הביקורת והדיון י

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את מדיניות העירייה בנושא תיעוד אירועים עירוניים וקהילתיים, זאת על מנת 

 לאפשר שימוש בתכנים לשימושים שונים (תדמית, תורמים פוטנציאלים וכד').

דיאו וסטילס הינו הדבר הרצוי לשם קיום הערת המבוקר : תיעוד רציף (עד כמה שניתן) ואיכותי בוי

 פעילות רלוונטית במדיה החדשה והישנה כאחת. 

  

    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

ליקוי חד פעמי. כיום מתקיים תיעוד רציף של 

  רוב האירועים המתרחשים ברחבי העיר. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

של מנהל המרכז לקבוע נוהל מסודר  2009הליקוי : למרות בקשתו משנת  69ו.

למסירת תכני ארכיון הסרטים במרכז לגורמי פנים וחוץ, לא אושר נוהל כאמור עד 

 היום. 

  

  :  הביקורת לתיקון הליקויהמלצת 

מומלץ לכתוב נוהל מסודר בנושא, בהתאם להליך כתיבת ואישור נוהל בעירייה (ראה ממצא דומה 

 בנושא המוקד העירוני). 2014בדוח המבקר לשנת 

  

    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

  

  נקבעלא 

  

  לא נקבע

  . 2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  לא תוקן

  

  

  
  
  

להצלת ארכיון ₪  25,000 -הליקוי : העירייה לא השכילה למצוא סכום של כ 70ו.

שצולמו על ידי מרכז התקשורת, זאת למרות התראות  1986-2003הסרטים משנים 

 . 2012מנהל המרכז בנושא עוד מאמצע שנת 

מחדש. הוסכם ₪  25,000הועלתה הבקשה ל   2016הערת המבוקר : לקראת תקציב 

 .2017-ו 2016 -כום לשנתיים על חלוקת הס

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

-1986מומלץ לקבל החלטה לגבי איזה תכנים יבוצע הליך הצלת החומר הארכיוני של המרכז משנים 

 שנשמר על הקלטות עם פגם הייצור, פגם המונע את הפעלתן בשלב זה.    2003

  

    לתגובה): 33ף ו.תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעי

  תקין

  

  :  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

  

31/3/17  

 3-4נשארו עוד  2017נמצא המימון, נכון לסוף 

  משלוחים לטיפול.

  

  תוקן
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 המשמעויות של איחוד שלושת הגופים.בחינת  - 4מטרת ביקורת מספר 

  
  

הליקוי : העירייה לא השכילה לתרום את השכלתו ונכונותו של מנהל מרכז  71ו.

התקשורת בנושא ניהול מקצועי של ארכיון עירוני מחד, או למנות מנהל ארכיון 

 כנדרש מאידך.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

התקשורת גם למנהל המקצועי של ארכיון העירייה וגופי הסמך. מומלץ לבחון למנות את מנהל מרכז 

  כך, כמעט ללא עלות נוספת, תוכל העירייה לקיים ניהול מקצועי יותר של ארכיון העירייה.

  

    לתגובה): 34תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

ל את מרכז התקשורת ולא את אין זיקה בין התפקידים, מנהל מרכז תקשורת אמור להפעי -תקין 

  הארכיון.

  

  :  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

  

  לא נקבע

הפסקת מעקב לאור תגובת ראש העירייה. 

  למצער נושא הארכיון העירוני לא מטופל כלל. 

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  
  
  

הליקוי : יוזמת מנהל מרכז התקשרות ומנהל הספרייה להקמת ארכיון עירוני  72ו.

לביצועה/אי תיעודי , לא נענתה על ידי הנהלת העירייה ולא התקבלו כל החלטות 

 ביצועה, זאת כשנה לאחר העלאתה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ כי הנהלת העירייה תקבע מדיניות סדורה בנושא הארכיון העירוני בכלל והארכיון התיעודי 

העירוני בפרט, תוך ניצול הנכונות של מנהלי המחלקות להקים את פרויקט הארכיון, כמעט ללא כל 

  ות לעירייה.עלויות נוספ

  

    לתגובה): 35תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ו.

הוגשה בקשה דרך "קול  2016הוכנה תוכנית מקיפה לשימור וניהול ארכיון פעיל ערך היסטורי, ביוני 

  קורא".
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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

הנושא קודם, קיימת טיוטת הסכם כמעט 

סופית מול אוניברסיטת בן גוריון, מנהל מרכז 

בין התקשרות יהיה איש הקשר המרכזי 

העירייה לאוניברסיטה בפרויקט (בניגוד גמור 

  לקביעת ראש העירייה בליקוי הקודם). 

  

  תוקן
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  התנהלות שוטפת ופסטיבל ערד. –מחלקת אירועים  4.2.7

  

  
 ליקויים לגביהם נערך מעקב אחר תיקון ליקויים : 25סיכום מתוך 

  )8%ליקויים ( 2תוקנו 

  ).40%ליקויים ( 10לא תוקנו 

  ).52%( 2017ליקויים שנמצאו לא רלוונטיים לשנת  13והופסק מעקב אחר 

  

  

  

 בחינת התנהלות שוטפת מחלקת האירועים. – 1מטרת ביקורת מספר 

 

הליקוי : נמצא כי לא קיים נוהל מסודר ומחייב לעריכת אירועים עירוניים, כולל  1ז.

בטווחי זמן קצרים לא הגדרת זמני עבודה פנים ארגוניים (החלטות על אירוע 

מאפשרות היערכות ראויה מבחינת המחלקות האחרות המעורבות בתהליך ובקיום 

  האירוע, ולא מאפשרות עמדת מיקוח מיטבית על עלותם).

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבנות תוכנית סדורה לגבי החלטה ותקצוב אירוע, כולל הגדרת זמני פעולה (ככל שנערכים 

 רוע מראש ניתן להשיג מחיר זול יותר, וכן ניתן להתכונן אליו כראוי).לאי

    לתגובה): 1תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ז.

  .2017יוגדר נוהל מסודר לשנת העבודה 

  

    :2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  ייכתב נוהל.

  

  :  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

  

מנכ"ל 

  העירייה

  

31/12/16  

לא  עמדו בזמנים שקבעו ראש העירייה  

מנהלת המחלקה  2/1/2018-והמועצה.  נכון ל

  לא קיבלה כל נוהל בנושא. 

  

  לא תוקן
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, 2015הליקוי : מפת אבני הדרך שהוגדרה על ידי הנהלת העירייה בסוף שנת  2ז.

לעניין הפקת אירועים אינה שלמה וגם ההתייחסות החלקית שלה לא מיושמת 

  בפועל. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ם מומלץ לבנות תוכנית סדורה לגבי החלטה ותקצוב אירוע, כולל הגדרת זמני פעולה (ככל שנערכי

 לאירוע מראש ניתן להשיג מחיר זול יותר, וכן ניתן להתכונן אליו כראוי).

    לתגובה): 2תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה סעיף ז.

  .2017יוגדר נוהל מסודר לשנת העבודה 

  

    :2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

  ייכתב נוהל.

  

  :  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 

  העירייה

  

31/12/16  

לא  עמדו בזמנים שקבעו ראש העירייה  

מנהלת המחלקה  2/1/2018-והמועצה.  נכון ל

  לא קיבלה כל נוהל בנושא. 

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  

הליקוי : קיימת אי בהירות בנוגע לאירועים המתקיימים באמצעות המתנ"ס  3ז.

בערד. המתנ"ס פועל תחת הסוכנות היהודית ואינו מחלקה של העירייה. מכאן יש 

 לקיים הסדרה והפרדה ברורה בין אירועים עירוניים לאירועים שבהפקת המתנ"ס.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לחדד את נושא שיתוף הפעולה אם בכלל באירועים בהפקת המתנ"ס העירוני. המצב כיום 

  יוצר התנהלות מסורבלת ולא ברורה. 

  

    לתגובה): 3(סעיף ז. תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה

  לאחרונה הוגדרו גבולות הגזרה שבין אירועים עירוניים לבין האירועים המנוהלים על ידי המתנ"ס.
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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

  

  ראש העיר

  

  טופל

מברור מול מנהל מחלקת הבטיחות בעירייה 

עולה כי עדיין נדרש לספק ביחד עם מחלקת 

  המתנ"ס.האחזקה שירותים לאירועים של 

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  

הליקוי : נמצא כי למרות התראות מחלקת משאבי האנוש בעירייה, אושרו ושולמו  4ז.

למנהלת המחלקה שעות נוספות, זאת מעבר לשעות הנוספות המרביות שמותר לעבוד 

 על פי דיני העבודה.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 בנושא הגבלת שעות נוספות ותשלומן לעובדי העירייה.יש לקיים את הוראות דיני העבודה 

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

  השעות מאושרות על ידי מנכ"ל העירייה בהתאם לצרכי העבודה בשטח. –תקין 

  

  :  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

קביעת ראש העירייה כי המצב תקין, בניגוד 

לחוק שעות עבודה ומנוחה וללא כל תימוכין 

אינה של אנשי המקצוע אינה ראויה ו

  רלוונטית. 

  נמצאה חריגה במספר חודשים. 2017גם בשנת 

  

  לא תוקן
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הליקוי : למרות שבהפקת וקיום האירועים השונים בעירייה, נעזרים במחלקות  5ז.

העירייה שנושא האירועים אינו תפקידן המוגדר, אין לכך ביטוי מלא בתקציב 

העירייה. אי העמסת עבודת מחלקות העירייה שאין מתפקידן לעזור בקיום אירועים, 

קר המחלקות הגינון מביא למעשה להטעיה בהצגת הדוחות הכספיים (בעי

והאחזקה). זאת בניגוד למחלקות שפעילותן בתהליך האירועים הינו מובנה ומוגדר 

ביטחון באירועים המוניים,  –חוזים, מחלקת ביטחון  –כגון : מחלקה משפטית 

 רישוי אירועים המוניים. –מחלקת רישוי 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ות מתאים ממחלקות הגינון והאחזקה, לתקציב האירועים העירוני, מומלץ לקיים רישום ומיון הוצא

 על מנת לשקף נכון יותר את פעילות המחלקות ועלות האירועים העירוניים. 

  

    לתגובה): 5תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה(סעיף ז.

  .2017הנושא יוסדר בשנת העבודה 

  

    :2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

לדעת הצוות זה הליך הרישום הנכון מאחר וחלק מעבודת מחלקות העירייה היא גם  –סיום מעקב 

  בנושאים שהוגדרו על ידי הנהלת העיר, גם אם הם לא מתפקידי המחלקה השוטפים.

  

  

  :  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 

  העירייה

  

31/12/16  

  

החלטה של שיקול דעת של צוות תיקון 

אם כי מבחינה חשבונאית יש בכך  ליקויים.

  טעם לפגם.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  

  

הליקוי : אין כל העמסה חלקית של שכר מנהלת המחלקה שהיא גם מנהלת  6ז.

מחלקת הקליטה, על תקציב מחלקת האירועים (למעט שעות מסוימות בעבודה על 

 פסטיבל ערד).
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקיים העמסה חלקית ריאלית של מנהל מחלקת האירועים והקליטה, על תקציב מחלקת 

  האירועים.  

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

לא קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש 

  העירייה.

  

  :  2017וי בשנת תוצאות בדיקת הביקורת את הטיפול בליק

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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי. 

  

  לא תוקן

  

  

  
  

  
  
  
  
  

  פסטיבל ערד . – 2מטרת ביקורת מספר 

  

  

  
הליקוי : פסטיבל ערד כיום אינו שונה מעשרות אירועים שונים הנערכים בערים  7ז.

אחרות ברחבי הארץ. מכאן אינו ממלא אחר חלק מייעודו לכל הפחות במובן של מוקד 

 משיכה לתיירות פנים. 

תגובת המבוקר : אני לא מסכימה. פסטיבל ערד היחיד ששומר על צביונו לאורך כל 

מר העברי הראשון והוותיק בין כל הפסטיבלים הקיימים היום השנים כפסטיבל הז

בארץ. הפסטיבל שומר בדיוק את  היעוד שהיה למארגניו וליוזמיו הראשוניים . לאורך 

  השנים הוא מוסיף ומשתבח והיום יש בו תוכן נוסף כמו :

יצירת הפקות מקור חדשניות, במה לאמנים וותיקים, מופעים גם חדשים וגם 

כבר התקיימו במקומות אחרים, הפקות שמשלבות מספר תחומי אמנות מוצלחים ש

הפסטיבל עומד בכל  וידאו], במה חינוכית לילדים. ריקוד, שירה,מוסיקה, [
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הקריטריונים המוקפדים ביותר וזוכה לשבחים מצד אנשי מקצוע גם במשרד התרבות 

  וגם במפעל הפיס.

