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  2009ח מבקר העירייה לשנת "דו: הנדון

 .2009ח השנתי של הביקורת בעירייה לשנת "הריני מתכבד להגיש בזאת את הדו .1

ומרכז את כל הביקורות ',  ג170סעיף , י פקודת העיריות"פח מוגש כמתחייב ע"הדו .2

 .חות שהוגשו באופן שוטף בשנה החולפת"שבוצעו והדו

 .ג תקליטור למחשב"המוגש בזאת ע, השנה הוחל חידוש במתכונת הדוח .3

 .ח"העקרונות המנחים את עבודת הביקורת בשנה זו מפורטים במבוא לדו .4

י "מלה באימוץ המלצותיה ויישומן עכבשנים הקודמות תראה הביקורת שכר לע .5

תורמים לכך גם שיתוף הפעולה . כמתחייב מפקודת העיריות, הגורמים המתאימים

  .מצד המבוקרים ופתיחותם

לעתים עוד , חלק מהממצאים וההמלצות יושמו בעבודה שוטפת במהלך השנה

 .או עם סיומן/במהלך הביקורות ו

תמשיך הביקורת לתרום לשיפור ח זה "אני אמונה כי בביקורות הכלולות בדו .6

לתועלת העירייה וערכיותה ולטובת ציבור התושבים המקבל את , המערכת ואיכותה

 .שרותיה

  
  
  

  ,בכבוד רב  
  
  

  מאיר טלמורמאיר טלמורמאיר טלמורמאיר טלמור  
  מבקר העירייה  

  

 

חברי הועדה לענייני ביקורת: העתקים  

ל העירייה"מנכ             

 

  ע" תשבניסן' י 
  2010 מרץ 25 

  
  007 - 2010 - מבע



    

    דוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייהדוח מבקר העירייה
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    מבוא כללימבוא כללימבוא כללימבוא כללי

מהווה סיכום , י פקודת העיריות"עפ,  המוגש בזאת2009קר העירייה לשנת דוח מב

  .דרך בעבודתה-אבן, כמדי שנה, הביקורות והדוחות שערכה הביקורת במהלך השנה ומהווה

. פעילויותיה ותיפקודיה, היא כלי בקרה עליונה למערכות העירייה, י יעודה"עפ, הביקורת

  . לתושבי העירמבקר העירייה גם משמש כנאמן הציבור 

עבור תושבי העיר השואפים , שרותים מוניציפליים איכותיים הם גם מטרתה של העירייה

כך עולים בקנה אחד  היעדים המשותפים .  וראויים לאיכויות חיים ולשרותים משופרים

  .לרבות מכוונותה המרכזית של הביקורת, לכל הגורמים

בארגון והיא מיועדת לודא " איזוניםבלמים ו"גם מערכת , י יעודה"עפ, הביקורת היא

  .ולהביא לכך שמערכות העירייה השונות תכלולנה מנגנוני בקרה ניהולית מתאימים

את שיפור עבודת העירייה ואיכות שרותיה , בנוסף, הביקורת בגבעתיים שמה לה לדגל

  . לתושב

  .להבטחת כל אלה מיועדת ומכוונת עבודת הביקורת בעיריית גבעתיים

פרוט מלא (שעיקריהם , כה פועלת הביקורת כנגזר מתפקידיה הקבועים בחוק-כדרכה עד

  -):שבסוף הדוח" החוק של לעבודת הביקורת-בסיס"ראו בפרק 

מינהל תקין , לבדוק שפעולות העירייה נעשות כדין ומתוך שמירת טוהר המידות*  

  .ועקרונות יעילות וחסכון

  .ידה בנוהליםלבדוק את סדרי הבקרה הנקוטים בעירייה והעמ* 

  

  .     לבדוק את שמירת הרכוש ואת ניהול הכספים והחשבונות*

  



  

י ביקורת העירייה מתוך גישה "מתבצעים ע, המוכתבים בפקודת העיריות, תפקידיה אלה

  -:ועקרונות של

  . כלפי כל הגורמים הנוגעים-הגינות ואובייקטיביות , תלות-  אי*

  .ביקורת בונה ומשפרת*  

  .ד של תיקונים נדרשים בתיפקודה של העירייהחיפוש מתמי*  

  

  -:פעילות הביקורת ועבודתה ניזונות ממספר מקורות

  .סקר סיכונים ומיפוי תורפות לחיזוק בעירייה*  

  .שנתית-תוכנית רב*  

  .נושאים בעלי קדימות בראיית ביקורת ומינהל תקין*  

  . הערכת הצרכים העירוניים*  

  .עירייה וגופיה השוניםאיתור צרכים של מערכות ה*  

  .פניות ציבור בעלות אופי עקרוני ומהותי או בעלי עניין לציבור*  

  

הביקורת שמה לה למטרה . במוקד הביקורות עמדו השנה נושאי בטיחות ובטחון הציבור

כי העירייה נערכת נכון וכדרוש לקראת השפעת , כביקורת מלווה ומקדימה, לוודא

בראייה ציבורית , כן-כמו. הבריאות הממלכתיים והעולמייםהפנדמית עליה התריעו גורמי 

מאושרים בעיר ובפגיעה -הוקנתה חשיבות לטיפול בסכנה מקיומם של צוברי הגז הבלתי

  .שגורמים פיצולי דירות לא חוקיים

גם נושאי -כמו, בנוסף עסקה הביקורת בבדיקת קיומם של דרישות החוק בתחומים שונים

  .מידות-מינהל וטוהר

  .ח הביקורת של השנה הקודמת" נוספו בדיקות ומעקב תיקון ליקויים מדולאלה

  

דפליג שתיקון הליקויים ושיפור תיפקוד העירייה כתוצאה מכך הם תכלית -מאן-לית

  .גם הברכה העיקרית בעמלה-כמו, הביקורת ומטרתה המרכזית

ברכה גדולה וחשובה רואה הביקורת גם בחשיפת האפשרות להשיב לעירייה ברכה גדולה וחשובה רואה הביקורת גם בחשיפת האפשרות להשיב לעירייה ברכה גדולה וחשובה רואה הביקורת גם בחשיפת האפשרות להשיב לעירייה ברכה גדולה וחשובה רואה הביקורת גם בחשיפת האפשרות להשיב לעירייה 

  ....עסקעסקעסקעסק---- מליוני שקלים המגיעים מחובות שלא טופלו בגין שילוט בתי מליוני שקלים המגיעים מחובות שלא טופלו בגין שילוט בתי מליוני שקלים המגיעים מחובות שלא טופלו בגין שילוט בתי מליוני שקלים המגיעים מחובות שלא טופלו בגין שילוט בתי4444ות במעל ות במעל ות במעל ות במעל הכנסהכנסהכנסהכנס

הפעולה הפתוח והענייני של כל המבוקרים ושל כלל -הביקורת מציינת לחיוב את שיתוף

דבר אשר מטבעו מקל ומאפשר את יישום המלצות הביקורת השונות , המערכת העירונית

 באופן שוטף -ת מיושם כבר במהלכן ויתרן חלק מהביקורו. ואימוץ השיפורים הבאים עימן

  .עם קבלת דוחותיהן

  



כארגון , הפעולה ותיקון הליקויים מצביעים על גישה נכונה של מינהל עירוני בריא-שיתוף

לייעל את עבודתו ולשפר את תיפקודו ואת , אשר מעוניין לתקן עצמו, לומד ומשתפר

  .שרותיו

  

בדוחותיה אלה לשיפור תיפקוד העירייה הביקורת מתברכת באפשרות לתרום , לסיכום

 . לשרות הראוי לתושבים–ובאמצעות זאת , ומערכותיה השונות
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

        בנושאבנושאבנושאבנושא

  הפנדמיתהפנדמיתהפנדמיתהפנדמיתהיערכות לשפעת היערכות לשפעת היערכות לשפעת היערכות לשפעת הההה

