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לכבוד 

עו"ד ניסן בן חמו – ראש עיריית ערד 

הריני מתכבד להגיש את דוח מבקר העירייה לשנת 2021, בהתאם למוגדר בדין.

סעיף 170ג)א( בפקודת העיריות ]נוסח חדש[, בנושא דוח המבקר, מגדיר בין השאר: 

המבקר יגיש לראש העיריה דוח על ממצאי הביקורת שערך; הדוח יוגש אחת לשנה,... בדוח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא 
וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד; בעת הגשת הדוח לפי סעיף קטן זה, ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני ביקורת.

תקנות העיריות )דין וחשבון מבקר העיריה(, התשל"ד-1974, מגדירות בין השאר: 

סעיף 2, תוכן דין וחשבון: 

בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בשטח הביקורת, ויפרט בו את הליקויים. 

סעיף 3, המלצות: 

המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.

סעיף  4, רשימת מעקב: 

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם 
בתחום סמכויותיו של מבקר העיריה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו תוקן.

 בברכה, 

שי אהרונוף, רו"ח

מבקר העירייה
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תוכן העניינים

עמודים נושא מספר

4 סיכום פעולות הביקורת בשנת 2021 1

5-20 פירוט ליקויים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 2

21-22 מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדוחות קודמים של מבקר העירייה ומבקר המדינה 3

23 נספח 4
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מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר – ניהול חישוב השכר.. 	

 הוועד לתכנון ובניה בעיריית ערד – התנהלות ויישום הרפורמה . 	
בהיבט המנהלי.

מחלקת מחשוב – ניהול הרשאות ובקרה על השימוש במערכות המאגרים.. 	

סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייה. . 	

יישום חוק עזר לערד )שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ט 9	0	. . 	

ככלל בסיום כל נושא/פרק ביקורת, הועברו 2 טיוטות דוח לתגובת המבוקרים, זאת במטרה להגיע לנוסח מוסכם ככל הניתן לגבי הכתוב בדוח ובממצאים/
ליקויים שעליהם הצביעה הביקורת. במקרים בהם לא הושגה הסכמה על נוסח/תוכן הממצאים, הובאה תגובת המבוקר מחד, והתייחסות הביקורת 

לתגובת המבוקר מאידך. נוסח דוח סופי )מפורט( הועבר למבוקרים ולהנהלת העירייה.

בדוח זה מוצגים סיכומים של נושאי הביקורת שבוצעו לאורך התקופה ומקבצי הממצאים/ליקויים בהתאם לגורמי השורש שזוהו, כן מפורטות ההמלצות 
המרכזיות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם )פרוט והסבר בנושא גורמי שורש ומקבצי ליקויים ראה בנספח בסוף דוח זה(. 

לשכת מבקר העירייה מנתה בשנת 2021 את מבקר העירייה, ועובד ביקורת בחצי משרה. 
קביעת תקציב לשכת המבקר בהתאם לתקנות, אפשרה שכירת ביקורת מתמחה במיקור חוץ, הנושאים אשר בוקרו בעזרת מבקרים במיקור חוץ הם:

סיכום פעולות הביקורת בשנת 2021
במהלך השנה עסקה הביקורת בנושאים שונים, הנושאים אשר הבשילו לכדי פרק בדוח מבקר העירייה לשנת 2021 הם: 

מימוש החזון העירוני – נדבך החינוך.. 	

מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר – ניהול וחישוב השכר.. 	

הוועדה לתכנון ובניה ערד – התנהלות ויישום הרפורמה בהיבט המנהלי.. 	

מחלקת מחשוב – ניהול הרשאות ובקרה על השימוש במערכות המאגרים.. 	

ניהול צי הרכב העירוני.. 	

סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייה. . 	

יישום חוק עזר לערד )שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ט . 	
 .	0	9

מתנ"ס ערד – ניהול תחום הספורט העירוני. . 	

מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים מדוח מבקר העירייה לשנת 9	0	. . 9

מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר העירייה לשנים 		0	-0	0	.. 0	

מעקב אחר תיקון ליקויים מדוח מבקר המדינה משנת 		0	.. 		

כמו כן, הוגש דוח סקירה בנושא התנהלות העירייה בהחלפת תוכנות הליבה )הנהלת חשבונות, גביה, ארכיון, מוקד עירוני(, לאחר השתתפות נציגי 
הביקורת כמשקיפים בוועדות היגוי, ראיונות, שאלונים וסקירת תיעוד בארכיב העירייה.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מימוש החזון העירוני – נדבך החינוךמספר 1

תחום החינוך הוא אחד מששת הנדבכים של החזון העירוני, לכן אי מימוש החזון ו/או קידום מטרות העל שהוגדרו לנדבך רקע
החינוך מהווים סיכון גבוה לעירייה. 

מטרות

נבחרו שתי מטרות ביקורת: 

אופן בחירת נדבך החינוך כחלק מהחזון העירוני וקיום תוכניות מעשיות למימושו.. 1
בחינת קידום מטרות העל בנדבך )שירותי חברה למגוון האוכלוסייה בעיר, רצף חינוכי פורמלי בלתי פורמלי, מגוון חינוכי . 2

ולימוד פורץ דרך וחדשני, מרחב עירוני ככלי לקידום מצוינות(.