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

הממצא לא התייחס ליעוד הפסטיבל אלא לחוסר הייחודיות שלו, לדוגמא מול 

פסטיבל יצירה ישראלית בבנימינה ואחרים, כמובן שאינו זוכה להצלחה תיירותית 

  ל. כגון פסטיבל הכליזמרים בצפת, או פסטיבל המחולות בכרמיא

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון דרכים להפוך את הפסטיבל לייחודי בנוף הפסטיבלים בארץ, תוך ניסיון להפוך אותו 

  למוקד משיכה תיירותי.

  

    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

  

  לא נקבע

המלצת הביקורת מציעה למתג ולמנף את 

הפסטיבל, אך החלטת רוב נבחרי העירייה היא 

הפוכה, זאת לאור סמכותם במסגרת קבלת 

המנדט מציבור הבוחרים (סדר העדיפויות 

בתקציב נקבע אך ורק על ידי נבחרי העירייה, 

מכאן טיעון לחוסר תקציב אינו רלוונטי, נושא 

ינו בסדר עדיפות של שאינו מתוקצב למעשה א

  הנבחרים). 

לסיכום , לאור הבחירה במודע שלא לפעול 

בנושא כלל, ולא לקיים בחינה רצינית שלו, 

  מופסק המעקב אחר הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : העירייה לא פעלה להפיכת פסטיבל ערד לייחודי, על מנת לקיים את  8ז.

אחת ממטרות הפסטיבל כמוקד משיכה לתיירות, לדוגמא הצעה להפיכת ערד לבירת 

). יישום 90-הזמר העברי לא קודמה על ידי העירייה (הרעיון קיים עוד משנות ה

השנה ולהפוך את פסטיבל ערד  הרעיון עשוי להפוך את ערד למוקד מוסיקלי לאורך

 לאירוע ייחודי. 

  תגובת המבוקר : אני חושבת שפסטיבל ערד הינו פסטיבל ייחודי .

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

  הממצא מתייחס לייחודיות במובן של משיכת תיירות פנים. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

לבחון יישום רעיונות להפיכת פסטיבל ערד לייחודי דוגמת הרעיון להפיכת ערד לבירת הזמר מומלץ 

  העברי, על מנת לספק מוקד תיירותי נוסף לעיר בשוטף בכלל ובזמן הפסטיבל בפרט.

  

    לתגובה): 6תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

העירייה פועלת במגבלות התקציב הקיימות ועושה את המיטב במסגרת המשאבים המוקצים  –תקין 

  לנושא זה. 

  

  :  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

המלצת הביקורת מציעה למתג ולמנף את 

הפסטיבל, אך החלטת רוב נבחרי העירייה היא 

הפוכה,  זאת לאור סמכותם במסגרת קבלת 

המנדט מציבור הבוחרים (סדר העדיפויות 

בתקציב נקבע אך ורק על ידי נבחרי העירייה, 

מכאן טיעון לחוסר תקציב אינו רלוונטי, נושא 

ר עדיפות של שאינו מתוקצב למעשה אינו בסד

  הנבחרים). 

לאור החלטת המועצה שהיא בפועל בניגוד 

לחזון העירוני החדש המגדיר את העיר כעיר 

תיירות ואת הפסטיבל כעוגן תיירותי, מופסק 

  המעקב אחרי תיקון הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : התשתיות והאתרים לקיום אירועים בתחום השיפוט של העיר, מיושנים  9ז.

ולא נותנים פתרון לעריכת אירועים גדולים , למרות שקיימים בעיר מספר מקומות 

פוטנציאליים (לדוגמא שני אמפיתיאטרונים טבעיים), לא קיים תכנון או תוכנית 

 לקידום הנושא. 

 7000איש בטריבונות ועוד  2000ד יכול להכיל כמות של אצטדיון ערתגובת המבוקר : 

דשא. כמו כן השנה אנחנו עובדים על הרחבת קרית האמנים כדי שניתן יהיה איש ב

  מקומות. 3,000 -איש, יש צורך באמפי מסודר לכ 1800להכיל בה עד 

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

ים מיושנים ולא נותנים פתרונות ראויים לאירועים גדולים המקובלים בממצא האתר

היום כגון פסטיבל האיש הבוער. בנוסף האצטדיון וקריית האומנים המוזכרים 

בתגובת המבוקר נמצאים בקרבה לבנייני מגורים, דבר המגביל את שעות הפעילות 

  שלהם. 

  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

ת ותכנון להקמת אתרים לעריכת אירועים, בהתאם לצרכי העיר והפסטיבל מומלץ לקיים תוכני

  בעתיד. וכן לשיפוץ והגדלת המתחמים הקיימים.  

  

    לתגובה): 7תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

לא יושקעו משאבים נוספים מעבר לקיים היום בתחום זה, כמו כן פרויקט להקמת  –תקין 

  אמפיתאטרון באתר רוק.

  

  :  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

האחראי על התקציב הוא ראש העירייה 

ומועצת העיר, מכאן הסיבה לאי טיפול בליקוי 

העירייה,  היא שאינו נמצא בעדיפות של הנהלת

ואינו חשוב מספיק לשינוי התקציב. החלטה 

במסגרת המנדט של נבחרי העיר. ולכן מופסק 

  המעקב אחרי תיקון הליקוי.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : מדיניות הכניסה החופשית לאירועי פסטיבל ערד, לא מאפשרת לדעת  10ז.

מראש כמה אנשים יגיעו לכל אירוע, לפחות בשני אירועים נסגרו שערי המתחם 

מאחר והוכנסה כמות הצופים המכסימלית שאושרה, כתוצאה מכך עשרות צופים לא 

 וע במיוחד מחוץ לעיר). יכלו לצפות באירוע (כולל אנשים שהגיעו לצפות באיר

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון את מדיניות הכניסה החופשית לכלל האירועים, או לפחות להגדיר שיטה בה ניתן לדעת 

 כמה אנשים צפויים להגיע לאירוע מראש. 

  

    לתגובה): 8תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

ה"כניסה החופשית" נקבעת על ידי הגורמים המממנים את המופעים ומחייבים מדיניות  –תקין 

  מופעים פתוחים לקהל הרחב כתנאי למימון.

  

  :  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

תגובת ראש העירייה נכונה בחלקה לחלק 

מהאירועים לא ניתן לגבות כסף. אך לא 

חס רלוונטית לאמור בליקוי,  הליקוי מתיי

  לכניסה חופשית ללא קשר לגביית כספים. 

חזרה הבעיה המתוארת (אם כי  2017גם בשנת 

  במספרים קטנים מהעבר).

המלצת הביקורת מציעה לנהל את הסיכון, אך 

החלטת נבחרי העירייה היא שלא לנהלו, זאת 

לאור סמכותם במסגרת קבלת המנדט מציבור 

  הבוחרים. 

בוחרת במודע שלא לסיכום , הנהלת העירייה 

לנהל את הסיכון כלל. לאור זאת מופסק 

  המעקב אחר הטיפול.

  

  הפסקת מעקב
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הליקוי : לפחות בקרית האומנים, התופעה שהמקום צר מלהכיל את מספר  11ז.

, כך שההתרחשות לא הייתה חדשה, אך 2014הצופים התרחשה גם בפסטיבל ערד 

  . 2015העירייה כשלה במציאת פתרון לקראת פסטיבל 

הכניסה לכל האירועים הייתה תחת אילוצים ביטחוניים.  2014-תגובת המבוקר : ב

לאירוע אחד בלבד [ המופע של מתי כספי]  2015-כניסה לקריית האמנים בלגבי ה

המשטרה  סגרה את שערי הכניסה כרבע שעה אחרי תחילת המופע, לבדיקה 

  ולהתארגנות, ולאחר מכן פתחה שוב את השערים ונתנה אפשרות לאנשים להיכנס .

אנשים שבסופו הנומרטורים סופרים את האנשים בכניסה וביציאה ועל ידי כך מספר ה

 של הדבר רואים את המופע מוכפל ולפעמים  אפילו יותר.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשקול הצעת מנהלת האירועים לשכירת טריבונות להצבה במתחם, דבר שיכול להגדיל את 

  כמות הצופים בכמה מאות נוספים.

  

    תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה:

קיימת תגובה מאחר והליקוי לא הוצג בפרק עיקר הממצאים אליו התייחסה תגובת ראש לא 

  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

  

  ). 10ראה פרוט בליקוי קודם (ז.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

הצופים המותרת בסך הליקוי : למרות קיבולת מכסימלית של קהל לפי כמות  12ז.

איש בכלל אירועי הפסטיבל, דיווחה העירייה לגורמים שונים כי כמות  10,000 -של כ

  המשתתפים בפסטיבל היא של עשרות אלפי אנשים.

תגובת המבוקר : אנחנו מדווחים דיווחי אמת על פי הספירה של נומרטורים בכל אירוע 

  ואירוע.

רה בנומראטורים אינה מבחינה בין ספי  התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר :

אנשים שונים, לבין אותם אנשים שנכנסים ויוצאים מהמתחם. מכאן מומלץ למצוא 

  שיטה בדוקה יותר לספירת המשתתפים באירועי הפסטיבל. 
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

   יש לוודא כי הדיווחים לגורמים השונים בדבר מספר המשתתפים בפסטיבל הוא סביר.

   

    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

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  הליקוי.או ההכלה של 

  

  לא תוקן

  

  
  
  

  

הליקוי : נמצא כי המטרה להפיכת הפסטיבל למוקד תיירות לעיר, נפגעת בשל  13ז.

עיכוב בהגדרת התקציב לפסטיבל, המוביל לעיכוב בסגירת חוזים עם האומנים, דבר 

המוביל לאי יכולת לצאת בפרסום ויחסי ציבור מספיק זמן מראש, ומכאן קושי למי 

 מראש. שאינו תושב העיר לתכנן ביקור בפסטיבל ערד 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לקבוע תקציב פסטיבל מספיק זמן מראש, על מנת לאפשר פרסום ויחסי ציבור, זמן מספיק 

  מראש כך שאנשים יוכלו לכלול את הפסטיבל במסגרת תוכניות החופש שלהם.

  

    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 

  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

 3פורסם הפסטיבל  2017ליקוי חד פעמי (שנת 

שבועות לפני תחילתו) , ככל שישכילו לקבוע 

הקודמים הדבר  נוהל מסודר כאמור בליקויים

  יכול להימנע גם בעתיד. 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

שעות כח  1,800 -הליקוי : מחלקת האחזקה בעירייה תורמת לטובת הפסטיבל כ 14ז.

אדם (המחלקה גם מבצעת עבודות לאירועי עירייה נוספים, סך השעות שווה ערך 

ולמרות שמשימות למשרה שנתית של עובד). זאת למרות שהמחלקה חסרה כח אדם, 

המחלקה השוטפות לא מטופלות בחלקן בגין חוסר בכח אדם (ראה דוח מבקר 

 בנושא מחלקת האחזקה). 2014העירייה לשנת 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לבחון דרכים להקטנת שעות העבודה של מחלקת האחזקה בנושא אירועים, שעות 

עובד, ובכך לאפשר למחלקה לעמוד טוב יותר במשימות  המצטברות היום למשרה שנתית מלאה של

 האחזקה השוטפות, שכיום בחלקן אינן מבוצעות עקב חוסר בשעות כח אדם. 

  

    לתגובה): 9תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

הנושא מבוצע כחלק מתוכנית העבודה של המחלקה, כמו כן מחלקות נוספות שותפות  –תקין 

  ייה זו בהתאם לייעודן.בעש

  

  :  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

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 

לנהל את הסיכון כלל (במקרה זה חוסר בכח 

אדם במחלקת האחזקה הפוגע במשימות 

ר זאת מופסק האחזקה העירוניות). לאו

  המעקב אחר הטיפול.

  

  הפסקת מעקב
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 1,200 -השעות שהקדישו עובדי העירייה לפסטיבל ערד, כ 3,200-הליקוי : מ 15ז.