    

    מבואמבואמבואמבוא    ––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  
  כללי

זי חיוני לבריאות במסגרת תוכנית עבודת הביקורת ניתנה הדעת לבדיקת נושא מרכ .1

 ").שפעת החזירים"שכונתה  (A/H1N1ההיערכות לשפעת הפנדמית : הציבור

מפניה הזהירו שלטונות הבריאות בארץ [ל "ההיערכות וההתגוננות מפני השפעת הנ .2

י הגורמים הממלכתיים ושלטונות " מטופלות ע-בקרב הציבור הרחב בעיר ] ובעולם

 הבריאות כלכל תושבי המדינה

הספר - בבתי-החליטה להתמקד בעיקר בתחום הרגיש של הילדים והנוער הביקורת 

 .ולבדוק כיצד נערכים ומטפלים בם למזעור  נזקי אפידמיית השפעת הצפוייה

בתקוה ,  עדיף שתתבצענה הכנות–הגישה המנחה היתה שלכל מקרה שלא יבוא 

 .מאשר שאננות, שלא יהיה בהן צורך

 רקע

הכריזה על היערכות מירבית לקראת , בריאות העולמיכמו גם ארגון ה, מדינת ישראל .3

 .2010-2009ל הצפוייה לחורף "השפעת הנ

עבודה לגבי השפעת הפנדמית שבמרכזן -התרחישים הלאומיים השונים הניחו הנחות .4

בשיעור גבוה , היקפי התחלואה הצפויים להגיע לכרבע מכלל אוכלוסיית המדינה

 . גבוהיותר יחסית בקרב ילדים ובקצב הידבקות

, שמטרתה מניעה ומיזעור של התחלואה ככל הניתן, כל אלה חייבו היערכות הולמת .5

, במיוחד של מערכת החינוך, כמו גם התמודדות של המערכות העירוניות השונות

 .גם בתקוה שלא יהיה בהם צורך, כאמור, כל זאת. עם התחלואה הצפוייה

הן באוכלוסיות השוהות , טלשפעת הפנדמית פוטנציאל העלול לפגוע קשות הן בפר .6

כתוצאה מחשש זה נקטו . ספר והן במערכות משקיות שונות-בריכוזים כמו בתי

במיוחד משרד , הגורמים הממשלתיים הרגולטוריים צעדי היערכות מתאימים



אשר , במשרד הבטחון") ל.ח.ר("משרד החינוך ורשות החרום הלאומית , הבריאות

 .ציאופרסמו הנחיות מתאימות בחוזרים שהו

 מטרת הביקורת ומאפייניה

-כי העירייה ובמיוחד בתי, במעין ביקורת מניעתית, מטרת הביקורת היתה לוודא .7

 . נערכים כראוי לקראת השפעת הפנדמית וההתמודדות עימה, הספר

הספר -במוקד הביקורת עמד קיומן של הנחיות הגורמים הממלכתיים בבתי .8

  .בגבעתיים ואופן העמידה בהוראותיהם

ל "הממצים והמקיפים של מנכ, ס המרכזי לביקורת היו החוזרים הקולעיםהבסי

 .שבהחלט ניתן לשבחם ועליהם נוספו הנחיות הגורמים האחרים, משרד החינוך

הנוהלים / החוזרים/הספר בעיר את ההנחיות-במסגרת כך אספה הביקורת מכלל בתי .9

בדקו ספציפית בהמשך נ. ס"להורים ולצוותי בתיה, שהם פרסמו מטעמם לתלמידים

פעולותיהם המעשיות והכנותיהם בפועל ,  היערכותם-ס שנדגמו "עם בתיה

 .להתמודדות עם האפידמיה

תי ספר בשני בתי ספר תיכוניים וארבעה (מדגמית בשישה בתי ספר הביקורת ביקרה  .10

 למגיפת השפעת ההיערכות את אופן שנדגמוובדקה עם מנהלי בתי הספר ) יסודיים

 . ל משרד החינוך" מנכיהנחיות חוזרהאפשרית בהתאם ל

כן נכללו בביקורות . ס אישית"הביקורת קיימה פגישות עבודה עם כל מנהלי בתיה .11

בהקשר של , סיורים מדגמיים לבחינת מצב הניקיון התברואי של המתקנים

 .ההיערכות הנדונה

  
  עקרי ממצאים והמלצות

 ]פרוטם מובא בפרקי הדוח המתאימים בהמשך[

,  שנדגמו בביקורת זו קיימו חלק ניכר מההנחיות להיערכות לשפעתס"כללית בתיה .12

  .אך לא מלוא כל ההנחיות כנדרש וכמתחייב מהוראות הגורמים הממלכתיים

 .... באופן מלא באופן מלא באופן מלא באופן מלאיישומן וביצועןיישומן וביצועןיישומן וביצועןיישומן וביצוען, , , , הביקורת ממליצה על קיומןהביקורת ממליצה על קיומןהביקורת ממליצה על קיומןהביקורת ממליצה על קיומן

 מחייבים עדכון מירבי -שליטה ובקרה יעילים ואפקטיביים לשעת הצורך ולעת מבחן  .13

ל של הורי התלמידים והסגל "גם של כתובות הדוא, ס"תונים של בתיהבמאגרי הנ

אגף החינוך הוציא הנחיות מתאימות בעקבות טיוטת [ומומלץ להשלים זאת בהקדם 

 ].הדוח שקבל להתיחסות

ס באתר משרד הבריאות כנדרש "חשובים שמירת הקשר וההתעדכנות של בתיה .14

 .בהנחיות

 .מיד הבריאלא הוטמעה ההנחייה לדרוש אישור שתל .15



 .מומלץ להנחיל ולהפעיל דרישת אישור זה

, ס לא קוימה ההנחייה לפתח תשתיות להעברת מידע בין המורים"במרבית בתיה .16

 .ההורים והתלמידים

  חשוב ליישם גם הנחייה זו ולבצעה -להתארגנות בפני אפידמיה ולמצבי חרום 

רת ממליצה למנות הביקו, ס"י מנהלי בתיה"בצד נטילת האחריות האישית לנושא ע .17

 .רכז אחראי וצוות כנדרש בהנחיות

ס לא קיימו כנדרש דיונים יעודיים וניתוח ההשפעות האפשריות "מרבית בתיה .18

 .  בעבודה ובלימודים בשל העדרויות מוגברות מהמחלה

 .תרחישים ופתרונות לחשש בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש בנדון, , , , מומלץ לגבש מראש מדיניותמומלץ לגבש מראש מדיניותמומלץ לגבש מראש מדיניותמומלץ לגבש מראש מדיניות

מדיניות ,  מחייבות חשיבה מחודשתמרחוק–הגישות המנוגדות לגבי סוגיית הלמידה .19

 .ועשיית סדר בנושא

בדגש על מתקני , ס נעשו מאמצים לשפר את רמת הניקיון"נמצא כי בכל בתיה .20

 .השרותים

 .ס לא נתלו כרזות בנושא השפעת  כנדרש"בחלק מבתיה .21

ח לטיפול בתיקון הליקויים "אגף החינוך בעירייה פעל כבר בשלב טיוטת הדו .22

 .הוציא הנחיות משלימות לגביהםובהמלצות הביקורת ו

היתה הגברה ] י דווחים מחלקם"לרבות עפ[הוברר כי בקרב מרבית המבוקרים  .23

 .בהיערכותם לשפעת מעצם כניסתה של הביקורת לנושא



     ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

  
  ההנחיות הממלכתיות

  