ממצאים

נמצא כי לא קיים תיעוד בעירייה לגבי אופן בחירת מטרות העל שהוצגו בחזון, ולא הוגדרו יעדים מדידים ליישומן. 	
נמצא כי לגורמים שונים בעירייה הבנה שונה של מטרות החזון, דבר המעיד כי המטרות לא הובהרו והוטמעו.  	
נמצא כי לא מועצת העירייה ולא ועדת החינוך משמשות כגורם מפקח ומנטר לבחינת יישום החזון ו/או התוכנית האסטרטגית  	

בתחום החינוך שלפחות בחלקה לא תואמת את החזון העירוני ומטרות העל שהוגדרו.

סיכום
קיים סיכון גבוה לאי מימוש נדבך החינוך בחזון. לעירייה אין כמעט תוכניות עבודה ו/או נתונים לגבי מימוש החזון והמטרות 
שנקבעו בתחום החינוך, התנהלות ללא ניטור ובקרה לא יכולה להבטיח ניהול סיכון מושכל מחד ואת מימוש החזון מאידך, כמו 

כן אינה מאפשרת לתקן התנהלות ככל והיא לא משיגה את המטרות שהוגדרו.

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

 העדר בקרות/
ניטור הנהלה

העדר ממשקים 
מוסדרים וברורים

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית

חוסר יעילות כלכלית 
/ חשיפה לסיכון 

כספי
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מימוש החזון העירוני – נדבך החינוךמספר 1

לקיום מנהל תקין, מומלץ לבצע עבודת מטה מסודרת כולל תיעוד לבחירת מטרות החזון העירוני ולוודא התאמה לתוכנית קבוצת ליקוי
האסטרטגית בחינוך, מומלץ להתייחס למדדי מיומנויות )הצלחה במבחנים לדוגמה( ולהשקעה כספית בתלמיד כולל הנגשה 

וסבסוד פעילויות לנזקקים. 

לצורך קיום בקרות וניטור מומלץ לקבוע יעדים ומדדי הצלחה על מנת לוודא כי פעולות העירייה בתחום מקדמות את מימוש קבוצת ליקוי
החזון העירוני. כן מומלץ לקיים מנגנון לניטור וניתוח נתונים בתחום החינוך על מנת להבין את המצב בפועל. 

לצורך קיום ממשקים אפקטיביים, מומלץ לחדד ולהטמיע את מטרות החזון העירוני בתחום החינוך, לכלל בעלי העניין, כן קבוצת ליקוי
מומלץ למנות אחראי לתכלול כלל הפעולות והכוונת כלל העוסקים בתחום. 

לצורך שיפור יעילות ומועילות תפעולית, מומלץ להגדיר כי וועדת החינוך כהגדרת תפקידה בדין תהפוך לגורם מסייע לשיפור קבוצת ליקוי
איכות החינוך בעיר, לדוגמה על ידי הפיכתה לגורם מתכלל לקידום כלל נושא החינוך, וגורם מפקח על יישום החזון והתוכנית 

האסטרטגית. 

לצורך מימוש החזון מומלץ לקשר את תוכניות הפעולה הרב שנתיות לתקציב, גם על מנת להבטיח יציבות כלכלית המאפשרת קבוצת ליקוי
יכולת תכנון לטווח ארוך, מומלץ להתאים את היעדים והמדדים החינוכיים, ליכולות התקציביות של העירייה.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר – ניהול וחישוב השכרמספר 2

הוצאות השכר בעירייה מהוות חלק מהותי מהתקציב השוטף )כ-40%(, ניהול וחישוב השכר מבוצעים על ידי מחלקת משאבי רקע
האנוש )אחראית על נתוני זכאות לשכר( ומדור השכר הפועל תחת גזברות העירייה )אחראי על חישוב השכר(. 

מטרות

נבחרו ארבע מטרות ביקורת: 

בחינת תהליכי בניית ואישור השכר בעירייה כולל הממשקים בין משאבי האנוש למדור השכר.. 1
בחינת אופן אישור ורישום וותק העובדים.. 2
בחינת מעקב אחר מתן דרגות על פי הדין וותק העובד.. 3
בחינת ניהול שעות נוספות.. 4

ממצאים

נמצא כי ככלל מתקיימת הפרדת תפקידים נאותה בין מדור השכר למשאבי האנוש, כך שלאף אחד מהגורמים אין הרשאה  	
לסגירת כל הליך השכר. לרוב החריגות שזוהו במדגמי הביקורת סופקו הסברים ראויים. 

נמצא כי מערך הבקרות אינו מובנה )חסרות בקרות ממוחשבות ואחרות וכן תיעוד לביצוען(, וכי אין נהלים כתובים.  	
לעניין מערך הנוכחות נמצא כי רובו מנוהל ידנית דבר המעלה את הסיכון לטעויות ומגביל בקרות ממוחשבות וכי אישור שעות  	

נוספות וכוננות הינו טכני וחסר בקרות אחידות וקשיחות.