בנושא  8/99שעות היו שעות נוספות. לאור הסכם שכר עליו חתמה העירייה לפני 

על כל שעה נוספת  25%שעות פסטיבל, העובדים הותיקים זוכים לתוספת של 

. מכאן 50%בעבודה בנושא הפסטיבל, ואילו בימי הפסטיבל זוכים לתוספת של 

שעות בשנת  1,000 -העלות לעירייה גבוהה מתשלום שעות נוספות רגילות עבור כ

2015. 

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מנת מומלץ לבחון נחיצות עבודה של עובדים ותיקים בעבודות כפיים פשוטות בנושא הפסטיבל, על 

  .8/99לחסוך עלויות תשלום חריג על שעות נוספות, בהתאם להסכם פסטיבל מלפני 

  

    לתגובה): 10תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

  הנושא מוכר ומחושב כחלק מהעלות הכוללת. –תקין 

  

  :  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

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 

(במקרה זה אפשרות  לנהל את הסיכון כלל

לחסכון בעלויות העבודה, במיוחד לאור 

רייה). לכן מופסק התקציב המדולדל של העי

  המעקב אחר הטיפול בליקוי.

  

  הפסקת מעקב

  

  
  
  

  

הליקוי : למרות בקשת מנהל האירועים לקבל הנחיות בנושא הנגשת אירועי  16ז.

 הפסטיבל מרכז הנגישות העירוני, לא התקבלו כל הנחיות.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 כמוגדר בחוק.יש לקיים נגישות לאירועי העירייה 
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    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

  .2015ללא שינוי משנת 

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי. 

  

  לא תוקן

  

  
  

  

–הליקוי : למרות תפיסת הנהלת העירייה את הפסטיבל כאירוע עוגן עירוני  17ז.

הפסטיבל, דובר ספינת הדגל, ולמרות שכירת חברת יחסי ציבור לקידום ופרסום 

העירייה לא עורב כלל בנושא הפסטיבל עד כחודש לפני התחלתו. בכך לא נוצלו הידע 

 והקשרים של הדובר מול כלי התקשורת המקומיים והארציים.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשתף את דוברות העירייה בנושא הפסטיבל, ככל להגיע לפרסום מיטבי של הפסטיבל בכלי 

 תקשורת. ה

  

    לתגובה): 11תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

דובר העירייה הוא חלק מוועדת ההיגוי לכלל האירועים העירוניים ושותף מלא לתהליכי  –תקין 

  התכנון.

  

  :  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

  

  הפסקת מעקב. –אירוע חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב
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יום רביעי,  12/8/15הליקוי : אי שיתוף דובר העירייה גרם למצב בו בתאריך  18ז.

כשעתיים לפני סגירת עיתון סוף השבוע המקומי שלפני הפסטיבל,  לא הייתה מוכנה 

 כתבה מוכנה לפרסום מטעם העירייה בנושא הפסטיבל. 

כלל תוכן  תגובת המבוקר : מדובר בפרסום של הפקה מקורית מקומית בודדת ולא של

  הפסטיבל. תוכן הפסטיבל לא היה בסכנת פרסום.

 התייחסות הביקורת לתגובת המבוקר : התגובה לא סותרת את הממצא.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ לשתף את דוברות העירייה לכל הפחות בכל הנוגע לפרסומים בעיתון המקומי, ולנצל את 

 מערכת העיתון באופן שוטף ואינטנסיבי לאורך כל השנה.העובדה כי הדובר עובד עם 

  

    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

  

  הפסקת מעקב. –אירוע חד פעמי 

  

  הפסקת מעקב

  

  

  

  

  
  
  

בחינת קיום כללים לעריכת אירועים עירוניים וכן אירועים בשיתוף עם  – 3מטרת ביקורת מספר 

  גופים מסחריים ו/או עמותות שאינן עמותות עירוניות.

  

  

  
הליקוי : פרשנות מחלקת רישוי העסקים בעירייה כי אירוע שבו הצפי הוא  19ז.

רך משתתפים אינו עולה בקנה אחד עם צו רישוי עסקים, אשר מגדיר צו 500-לפחות מ

משתתפים, מכאן  500 -ברישוי למתחם האירוע,  ככל שזה מאפשר כניסה של יותר מ

על פי פרשנות הביקורת יש לפעול להוצאת רישוי בהתאם למתחם האירוע ולא לצפי 

 המשתתפים בו.
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תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים : הנושא הועבר לבדיקת היועץ המשפטי של 

 העירייה.

 

  :  ליקויהמלצת הביקורת לתיקון ה

מומלץ לקבל פרשנות משפטית בנוגע לחיוב אירועים ברישוי עסקים, האם בהתאם לצפי המשתתפים 

 או בהתאם לגודל המתחם.

  

    לתגובה): 12תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

נוהל פרשנות הביקורת אינה תואמת את ההתנהלות מול גורמי הרישוי הרלוונטיים. קיים  –תקין 

  איש. 500פנימי המסביר את הפעולות הדרושות לאירוע עד 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה לא ראויה, לשם פרשנות 

החוק קיים יועץ משפטי לעירייה. בפועל לא 

  משפטית לנושא.התקבלה חוות דעת 

העירייה פועלת על פי התייעצות עם המשטרה, 

האחריות לשיטת מחלקת רישוי העסקים היא 

על מנהל האירוע, לוודא כי לא נכנסים מעל 

  איש. 500

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  
  
  
  
  

  

הליקוי : נמצא כי העירייה לא גיבשה נוהל מסודר לקיום אירועים שאינם  20ז.

דורשים רישוי עסקים כדוגמת עיריות אחרות, דבר אשר מהווה סיכון להשתבשות 

אירוע עירוני או אחר (כגון מתנ"ס),  שיכול להימנע בקיום נוהל עירוני מסודר, 

האירוע מתבצע על ידי אנשי מקצוע המבטיח כי למרות שלא נדרש רישוי, עדיין ניהול 

 וכי הסיכונים לציבור מנוטרלים ככל הניתן. 

 תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים : ככל שיקבע נוהל עירוני, המחלקה תפעל על פיו.
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

  מומלץ להסדיר נוהל עירוני בדבר הליך בקשה לקיום אירוע שלא נדרש לו רישוי. 

  

    לתגובה) : 13ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז. תגובת

  איש. 500קיים נוהל פנימי המסדיר את הפעולות הדרושות לאירוע עירוני של עד  –תקין 

  

  :  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

תגובת ראש העירייה לא תואמת את 

המציאות. לא קיים נוהל הידוע למחלקת 

רישוי העסקים בנושא זה. בפועל מנהל 

המחלקה נותן פטור מרישוי על פי הצהרת 

מנהל האירוע, אין פעולה נוספת, כאמור ליקוי 

  בניגוד לערים אחרות.

מן הראוי כי צוות תיקון הליקויים ימלא את 

תפקידו כמוגדר בדין, ויקבע את אופן הטיפול 

  או ההכלה של הליקוי.

  

  לא תוקן

  

  

  
  
  

  

 במחלקת רישוי העסקים נמצא כי :הליקוי : בבחינת תיקי אירועים  21ז.

 לא קיימת רשימת תיוג המגדירה איזה מסמכים צרכים להיכלל בתיק.  .א

 לא קיים תיעוד לאישור המשטרה לקיום אירוע ספציפי.  .ב

 לא קיים תיעוד לגבי הרוכלים שפעלו באירוע.  .ג

  תגובת מנהל מחלקת רישוי עסקים : 

שלא נמצאה כזו בביקורת ככלל קיימת רשימת תיוג המצורפת לכל תיק, ככל   .א

 מדובר בטעות בודדת.

לא יתכן שאירוע התקיים ללא היתר משטרתי ולכן העדר האישור נובע מחוסר   .ב

 סדר.

 לגבי נושא הרוכלים ניתנו הנחיות ברורות.   .ג
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  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יך להיות בתיק, מומלץ להגדיר מבנה מסודר לתיק אירוע, ולנהל רשימות תיוג לגבי כל החומר שצר

 ואיזה חומר קיים בפועל בתיק.

  

    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

  הפסקת מעקב. –ליקוי חד פעמי 

נמצא מקרה  2017מבדיקת הביקורת גם בשנת 

בו לא קיים רישום מלא של המסמכים 

הנמצאים בתיק.  מומלץ לקיים בקרות על 

  ניהול התיקים.

  

  הפסקת מעקב

  

  

  
  

  

הליקוי : עיריית ערד לא מספקת באירועים מטעמה עזרי שמיעה, תמלול  22ז.

 ומקומות ישיבה מותאמים לאנשים עם מוגבלות.

החוק קובע שהעירייה מחויבת רק באירועים ממלכתיים! העירייה   תגובת המבוקר :

-אינה מארגנת אירועים ממלכתיים! לגבי אירועי תרבות נהיה מחויבים רק החל מ

2021. 

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ לקיים את הוראות החוק בנושא הנגשה באירועים לאנשים עם מוגבלות.

  

    לתגובה): 14ה במועצת העירייה (סעיף ז.תגובת ראש העירייה שאושר

  העירייה מבצעת כיום סקר נגישות שבעקבותיו תקבע תוכנית עירונית להנגשה.

  

  :2017החלטת צוות תיקון ליקויים מאוגוסט 

בהתאם לתוכנית ההנגשה. העירייה פועלת ליצירת מפות הנגשה  2018נושא ההנגשה יתוקצב בשנת 

  ת אירועים.ייעודיות עבור כל אתר לעריכ
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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 

  העירייה

  

31/12/16  

  

  . 2018בפועל ללא שינוי מהותי, למעקב בשנת 

  

  לא תוקן

  

  

  
  

תקין, עיריית ערד קיימה אירועים בשיתוף הליקוי : בניגוד לחקיקה ולמינהל  23ז.

 גופים עסקיים ללא משנה סדורה וללא בחינת נושא ניגוד עניינים.

 

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

יש להסדיר נושא מיזמים משותפים עם גופים חוץ עירוניים על מנת לעמוד בחקיקה בנושא (מכרז), 

  (חוד יועמ"ש).והן על מנת לבטל חשש לניגוד עניינים 

  

    לתגובה): 15תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

  תועבר התייחסות היועץ המשפטי.

  

  :  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

  

היועץ 

  המשפטי

  

31/12/16  

מבדיקת לשכת היועץ המשפטי לפי פרוטוקול 

כל התקשרות עם , ישיבת צוות תיקון ליקויים

  כדין.גוף חיצוני נעשית 

  

  תוקן 

 

  

  

הליקוי : העירייה לא הסדירה נושא קבלת תרומות בכסף ו/או שווה כסף,  24ז.

 מגופים חוץ עירוניים. 

  
  

  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

 מומלץ להגדיר נוהל מסודר בנושא קבלת תרומות לעירייה. 
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    לתגובה): 16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

  תועבר התייחסות היועץ המשפטי.

  

  :  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

  

היועץ 

  המשפטי

  

31/12/16  

  

מתנהלים על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

  בנושא תרומות. 4/2016

  

  תוקן

  

  

  
  
  

  

הגדירה והסדירה נושא קיום אירועים ביום השבת, לכל הליקוי : העירייה לא  25ז.

 הפחות מבחינת השתתפות עובדי עירייה.

  
  :  המלצת הביקורת לתיקון הליקוי

מומלץ להגדיר ולהסדיר נושא עריכת אירועים בשבת והאפשרות להפעיל עובדי עירייה באירועים 

  אלה.

  

    תגובה):ל 16תגובת ראש העירייה שאושרה במועצת העירייה (סעיף ז.

  תועבר התייחסות היועץ המשפטי.

  

  :  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

  

היועץ 

  המשפטי

  

31/12/16  

מבדיקת לשכת מנכ"ל העירייה לפי פרוטוקול 

העירייה פועלת , ישיבת צוות תיקון ליקויים

הפעילות המתקיימת כיום (פעילויות כדין לגבי 

שהיו בעבר בשבתות כבר לא מתקיימות היום 

  כגון תערוכת הכלבים הבינלאומית ואחרים).