כמסגרת הנורמטיבית של ביקורת זו שמשו כאמור ההנחיות השונות שפרסמו  .1

משרד החינוך ,  משרד הבריאותבעיקר,  הממלכתיים השוניםוהפיצו הגורמים

  .של משרד הבטחון") ל.ח.ר("ורשות החרום הלאומית 

ל משרד החינוך הממצים והמקיפים בנושא כללו וכיסו את כל "חוזרי מנכ

 .מעובדים כהנחיות פעולה למוסדות החינוך, הפרסומים הרלוונטיים

-דלהלן ועל לכדי ריכוז ההנחיות עילדלהפרסומים כלל הביקורת רכזה ועבדה את  .2

 -:פיהן בחנה את היערכות המבוקרים

 ריכוז ריכוז ריכוז ריכוז הההההנחיות הנחיות הנחיות הנחיות 

 הנחיות כלליות למוסדות החינוך

לצורך הזעקתם (ת רשימות הטלפונים של כלל תלמידים ושל הוריהם לעדכן איש  .3

 ).במקרה הצורך

 .להתעדכן כל בוקר באתר משרד הבריאותיש  .4

 .כל התלמידים בנושא דרכי השמירה על היגיינהלקיים הסברה והדרכה בקרב יש  .5

 .הוראה ברורה שלפיה לא יגיעו ילדים או מבוגרים חולים למוסד החינוכיפרסום  .6

בצירוף הצהרת ,  שעות מירידת החום24תלמיד חולה יוכל לשוב ללימודים בחלוף  .7

 . שעות לאחר שהחום חלף24הורים על כך שהילד שהה בביתו 

  . אישור בסיום מחלתוסגל ההוראה מתבקש לקבל

 .האישורהחזרה ללימודים לאחר מחלה תתאפשר לאחר המצאת 

 .קוח הכולל ועם הפיקוח על הבריאותתיאום עם הפי .8

 .חובת דיווח מיידי על היעדרויות לאתר משרד החינוך .9

  .דיווח לוועד ההורים במקרה של היעדרות מחצית ממספר התלמידים .10

 מידע והסברה

לרבות " [שפעת החזירים"להורים ולתלמידים אודות , יש להפיץ מידע למורים .11

 ].התאמה לשונית לאוכלוסיות נדרשות

 .עם חרדות, להיערך להתמודדות עם חששות .12



 .לספק מידע אודות הטיפול הנאות בבית .13

 .ההורים והתלמידים, לפתח תשתית של העברת מידע בין המורים .14

 היערכות והנחיות למנהל בית הספר

ס "כז ולידו צוות המורכב מבעלי תפקידים להכנת ביהמנהל בית הספר ימנה ר .15

 .להתמודדות עם השפעת

, בעלי התפקידים ותחומי האחריות, הצוות ירענן ויעדכן את מצבת כוח האדם .16

יעקוב באופן שוטף אחר מידע עדכני רלוונטי ממקורות משרד הבריאות וידאג 

 .להפצתו בבית הספר

 . שבועות בשיא השפעת1-2 למשך  מהעובדים45%יש להיערך להיעדרות של עד  .17

 .המוסד החינוכי ייערך לשינוי בתכנית העבודה .18

הצוות ינתח את ההשפעות הצפויות על בית הספר עקב הצמצום באספקת  .19

 .השירותים

 .הצוות יבנה מערך להפעלת בית הספר בלוח זמנים גמיש .20

 .הצוות יבחן חלופות של למידה מרחוק באמצעות אתר .21

  החינוכיהיערכות בסביבת המוסד

יש . ס יעלה את רמת הניקיון ויקפיד על הגדלת התדירות של ביצוע הניקיון"ביה .22

 .לנקות באופן שגרתי משטחים וחפצים שנוגעים בהם באופן תדיר

 .ס יכין מלאי של אמצעים מצמצמי הדבקה"ביה .23

ס יפרסם הנחיות במקומות בולטים לשמירה על היגיינת הידיים ועל היגיינה "ביה .24

 .הנשימתית

 הנחיות להורים

 .על מנהלי מוסדות החינוך לשלוח להורים הנחיות בכתב .25

 הנחיות לתלמידים ולצוות החינוכי

 .להקפדה על היגיינה אישית .26

 ".חשודים"בידוד מקרים  .27

, באחריות מנהלי בתי הספר להעביר עקרונות אלה של מניעת השפעת לתלמידים .28

  .לאנשי הסגל ולהורים



  

 פרוט הממצאיםפרוט הממצאיםפרוט הממצאיםפרוט הממצאים

 כללי

הנחיות הגורמים , כאמור, ורמטיבית לביצוע ביקורת זו שמשוכמסגרת נ .29

  . ל משרד החינוך"הממשלתיים כפי שרוכזו ופורסמו על ידי מנכ

ל משרד "הנחיות המפורטות לאופן הערכות בתי הספר הוסברו והוגדרו בחוזרי מנכ

 " 1N1H / A 2009 שפעת –שפעת החזירים " שנקראו 2009החינוך מאוגוסט 

  .חרות יותרוהשלמות מאו

 בתי הספרבתי הספרבתי הספרבתי הספר/ / / / פרוט הממצאים בחתך גופים פרוט הממצאים בחתך גופים פרוט הממצאים בחתך גופים פרוט הממצאים בחתך גופים 

 ההתארגנות באגף החינוך

, כדרג ממונה, ס בדקה הביקורת את פעילות אגף החינוך"במקביל לבדיקה בבתיה .30

 .להיערכות ולמוכנות לשפעת

בבדיקה עם מנהל אגף החינוך עלה כי עבודת ההכנה של משרד החינוך וחוזרי  .31

 –ל משרד החינוך "ההנחיות שהועברו בחוזרי מנכבלוויית , ל המשרד בנושא"מנכ

גם הממונה על המחוז במשרד החינוך , בנוסף. הם אלה שעשו את עיקר המלאכה

כדרג ביניים מעל , אגף החינוך. ס"העבירה הנחיות משלימות ישירות לבתיה

לא נדרש לדעת מנהלו לתרום או להוסיף , ס המחוייבים ביישום ההנחיות"בתיה

  .שלועליהם הרבה מ

ס "האגף הפיץ הנחיות קצרות משלו בתחום ההקפדה על הניקיון בבתיה, בצד זאת .32

שהוא כאמור , החינוך-ל משרד"גם העתק של חוזרי מנכ-כמו, הילדים-ואף לגני

 .מסמך ההנחיות המקיף והממצה ביותר בנושא

החיונית למצבי (האגף קיים מעקב ביצוע אחר ההתארגנות ללמידה מרחוק , בנוסף .33

 ).ות של תלמידים מהלימודים הפרונטלייםהיעדר

כן סמן האגף את התחומים החופפים שבין תחום ההתארגנות לחרום -כמו .34

במטרה ליישם מתחום אחד לתחום , לבין תרחיש השפעת) שתורגלה בפועל(

 .האחר

הביקורת גורסת כי במונחי שליטה ובקרה ראוי שהאגף יהיה מעורב יותר בליווי  .35

 .ס"רגנות וההכנות של בתיהובקרה של תהליכי ההתא

יצויין כי כבר בשלב ההתיחסות לטיוטת דוח זה החל מנהל אגף החינוך ביישום  .36

ס באשר לשיפורים  "המלצות הדוח והוציא הנחיות משלימות למנהלי בתיה

 .הנדרשים שהומלצו בדוח זה



 "צ"שב"ס תיכון "בי

 . תלמידים433 מורים עובדים וכן 42סגל בית הספר כולל  .37

אין . הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידי בית הספר מוריו ותלמידיובבית  .38

 . רשימת טלפונים של הורי התלמידים

ס "מנהל ביה. בניגוד להנחיות, בית הספר אינו מתעדכן באתר משרד הבריאות .39

הבהיר שהוא מקבל עדכונים בדואר אלקטרוני מגורמים שונים ולפיכך אינו רואה 

 . הבריאותצורך להתעדכן באתר משרד

 ס נטל על עצמו אישית את האחריות על הטיפול וההסברה בנושא"מנהל ביה .40

קיים שיחות עם המורים לקראת פתיחת שנת הוא . ההיערכות לאפידמיה

בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות וכן להורי התלמידים . הלימודים