ברמת המקרו נמצא כי הנושא מתנהל באחריות ובאופן תקין. ככלל, הבעיה המהותית היא חוסר בבקרות מובנות וממוחשבות.סיכום

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

פעילות בניגוד לדין/ 
הוראת רגולטור/ 

נוהל/נוהג

חוסר יעילות כלכלית 
/ חשיפה לסיכון 

כספי

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מחלקת משאבי אנוש ומדור שכר – ניהול וחישוב השכרמספר 2

לצורך קיום בקרות מומלץ לכתוב נהלי עבודה מפורטים בתחום ניהול ותשלום השכר, על מנת להבטיח עבודה אחידה לאורך קבוצת ליקוי
שנים )גם לאחר חילופי בעלי תפקידים(, כן מומלץ לבנות תוכנית כוללת לבקרות הליך השכר, דרגות, קליטת ופרישת עובדים, 

כולל הגדרת תיעוד הבקרות. 

לצורך מניעת העסקת עובדים בניגוד לחוק, מומלץ לא לאשר לעובדים לאורך שנים תשלום עבור שעות נוספות מעבר למותר קבוצת ליקוי
בחוק ובניגוד לדעת והתרעות מחלקת משאבי האנוש. כמו כן, יש להימנע מתשלום שעות כוננות לעובדים בתפקידים בהם 

אין הצדקה לכוננות. 

לצורך מניעת אי יעילות כלכלית / סיכון כספי לעירייה, מומלץ לקבל חוות דעת משפטית לעניין המשך העסקת עובדים קבוצת ליקוי
במשכורת כוללת מעבר לתקופה מוגדרת באוגדן, כן מומלץ להגדיר בקרות ממוחשבות תקופתיות על דרגות, וותק העובדים.

לצורך הגברת היעילות התפעולית, מומלץ למחשב את תחום הנוכחות, הן על ידי הוספת שעונים/דיווח מטלפון סלולרי, הן קבוצת ליקוי
על ידי אישור נוכחות אינטרנטי, כולל חתימות מנהלים על היעדרויות העובדים, והן על ידי מחשוב מערך הבקרות על דיווחי 

הנוכחות ותלושי השכר. 
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
הוועדה לתכנון ובניה – התנהלות ועמידה ביעדי הרפורמהמספר 3

רקע
הוועדה לתכנון ובניה בערד הינה ישות משפטית נפרדת מהעירייה ופועלת בהתאם לחוק התכנון והבניה וחוקים נוספים. 
הביקורת בחנה את ההיבטים המנהליים בעבודת הוועדה )ישיבות, דיווחים, שקיפות, עמידה בזמני הרפורמה וכד'(. כמו כן 

נבחנה ההתאמה בין היקף העבודה לכמות העובדים. 

מטרות

נבחרו שלוש מטרות ביקורת עיקריות: 

בחינת עמידת הוועדה המקומית, ועדת המשנה ורשות הרישוי בהוראות החוק לעניין התנהלות שוטפת.. 1
עמידה ביעדי הרפורמה מבחינת זמני עבודה. . 2
אתר האינטרנט של הוועדה ודיווחים שוטפים.. 3

ממצאים

נמצא כי ככלל הוועדה פועלת בהתאם להוראות החוק וזמני הרפורמה, וכי בנושא האכיפה נדרש שיפור בהתנהלות הוועדה. 	
כמו כן, נמצא כי על מנת להמשיך לספק רמת שירות טובה לתושבים ולקבלנים, ולאור הצפי לגידול בפעילות הבנייה בעיר  	

בשנים הקרובות )רובע, 12, שכונת נופים, שכונת ראשונים וכו'( יש לבחון את כמות התקנים הנדרשים )כבר כיום תקן בחסר 
להיקף העבודה הקיים(, כולל הכשרות מתאימות לכח העבודה הנדרש.

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

פעילות בניגוד לדין/ 
הוראת רגולטור/ 

נוהל/נוהג

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית

העדר ממשקים 
מוסדרים וברורים
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
הוועדה לתכנון ובניה – התנהלות ועמידה ביעדי הרפורמהמספר 3

לצורך קיום הוראות הדין, יש להבהיר לחברי הועדה לתכנון ובנייה את שיעור ההיעדרויות המותר בחוק ולפעול במקרה שחבר קבוצת ליקוי
חורג ממנו. מומלץ לידע את משרדי הממשלה שנציגיהם לא מופעים לישיבות הוועדה לאורך תקופות ארוכות. 

לצורך קיום בקרות וניטור, מומלץ לבנות נהלים שיסדירו את הליך מסירת סדר היום לחברי ונציגי הוועדה. מומלץ להגדיר ניטור קבוצת ליקוי
לזיהוי איחור של הוצאת היתרים מיום החלטת הוועדה ואת האחראי לסיבה לאיחור )הוועדה או המבקש(. 

לצורך הגברת היעילות התפעולית, מומלץ לשקול הוספת תקנים בהתאם להגדרת מנהל התכנון ובהתאם לצפי הגידול בפעילות קבוצת ליקוי
הבניה בעיר. מומלץ להכין תוכניות הכשרה ופיתוח מקצועי לעובדים. מומלץ לקצר זמני זיהוי עבירות בניה ולשפר את שיעור 

הטיפול בתיקי אכיפה.