  

  הפסקת מעקב
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סטטוס מעקב ליקויים שנים  – גפרק 

  קודמות
  

  , מגדירות בין השאר:1974-ד"התשל), העירייה מבקר וחשבון דין( העיריות תקנות

  

    וחשבון דין הגשת תאריך . 1

 וחשבון דין, שנה בכל באוגוסט מהאחד יאוחר לא, העירייה לראש יגיש העירייה מבקר

 .  שערך הביקורת ממצאי על תאריך לאותו שקדמה הכספים לשנת המתייחס

  

    וחשבון דין תוכן . 2

  .  הליקויים את בו ויפרט, הביקורת בשטח פעולותיו את המבקר יסכם וחשבון בדין

  

   המלצות . 3

  . בעתיד ולמניעתם הליקויים לתיקון המלצותיו את וחשבון בדין יביא המבקר

 

   מעקב רשימת . 4

 וחשבונות בדינים הביקורת ממצאי של התיקון אחרי המעקב את יפרט וחשבון הדין

 של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי ושל קודמים

  .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין והוא, העירייה מבקר

  

  .2010-2013המעקב בפרק זה  מתייחס לדוחות המבקר לשנים 

הוצגה סקירה מפורטת של הטיפול בליקויים של דוח המבקר   2014בדוח המבקר לשנת  . 1

 . 2010-2011לשנים 

הוצגה סקירה מפורטת של הטיפול בליקויים של דוח המבקר  2015בדוח המבקר לשנת  . 2

 .2012לשנת 

הוצגה סקירה מפורטת של הטיפול בליקויים של דוח המבקר  2016בדוח המבקר לשנת  . 3

 .2013לשנת 

 .2014-2015בדוח זה קיימת סקירה מפורטת של הטיפול בליקויים לגבי דוח המבקר לשנים  . 4

 

של המעקב אחר הליקויים, שנמצא בבדיקות המפורטות בשנים שעברו  2017להלן עדכון נכון לשנת 

  כי לא תוקנו.
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  הביקורת חילקה את הטיפול בליקויים לארבע קטגוריות : 

גובת ראש העירייה לדוח הביקורת (התגובה שאושרה במועצת ליקוי שתוקן בהתאם לת . 5

 העיר).

ליקוי שתוקן חלקית או שתוקן אך לא בהתאם לתגובת ראש העירייה שאושרה במועצת  . 6

 העיר, בהתאם לתגובתה לדוח הביקורת.

 ליקוי שלא תוקן.  . 7

 ליקוי שהפך לא רלוונטי (לדוגמא ליקוי המתייחס לתוכנה שהשימוש בה הופסק). כולל . 8

, או בגין הפסקת מעקב אחר ליקוי חד פעמי שלא סביר שיחזור על עצמו (כגון טעות אנוש)

 .החלטת מדיניות של נבחרי העירייה/הנהלת העירייה שלא לטפל בליקוי

    

  

  

  2010-2013טבלה מסכמת מעקב אחר תיקון ליקויים דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

ליקויים סך 

שתוקנו 

חלקית/ תוקנו 

שלא על פי 

קביעת מועצת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

  134  17  74  29  14  כלל הנושאים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 134(

10%  22%  55%  13%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 117הרלוונטיים (

12%  25%  63%  ---  100%  

  

להלן פרוט סטטוס הליקויים בחלוקה לפי דוחות מבקר העירייה  בפרוט לפי נושאי הביקורת בכל 

  דוח :

 .2010-2011דוח מבקר העירייה  לשנים  . 1

 .2012דוח מבקר העירייה לשנת  . 2

  .2013דוח מבקר העירייה לשנת  . 3
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים 

  2010-2011דוח מבקר העירייה לשנים 

  

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ תוקנו 

שלא על פי 

קביעת מועצת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

  2  ---  1  ---  1  רישוי עסקים

  5  3  2  ---  ---  יחידת הוטרנריה

 –הקצאת מבנה עירייה 

  בית כנסת מרכזי

---  2  1  ---  3  

 –הקצאת מבנה עירייה 

  מועדון קהילתי

---  ---  1  ---  1  

ממשק תהליכי עבודה 

מחלקות הנדסה, ביצוע, 

  אחזקה

---  ---  3  ---  3  

  14  3  8  2  1  סה"כ ליקויים

מכלל הליקויים באחוז 

  סה"כ) 14(

7%  14%  57%  22%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 11הרלוונטיים (

9%  18%  73%  ---  100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת, מעקב אחר תיקון ליקויים 

  2012דוח מבקר העירייה לשנת 
  
  

  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ תוקנו 

שלא על פי 

קביעת מועצת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

סך 

ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

 8 --- 3  5  ---  מערך החייבים -גזברות 

 –מחלקת רווחה 

התחשבנות מול משרד 

  הרווחה

2  3  3  5 13 

   –מחלקת ביצוע 

תקציבים בלתי רגילים 

  מההיבט ההנדסי

---  2  5 --- 7 

תמיכה במוסדות ספורט 

העמותה לקידום -

  הספורט בערד 

1  ---  8  ---  9  

גביית  –מתנ"ס ערד 

  כספים

---  4  1  ---  5  

תפוח  –מחלקת חינוך 

  פיס

1  ---  4  ---  5  

 –החברה הכלכלית לערד 

  ניהול הקאנטרי העירוני

---  1  5  ---  6  

החברה הכלכלית לערד 

  מחלקת התיירות –

1  3  5  1  10  

  63  6  34  18  5  סה"כ ליקויים

באחוז מכלל הליקויים 

  סה"כ) 62(

8%  28%  54%  10%  100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ)  57הרלוונטיים (

9%  32%  59%  ---  100%  
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  טבלה מסכמת לפי נושאי הביקורת,  מעקב אחר תיקון ליקויים 
  2013דוח מבקר העירייה לשנת 

  
  

  

  נושא הביקורת

  

  

סך 

ליקויים 

  שתוקנו

  

סך ליקויים 

שתוקנו 

חלקית/ 

תוקנו שלא 

על פי קביעת 

מועצת 

  העירייה

  

  

סך ליקויים 

  שלא תוקנו

  

  

סך ליקויים 

בהם 

הופסק 

  המעקב

  

  

סה"כ 

  ליקויים

ניהול נכסי המקרקעין של 

  העירייה

---  ---  7  2  9  

התנהלות  -מחלקת ביצוע

  וניהול פרויקטים

1  ---  9  3  13  

 –מחלקת משאבי אנוש 

קליטת עובדים ותקציב 

  השתלמויות

3  3  7  ---  13  

היחידה לאיכות הסביבה 

  התנהלות ופעילות.  –

3  2  4  ---  9  

ניהול  –מחלקת תברואה 

  השוק העירוני.

1  4  4  2  11  

  –גזברות ומחלקת רכב 

רכבי ליסינג לעובדים 

  סטטוטוריים.

---  ---  1  ---  1  

 –תמיכה במוסדות ספורט 

העמותה לקידום הכדורגל 

  בערד

---  ---  ---  1  1  

  57  8  32  9  8  סה"כ ליקויים

 57באחוז מכלל הליקויים (

  סה"כ)

  

14%  

  

16%  

  

56%  

  

14%  

  

100%  

באחוז רק מהליקויים 

  סה"כ) 49הרלוונטיים (

  

16%  

  

19%  

  

65%  

  

----  

  

100%  
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  , כולל מעקב סטטוס הליקויים 2010-2013טבלה מפורטת של ממצאי הביקורת לשנים 
   2017נכון לבדיקת הביקורת במהלך שנת 

  
  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

1  

  

לא קיים ממשק בין מחלקת 

הגביה שם נרשמים עסקים 

חדשים לתשלום ארנונה לבין 

 מחלקת הרישוי בעירייה. 

לא קיים ממשק בין מחלקת  

הגביה לגבי שינוי בעלים של 

עסקים הטעונים רישוי לבין 

  מחלקת הרישוי בעירייה.

רישוי 
 עסקים

מחלקת 

  התברואה

רישוי 
 עסקים

2011   
  
  
  
  

 תוקן

2  

  

לא קיים ממשק בין מחלקת 

ההנדסה לגבי השתתפות 

נציג מחלקת רישוי עסקים 

בועדות בניין ערים לבין 

הרישוי בעירייה מחלקת 

(כיום, באופן גורף ללא צורך 

מוזמן מנהל מחלקת 

התברואה והפיקוח לכל 

הישיבות של הוועדה, כאשר 

ברובן אינן נוגעות לנושא 

  רישוי עסקים).

מחלקת 
  הנדסה

  
מזכירת 
הועדה 
לתכנון 

 ובניה

מחלקת 

  התברואה

רישוי 
 עסקים

2011   
  
  
  
  
  
  

 לא תוקן

3  

  

ליקוי בנושא בדיקות 

משאיות המשנעות בשר מן 

החי לתחומי העיר : קיים 

נוהל המגדיר לבודק, את סוגי 

הבדיקות, אך אין מסמך 

המאמת את הבדיקות 

  שבוצעו, בפועל.

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

  הווטרינריה

2011   
  

  הפסקת מעקב
  

  לא רלוונטי
 2017בשנת 

4  

  

ליקוי בנושא בדיקות 

משאיות המשנעות בשר מן 

החי לתחומי העיר: לא 

קיימת אסמכתא לגבי מה 

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  הפסקת מעקב

  
  לא רלוונטי

 2017בשנת 



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

277  

 

בוצע בכל בדיקה (אחוז 

מדגם, סוג המוצרים שנבדקו, 

רשימת תיוג של מה נבדק, 

  כולל הערות מיוחדות).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

להערכת הווטרינרית, קצב   5

סירוס החתולים לא יפתור 

הרחוב את בעיית חתולי 

  בתחומי העירייה.

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  

  לא תוקן

 

בניגוד לתקנות בתקנות צער   6

בעלי חיים (הגנה על בעלי 

חיים)(החזקה שלא לצרכים 

, 2009 –חקלאיים), תשס"ט 

לא נבנה מקום לטיפול בבעלי 

  החיים במתקן.

צוות 
תיקון 
 ליקויים

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  
  
  

  לא תוקן

 

בניגוד לאמור בתקנות   7

מחלות בעלי חיים (שחיטת 

בהמות) התשכ"ד ובחוק עזר 

לערד (פיקוח על מכירת בשר 

, 2010 – ומוצריו), התש"ע

 7וכן על פי המוגדר בסעיף 

חוק הרופאים לחוק 

, 1991-הווטרינרים, תשנ"א

בדיקות המשנה, למוצרים 

מן החי שמגיעים במשאיות 

לתחומי העירייה מבוצעות 

גם על ידי עובדי עירייה 

 שאינם וטרינרים במקצועם. 

עצם קיום הבדיקות על ידי 

עובד שאינו וטרינר מעבר 

לעובדה שנוגד את חוק, יכול 

לחשוף את העירייה לתביעות 

שונות, על ידי העסקים או 

משאבי 
  אנוש

מחלקת 
 תברואה

מחלקת 
  התברואה
יחידת 

 הווטרינריה

2011   
  
  
  
  
  

  הפסקת מעקב
  

  לא רלוונטי
 2017בשנת 
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בגין הנפגעים אם יהיו 

רשלנות בבדיקות וחוסר 

  מקצועיות הבודקים.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

לרוב בתי הכנסת בעיר להם   8

ניתנה הקצאה לא קיימים 

אישורים של ניהול תקין 

ברשות העירייה.  בין השאר 

מאחר ואין חוזים חתומים 

  .2010מולם משנת 

ועדת 
 הקצאות

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011   
  

  
 תוקן חלקית

העירייה לא מבצעת פיקוח   9

על פעילות העמותה ואינה 

בוחנת האם עומדת בתנאים 

  .להקצאה

אחראית 
 נכסים

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011   
  

 לא תוקן

העירייה לא מבצעת ביקור   10

לפחות אחת לשנה כנדרש 

קיימים טפסים על בנוהל. לא 

  ביקור כאמור.

אחראית 
 נכסים

הקצאת 
מבנה 
 –עירייה 

בית כנסת 
מרכזי 
 אשכנזי

2011   

  
 תוקן חלקית

לכאורה חוזה הקצאת נכס   11

אינו חוקי  10ברחוב חרוב 

וקיים חשש לעבירות לכאורה 

של המעורבים בדבר ניסוח 

  וחתימת החוזה.