מסר להורים כמו כן במהלך המפגשים נ. במפגשים השכבתיים ובאסיפות הכיתתיות

  .חוזר מודפס של רופאת המחוז עם הנחיות

המדיניות הרגילה בבית הספר אוסרת גם בשגרה על תלמידים חולים להגיע לבית  .41

ההוראה בבית הספר היא לא , גם במקרים שתלמיד חולה מגיע למבחן. הספר

). ס בכל מחיר"בכדי לא לעודד הגעת תלמיד חולה לביה (ולבדוק את המבחן של

רת התלמידים לבית הספר אחרי המחלה הם נדרשים להביא אישור בשלב חז

 . שנאסף על ידי מחנכות הכיתה ומועבר למזכירות, מחלה

 .בית הספר לא הנחה את התלמידים להביא אישור על בריאותם בסיום מחלתם .42

מנהל . בית הספר לא קיים קשר עם המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך .43

 .צורך בתאום עם הפיקוח] בעת הביקורת[לב ס לא ראה באותו ש"ביה

הדיווח על היעדרויות של תלמידים מרוכז על ידי מחנכות הכיתות ומדווחות  .44

המזכירה מעבירה את הדיווח למערכת הממוחשבת של . למזכירות בית הספר

י התרשמותו רמת ההיעדרות של תלמידים עד "המנהל מסר כי עפ. משרד החינוך

 .10% -נתה בהשוואה לשנים קודמות ומגיע עד לכלמועד הביקורת לא השת

בנושא ההיערכות למחלה לא . ס נמצא בקשר שוטף עם ועד ההורים"מנהל ביה .45

או /נמסר לוועד שום דיווח מאחר ולא הגיעו להיעדרות משמעותית של תלמידים ו

 . מורים

בצוות בית הספר . אזבנושא ההתמודדות עם חרדות בית הספר לא נדרש לטפל עד  .46

 .ש שתי יועצות ופסיכולוגית שאמורות לתת מענה בעת הצורךי

 . התלמידבית הספר לא העביר מידע בנוגע לטיפול הנדרש בנושא בבית .47



 .הורים ותלמידים, בית הספר לא פיתח תשתית מיוחדת להעברת מידע בין מורים .48

ח  "כנדרש בהנחיות משה, מנהל בית הספר לא מינה רכז לטיפול בהיערכות לשפעת .49

 .]אחראי אישית לריכוז הטיפול בנושא, כאמור, א רואה את עצמוהו[

צעדים מיוחדים לאפשרות של היעדרות משמעותית בדיקות או בית הספר לא ערך  .50

ס מאמין שצוות בית הספר וותיק ומנוסה דיו "מנהל ביה. של תלמידים ומורים

 . וסומך על כךלתת מענה לכל התפתחות

נית העבודה ושינוי תוכנית הלימודים למקרה של בית הספר לא הכין שינויים בתוכ .51

 .כנדרש, תחלואה משמעותית

המנהל אינו רואה צורך לאפשרות . בית הספר לא הכין חלופות של למידה מרחוק .52

 .בשונה מהנחיית משרד החינוך, של למידה מרחוק לתלמידי בית ספר תיכון

 הספר מנהל בית הספר מעריך שרמת הניקיון השוטפת הקבועה בשטח בית .53

מנהל בית הספר מסר לביקורת . מספקת ולהערכתו אין צורך בתגבור הניקיון

 ובו נכתב שרמת הניקיון 2009 נובמבר 8אישור בדיקה של משרד הבריאות מתאריך 

 . בבית הספר טובה מאד

הביקורת ערכה סיור בשטח בית הספר וכן במתקני השירותים ומצאה שרמת  .54

את הביקורת ממליצה לתגבר את הטיפול והניקיון עם ז. הניקיון בבית הספר סבירה

  .בשירותים במהלך שעות היום

בית הספר לא הכין מלאי חומרי ניקוי מיוחדים ולא נקט בצעדים לרכישת חומרי  .55

 חרף הנחיית משרד החינוך על הכנת מלאי –זאת  .ניקיון נוספים ומיוחדים

 .אמצעים מצמצמי הדבקה

ס כרזה בודדת שנתלתה על "שהתקבלה בביהבנושא הפרסום הפומבי מסר המנהל  .56

 .לוח המודעות ולהערכת המנהל אין צורך בעזרים נוספים

חוזר מודפס של רופאת המחוז עם הנחיות  בית הספר מסר להורי התלמידים מנהל .57

 .מתאימות

בדף ההנחיות שנמסר להורים נתנה הנחייה לא לשלוח לבית הספר ילדים חולים  .58

 . יר דיווח מיידי על מחלת הילדים כנדרשאך אין דרישה להורים להעב

בדף ההנחיות שנמסר להורים לא ניתנה הנחייה כנדרש להדריך את הילדים בנושא  .59

 .העקרונות להתגוננות למניעת המחלה

 .בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות בתחילת שנת הלימודים .60



להוריו על  המנהל מסר שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים  .61

כך ובתאום עם ההורים משחררים את התלמיד לביתו או שהוריו מגיעים לאסוף 

 .אותו

לתלמידים ולהוריהם , בית הספר הבהיר את המדיניות בנושא השפעת למורים  .62

 .בתחילת שנת הלימודים

. לבית הספר אין קשר מיוחד בנושא ההיערכות למחלה מול אגף החינוך בעירייה .63

 . ו דיווחים כלשהם בנושא המחלהלא נשלחו ולא נדרש

 " " " " קלעיקלעיקלעיקלעי""""ס תיכון ס תיכון ס תיכון ס תיכון """"ביביביבי

בית הספר מפעיל .  תלמידים750 מורים ועובדים וכן 70סגל בית הספר כולל  .64

 .ב ממוחשבת בין צוות המורים והתלמידים"מערכת משו

 .בבית הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידי בית הספר מוריו ועובדיו .65