לצורך קיום ממשקים אפקטיביים, מומלץ להסדיר את ההתנהלות מול לשכת היועץ המשפטי על מנת לשפר את האכיפה קבוצת ליקוי
בגין עבירות בניה )הן כאלה המתגלות עקב פעילות יזומה של הוועדה והן כאלה המדווחות על ידי התושבים(. ולהגדיר מדדים 

איכותיים לאופן הטיפול )זמני טיפול ודיווח, הצלחה בנטרול העבירה וכד'(.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מחלקת מחשוב - ניהול הרשאות ובקרה על שימוש במערכות המאגריםמספר 4

רקע
פגיעה במערכות הממוחשבות או במאגרי המידע של העירייה, עלולה להסב נזק מוחשי לנכס או תשתית עירוניים, לשירות חיוני 
לתושב או לצנעת הפרט, לכן מוטלת על העירייה חובה חוקית ואתית להגן על מידע זה, באמצעות יישום אמצעים אפקטיביים 

מקובלים, ואכיפת ציות להוראות הדין. 

מטרות
נבחרו שתי מטרות ביקורת, כהרחבה לביקורת הכוללת בנושא אבטחת מידע שבוצעה בשנה הקודמת: 

בדיקת קיום שיטה לניהול רשימת הרשאות תקפות בהתאם לצורך לדעת, כולל גישה למאגרים.. 1
קיום בקרה אפקטיבית או מנגנון תיעוד של פעילות המשתמשים )LOG( במערכות המאגרים.. 2

ממצאים

נמצא כי בעירייה לא מיושמת תורת הגנת סייבר מקובלת 	
נמצא כי אין מדיניות ושיטה לבקרה אפקטיבית או מנגנון תיעוד של יומני פעילות המשתמשים.  	
נמצא כי לא מקיימים בקרות מספיקות ולא מקיימים דיונים באירועי אבטחה לבחינת הצורך בעדכון הנהלים והבקרות 	
נמצא כי בניגוד לנדרש בחוק, אופן ניהול המאגרים אינו מאפשר לנושא המידע זכות עיון/מחיקה. 	

לסיכום יש לקיים מערך הרשאות אחיד ומעודכן לעובדים ולספקי חוץ ובהתאם לקיים בקרה על השימוש בפועל.סיכום

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

פעילות בניגוד לדין/ 
הוראת רגולטור/ 

נוהל/נוהג

בעיות אתיקה
וטוהר המידות

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

חוסר יעילות כלכלית 
/ חשיפה לסיכון 

כספי

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
מחלקת מחשוב - ניהול הרשאות ובקרה על שימוש במערכות המאגריםמספר 4

לקיום המוגדר בדין יש בין השאר לקיים מנגנון תיעוד אוטומטי )שאינו ניתן לביטול( לפעילות המשתמשים, לקיים דיון באירועי קבוצת ליקוי
אבטחה לעדכון נוהל האבטחה או מסמך הגדרות מאגר, בהתאם למסקנות ולקחים מאירועים אלה, וכן לאפשר את הזכות 

לתיקון ומחיקה לנושא המידע. 

לקיום בקרות כמקובל יש לבנות רשימת הרשאות ברמת עובד בהתאם לעיקרון הצורך לדעת ולקיים בקרה לאפקטיביות קבוצת ליקוי
המידור של מידע רגיש לכל הפחות פעם בשנה. יש להגדיר ולבצע תהליכי סקירה ובקרה תקופתיים של חשבונות ספקים, 

עובדי מיקור חוץ ועובדים זמניים. 

לקיום מנהל תקין מומלץ ליישם תורת הגנת סייבר כמפורט במדריך היישומי של מערך הסייבר, מומלץ לקבוע מדיניות ניטור על קבוצת ליקוי
שימוש במחשבי העירייה, וליידע את העובדים כנדרש. יש להגדיר מדיניות ושיטה לבקרה על יומני הפעילות של המשתמשים 

במערכות ומאגרי המידע.

לצורך מניעת סיכון כספי לעירייה, מומלץ לשקול רכישת ביטוח סייבר להקטנת הסיכונים הרלוונטיים לארגון, ולקיים מערך קבוצת ליקוי
הדרכה שוטף על חובות ואחריות העובדים בנושא אבטחת מידע, תוך הגברת המודעות של אחריות הגורם האנושי בשמירה 

על מערכות המידע בעירייה.

לצורך קיום יעילות תפעולית, מומלץ לאמץ שיטות הזדהות חזקות מהקיימות, לבנות רשימת הרשאות ברמת העובד ולתחזק קבוצת ליקוי
אותה בזמן אמת. כן מומלץ לקיים הליך סדור של אבטחת מידע בניהול מחלקת משאבי אנוש ללא יוצאים מהכלל, בטרם מתן 

הרשאה למשתמש. 
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
ניהול צי הרכב העירונימספר 5

ניהול צי הרכב העירוני הוא מהותי לפעילות התקינה של העירייה )משאיות איסוף אשפה, רכבי ביטחון, גינון וכד'(, מכאן נדרשת רקע
מדיניות רכישה, תחזוקה, ומכירה סדורות, על מנת להבטיח את השירותים השוטפים של העירייה. 