  

הנהלת 
 העירייה

הקצאת 
מבנה 
 -עירייה

מועדון 
קהילתי 
ברחוב 

 10חרוב 

2011   

  
 לא תוקן

חוסר שיתוף הפעולה בין   12

המחלקות השונות מביא 

להוצאות שיכלו להיחסך 

לעירייה במידה והיה קיים 

 –שיתוף פעולה ועדכון הדדי 

לדוגמא טיפול בנפרד במבנה 

שירותים בבית ספר, אשר 

היה ניתן לעשות בשיפוץ 

הנהלת 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 
עבודה 

מחלקות 
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   
  
  
  
  
  

  לא תוקן
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אחד, או אי העברת תשתיות 

  וב בפיתוח סביבתי.מחש

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

צורת העבודה כיום אינה   13

מקיימת הפרדת תפקידים 

נאותה, דבר שיכול להביא 

להסתרת טעויות במקרה 

הטוב ולמעילות במקרה 

מחלקה אחת  –הגרוע 

מתכננת, מפקחת ומאשרת 

את קבלת העבודה (קיים גם 

במחלקת אחזקה גם 

במחלקת ביצוע וגם במחלקת 

  גנים ונוף).

הנהלת 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 
עבודה 

קות מחל
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   
  

 לא תוקן

למרות הוראת המנכ"ל   14

לקיום ישיבות משותפות 

בתחילת כל פרויקט, וידוע 

כל המחלקות הרלוונטיות, 

זאת בעקבות המלצת 

הביקורת. ההוראה אינה 

מתקיימת בפועל, גם 

בפעמים שהתקיימה לא 

הגיעו מנהלי המחלקות 

מוכנים, התוצאה עוד 

התנהלות ל א ראויה 

(לדוגמא פרויקט 

  הסקייטפרק).

הנהלתה 
 העירייה

ממשק 
תהליכי 
עבודה 

מחלקות 
הנדסה, 
ביצוע, 
 אחזקה

2011   

  
  
  
  
  
  

 לא תוקן

אין מערך נהלים כתובים   15

  למחלקת הגביה בעירייה.

  

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
 תוקן חלקית

אין כל ניטור או בקרה לזיהוי   16

מקרים בהם עובדי המחלקה 

מטפלים בחשבונות 

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  

 תוקן חלקית
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הקרובים אליהם (קיים 

  איסור בעל פה בנושא).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בעירייה קיימות דעות שונות   17

בנושא ההליך המיטבי 

לאכיפת חובות (מנהלי או 

באמצעות מערכת בתי 

המשפט). לא בוצע הליך 

מקיף אשר בדק את ההליך 

  המיטבי לעירייה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  

 לא תוקן

מחלקת הגביה אינה עורכת   18

דוחות ניטור ובקרה להסבר 

חריגים בנושא ההנחות. כך 

לדוגמא בניגוד להיגיון 

= הנחה  122בהנחה מספר 

עקב אי כושר , נמצא כי 

הייתה ירידה במספר 

תושבים,  71הזכאים בסך 

  בעוד שסך ההנחה בכסף עלה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  
  
  
  

 לא תוקן

נמצא כי מנהלת מדור   19

ההנחות, שהיא העובדת 

היחידה במדור, גם מקבלת 

את מסמכי הבקשה וגם 

מאשרת את המסמכים 

לקבלת ההנחה. מבחינת 

מינהל תקין אין להרשות 

מצב בו אותו העובד גם בודק 

את המסמכים וגם מאשר 

את הבקשה ללא כל ניטור 

 ובקרה. 

  

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  
  
  
  

 תוקן חלקית

מחלקת הגביה לא הצליחה   20

לנתח את הגורמים למגמות 

מערך  גזברות
הגביה 

2012   
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שהוצגו לעיל, נמצא כי לא 

קיימת מערכת מוסדרת של 

ניטור ובקרה על נושא 

  החייבים והגביה ככלל.

והטיפול 
 בחייבים

 לא תוקן

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

אחר חלקית במעקב קודם 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

עיכוב ההליכים בחלק   21

מהמקרים לא הוגדר בזמנים 

ובחלק אחר בו הוגדרו זמנים 

לא טופל החוב באופן מידי 

  עם חלוף הזמן שהוגדר.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  

 תוקן חלקית

למרות שהחברה לא עמדה   22

בהסדרי התשלומים שלה 

בשיטות שונות (החלפת 

המחאות, דחיית המחאות 

וכד'), לא החלו בהליכי 

  אכיפה.

מערך  גזברות
הגביה 

והטיפול 
 בחייבים

2012   
  
  

 תוקן חלקית

הוציאה  2012,2011בשנים   23

העירייה עבור שירותי רווחה 

בשנה, מעבר ₪ מילון  1.1 -כ

לשיעור השתתפותה בפעילות 

הרווחה כפי שתוקצב לרשות 

על ידי משרד הרווחה. 

בשלוש השנים האחרונות לא 

בוצע בעירייה ניתוח מלא של 

  סכום ההוצאות העודפות.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  לא תוקן

  
  
  
  

 

לא קיימים מדדי הצלחה   24

ואבני דרך לפעילות 

המחלקה, טרם החל שלב 

מיפוי הצרכים במחלקה על 

מנת לבנות סדרי עדיפויות 

ותוכנית עבודה שנתית ורב 

  .שנתית

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  

  
  תוקן חלקית
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לא קיימים ברשות המחלקה   25

מגמות בפעילות נתונים לגבי 

המחלקה לדוגמא כמות 

פונים חדשים, מספר 

המקרים בהם העזרה של 

המחלקה הביאה של הפונה 

למקום שאינו נזקק לשירותי 

המחלקה, מספר המקרים 

 של פונים חוזרים וכד'.

  

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   

  

  
  לא תוקן

 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

ללא קביעת מטרות ומדדי   26

הצלחה בפעילות המחלקה 

לא ניתן לנהל אותה בכיוונים 

המיטביים ולכוון תקציבים 

בהתאם, רק כאשר יקבעו 

מדדים כאמור יהיה ניתן 

לנהל את המחלקה בצורה 

  המיטבית. 

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  
  
  
  

  לא תוקן

 

החשבונות של תוכנת הנהלת   27

העירייה אינה מספקת בקרה 

ממוחשבת מלאה על הוצאות 

  מחלקת הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

 תוקן  2012

תקציב מחלקת הרווחה   28

נמצא בעלייה מתמדת לאורך 

השנים, לא קיימת בעירייה 

מדיניות של הגדרת תקציבים 

  שונים.סופיים לסעיפי רווחה 

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  

 תוקן חלקית

נמצא כי לא קיים מנגנון   29

המבטיח העברת כל 

ההוצאות מעובדי המחלקה 

לאחראית על הדיווח למשרד 

  הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
 תוקן
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לגבי לא קיים דוח ממוחשב   30

אפשרות חפיפה בטיפול 

בנזקקים, לדוגמא צרכנים 

של סדנאות שונות. מכאן לא 

ניתן לדעת כמה כסף הושקע 

בנזקק ספציפי, ולא ניתן 

לזהות חפיפה בטיפול או 

ניצול אפשרויות המערכת על 

  ידי הנזקקים.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   

  
 תוקן חלקית

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בדיקת נתוני העובדים   31

החדשים ושינויי העובדים 

הקיימים שמועברים בפלט 

הרווחה, מתבצעת משרד 

במחלקת הרווחה בעין (ללא 

נייר עבודה מסודר) ועל פי 

זיכרון העובדת האחראית על 

  הדיווחים למשרד הרווחה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
 הפסקת מעקב

להפרדת תפקידים  בניגוד  32

נאותה, העובדת המדווחת 

למשרד הרווחה על השינויים 

זו שבודקת ומאשרת היא 

אותם לאחר קבלתם, אין כל 

ניטור או בקרה של גורם נוסף 

על ההליך. פעם בשנה נבדק 

הנושא על ידי מערכת משאבי 

האנוש, אך רק מבחינת תקן 

  ולא מבחינת שכר.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  
  
  

 הפסקת מעקב

אין כל בדיקה של השכר   33

שאושר על ידי משרד הרווחה 

לעומת השכר ששולם בפועל 

לעובדות המחלקה על ידי 

  מערך השכר של העירייה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  

 הפסקת מעקב
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בניגוד לכלל בו משרד   34

הרווחה משתתף בעלויות 

בעוד העירייה  75% -השכר ב

, משרד הרווחה 25%מוסיפה 

אינו משפה את העירייה 

במקרים בהם מועבר עובד 

עם ותק בעירייה למחלקה 

(בהתאם לכך נגזר שכרו) , 

משרד הרווחה משלם רק על 

  פי הוותק במחלקה.

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  
  
  
  

 הפסקת מעקב

בעקבות פסיקת בית המשפט   35

אולצה העירייה לקלוט שתי 

עובדות כעובדות עירייה, זאת 

מאחר ואלו הועסקו 

באמצעות גוף שלישי. מאחר 

ותקצוב משרד הרווחה הינו 

רק באמצעות גוף שלישי, 

העירייה נאלצת לשלם את 

שכר העובדות ללא כל תמיכה 

ממשרד הרווחה עלות של 

  עשרות אלפי שקלים בשנה).

התנהלות  רווחה
המחלקה 
והתחשבנו

ת מול 
משרד 
 הרווחה

2012   
  
  
  
  
  
  

 הפסקת מעקב

המלצת הביקורת להתנהלות   36

לאפשר עתידית : אין 

התנהלות של תכנון חסר 

ביציאה לפרויקט, יש לשאוף 

לתכנון מפורט ככל הניתן על 

מנת למנוע הוצאות כספיות 

   לא מתכוננות ככל הניתן.

מנהל 
 פרויקט

תקציבים 
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  

 לא תוקן

המלצת הביקורת להתנהלות   37

עתידית : יש לקבוע נוהל בו 

רק מחלקת הרכש תקבע 

לאיזה קבלנים יש לפנות 

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
 תוקן חלקית
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לשם קבלת הצעות מחיר, את 

בחירת הקבלנים מומלץ 

לבצע לפי הדרך המוגדרת 

בפקודת העיריות לגבי מכרזי 

זוטא (ניהול ספר קבלנים, 

בחירה אקראית ושוויונית 

של הקבלנים המתבקשים 

  הצעות מחיר).להעביר 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

המלצת הביקורת להתנהלות   38

עתידית : מומלץ למצוא 

דרכים לביצוע עבודות 

במחירי שוק, כגון הסכמים 

שנתיים, פניה למאגר 

הקבלנים של החברה למשק 

וכלכלה וכד', אין כל סיבה 

שעיריית ערד תשלם עבור 

פרויקטים פי שתיים  ואף פי 

  שלוש מעבר למחירי השוק.

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  
  
  
  

 לא תוקן

המלצת הביקורת להתנהלות   39

עתידית :  מומלץ לעבוד 

בהתאם לחוזה ולמקובל, יש 

לדרוש מהקבלנים חישוב 

 ASכמויות בנוסף לתכונית 

MADE את חישוב ,

הכמויות שיגישו חובה 

  לבדוק גם כן.

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  
  

 לא תוקן

המלצת הביקורת להתנהלות   40

עתידית :  מומלץ לפעול 

בהתאם לחוזה ולחייב את 

הקבלנים להגיש חשבונות 

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  תוקן

 חלקית
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מסודרים עם פרוט נפרד 

  לעבודות נוספות וחריגים.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

המלצת הביקורת להתנהלות   41

עתידית :  כפי שהומלץ בדוח 

, חובה  2011המבקר לשנת 

לערוך סיור בשטח של כל 

המחלקות הרלוונטיות בכל 

  שלבי חיי התב"ר. 

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   
  
  
  

 לא תוקן

המלצת הביקורת להתנהלות   42

עתידית : יש להקפיד על 

ניהול יומני עבודה בכל היקף 

עבודה וזאת לשם תיעוד 

נאות, אפשרות לקיום בקרה 

וניטור וכן למקרה בו יתגלעו 

חילוקי דעות בין הקבלן 

  למחלקה.