 .ה מתעדכנת באתר משרד הבריאותמנהלת בית הספר מסרה כי מזכירת .66

ס מסרה שהיא ערכה שיחות עם הרכזות לקראת פתיחת שנת "מנהלת ביה .67

  . הלימודים ובמהלכן ניתן דגש להיערכות למחלה

. ל משרד החינוך לכל מורי בית הספר"המנהלת מסרה שהיא חילקה את חוזר מנכ

 במערכת גם. לבית הספר יש אתר באינטרנט ובו מפורסם חוזר משרד החינוך

ב הממוחשב הועבר לתלמידים עדכון בנושא ההיערכות למחלת שפעת "המשו

 .החזירים

פורסם דף מידע למורים ולתלמידים ובמסגרתו נמסרה הנחייה על איסור הגעה של   .68

הנחייה זו הופצה למורים ולתלמידים גם בדואר וגם באמצעות . חולים לבית הספר

ש הנחייה זו היא על המחנכים ומורי האחריות למימו. ב הממוחשב"מערכת המשו

מדיניות בית הספר השתנתה במסגרת ההערכות למחלה באופן . בית הספר

שתלמיד שאינו חש בטוב נדרש להגיע למשרדי ההנהלה ומיד מודיעים להוריו 

 .שיבואו לאסוף אותו

עד שלושה ימי מחלה נדרש . ס היא בהתאם למדיניות משרד החינוך"מדיניות ביה .69

ס "בגלל מדיניות ביה. ורים ומעל לשלושה ימים נדרש אישור רופאאישור הה

שמקפיד לנהל מעקב על חיסורי תלמידים יש הקפדה של התלמידים להביא אישורי 

בית הספר לא הנחה את התלמידים להביא אישור  . מחלה חתומים על ידי רופא

 .על בריאותם בסיום מחלתם

 או ניסיונות תאום  עם המפקחת על בית הספר לא קיים  עד למועד הביקורת קשר .70

 . תחום הבריאות במשרד החינוך



מידי יום תלמיד . נתוני היעדרויות התלמידים מרוכזות על ידי מזכירת המנהלת .71

י המזכירה עובר בין כל הכיתות ומגיש למזכירות דף עם פרוט "אקראי שנבחר  ע

של " אוח"ת נתונים אלו מוקלדים למערכ. מספר התלמידים הנעדרים בכל כיתה

להערכת המנהלת הנתון אינו משמעותי מאחר ויש . 11:00משרד החינוך עד השעה 

 תלמידים שמוגדרים כחסרים במהלך הבדיקה ונמצאים למעשה בבית הספר

או תלמידים שמתחילים לימודיהם בשעה מאוחרת יותר , במשימות אחרות

 .מסיבות שונות

 2009בתחילת נובמבר . ריםס נמצאת בקשר שוטף עם וועד ההו"מנהלת  ביה .72

עד לתום הביקורת לא נדרש ולא הועבר דיווח . התקיים מפגש עם וועד ההורים

 .מיוחד בקשר להיערכות בית הספר למחלת השפעת

. לטובת  ההתמודדות עם חרדות בצוות בית הספר יש שתי יועצות ופסיכולוגית .73

ית הספר רואה בכל מקרה מנהלת ב. שלב לא היה צורך במעורבות הצוותאותו ב

 .בעצמה אחראית על נושא ההרגעה

בית הספר לא העביר מידע בנוגע לטיפול הנדרש בנושא הטיפול בבית כמתחייב  .74

 .מההנחיות

ב ממוחשבת אשר מאפשרת העברת מידע ונתונים  "לבית הספר יש מערכת משו .75

 .בין מורים ותלמידים

ת לטיפול בשפעת מנהלת  בית הספר מסרה שסגניתה אחראית על ריכוז ההיערכו .76

 .החזירים

מנהלת בית הספר מסרה שהתקיים בהנהלת בית הספר דיון מיוחד בנושא  .77

ההיערכות והגיעו למסקנה שצוות המורים מנוסה מספיק וערוך לתת מענה לכל 

 .התפתחות אפשרית

הנהלת בית הספר לא נערכה לשינויים בתוכנית העבודה והלימודים למקרה של  .78

 .תחלואה משמעותית

ב ממוחשב ובאמצעותם " הספר יש כאמור אתר אינטרנט וכן מערכת משולבית .79

לצורכי , ניתן להעביר חומר לימודי ומטלות שונות לתלמידים שיישארו בביתם

 .מרחוק-למידה

. ס מסרה שלהערכתה קיימת בעיה עם רמת הניקיון בבית הספר"מנהלת ביה .80

אך הבעיה טרם המנהלת קיימה מספר פגישות עם מנהל חברת הניקיון בנושא 

כחלק מהפיתרון הקבלן שולח עובדת ניקיון נוספת במהלך שעות . נפתרה לטעמה

הבעיה בהסדר זה שמדובר במצב לא קבוע . היום לטפל בעיקר בניקיון השירותים



המנהלת הטילה על אב הבית לדווח לה . והעובדת אינה מגיעה בכל ימי השבוע

 . באופן שוטף על מצב הניקיון

 .ה סיור בשטח בית הספר ובשירותים ומצאה שרמת הניקיון בינוניתהביקורת ערכ .81

עם זאת נמסר כי מידי יום מניחים . בית הספר לא הכין מלאי חומרי ניקוי מיוחדים .82

 .סבונים בשרותים

 .בנושא הפרסום הפומבי מסרה המנהלת שלא התקבלו ולא נתלו כרזות בנושא .83

נוך ובהם כלולה ההנחיה  במידע שהועבר להורים מופיעים חוזרי משרד החי .84

להורים לא לשלוח לבית הספר ילדים חולים וכן ההנחיה להורים להעביר דיווח 

 .מיידי על מחלת הילדים לצורך התגוננות בית הספר

 במידע שהועבר להורים מופיעים חוזרי משרד החינוך ובהם כלולה ההנחיה   .85

 . להלהדריך את הילדים בנושא העקרונות להתגוננות למניעת המח

 .בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות בתחילת שנת הלימודים .86

המנהלת  מסרה שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים להוריו  .87

על כך ובתאום עם ההורים משחררים את התלמיד לביתו או שהוריו מגיעים 

 . לאסוף אותו

הם בתחילת שנת לתלמידים ולהורי, בית הספר העביר את המדיניות למורים .88

 .הלימודים



 """"אלוןאלוןאלוןאלון""""ס יסודי ס יסודי ס יסודי ס יסודי """"ביביביבי

 . תלמידים810 מורים ועובדים וכן 60סגל בית הספר כולל  .89

 . מוריו ועובדיו, ס"בבית הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידיו ביה .90

 . מנהלת בית הספר מסרה שסגניתה מתעדכנת אחת לשבוע  באתר משרד הבריאות .91

ת עם המורים לקראת פתיחת שנת ס מסרה שהתקיימו שיחו"מנהלת ביה .92

בוצעה הסברה להורים ולתלמידים וכן נשלח חוזר של המנהלת בדואר . הלימודים

מחנכות הכיתות מדגישות בשיחות כיתה את החשיבות . לכל הורי התלמידים

המנהלת הציגה לביקורת מערך שיעור ייעודי שנועד להדרכת . ההיגיינה האישית

בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים . שורים למחלההתלמידים במכלול הנושאים שק