מטרות

נבחרו שלוש מטרות ביקורת:

בחינת ניהול ותפעול תחום הרכב בעירייה )רכישה, תחזוקה, רישוי וביטוח(.. 1
בחינת ניהול רכב הליסינג הצמודים לעובדים.. 2
 בחינת יישום תקנות התעבורה הקשורות במדור קצין הבטיחות בתעבורה.. 3

ממצאים

נמצא כי לא קיימת תוכנית רב שנתית לרכישת רכבים ולא קיים תיעוד תומך להחלטות לרכישת רכבים בפועל, כולל מדיניות  	
בנושא שימוש ברכבי ליסינג. 

נמצא כי אין תהליך מוסדר )רכש, בקרת איכות( לתיקון רכבים במוסכים )עלות של מאות אלפי שקלים בשנה(.  	
נמצא כי לא קיימת בעירייה תוכנה לניהול צי הרכב, דבר המשבש את היכולת לעקוב אחר פעילות ותחזוקת הרכבים. 	

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית

פעילות בניגוד לדין/ 
הוראת רגולטור/ נוהל

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

חוסר יעילות 
כלכלית/ חשיפה 

לסיכון כספי
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
ניהול צי הרכב העירונימספר 5

לקיום מנהל תקין, מומלץ לבנות תוכנית רב שנתית לחידוש רכבי העירייה, המבוססת על נתוני מדור הרכב וצרכי המחלקות, קבוצת ליקוי
כולל הגדרת תיעוד. מומלץ לקבוע מדיניות להתקשרות עם מוסכים, וקריטריונים לשימוש רכב ליסינג )מורשים לנהיגה, הגעה 

לעבודה, כביש אגרה וכד'(.

לצורך קיום יעילות תפעולית, מומלץ לרכוש תוכנה לניהול צי רכב, לבחון את המשמעויות להשבתת רכבים ישנים לאור תיקונים קבוצת ליקוי
רבים הנדרשים לאורך השנה. מומלץ להסדיר דיווח על נחיצות ואופן השימוש של המחלקות בנגררים. מומלץ להבהיר לנהגים 

את תנאי חוזה הליסינג. 

יש לעמוד בהוראות תפקיד קצין הבטיחות בתעבורה לפי אוגדן העיסוקים של משרד הפנים, כולל תיעוד כל המסמכים קבוצת ליקוי
הנדרשים בתיק הנהג.

לצורך קיום בקרות וניטור, מומלץ להסדיר בנהלים את מעורבותו של קצין הבטיחות בתעבורה בניהול צי הרכב כולל בחירת קבוצת ליקוי
מוסכים ובדיקת הרכבים לאחר הטיפול. מומלץ לתעד את ההסכמות עם העובדים להם רכבי ליסינג צמודים, על מנת לאפשר 

בקרה על השימוש בפועל. 

לצורך מניעת אי יעילות כלכלית/סיכון כספי לעירייה, מומלץ להסדיר את הליך הרכש לעניין תיקוני רכבים, לתעד חישובים קבוצת ליקוי
כלכליים לעניין אי ביטוח רכבים בביטוח מקיף ורכישת רכב לעומת תיחזוק רכב ישן, רכישת רכב מול החכרה )ליסינג(. מומלץ 

לקבוע קריטריונים ברורים לגבי הזכות לקבלת רכב ליסינג צמוד, וכן הגבלת הסכום המקסימלי הכולל בו תישא העירייה.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייהמספר 6

רקע
סקר הבטחת איכות חיצוני למערך הביקורת נעשה בתאם לתקני ביקורת בינלאומיים של איגוד ה-IIA בכל 5 שנים. המטרה 
לבחון את התנהלות מערך הביקורת בכללותו, וזיהוי פערים לעומת התקנים הבינלאומיים, תוך פרוט המלצות לשיפור התנהלות 

מערך הביקורת במקומות בהם נמצאו פערים.

מטרת הסקר: בחינת עמידת מערך הביקורת בעירייה בתקני הביקורת הבינלאומיים.מטרות

ממצאים

נמצא כי יחידת הביקורת של עיריית ערד עומדת בסטנדרטים, הקוד אתי, וההגדרה של לשכת המבקרים העולמית )IIA(. לאור  	
תוצאות הסקר, המבקר רשאי לציין בדוחותיו כי אלה "נערכו בהתאם לתקנים המקצועיים הבינלאומיים למקצוע הביקורת 

הפנימית". 
נמצא כי הנהלת העירייה לא ביצעה סקר סיכונים לשימושה, ואינה מנהלת סיכונים באופן סדור. 	
נמצא כי צוות תיקון הליקויים אינו מתכנס בתדירות המוגדרת בחוק ולא דן בליקויים של גופים עירוניים מבוקרים.  	
נמצא כי שיעור תיקון הליקויים נמוך במיוחד )כ-75% מהליקויים לא מתוקנים לאחר שנתיים ומעלה מהביקורת(.  	
נמצא כי הוועדה לענייני ביקורת פועלת ללא נוהל, אינה מתכנסת כדרישת החוק, וכמעט לא דנה בתיקון ליקויים. 	

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

פעילות בניגוד לדין/ 
הוראת רגולטור/ נוהל

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
סקר הבטחת איכות חיצוני לפעילות הביקורת בעירייהמספר 6

לקיום מנהל תקין, מומלץ כי הנהלת העירייה תבצע סקר סיכונים לשימושה )בשונה מסקר סיכונים לצרכי הביקורת(. סקר קבוצת ליקוי
סיכונים מאפשר ניהול סיכונים וקבלת החלטות מושכלות לגבי תיעדוף בטיפול ותקצוב נושאים בהם הסיכונים הגבוהים ביותר 

לאי מימוש מטרות העירייה. 