תקציבים  ביצוע
בלתי 
 –רגילים 

התנהלות 
מהיבט 
 הנדסי

2012   

  
  
  

 לא תוקן

בניגוד למוגדר בנוהל לא   43

הוזמנו נציגי האגף הרלוונטי 

ברשות לישיבות הוועדה 

  בעניין בקשות התמיכה.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  

 לא תוקן

בניגוד לנוהל הועדה   44

המקצועית לא הכינה והגישה 

תבחינים חדשים לאישור 

המועצה בתאריכים שהוגדרו 

  .בנוהל

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

 לא תוקן

שינתה  2016-ו 2017בשנים   45

הועדה את התבחינים 

לתמיכות לאחר התאריך 

שנקבע בנוהל לשינויים 

כאמור ויישמה אותם בניגוד 

לנוהל כבר באותה שנת 

  תקציב. 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  
  

 לא תוקן



  עיריית ערד

  שני מתוך שנייםחלק  2017 –דוח מבקר העירייה לשנת 

 

287  

 

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

פרוטוקולים של ועדת   46

התמיכות המפורסמים 

באתר האינטרנט אינם 

  חתומים כלל

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
 תוקןלא 

בבדיקת הפרוטוקולים של   47

הועדה המקצועית נמצא כי 

לא עמדו בלוחות הזמנים 

שהוגדרו בנוהל להעברת 

חוות דעת בנושא התמיכות 

למועצת העירייה, לא יאוחר 

מסוף חודש ינואר של שנת 

התקציב שאליה נועדה 

  התמיכה.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  
  

 תוקןלא 

בניגוד למוגדר בנוהל אישרה   48

הועדה בקשות תמיכה של 

העמותה לקידום הספורט 

למרות שלא צורפו כל 

המסמכים והאישורים 

הנדרשים וללא חוות דעת 

כתובה של היחידה 

  המקצועית.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  
  

 תוקן

בניגוד לנוהל העירייה   49

אישרה תמיכות בשנים 

לאחר הזמנים  2010-2012

שנקבעו לאישור הנושא 

בוועדה המקצועית 

  ובמועצה. 

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
  

 לא תוקן

בניגוד לנוהל לא נדרשו   50

הגופים הנתמכים לדווח על 

  השימוש בכספים שקיבלו.

העמותה 
לקידום 
הספורט 

 בערד

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
 לא תוקן

העמותה מקבלת בפועל   51

תמיכה בשווה כסף בעלות של 

העמותה 
לקידום 

תמיכה 
במוסדות 

 ספורט

2012   
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מאות אלפי שקלים בשנה 

(מעל מליון שקל בהערכה 

גסה). נתונים אלה לא באים 

לידי ביטוי בדוחות הכספיים 

  של העמותה.

הספורט 
 בערד

 לא תוקן

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בניגוד למערך בקרה נאות,   52

עובדת אחת במתנ"ס 

הטיפול אחראית על כל 

בכספים, גבייה, עדכון 

הנחות, התאמת קופה, 

הפקדות בבנקים, אכיפה 

במקרה של חוב/תשלום 

  חוזר.

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012   
 תוקן חלקית

תוכנת הגביה מאפשרת מתן   53

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, 

אין כל דוח בקרה הנסקר על 

בודק ידי גורם ניהולי, אשר 

  את השימוש במקרים אלה.

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012   
 תוקן חלקית

תוכנת הגביה מאפשרת מתן   54

הנחות על מחיר הפעילות 

המלא ואף לבטל חוב כליל, 

אין כל דוח בקרה הנסקר על 

ידי גורם ניהולי, אשר בודק 

  את השימוש במקרים אלה.

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012   
 תוקן חלקית

הטיפול בחייבים על ידי   55

עובדת בעלת הרשאות לשינוי 

כל הנתונים במערכת הגביה 

מאפשר שינוי נתוני חייבים 

  ללא כל בקרה.

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012   
 תוקן חלקית

לא קיים כל דוח בקרה לגבי   56

פעולת מחיקת חובות 

מתנ"ס 
 ערד

גביית 
 כספים

2012   
 לא תוקן 
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במערכת הממוחשבת. מכאן 

יש באפשרות כל העובדים עם 

המתאימות ההרשאות 

"להעלים" חובות של 

משתתפים ללא ידיעת אדם 

  נוסף במערכת.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

57  

  

תפוח הפיס בצורתו הנוכחית, 

אינו ממלא אחר כל צרכי 

הפעילות המתקיימות 

במתקן. לדוגמא : לא הוקצה 

מקום לחדר מורים, או לחדר 

עבודה לאב הבית וכן אין חלל 

  מסודר למחסן.

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 לא תוקן

אין ברשות התפוח מדדים   58

ונתוני השוואה בין שנות 

הפעילות של מספר 

המשתתפים וניצולת חדרי 

פעילות. חוסר הנתונים הנ"ל 

מונע תכנון עתידי וזיהוי 

מגמות וכן מצביע על אי 

קביעת מדדי הצלחה ואבני 

  דרך בפעילות התפוח. 

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 לא תוקן

כספי לפעילות לא נערך דוח   59

תפוח הפיס ואין כל תכנון 

  כספי רב שנתי.

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 לא תוקן

בניגוד לעבר, לא הוגדרו   60

בעירייה קריטריונים 

מעודכנים להשכרת חדרי 

הפעילות של המרכז לגופים 

חיצוניים, בכך אבד לתפוח 

  מקור הכנסה חשוב. 

  

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 לא תוקן
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

לא הוגדר כל נוהל לקבלת   61

תרומות בשווה כסף, כך 

שאין כל בקרה ואין כל ביטוי 

בספרי העירייה לתרומות 

אלה (לדוגמא "לוחות 

חכמים" שהתקבלו מחברה 

שונות מסחרית) , או תמיכות 

בכסף לפעילות (לדוגמא 

השתתפות גופים חיצוניים 

  בעלויות משלחת לחו"ל).

מחלקת 
 חינוך

   2012 תפוח פיס
 תוקן

 2007משנת  2009למעט שנת   62

, פעילות 2011ועד שנת 

הקאנטרי הסתיימה 

  בהפסדים.

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 לא תוקן

למרות שהקאנטרי מספק   63

חבילת שירותים ייחודית 

בתחומי העירייה, ולמרות 

 28,000 -קהל שבוי של כ

איש, מספר המנויים 

השנתיים לפעילות הקאנטרי 

 1,100 -עומד על ממוצע של כ

-2010מנויים בלבד בשנים 

 2012בשנת  1,200-וכ 2011

 –וכ  2009בשנת  1,250 -(כ

  ).2008בשנת  1,440

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 תוקן חלקית

נמצא ברשות החכ"ל מסמך  64

מטעם המומחה לשיווק 

הקאנטרי  לגבי פעולות שיש 

לנקוט על מנת להביא לגידול 

בפעילות הקאנטרי, לא כל 

  המלצות המומחה יושמו. 

  

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 לא תוקן
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  ליקוייםתיקון 

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בנתונים שהובאו בפני   65

הדירקטוריון של החכ"ל אין 

מספיק מידע כדי להגיע  

להחלטה לגבי אופן המשך 

פעילות הקאנטרי,  בניסיון 

ההכנסות להגדיל את 

  מהפעילות.

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 לא תוקן

העירייה הוציאה עשרות   66

אלפי שקלים עודפים על 

בניית סאונה ייחודית, לעומת 

קניית סאונה מוכנה 

  בטכנולוגיה מתקדמת.

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 לא תוקן

בניגוד לנוהל הרכש בעירייה,   67

אושרה לקבלן על ידי 

המחלקה המבצעת הגדלת 

על עבודות  10% –חוזה בכ 

  שנעשו בדיעבד.

חברה 
 כלכלית

ניהול 
הקאנטרי 

 העירוני

2012   
 לא תוקן

לא קיימת תוכנית סדורה   68

בהתנהלות מחלקת התיירות 

בעירייה בשנים האחרונות, 

לא קיימים אירועים שהפכו 

למסורת (המשכיות) ולא 

  קיים תכנון רב שנתי.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 תוקן חלקית

הפעילות של המחלקה מול   69

גופים עסקיים פרטיים, הינו 

בעייתי ואין כל הגדרה לגבי 

מותר ואסור בנושא. 

הבעייתיות של שימוש בכספי 

ציבור לקידום עסקים 

פרטיים לא נפתרה בפעילות 

המחלקה (ברשויות אחרות 

פתרו את הבעיה לדוגמא על 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 לא תוקן
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ידי הקמת עמותה בשיתוף 

עם גופים עסקיים בה הרשות 

ת עמותה כשאר הגופים חבר

  הפעילים).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

טיפוח יוזמות שנות בתחום   70

התיירות בעיר וסביבותיה 

(שבילי טיולים רגליים, 

שבילי אופניים, טיולי שטח 

וכד'), הינו נקודתי אם בכלל 

ואינו נותן פיתרון כולל 

  לתיירים על משפחותיהם. 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
  תוקן

 חלקית

רובע השילוט שנרכש עבור   71

האומנים הוצב במקומות 

שאינם מיטביים, כך 

שהוראות הכיוון בהם יכולים 

להטעות את מי שאינו מכיר 

את דרך ההגעה לרובע (שלט 

בכיכר הכניסה לעיר בפניה 

לכיוון ים המלח),  31לכביש 

או במיקום שאינו נראה 

מהכביש (שלט שהוצב על 

ראש גבעה ברובע האמנים 

שכמעט ואינו נראה 

  .מהכביש)

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 לא תוקן

השלטים לרובע האומנים   72

כתובים בעברית בלבד כך 

שאינם משמשים תיירים 

  שלא קוראים עברית.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 לא תוקן

השלטים לרובע הורכבו   73

לקרקע בעזרת הברגות, אך 

הברגות אלה לא רותכו כך 

שקיימת סכנה לגנבת 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 הפסקת מעקב
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השלטים, כמו כן בחלקם 

כבר החלו להחליד (פחות 

  משנה לאחר הצבתם).

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

במעקב קודם אחר חלקית 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

מרכז המידע לתיירים   74

ממוקם במרכז ההיסעים 

ללא חניה סמוכה וללא 

נראות מהכביש הראשי. כמו 

העירייה כן השילוט בתחומי 

מכוון למרכז מבקרים שאינו 

פעיל (ראה דוח בנושא מרכז 

המבקרים בדוח המבקר 

  ).2011לשנת 

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012    
 לא תוקן

אתר האינטרנט בנושא   75

תיירות אינו מעודכן ודל 

  בחומר.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
  בתערוכה

  

 

2012   
 תוקן חלקית

לא מושקעים כספים בקידום   76

האתר במנועי החיפוש 

  השונים באינטרנט.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 תוקן

בניגוד לדוכנים של עיריות   77

אחרות, מחלקת התיירות 

אפשרה לבעלי עסקים מהעיר 

להשתתף בפעילות הדוכן 

השתתפות וזאת תמורת דמי 

הביקורת ₪).  500סמליים (

רואה בעיתיות במימון 

פלטפורמה שיווקית לעסקים 

  פרטיים בכספי הציבור.

-חכ"ל 
מחלקת 
 תיירות

התנהלות 
והפעלת 

דוכן 
 בתערוכה

2012   
 לא תוקן

78 

  

עיריית ערד לא ערכה סקר 

נכסים שנים רבות. אין 

ברשות העירייה רשימה 

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

  

2013  

  

  

  לא תוקן
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מוחלטת וסופית של נכסי 

  העירייה.

של 

  העירייה.

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בניגוד למוגדר בתקנות   79

הרשויות המקומיות (ניהול 

פנקסי זכויות במקרקעין), 

נמצא כי  – 1967תשכ"ז 

הרשימות הקיימות במערכת 

ניהול הנכסים של העירייה, 

אינן מעודכנות ואינן 

  מנוהלות כמחויב בתקנות.

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

נמצא כי אחראית הנכסים   80

בעירייה פועלת ללא כל 

סמכויות וכי היא עוסקת 

בנושא הקצאות המבנים 

  בלבד.

 נכסים כי לעשרות נמצא

 ,שונים המוקצים לגופים

 ללא פעולה מאפשרים המשך

  .שנים מספר זה ,חתום חוזה

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

העירייה לא מינתה ממונה על   81

נכסי העירייה, בדרגה בכירה 

מספיק וכישורים וידע 

ארגון מתאימים לקיום 

  .ופיקוח על נכסי העירייה

  

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

אין ברשות העירייה תכנון   82

תקציבי למימון תוכנית 

אחזקה רב שנתית מסודרת 

  לנכסי העירייה.