 .בכיתות בתחילת שנת הלימודים

לתלמידים ולהוריהם בתחילת שנת , בית הספר הבהיר את המדיניות למורים  .93

 .הלימודים

מנהלת בית הספר הכינה דף מידע ברור אשר הופץ למורים ולתלמידים בחודש  .94

דים על הצורך לדווח על בדף המידע ניתנה הוראה להורי התלמי. 2009אוגוסט 

 .מחלת הילד למחנכת הכיתה וכן על האיסור לשלוח ילד חולה לבית הספר

. ס היא שתלמיד חולה עד יומיים נדרש להביא אישור של הוריו"מדיניות ביה .95

.  במידה ותלמיד נעדר שלושה ימים או יותר הוא נדרש להציג אישור של רופא

בית הספר לא .  חזרת התלמיד לכיתהבאחריות המחנכות לאסוף את האישורים עם

 .הנחה את התלמידים להביא אישור על בריאותם בסיום מחלתם

מנהלת בית הספר גרסה שלא היה צורך בקשר או תאומים  עם המפקחת על תחום  .96

 .הבריאות במשרד החינוך

נתוני היעדרויות התלמידים מרוכזים מידי יום על ידי שני תלמידים בוגרים  .97

 הכיתות בבית הספר ומגישים למזכירות דף שבו נרשם מספר שעוברים בין כל

של " אוח"המזכירה מקלידה נתונים אלו למערכת . התלמידים הנעדרים בכל כיתה

 .11:00משרד החינוך עד השעה 

 2009ס מסרה שהיא בקשר עם ועד ההורים וכי בסוף חודש נובמבר "מנהלת ביה .98

הדיווח בוצע . ס " החולים בביהמסרה לוועד ההורים נתונים על מספר התלמידים

 .בעל פה

אותו ב. לצורך ההתמודדות עם חרדות יש בצוות בית הספר יועצת  ופסיכולוגית .99

 .שלב לא היה צורך במעורבות הצוות



 .בית הספר לא העביר מידע בנוגע לטיפול הנדרש בנושא הטיפול בבית התלמיד .100

כנדרש , ם ותלמידיםהורי, בית הספר לא הכין תשתית להעברת מידע בין מורים .101

 .בהנחיות

המנהלת נטלה על עצמה ועל שתי . מנהלת  בית הספר לא מינתה רכז צוות .102

 .אחריות על  ריכוז ההיערכות לטיפול בשפעת החזיריםאישית סגניותיה 

לבצע היערכות נוספת ) בעת הביקורת(לדעת המנהלת לא היה צורך באותו שלב  .103

ס "ביההיא סומכת של וכי "ברו כנמעבר לשיחות ולחוזר שהוע, לנושא השפעת

/ מנוסה לתת מענה במידה ויהיה צורך בעתיד לתת מענה למצבים אחרים

 .מיוחדים

בשונה , ס אינה חושבת שיש צורך או אפשרות ללמידה מרחוק"מנהלת ביה .104

 .מהנחיית משרד החינוך

ס גבוהה ולמרות כך החליטה "ס מסרה שלהערכתה רמת הניקיון בביה"מנהלת ביה .105

 את צוות עובדי הניקיון בעובד נוסף שתפקידו לטפל בניקיון השירותים לתגבר

הביקורת ערכה סיור ונוכחה שאכן רמת הניקיון במבנה בית הספר וגם . בלבד

 .בחדרי השירותים טובה

ס מסרה שהיא הנחתה והדגישה לדאוג לכך שימצא סבון נוזלי בחדרי "מנהלת ביה .106

מידים להביא איתם מפיות לחות וכן המחנכות הדגישו לתל. השירותים בכל עת

 0. ל ניקוי'בכיתות ובמשרדים מוצבים מיכלי ג

לא הוכנו ולא נתלו כל , בנושא הפרסום הפומבי מסרה המנהלת שלא התקבלו .107

 .בשונה מההנחיות, כרזות

מנהלת בית הספר מסרה שכל המידע בנושא ההיערכות למחלה נשלח להורי  .108

 .ץ בתחילת שנת הלימודיםהתלמידים במסגרת דף המידע אשר הופ

בחוזר המידע שהועבר להורים נרשמו באופן ברור הנחיות לגבי דיווח למחנכת  .109

 .בנוגע למחלת התלמיד וכן הנחייה ברורה לא לשלוח לבית הספר תלמיד חולה

בחוזר שהועבר להורים מופיעה הנחייה  להדריך את התלמידים בנושא העקרונות  .110

 .להתגוננות למניעת המחלה

ת  מסרה שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים להוריו המנהל .111

 .על מנת שיגיעו בהקדם לאסוף אותו

 :ס כי"בהתיחסותה לטיוטת דוח הביקורת מסרה מנהלת ביה  .112

 .ל של הורי התלמידים והצוות"ס החל בתהליך עדכון כתובות הדוא"ביה  .א



 .הדיווח למשרד החינוך מתועד ונשמר בקלסר מיוחד  .ב

 .ס מונתה כרכזת לנושא"ית ביהסגנ  .ג

 .ס"עדכון נעשה דרך אתר ביה  .ד

  

 " " " " כצנלסוןכצנלסוןכצנלסוןכצנלסון""""ס יסודי ס יסודי ס יסודי ס יסודי """"ביביביבי

 . תלמידים548 מורים ועובדים וכן 36סגל בית הספר כולל  .113

מוריו ועובדיו במזכירות , ס "בבית הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידי ביה .114

 .בית הספר ועותק נוסף נמצא בתיקה של המנהלת

כנדרש , ה  מתעדכנת באתר משרד הבריאותנ מסרה שהיא אינמנהלת בית הספר .115

 . ל וכן מתעדכנת באתר משרד החינוך"אך היא מקבלת עדכונים בדוא, בהנחיות

ערכות לקראת יס מסרה שהתקיימו שיחות עם המורים  בימי הה"מנהלת ביה .116

כל מורה קיבל תיק עם חומר בנושא והמורה נדרש להעביר . פתיחת שנת הלימודים

 בספטמבר 14- ו13ביום ההורים שהיה בתאריכים . ות והסברה לתלמידיםהדרכ

 המורים ערכו הסברות להורים וגם המנהלת עברה בין הכיתות להסברים 2009

מידע נוסף בקשר להיערכות למחלה מופיע . בקשר להיערכות לשפעת החזירים

 .באתר האינטרנט של בית הספר

ר הופץ להורי התלמידים בחודש מנהלת בית הספר הכינה דף מידע ברור אש .117

בדף המידע ניתנה הנחייה להורי התלמידים על הצורך לדווח על . 2009ספטמבר 

 .מחלת הילד לבית הספר וכן על האיסור לשלוח ילד חולה לבית הספר

ס מותאמת למדיניות משרד החינוך שתלמיד חולה עד שלושה ימים "מדיניות ביה .118

ומעל לשלושה ימים הוא נדרש להציג אישור נדרש להביא אישור מחלה של הוריו 

 . באחריות המחנכות לאסוף את האישורים עם חזרת התלמיד לכיתה.  של רופא

בשונה , לבית הספר אין קשר שוטף עם הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך .119