לעמידה במוגדר בפקודת העיריות על צוות תיקון הליקויים ועל הוועדה לענייני ביקורת להתכנס בכל שלושה חודשים, ולדון קבוצת ליקוי
בסטטוס תיקון הליקויים כולל ליקויים של גופים עירוניים מבוקרים )גוף בו העירייה משתתפת ביותר מ- 10% מתקציבו, או 

רשאית למנות נציג להנהלתו(. 

לצורך קיום בקרות וניטור, מומלץ לתאם ישיבת הנהלה )מנכ"ל, מבקר ומבוקרים( לדיון בדוחות המבקר בסיום כל פרק בדוח קבוצת ליקוי
הביקורת, לאחריה תצורף התייחסות המנכ"ל. 

מומלץ שצוות תיקון הליקויים יתכנס בתדירות מספיקה על מנת להגדיר ולקיים מעקב אחר תיקון ליקויים שעלו מדוחות מבקר 
העירייה, משרד הפנים ומבקר המדינה. 

לצורך קיום יעילות תפעולית, מומלץ לפעול בצורה עקבית וסדורה לשם סגירת הליקויים הפתוחים )מעל 300(, יש לטייב את קבוצת ליקוי
רשימת הליקויים ולקבל החלטה על תיקון או על הכלת כל ליקוי לגופו.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
יישום חוק עזר לערד )שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ט 2019מספר 7

חוק העזר מגדיר את סמכות העירייה לבצע פעולות שמירה, אבטחה, וסדר ציבורי, החוק מממן את פעילות השיטור העירוני רקע
שבאחריותו ליישם את הסמכויות בחוק העזר ולתרום להעלאת הרגשת הביטחון של התושבים.

מטרות

נבחרו שלוש מטרות ביקורת: 

בחינת יישום חוק העזר מההיבט הארגוני.. 1
בחינת יישום חוק העזר מההיבט הכספי.. 2
בחינת יישום הסכם ההפעלה עם המשרד לביטחון פנים.. 3

ממצאים

נמצא כי בסיום הביקורת לאחר שנתיים וחצי מהחלת החוק ולקראת שיתוף הפעולה עם המשטרה, העירייה טרם הגדירה  	
מדיניות בתחום, כולל תוכניות עבודה ליישום המדיניות העירונית והמשטרתית. 

נמצא כי אין כל הגדרת תפקיד למפקח על השמירה וכי כתב המינוי לפקחים הוצא כשנה לאחר סיום הקורס המזכה אותם  	
במינוי.

נמצא כי לא תועד הפיקוח על עבודת הפקחים במשך שנתיים וחצי, וכי לא הוגדרו כל יעדים לעבודת הפקחים.  	

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית

העדר ממשקים 
מוסדרים וברורים

חוסר יעילות 
כלכלית/ חשיפה 

לסיכון כספי
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
יישום חוק עזר לערד )שירותי שמירה, אבטחה וסדר ציבורי(, התשע"ט 2019מספר 7

לקיום מנהל תקין, מומלץ להגדיר מדיניות עירונית בנושא, כולל מערך בקרה על מימושה )מעבר לבקרה של המשטרה(, קבוצת ליקוי
מומלץ להגדיר בכתב את סמכויות תפקיד המפקח על השמירה, וכן מומלץ לבדוק את סיבות השורש לעיכוב של כשנתיים עד 

להתחלת הפעילות עם המשטרה.

לצורך קיום בקרות וניטור, מומלץ להגדיר תוכניות עבודה ויעדים מדידים ובהתאם דוחות בקרה על כמות ואיכות טיפול היחידה קבוצת ליקוי
בנושאים שבאחריותה, יש לתעד את הבקרה, וכן מומלץ כי המפקח על השמירה יעבור הכשרה של פקח בהתאם לתפיסת 

ההפעלה. 

לצורך שיפור יעילות ומועילות תפעולית, מומלץ לבנות אמנת שירות ליחידה, מומלץ להגדיר את הצורה היעילה ביותר בה קבוצת ליקוי
יפעילו אנשי השיטור העירוני את סמכותם כפקחים עירוניים כערך מוסף לעיר. כן מומלץ להגדיר מנגנון בו יוצא כתב מינוי 

לפקח מיד עם סיום ההכשרה המחייבת.

לצורך קיום ממשקים אפקטיביים, מומלץ להגדיר את הממשקים בין מנהל הפיקוח העירוני לבין מנהל השיטור העירוני כולל קבוצת ליקוי
תפיסת הפעלה ברורה להפרדה בתפקידים. מומלץ להגדיר תוכנית הדרכה והשתלמות לפקחי השיטור העירוני. 