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

  

2013  

  

  

  לא תוקן
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של 

  העירייה.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בגין חוסר במימון הכשרת   83

-תנאי עבודה בגובה (כ

עלות לכל מבני ₪  150,000

החינוך של העירייה), אין 

אפשרות בידי מחלקת 

התחזוקה לטפל בתקלות 

מיזוג ורטיבות על גגות 

המבנים, דבר היכול להביא 

לנזק גדול בהרבה במידה וקו 

  החיים לא יוקם בהקדם. 

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

84 

  

בניגוד למוגדר בחוק לתכנון 

ובניה, נמצא כי ברבים מתיקי 

הנכסים של נכסי העירייה 

בארכיון ההנדסה חסרים 

מסמכים שחייבים להיות 

מתויקים בתיק כגון : היתר 

, היתרים 4בניה, טופס 

לתוספות בניה, חוזי חכירה 

  בתוקף. 

בניגוד לנדרש בחוק תכנון 

ובניה, לא נמצאה באופן גורף 

הנכסים של  בכל תיקי

העירייה בארכיון מחלקת 

  .ההנדסה תעודת גמר

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

85 

  

המועצה הדתית השוכרת 

משרדים בבעלות העירייה, 

לא משלמת את סכום 

השכירות בהתאם לחוזה 

השכירות מולה. כיום עומד 

חוב המועצה על סכום השווה 

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

2013  

  

  

  

  הפסקת מעקב
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 12 -לעלות שכירות של כ

  חודשים.

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בניגוד לחוזה השכירות   86

שנחתם עם הזוכה במכרז 

להפעלת מסעדה ברחוב 

, השוכר אינו  9המכבים 

לעירייה את דמי משלם 

השכירות מדי חודש בחודשו 

ומראש, אלא משלם בכל 

  מספר חודשים ובדיעבד.

  

  גזברות

  

  

  

ניהול נכסי 

המקרקעין 

של 

  העירייה.

  

  

  

2013  

  

  

  

  

  הפסקת מעקב

הצעות המחיר שהתקבלו   87

לפרויקט מעבר חציה מוגבה 

ברחוב יהודה, היו גבוהות 

-60%בעשרות אחוזים (

מהאומדן של מתכנן ), 200%

העבודה וממחירי השוק 

  לעבודות כגון אלה.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

88 

  

בניגוד למינהל תקין, מקובל 

בעיריית ערד כי את הבקשות 

להצעות המחיר מעבירות 

המחלקות השונות באופן 

ישיר לקבלנים ולא מחלקת 

  הרכש.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב

למחלקת הביצוע המגישה   89

באופן ישיר בקשת הצעות 

מחיר, קיימים קבלנים 

קבועים לעבודה, אין כל 

מדיניות של הרשות בדבר 

בחירת הקבלן, או הכנסת 

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן
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קבלנים חדשים לסבב הצעות 

  המחיר.

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בעירייה לא קיים הליך של   90

מכרז זוטא. קיום הליך 

באמצעות מכרז זוטא חוסך 

ועלויות לעומת לעירייה זמן 

  הליך של מכרז פומבי.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  לא תוקן

לאחר תיקון האומדן על ידי   91

מחלקת הביצוע עלתה עלות 

הפרויקט ממאה אלף ש"ח 

 ₪.  אלף  290 -לכ

  

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב

  

בכניסת קבלן חדש למערכת   92

 50%חסכה העירייה כמעט 

מעלות הפרויקט, לעומת 

המצב שהיה מתנהל על פי 

  אומדן מחלקת הביצוע.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  לא תוקן

צורת העבודה כיום אינה   93

מקיימת הפרדת תפקידים 

נאותה, דבר שיכול להביא 

להסתרת טעויות במקרה 

הטוב ולמעילות במקרה 

אין להמשיך לאפשר  –הגרוע 

התנהלות בה מחלקה אחת 

מתכננת, מפקחת ומאשרת 

את קבלת העבודה (קיים גם 

במחלקת אחזקה גם 

במחלקת ביצוע וגם במחלקת 

  גנים ונוף).

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

94 

  

בניגוד לנוהל הרכש בעירייה, 

אושרה לקבלן על ידי 

המחלקה המבצעת הגדלת 

על עבודות  10% –חוזה בכ 

  שנעשו בדיעבד.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  

  לא תוקן

95 

  

למרות הוראת המנכ"ל 

לקיום ישיבות משותפות 

בתחילת כל פרויקט, וידוע כל 

המחלקות הרלוונטיות, זאת 

בעקבות המלצת הביקורת. 

ההוראה אינה מתקיימת 

בפועל, וגם בפעמים 

שהתקיימה לא הגיעו מנהלי 

המחלקות מוכנים, התוצאה 

  המשך התנהלות לא ראויה. -

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  

  לא תוקן

מחלקת הביצוע אישרה   96

חשבון ביניים לקבלן בו 

מרכיב העבודות הנוספות 

(אלה שלא הופיעו בתכנון 

 23% -המקורי כלל) היווה כ

מסך עלויות הסעיפים 

שאושרו מהתכנון המקורי. 

זאת ללא כל אישור מגורם 

  אחר בעירייה ובדיעבד.

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  לא תוקן

97 

  

לתכנון המקורי הוספו 

עבודות של פירוק מדרכה 

-מגרנוליט (מדרכה יצוקה כ

מטר) ותוספת אבן שפה  200

עבור הנחה על גבול אספלט 

מטר), בשני המקרים  380-(כ

עבודות שבביקור בשטח היה 

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

2013  

  

  

  הפסקת מעקב
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ברור כי יש לבצען.  על פי 

ההסכם עם הקבלן עבודות 

אלה מבוצעות במחירון דקל, 

כאשר אם היו מופיעות 

מכרז עלותן הייתה זולה ב

יותר מאחר ובמכרזים נהוג 

להציע מחירים בהנחה 

 –ממחירון דקל (ראה נספח א 

התייחסות המתכנן המקורי 

  למחירון דקל).

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

בניגוד להיגיון בחשבון הסופי   98

של הפרויקט נשמטו 

מהחשבון חלק מהעבודות 

הנוספות שאושרו בחשבון 

הראשון (לדוגמא : הרכבת 

משולבות מפורקות או אבנים 

חפירת שטח וכן אושרה 

ירידה בכמות המטרים של 

מטר  200-פרוק מדרכה מ

מטר  178-בחשבון הראשון ל

  בחשבון סופי).

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

2013  

  

  

  

  

  

  לא תוקן

רוב הפרויקטים שפוקחו על   99

ידי מחלקת הביצוע בשנת 

, בהם היו מעורבים 2013

גורמי חוץ (משכ"ל לדוגמא) 

נמשכו חודשים מעבר 

לתאריך הסיום הסביר 

  והמוגדר להם. 

  

מחלקת 

  ביצוע

  

  

  

התנהלות 

וניהול 

  פרויקטים

מחלקת 

  ביצוע

  

2013  

  

  

  תוקן

מחלקת משאבי אנוש אינה   100

בקרה וניטור מפעילה דוחות 

על עבודת מחלקת השכר 

  בעירייה.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

  

2013  

  

  תוקן
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ותקציב 

  השתלמויות

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  תוקן/לא 

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

נמצא כי לא קיימים   101

קריטריונים לבחינת אמיתות 

העתקי תעודות השכלה אשר 

  צורפו על ידי המועמדים.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  תוקן

102  

  

נמצא כי חלק מתיקי 

העובדים אינם מסודרים, כך 

כפולים, מתויקים מסמכים 

כך נמצאו תיקים ללא 

מסמכים חשובים וכן נמצא 

כי רשימת התיוג המצורפת 

לכל תיק על מנת לסמן את 

המסמכים המצויים בתיק 

העובד לעיתים אינה 

  מעודכנת.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  

  תוקן חלקית

נמצא כי לא מתקיים מעקב   103

חוסרים בתיקי אחר השלמת 

העובדים, כאשר קיימים 

חוסרים מודבק תזכיר 

לכריכת התיק כי העובד צריך 

  להשלים מסמכים מסוימים.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  

  תוקן חלקית

על פי דיני העבודה מחויב   104

המעסיק למסור לעובד 

הודעה על תנאי העסקה 

יום מקליטת  30לעובד תוך 

העובד. במדגם התיקים 

שנבחנו לא נמצא כל 

אסמכתא כי ההודעה אכן 

נמסרה לעובד. בחלק 

מהמקרים עותק ההודעה 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  

  

  תוקן חלקית
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שנשמר בתיק העובד לא היה 

חתום על ידי נציגי העירייה, 

או שלא הייתה מתויקת 

  ודעה כלל.ה

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  מעקבהפסקת 

נמצא כי העירייה לא   105

מקיימת בקרה המבטיחה כי 

חשבון הבנק אליו ביקש 

העובד להעביר את משכורתו 

, הוא אכן חשבון בבעלותו 

כמחויב בדין. נמצא מקרה בו 

הועבר שכר לחשבון שאינו 

  של העובד זאת בניגוד לדין

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  

  תוקן

תקציב ההשתלמויות לשנת   106

נקבע ללא כל קשר  2013

לצרכים ולמציאות 

  התקציבית בשנים עברו. 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  לא  תוקן

נמצא כי מחד קיים צורך   107

בהכשרות עובדים ומאידך 

אצל חלק מהעובדים אצור 

ידע רב אשר אינו מופץ 

קבע. המסקנה לאחרים כדרך 

היא כי ניתן לקיים הכשרות 

פנים ארגוניות לשיפור ההון 

האנושי והמקצועיות של 

עובדי העירייה במגוון 

  נושאים.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  לא תוקן

  

108 

  

לא קיימת תוכנית קידום 

והכשרה לדרגי ההנהלה 

  ברמת הביניים.

  

משאבי 

  אנוש

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  לא תוקן
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

נבחנת כל בקשת השתלמות   109

בפני עצמה, לא קיימים 

נתונים היסטוריים בידי 

מחלקת משאבי האנוש בדבר 

השתתפות המבקש 

בהשתלמויות בשנים 

הקודמות (יתרה מכך 

המבקש נדרש לפרט את 

ההשתלמויות שהשתתף בהן 

  בעבר).

בפועל קיימת אפליה בין 

מחלקות ללא עודפי תקציב 

מחלקתי שבהן העובדים לא 

ר יוצאים להשתלמות לאח

ניצול התקציב העירוני, 

לעומת מחלקות עם עודפי 

תקציב מחלקתי שיכולות 

לנצל את הכספים 

להשתתפות בהשתלמויות 

כאשר התקציב העירוני 

  מנוצל. 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  לא תוקן

110 

  

אין כל תוכנית לפיתוח 

ושימור ידע של עובדים 

  במשרות מפתח. 

  

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

  השתלמויות

  

2013  

  

  לא תוקן

111 

  

נמצא כי לא קיים מנגנון 

פיקוח ואימות השתתפות 

העובדים בהשתלמויות 

והקורסים שאושרה 

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

  

2013  

  

  לא תוקן
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השתתפותם בתשלום על ידי 

  העירייה.

  

ותקציב 

  השתלמויות

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

112 

  

נמצא כי לא קיים מנגנון 

בעירייה המבטיח שיתוף 

הידע שנרכש בהכשרות עם 

עובדי העירייה האחרים או 

לכל הפחות עם עובדי 

  המחלקה.

  

משאבי 

  אנוש

  

  

קליטת 

עובדים 

ותקציב 

השתלמויו

  ת

  

2013  

  

  לא תוקן

113 

  

לא קיימות  2013בשנת 

אפשרויות אכיפה ליחידה 

(רק במהלך השנה השתתפו 

שתי עובדות בקורס מתאים 

 לאכיפה).

העירייה לא הסדירה את 

אפשרות האכיפה בהתאם 

לחוק האכיפה הסביבתית 

, 2011סמכויות אכיפה משנת 

ובחרה שלא לפעול לביטול 

חוקי עזר של העירייה . 

העירייה גם לא פעלה ליישום 

חוק האכיפה הסביבתית 

בנושאים שאינם מטופלים 

  במסגרת חוקי עזר.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  לא תוקן

בהקשר של כמות העסקים   114

המטופלים על ידי היחידה, 

לעומת העובדים ביחידה 

המקבילה ברמת חובב (כמות 

דומה של עסקים ברמת חובב 

הפרוסים בשטח קטן 

בהרבה), היחידה פועלת 

במחסור כוח אדם הגורם 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  

  תוקן חלקית
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לעיכובים במילוי חובות 

 היחידה.