 .מההנחיות בנדון

י שני תלמידים קבועים אשר עוברים "היעדרויות התלמידים מרוכזות מידי יום ע .120

י "נתונים אלו מוקלדים ע. ין הכיתות ומעבירים למזכירות את הדף שעדכנוב

להערכת המנהלת . 11:00של משרד החינוך עד השעה " אוח"המזכירה למערכת 

  .הנתונים אינם מעודכנים במיוחד

נוסח החוזרים . ר ועד ההורים"ס מסרה שהיא בקשר שוטף עם יו"מנהלת ביה .121

ועד וסוכם להעלות נושא ההיערכות בקשר להיערכות למחלה תואם עם הו



לאור שיעורם , לא נדרש ולא הועבר דיווח על היעדרות תלמידים. באסיפת ההורים

 .הרגיל

המורות .  נשלח כאמור דף מידע בקשר למחלה לכל ההורים2009בספטמבר  .122

מידע שוטף בקשר למחלה .  המחנכות ערכו שיחות עדכון והדרכה בכל הכיתות

 .רנט של בית הספרמופיע גם באתר האינט

הפסיכולוגית ביחד עם . המנהלת מסרה שלבית הספר יש פסיכולוגית ושתי יועצות .123

 בקשר להשפעות CFהמנהלת נפגשו עם משפחתה של תלמידה שחולה במחלת 

 .האפשריות של מחלת שפעת החזירים על מצבה הרפואי של התלמידה

 .לא נדרשה מעורבות אחרת של הצוות בנושא השפעת .124

 דף מידע מפורט להורי התלמידים ובו 2009ר שלח בחודש ספטמבר בית הספ .125

בנוסף . הנחיות ברורות על אופן הטיפול הנדרש בביתם של התלמידים במידה וחלו

 .מופיע המידע באתר האינטרנט של בית הספר

בית הספר לא הכין . באתר האינטרנט נכלל גם מידע בקשר למחלת שפעת החזירים .126

 .י ההנחיות"כנדרש עפ, הורים ותלמידים, ן מוריםתשתית להעברת מידע בי

לא מונה רכז מאחר ומנהלת בית הספר נטלה על עצמה אישית את האחריות  .127

 .לנושא 

אך בבית , בית הספר לא ערך הכנות מיוחדות באשר לאפשרות הלמידה מרחוק .128

. ומעלה' אליה יש גישה לתלמידי כיתה ג, ח"של חברת מט" אופק"הספר יש תוכנת 

ידים מקבלים משימות דרך אתר האינטרנט של בית הספר ובמצב חרום או התלמ

 .מרחוק-למידההעדרות רבתי ניתן יהיה להעביר לתלמידים משימות ושיעורים ל

בית הספר לא נערך לאפשרות קיצונית של תחלואה מסיבית אשר תצריך שינויים  .129

 .מהותיים בתוכנית העבודה ובתוכנית הלימודים

החברה קיבלה .  שהטיפול בניקיון הוא בידי חברת ניקיון ס מסרה"מנהלת ביה .130

מהמנהלת הנחיות לתגבר את מספר הפעמים שמנקים את חדרי השירותים לשלוש 

בית הספר רכש . התגבור על חשבון צמצום הניקיון בחדרי המורים. פעמים ביום

ו הוצג(מגבונים מיוחדים וכפפות חד פעמיות , ל לניקוי ידיים'עד אז פעמיים ג

ל מחולקים לכל כיתה וגם המגבונים 'מתקני הג).  חשבוניות מתאימות2לביקורת 

  .מחולקים בכיתות לניקוי סביבה הישיבה של התלמידים והמקומות המועדים

 .הביקורת ערכה סיור בשטח בית הספר ובשירותים ומצאה את מצב הניקיון סביר

 מספר כרזות ומזכרים ס מסרה שאב הבית הביא מאגף החינוך בעירייה"מנהלת ביה .131

 .אשר נתלו במסדרונות בית הספר



מנהלת בית הספר מסרה שכל המידע בנושא ההיערכות למחלה נשלח להורי  .132

מופיע , בנוסף. התלמידים במסגרת דף המידע אשר הופץ בתחילת שנת הלימודים

 .מידע מעודכן באתר האינטרנט של בית הספר

ברור הנחיות לגבי דיווח למחנכת בחוזר המידע שהועבר להורים נרשמו באופן  .133

 .בנוגע למחלת התלמיד וכן הנחייה ברורה לא לשלוח לבית הספר תלמיד חולה

בחוזר שהועבר להורים מופיעה הנחייה  להדריך את הילדים בנושא העקרונות  .134

 . להתגוננות למניעת המחלה

 . בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות בתחילת שנת הלימודים .135

רה שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים להוריו המנהלת  מס .136

 . על מנת שיגיעו בהקדם לאסוף אותו

לתלמידים ולהוריהם בתחילת שנת , בית הספר העביר את המדיניות למורים  .137

 .הלימודים

 התקיימה באגף החינוך ישיבה של מנהלי בתי 2009המנהלת מסרה שבסוף אוגוסט  .138

שלא יצא עדכון מרוכז של העירייה אלא שכל בית ספר בישיבה זו הוחלט . ספר

 .יכין עדכון שמותאם לדרישות המיוחדות של כל בית ספר

 """"שמעונישמעונישמעונישמעוני""""ס יסודי ס יסודי ס יסודי ס יסודי """"ביביביבי

 . תלמידים548 מורים ועובדים וכן 36סגל בית הספר כולל  .139

רשימת . מוריו ועובדיו, בבית הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידי בית הספר .140