לצורך מניעת סיכון כספי, מומלץ לנהל את כלל כספי היטל השמירה בחשבון בנק ייעודי ככל הניתן, כן מומלץ כי הועדה קבוצת ליקוי
מקצועית תפעל לאישור הנחות היטל שמירה, כמוגדר בחוק העזר.
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סיכום נושאי ביקורת, פירוט הליקויים המרכזיים והמלצות לתיקונם ולמניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
ניהול הספורט במתנ"ס העירונימספר 8

רקע
המתנ"ס משמש כזרוע ארוכה של העירייה בין השאר בתחום הספורט, כמקובל ברשויות. מעבר לשיפור הבריאות הפיזית 
של הפעילים, לעירייה אינטרס ישיר לקידום התחום מאחר ומגביר קהילתיות, ואצל ילדים נמצא כי תורם להישגים בלימודים 

ולבריאות נפשית )שנפגעה בתקופת הקורונה(.

מטרות
נבחרו שתי מטרות ביקורת: 

בחינת יישום תוכנית האב לספורט משנת 2016.. 1
בחינת התקשרויות העירייה עם המתנ"ס העירוני בתחום הספורט. . 2

ממצאים

נמצא כי החזון העירוני כולל חלק קטן מהחזון שהוגדר בתוכנית האב לספורט מ־2016, לא קיימות תוכניות עבודה סדורות  	
למימוש החזון העירוני ואין כל פיקוח ובקרה מצד העירייה על יישום תוכניות האב מתוכנית האב. 

נמצא כי התשלומים של העירייה למתנ"ס עבור רכישת שירותי ספורט לא תואמים את הצרכים בשטח, או את ההמלצות  	
בתוכנית האב, דבר המונע קידום תוכניות בתחום וניהול מקצועי וחדשני. 

בפועל, לא קיים פיקוח של העירייה אחר שירותי הספורט שמספק המתנ"ס, דבר המקשה על קבלת החלטות אפקטיביות  	
)תוכן ומימון(. 

סמל קבוצות 
הליקויים המהותיים 

שנמצאו בביקורת

תיאור תחום קבוצות 
הליקויים שנמצאו

 פעולות בניגוד 
למינהל תקין

בעיות אתיקה
וטוהר המידות

העדר בקרות/
ניטור הנהלה

חוסר יעילות 
ומועילות תפעולית

חוסר יעילות 
כלכלית/ חשיפה 

לסיכון כספי
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המלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם 

נושא ביקורת 
ניהול הספורט במתנ"ס העירונימספר 8

לקיום מנהל תקין, מומלץ לקבוע מדיניות מסודרת לעבודה מול המתנ"ס לכלל התחומים בהם הוא משמש כזרוע ארוכה של קבוצת ליקוי
העירייה. כן מומלץ להתאים את יעדי תוכנית האב לספורט לחזון העירוני ולקבל החלטות מבוססות נתונים על אופן יישום 

האסטרטגיה בתחום. 

לצורך הגברת האתיקה וטוהר המידות, מומלץ לכלול במכרזי העירייה את כלל הנתונים הרלוונטיים למציעים אפשריים, ולדייק קבוצת ליקוי
את המונחים הכלכליים )"רווח" לדוגמה( והתפעוליים )"רמת אחזקה גבוהה ואיכותית" לדוגמה( כך שלא יהיה פתח לפרשנות 

המונח בקיום החוזה. 

לצורך קיום בקרות וניטור, מומלץ לקבוע יעדים ומדדי הצלחה על מנת לוודא כי פעולות העירייה בתחום מקדמות את מימוש קבוצת ליקוי
החזון. מומלץ לבנות נהלים ומנגנון לניטור וניתוח נתונים בתחום הספורט על מנת להבין את המצב בפועל. מומלץ לוודא כי 

וועדת הספורט תבצע את תפקידה.

לצורך שיפור יעילות ומועילות תפעולית, מומלץ להגדיל ולטפח שדרה הניהולית בהתאם לגידול בפעילות. מומלץ לקבוע קבוצת ליקוי
יעדים מדידים )כמותיים ואיכותיים( ואבני דרך על מנת לנצל את ההון האנושי והכספי באופן הטוב ביותר ולהפעיל פורום 

בכיר לקידום תוכנית האב. 

לצורך מניעת סיכון כספי, מומלץ להגדיר גורם מתכלל לאישור כלל התשלומים למתנ"ס תוך יישום נהלים ושמירת תיעוד קבוצת ליקוי
רלוונטי לקיום הפעילות )כמות ואיכות(, יש לוודא השלמת מסמכים לחוזים מול המתנ"ס )תוכנית עבודה/עסקית בתחום 

הספורט בתפעול הקאנטרי לדוגמה(. 
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מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים של המבקר ומבקר המדינה
מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר המדינה: 

בשנת 2021 ערך מבקר המדינה דוח ביקורת בנושא ניהול השקעות, בין השאר בעיריית ערד. נמצאו 3 ליקויים רלוונטיים לעיריית ערד )ליקויים . 1
טכניים ברמת סיכון נמוכה( אשר תוקנו על ידי ועדת ההשקעות במהלך שנת 2021. 