לאור המחסור החמור בכוח 

אדם, נפגעת יכולת היחידה 

ת תפקדיה במספר למלא א

 מישורים :

אי יכולת לבצע  •

תחקירים אחרי כל 

אירוע סביבתי 

לצורך בקרה ומניעה 

 עתידית. 

עיכוב במתן חוות  •

דעת בנושאי רישוי 

  עסקים.

אי עמידה בזמנים  •

למתן חוות דעת 

לרישוי עסקים, גם 

בגלל התלות בעובדי 

המחוז של המשרד 

  להגנת הסביבה.

  

  

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

115 

  

קיים נוהל מסודר לזימון לא 

נציגת היחידה בנושאים 

תכנוניים, כך לא הוזמנה 

לדוגמא בשלב התכנון של קו 

הרכבת לערד, בדיעבד 

  הסתבר כי קיימת בעיה.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  לא תוקן

116 

  

נמצא כי אין מבנה מסודר 

ביחידה, דבר לתיק העסק 

 המקשה על ההתמצאות בו.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

  

2013  

  

  תוקן
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לאיכות     

  הסביבה

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

117 

  

נמצא כי אירוע של זיהום 

קרקע שנחשף באוגוסט 

, טרם בא על פתרונו 2011

המלא לאחר יותר משנתיים 

וחצי (עד סיום הביקורת 

  ).2014במרץ 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  לא תוקן

  

118 

  

למרות שכמות המפעלים 

בהם מטפלת היחידה לעומת 

כמות המפעלים במועצה 

מקומית תעשייתית רמת 

חובב היא דומה, ההשקעה 

הכספית בהגנה על הסביבה 

 -ביחידה עמדה על פחות מ

מההשקעה ברמת חובב  0.3%

 5-(כ 2006-2010בשנים 

 -ביחידה לעומת כ₪ מיליון 

 -מיליארד ברמת חובב₪  1.5

  ם).לפי פרסומיה

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  תוקן חלקית

119 

  

בניגוד לפעילות ניטור 

מסודרת הקיימת ברמת 

חובב, אין כל תקציב ליחידה 

לקיום ניטור אויר בישובים 

  שבתחום אחריותה.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  תוקן

120 

  

אין ברשות העירייה בדיקות 

ניטור לאורך זמן של איכות 

האוויר בסביבת העיר, כך 

שיהיה קשה להעריך את 

  השפעת הכרייה על האוויר.

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  תוקן
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121  

 

  

אין ברשות העירייה רשימת 

דרישות מהשלטון המרכזי, 

במקרה בו תאושר הכרייה 

בשדה בריר. יתכן כי 

ההתנגדות לכרייה לא תספיק 

ובסופו של דבר העירייה 

  תעמוד מול שוקת שוברה. 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

התנהלות 

ופעילות 

היחידה 

לאיכות 

  הסביבה

  

2013  

  

  לא תוקן

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

תוקן/תוקן הממצא שלא 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

122 

  

הכנסות העירייה מהשכרת 

דוכנים בשוק נמצאות 

במגמת ירידה זה מספר 

ירדו  2013שנים. בשנת 

 25% –הכנסות השוק בכ 

 2005לעומת ההכנסות בשנת 

₪  120,000 -(ירידה של כ

הכנסה בין השנים). אין בידי 

העירייה את הידע או הכלים 

  לשינוי המגמה.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  לא תוקן

123 

  

גידול חד פעמי בהכנסות 

, נבע לפי 2011השוק בשנת 

הסברי מנהלת השוק מהמצב 

הביטחוני באזור הדרום שלא 

אפשר קיום שווקים בערים 

השכנות.  הסוחרים הגיעו 

לשוק ערד אך לא בחרו 

להמשיך להגיע לשוק מחוסר 

  כדאיות כלכלית.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  לא תוקן

לחוק העזר  4בניגוד לסעיף   124

העירוני בנושא פיקוח על 

השווקים, המגדיר כי "לא 

ייכנס סוחר לשוק ולא ימכור 

בו אלא אם הוא נושא היתר 

מראש העירייה", בפועל 

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  חלקיתתוקן 
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העירייה לא מנפיקה היתרים 

  לסוחרי השוק.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

(א) לחוק, 7בניגוד לסעיף   125

נמכרו בשוק מוצרים אשר 

(גבינות מחייבים קירור 

וביצים), זאת ללא אישור 

  מיוחד מראש העירייה.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  תוקן

  חלקית

בניגוד להתנהלות בטיחותית   126

לחוק  12ולמוגדר בסעיף 

העזר העירוני בנושא פיקוח 

על השווקים, העירייה לא 

מקפידה על אי כניסת רכבי 

הסוחרים לרחבת השוק 

  פעילות השוק.בשעות 

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  לא תוקן

127 

  

לפעילות השוק הונפקו שני 

רישיונות שונים, האחד 

כ"מקום אחר למכירת מזון" 

רישיון שניתן לצמיתות בשנת 

לא  2013(כאשר בשנת  2004

קיים רישוי כזה בדין), וכן 

רישיון זמני כיריד, תערוכה 

קבע, רישיון שלא במבנה של 

אשר לא עונה לתנאי של 

משרד הבריאות שהבהיר כי 

לא מאשר במקום מכירת 

  מזון.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  תוקן

בניגוד להגדרת תנאי הרישיון   128

של שירותי הכבאות ושל 

משטרת ישראל, לא קיימת 

נוכחות של איש עירייה בשוק 

באופן קבוע לכל אורך 

הפעילות ואין כל הטמעה 

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  הפסקת מעקב 

לא רלוונטי 

 2017בשנת 

בהתאם לרישיון 

  החדש
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לנמצאים במקום על 

הפעילות הנדרשת באירוע 

  שריפה.

  

  

  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

129 

  

בניגוד למינהל תקין אין נציג 

בשוק בכל שעות עירייה נוכח 

הפעילות. מנהלת השוק 

 6עובדת ביום השוק משעה 

בבוקר עד שש בערב, אך 

בפועל ברוב שעות הפעילות 

לא נמצאת פיזית במתחם 

  בשוק.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  תוקן חלקית

130 

  

בניגוד לתיאור תפקיד אחראי 

ניהול שוק במכרז  –נושא 

העירייה, הזוכה במכרז לא 

מבצעת לפחות חלק מהגדרות 

המכרז (לא מתבצעת בקרה 

על גביית הכספים על ידי 

הגובה העירוני, אין רישום 

  ובקרה של כל הסוחרים).

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  תוקן חלקית

131 

  

בפועל לא קיים פיקוח שוטף 

העירייה על תפקוד מבחינת 

הסדרנים והמאבטח. כך 

נמצא בביקורת המשטרה כי 

לא כל המאבטחים עבור 

הכשרה מתאימה וכי בחלק 

מהמקרים לא היה ברשותם 

  רישיון תקף לנשיאת נשק.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

הפסקת מעקב 

לא רלוונטי 

 2017בשנת 

בהתאם לרישיון 

החדש אין 

  אבטחה
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  מ

  ס

  פ

  ר

  

הממצא שלא תוקן/תוקן 

חלקית במעקב קודם אחר 

  תיקון ליקויים

  

  מחלקה

  אחראית

  

נושא 

הפרק 

בדוח 

  הביקורת

  

  שנת

  הדוח

  בה הוצג

  הממצא

  2017 -סטטוס ב

  תוקן/

  לא תוקן/

תוקן חלקית/ 

  הפסקת מעקב

132 

  

ההכנסות בגין השכרת 

שטחים לדוכנים בשוק 

העירוני מכסה בקושי את 

הישירות והעקיפות העלויות 

של העירייה בגין הפעלת 

  השוק.

מחלקת 

  תברואה

ניהול 

השוק 

  העירוני

  

2013  

  

  לא תוקן

בניגוד למנהל תקין העירייה   133

לא הגדירה קריטריונים 

לשימוש ברכב ליסינג , כך 

שבפועל אין כל הגבלה על 

  השימוש ברכב.

  

רכבי   גזברות

ליסינג 

לעובדים 

  סטטוטוריים

  

2013  

  

  תוקןלא 

בניגוד לנוהל התמיכות של   134

 14.5משרד הפנים סעיף 

המגדיר :  " שעור התמיכה 

במוסד ציבור, יקבע כך שסך 

התמיכה בצירוף יתר 

הכנסותיו של המוסד הציבור 

בגין הפעילות הנתמכת לא 

יעלה על הוצאותיו בגינה", 

אישרה העירייה והעבירה 

לעמותה לקידום הכדורגל 

 -בגובה כתמיכה כספית 

כאשר בשנים ₪ ,  295,000

העמותה סיימה  2011,2012

את פעילותה בעודף כספי של 

  בכל שנה.₪  115,000 -כ

ועדת 

  תמיכות

תמיכה 

במוסדות 

  ספורט

  

2013  

  

  לא תוקן
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 פרוט בנושא - דפרק 
  

  לעבודת המבקר.והרעיוני המקור החוקי 
  
  

  המקור הרעיוני לעבודת מבקר העירייה .1

  

  ) 2010ת ברשויות המקומיות (משנת מבקר המדינה על הביקורת הפנימימתוך דוח  1.1

  

 –הביקורת הפנימית בעיריות, מושתת על החובה שנקבעה בפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן 

"הפקודה"), להעסיק בכל עירייה מבקר עירייה. מבקר הרשות המקומית נדרש לערוך ביקורת על 

ולוועדה לענייני ביקורת את ממצאיו. תפקידיו וסמכויותיו  פעילות הרשות ולהגיש לעומד בראשה

  של מבקר הרשות המקומית נקבעו בחקיקה. 

  

חשיבותו ומרכזיותו של השלטון המקומי במערכת הציבורית השלטונית בישראל הולכת וגוברת. 

אופי התפקידים הציבוריים המוטלים על הרשויות המקומיות, הגידול בהיקפי תקציב הרשויות 

רחבת פעילותן, בד בבד עם צמצום הרגולציה הממשלתית על פעילות השלטון המקומי, מחזקים וה

  את הצורך במתן דין וחשבון לציבור ונשיאה של השלטון המקומי באחריות כלפי תושביו.

  

מבקר הרשות הוא אחד העובדים הסטטוטוריים שהרשות חייבת בהעסקתם, והוקנה לו מעמד 

מיוחד בחקיקה. המחוקק קבע בין היתר, כללים שיבטיחו את עצמאותו ואי תלותו של המבקר 

  בראש הרשות המקומית ובבעלי התפקידים הבכירים בה. 

  

  

  לענייני ביקורתמתוך חוברת הדרכת נבחרים של משרד הפנים בנושא הוועדה  1.2

  

בציבור ובקרב המחוקקים, גוברת ההכרה במשמעות השקיפות והדיווח במסגרת מחויבויות 

השלטון המקומי והמינהל הציבורי כלפי תושביו. לביקורת ברשות המקומית יש תפקיד חשוב 

בהבטחתה של שקיפות זו. בצד זה יש לציין את חיוניותה של הביקורת, ובפרט של דוח הביקורת, 

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 דמוקרטי יעיל מצויה בחשיפתו לביקורת. כדי שמשטר דמוקרטי לא ינ
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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 לעבודתם של המבקרים ברשויות המקומיות חשיבות רבה בהבטחת תקינות התנהל

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 כמבקר אדם יכהן ולא ימונה לא) ג( 

  ; יחיד הוא) 1(

  ; ישראל תושב הוא) 2(

  ; קלון עמה שיש בעבירה הורשע לא הוא) 3(

 גבוהה להשכלה מוסד או בישראל גבוהה להשכלה מוסד מאת אקדמי תואר בעל הוא) 4(

 או דין עורך שהוא או, בישראל גבוהה להשכלה מוסד, זה 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 רשאי), 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

  

  

  

  תפקידיו של מבקר הרשות המקומיות 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(

   והחיסכון. 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 מניחות 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 שיקול 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 והמועצה 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 ימונה 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, העירייה 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, וסגניו 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 עירוני 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 הציבור 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 או 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 הביקורת 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; ביקורת 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 הועדה 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 וימציא 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 על 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 של 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 התקופה 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 חלק 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 עבירה 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 המעקב את יפרט וחשבון הדין

 והוא, העירייה מבקר של סמכויותיו בתחום שהם בנושאים המדינה מבקר של הביקורת ממצאי

    .תוקן הצביעו שעליו הליקוי אם יציין

  

  