סיכום מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות מבקר העירייה לשנים 2010-2018: . 2

סה"כ ליקויים סך ליקויים בהם 
הופסק המעקב

סך ליקויים 
שלא תוקנו

סך ליקויים 
שתוקנו חלקית

סך ליקויים 
שתוקנו נושא הביקורת

287 47 191 40 9 כלל הנושאים

100% 16% 67% 14% 3% באחוז מכלל הליקויים )287 סה"כ(

100% --- 79% 17% 4% באחוז רק מהליקויים הרלוונטיים )240 סה"כ(

ממצא: נמצא כי שיעור תיקון הליקויים מדוחות מבקר העירייה לשנים 2010-2018 עומד על 4% בלבד )ועוד 17% מהליקויים שתוקנו חלקית(,   	
מכלל הליקויים הרלוונטיים לשנת 2021. מכאן 79% מהליקויים הרלוונטיים ליום בדיקת מעקב הליקויים, טרם תוקנו.

המלצה: מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו בדוח המבקר.  	
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3.   סיכום מעקב מפורט אחר תיקון ליקויים מדוח מבקר העירייה לשנת 2019: 

סה"כ 
ליקויים

הפסקת 
מעקב

סך ליקויים 
שלא תוקנו

סך ליקויים 
שתוקנו חלקית

סך ליקויים 
שתוקנו נושא הביקורת

30 3 27 --- --- מימוש החזון העירוני – תחום התיירות.

33 --- 28 --- 5 יישום ואיכפת חוק עזר עירוני לערד בנושא מודעות ושלטים.

19 1 18 --- --- תאגידים עירוניים – ניהול רשומות, תיעוד ודיווח.

24 16 5 2 1 התנהלות וועדת תמיכות.

27 5 14 1 7 התנהלות הלשכה המשפטית.

36 14 19 --- 3 ניהול פרויקטים )בניה( באמצעות החברה למשק וכלכלה.

14 ---- 14 --- --- מחלקת חינוך – מיצוי הכנסות.

183 39 125 3 16 סה"כ ליקויים

100% 21% 68% 2% 9% באחוז מכלל הליקויים )183 סה"כ(

100% ---- 87% 2% 11% באחוז רק מהליקויים הרלוונטיים )144 סה"כ(

ממצא: נמצא כי כשנתיים וחצי לאחר פרסום הדוח 87% מהליקויים הרלוונטיים ליום בדיקת מעקב הליקויים על ידי הביקורת )במהלך שנת  	
2021(, טרם תוקנו.

המלצה: מומלץ לבנות מערך ניטור ופיקוח יעיל יותר על תיקון הליקויים שהועלו בדוח המבקר.  	
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נספח
הסבר המונח "גורם שורש", וכן פירוט מהות הסמלים של גורמי השורש: 

הממצאים/ליקויים מדוחות הביקורת המפורטים מוינו לקבוצות גורמי שורש. ובהתאם מוצגים בדוח זה. 
גורם שורש הוא הסיבה הראשונית להיווצרות הליקוי/ממצא, לדוגמה במקרה של זיהוי מעילה )גניבת כספים על ידי עובד עירייה(, ייתכן כי הסיבה 
האמיתית היא תרבות ארגונית )כולם עושים זאת(, ואז ישויך לקבוצת אתיקה וטוהר מידות, ואילו כאשר המקרה הוא בודד, ניתן לשייך לקבוצת העדר 

בקרות וניטור על ידי הגורם האחראי. 

מהות גורם השורש סוג גורם השורש סמל

התנהלות בניגוד למצופה מנאמן ציבור, במסגרת מבחן הסבירות, ובהתבסס על תשתית עובדתית ראויה ועל שיקולים 
רלוונטיים תוך איזון ראוי ביניהם.

מינהל תקין

התנהלות בניגוד למצופה מהאדם הסביר כאשר ברור כי מתנהלים על פי הדין )שזו הנורמה הברורה מאליה שהיא 
הרף התחתון ביותר(. בניגוד למוסר מעשי, בהעדר נהלים ושיטות עבודה מוסדרות. 

אתיקה וטוהר מידות

התנהלות בניגוד לדין )חוק, תקנות, פסקי דין, נורמה משפטית...(, להוראות הרגולטור )משרד הפנים(, או נוהל עירוני 
או נוהג עירוני, או שיטת עבודה מקובלות אחרות. 

ציות/רגולציה

התנהלות ללא בקרות של גורם נוסף וללא ניטור על ידי דרג ניהולי, כמצופה ממערכת המודדת את תוצאות פעולותיה 
ומקיימת בקרות להתנהלות תקינה, ובהתאם לעיקרון הפרדת תפקידים. 

העדר בקרות/ ניטור 

התנהלות לא יעילה ולא אפקטיבית בתהליך הנבחן במסגרת הביקורת, דבר המביא לאי השגת תוצאות סבירות, או 
המעיד על בזבוז משאבים ללא צורך. 

יעילות ומועילות תפעולית

התנהלות עם כספי ציבור בניגוד לראוי, בין אם מתקיימת התנהלות שעלולה לפגוע בהכנסות ונכסי העירייה, בין אם 
התנהלות לא מבוקרת בהוצאת כספים ובין אם התנהלות החושפת את העירייה לתביעות כספיות. 

חוסר יעילות כלכלית/ חשיפה לסיכון כספי 

התנהלות ללא קיום שיתופי פעולה רלוונטיים בהתאם לעניין שיכולים לשפר את יעילות ההתנהלות, הן שותפים 
חיצוניים לעירייה והן ברמת שיתופי פעולה בתוך העירייה ברמת עובד, מחלקה, משאב.

ממשקים לא יעילים 
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