 .מזכירות בית הספר ועותק נמצא בתיקה של המנהלתהטלפונים נשמרת ב

מנהלת בית הספר דווחה על התעדכנות שוטפת באתר משרד החינוך ובאתר משרד  .141

 .ספרי-לרבות קישורים באתר הבית, הבריאות

ס מסרה שהתקיימו שיחות עם המורים  בימי ההערכות לקראת "מנהלת ביה .142

. ח חוזר עם מידע לכל ההוריםבתחילת שנת הלימודים נשל. פתיחת שנת הלימודים

המורות המחנכות ערכו שיחות עדכון והדרכה בכל הכיתות ובנוסף באופן שוטף 

 הגיעה לבית 2009במחצית נובמבר  . המורות נדרשות לבצע שיחות רענון בכיתות

באתר האינטרנט של בית הספר , כמו כן. הספר אחות שערכה הדרכות לכל הכיתות

 .ההערכות לשפעתמופיע מידע שוטף בנושא 

בדף המידע . מנהלת בית הספר הכינה דף מידע ברור אשר הופץ להורי התלמידים .143

ניתנה הנחייה להורי התלמידים על הצורך לדווח על מחלת הילד לבית הספר וכן 

 .על האיסור לשלוח ילד חולה לבית הספר



ם ס מותאמת למדיניות משרד החינוך שתלמיד חולה עד שלושה ימי"מדיניות ביה .144

נדרש להביא אישור מחלה של הוריו ומעל לשלושה ימים הוא נדרש להציג אישור 

 . באחריות המחנכות לאסוף את האישורים עם חזרת התלמיד לכיתה.  של רופא

ל אך לא היה צורך "מנהלת בית הספר מסרה שהיא מקבלת עדכונים שונים בדוא .145

כנדרש , נוךבקשר או תאומים  עם המפקחת על תחום הבריאות במשרד החי

 .בהנחיות

 בוחרת אשר, י מזכירתה של המנהלת"היעדרויות התלמידים מרוכזות מידי יום ע .146

כולל את רשימת הכיתות ומרכז את נתוני אשר תלמיד אקראי שעובר עם דף 

של משרד החינוך עד " אוח"נתונים אלו מוקלדים למערכת . התלמידים הנעדרים

 .11:00השעה 

המנהלת מסרה . ר ועד ההורים"קשר שוטף עם יוס מסרה שהיא ב"מנהלת ביה .147

 .עדכונים מיוחדים, עד כה, שבנושא המחלה וועד ההורים לא ביקש ולא נדרשו

המורות . בתחילת שנת הלימודים נשלח דף מידע בקשר למחלה לכל ההורים .148

המחנכות ערכו שיחות עדכון והדרכה בכל הכיתות ובנוסף באופן שוטף המורות 

מידע שוטף בקשר למחלה מופיע גם באתר . ת רענון בכיתותנדרשות לבצע שיחו

  .האינטרנט של בית הספר

לצורך  ההתמודדות עם חרדות מגיעה לבית הספר פסיכולוגית פעם אחת בשבוע  .149

שלב לא היה צורך במעורבות הצוות אותו ב. ויועצת מגיעה חמש פעמים בשבוע

 .בהקשר לשפעת

מידים ובו הנחיות ברורות על אופן בית הספר שלח דף מידע מפורט להורי התל .150

 .הטיפול הנדרש בביתם של התלמידים במידה וחלו

בית הספר . לבית הספר אתר אינטרנט ובו נכלל מידע בקשר לשפעת הפנדמית .151

 .כנדרש בהנחיות, הורים ותלמידים, החל בהכנת תשתית להעברת מידע בין מורים

כב מיועצת בית הספר הצוות מור". צוות בריאות"מנהלת  בית הספר מינתה  .152

 ).ילדים משולבים(א "ומרכזת מתי

המנהלת מסרה שצוות הניהול שכולל אותה ואת הסגנית והרכזות התייעצו בנושא  .153

הצוות הגיע למסקנה . והגיעו למסקנה שאין צורך בהכנות מיוחדות נוספות

. שבמידת הצורך בית הספר ידע לתת פיתרונות לאפשרות של היעדרות משמעותית

 דווחה המנהלת כי הוכנה תוכנית לאחד כיתות ולהשתמש במאגר מחליפי בהמשך

 .מקום שעובה במיוחד בשנה הנדונה



המורים עברו בתחילת . ח ללמידה מרחוק"בית הספר רכש תוכנה של חברת מט .154

התוכנה .  הדרכות והתחילו להשתמש עם התוכנה בשנת לימודים זו2009ספטמבר 

 . בזמן חרוםיכולה לתת מענה ללמידה מרחוק גם

 תקן של 1/2במקום . הטיפול בניקיון הוא בידי חברת ניקיון בשעות אחר הצהרים .155

. אב בית ביקשה המנהלת וקבלה מהעירייה עובדת ניקיון נוספת למשך שעות היום

המנהלת הנחתה את עובדת הניקיון לשים דגש מיוחד על ניקוי חדרי השירותים 

המנהלת הדגישה .  ים וניירות בשירותיםמספר פעמים ביום ולוודא שיש סבון ידי

שחדרי השירותים בבית הספר שופצו בשנתיים האחרונות ולאחרונה הוחלפו גם 

ל 'המנהלת מסרה שיש בחלק מכיתות בית הספר מתקני ג. מתקני הסבון הנוזלי

ל לכל 'המנהלת אינה מממנת רכישת ג. י וועדי הכיתות"לניקוי ידיים אשר נרכשו ע

 . תקציבהכיתות מחוסר 

 .הביקורת ערכה סיור בשירותים בקומות השונות ומצאה אותם במצב ניקיון סביר .156

 .מצמצמי הדבקה/בית הספר לא הכין מלאי נוסף של חומרי ניקוי מיוחדים .157

ס מסרה שהוכנה כרזה על ידי מורות בית "בנושא הפרסום הפומבי מנהלת ביה .158

יים מספר מזכרים קטנים כמו כן תלו. הספר והיא תלויה על לוח בכניסה הראשית

כרזות נוספים ואף /המנהלת הייתה שמחה לקבל פרסומים.  שהתקבלו בבית הספר

 .פנתה למשרד החינוך שישלחו לה חומר פרסומי נוסף

מנהלת בית הספר מסרה שכל המידע בנושא ההיערכות למחלה נשלח להורי  .159

מופיע , סףבנו. התלמידים במסגרת דף המידע אשר הופץ בתחילת שנת הלימודים

 .מידע מעודכן באתר האינטרנט של בית הספר

בחוזר המידע שהועבר להורים נרשמו באופן ברור הנחיות לגבי דיווח למחנכת  .160

 .בנוגע למחלת התלמיד וכן הנחייה ברורה לא לשלוח לבית הספר תלמיד חולה

בחוזר שהועבר להורים מופיעה הנחייה  להדריך את הילדים בנושא העקרונות  .161

 . ננות למניעת המחלהלהתגו

 . בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות בתחילת שנת הלימודים .162

המנהלת  מסרה שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים להוריו  .163

 . על מנת שיגיעו בהקדם לאסוף אותו

לתלמידים ולהוריהם בתחילת שנת  , את המדיניות למוריםפיץבית הספר ה .164

 .הלימודים



 """"אמוניםאמוניםאמוניםאמונים"""" יסודי  יסודי  יסודי  יסודי סססס""""ביביביבי

 . תלמידים321סייעות ועובדים וכן ,  מורים58סגל בית הספר כולל  .165

רשימת . מוריו ועובדיו, בבית הספר הוכנה רשימת טלפונים של תלמידי בית הספר .166

. הטלפונים נשמרת במזכירות בית הספר ועותק נוסף נמצא במשרדו של המנהל

 22למעט ( תלמידי בית הספר ל של"הורה מתנדב הכין ריכוז רשימת כתובות דוא

 ).משפחות

. ל מגורמי משרד החינוך"ס הבהיר שהוא מקבל עדכונים שוטפים בדוא"מנהל ביה .167

 .בית הספר אינו מתעדכן ביוזמתו באתר משרד הבריאות כנדרש בהנחיות

ס מקבל להתעדכן באופן קבוע "ביה"בהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר המנהל כי  .168

 ".סתמך רק על חומרים של משרד החינוךבאתר משרד הבריאות ולא לה

בוצעה . ס קיים שיחות עם המורים לקראת פתיחת שנת הלימודים"מנהל ביה .169

 בהן מנהל בית הספר עבר ,הסברה להורים ולתלמידים במהלך הפגישות הכיתתיות

לבית הספר יש אתר . בין כל הכיתות והדריך בעצמו על צעדי ההערכות לשפעת

 נשלח להורים חוזר 2009'  נוב29בתאריך . ר בנושא השפעתאינטרנט ובו מופיע חוז

 משפחות 22 -החוזר הועבר בדואר אלקטרוני להורים ובדואר ל. של משרד החינוך

 .ל"שאין להם דוא

בעקבות הביקורת מנהל בית הספר הכין דף מידע ברור אשר הופץ להורי  .170

 התלמידים על בדף המידע ניתנה הנחייה להורי. 2009 נובמבר  29-התלמידים ב

הצורך לדווח על מחלת הילד לבית הספר וכן על האיסור לשלוח ילד חולה לבית 

 .הספר

. ס במהלך מחלתם"ס ישנה  הנחיה קבועה וברורה לתלמידים לא להגיע לביה"בביה .171

י המנהל להורים באסיפות בתחילת שנת הלימודים וכן "ההנחיה ברוח זו נמסרה ע

 .ל ובדואר"בעדכון שנשלח בדוא

המנהל מסר שניתנה הנחייה להורי התלמידים לשלוח אישור על בריאות הילד  .172

 .האחריות לאיסוף האישורים היא על מחנכת הכיתה. בשובו לבית הספר

אשר עובר בין , ס בהתנדבות"י מבוגר המסייע בביה"דיווחי התלמידים מרוכזים ע .173

. ס"ירות ביהכל הכיתות ומרכז את נתוני התלמידים הנעדרים ומעביר אותם למזכ

בית ". אוח"המזכירות מעבירה דיווח שוטף למשרד החינוך במערכת הממוחשבת 

 .הספר אינו שומר על העתק מהדיווחים שהועברו



לא היה צורך ולא נמסר דיווח . המנהל מקיים פגישה חודשית עם וועד ההורים .174

עד רק ניתן לוו. או על הערכות בית הספר/מיוחד בנושא נתוני התלמידים החולים ו

 .דיווח כללי במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים

פסיכולוג אחד מטפל בכיתות הרגילות . ס יש שני פסיכולוגים ויועצת"בצוות ביה .175

. פסיכולוג שני מטפל בכיתות המיוחדות בלבד. ובחלק מתלמידי החינוך המיוחד

 .שלב לא היה צורך במעורבות של הצוות בנושאי השפעתאותו ב

 . אינטרנט ובו נכלל מידע בקשר לשפעתלבית הספר אתר  .176

 .ס נטל על עצמו אישית את האחריות על ריכוז הטיפול בנושא"מנהל ביה .177

הסגנית ושתי מורות , בבית הספר יש צוות ניהול מצומצם שכולל את המנהל .178

 . שטיפל בנושא ההערכות למחלה ולא מונה לכן צוות מיוחד לנושא

 .היעדרות יהיו חריגיםלא התקיים דיון הערכות למצב ששעורי ה .179

 בית הספר ערוך לתת מענה לאפשרות של היעדרות באחוזים -לדעת המנהל  .180

לא הוכנו הערכויות מיוחדות אך . משמעותיים של התלמידים וצוות המורים

כפי שקויים בפועל (המנהל העריך שבמידת הצורך יאוחדו כיתות ובמקרים חריגים 

 . קבוצות לימוד בביתם של התלמידיםניתן יהיה לקיים) במלחמת המפרץוהתנסו 

בהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר המנהל כי עדכן את העירייה בהיערכות למצב  .181

 .חרום בו יעדרו מורים רבים

ס מסר שבית הספר מנוי לשני אתרים שבאמצעותם התלמידים יכולים "מנהל ביה .182

ר ואת" אופק"אתר (לגלוש עם קוד וסיסמא אישית לקבלת חומרי לימוד שונים 

 "). גלים"

, למשך שעות היום. י חברת הניקיון בשעות אחר הצהרים"בית הספר מטופל ע .183

המנהל מינה את אב הבית ועובדת מתנדבת נוספת לנקות את , כחלק מההיערכות

המנהל הציג לביקורת מכתב פניה שלו . השירותים מספר פעמים במהלך היום

 ה לתגבר את תקצוב הניקיון למנהל אגף החינוך בעירייה עם בקש1.12.09מתאריך 

בית הספר קיבל . בשלב הביקורת טרם התקבלה תשובת העירייה. בבית הספר

ל לניקוי ידיים אך החליט לא להציב אותם בכיתות לאור 'תרומה של בקבוקי ג

  . מדגישה להרחיק את החומר מילדיםועל גבי אותם בקבוקים המצוינת אזהרה 

ה שרמת הניקיון סבירה ובחדרי השירותים הביקורת ערכה סיור בבית הספר ומצא

 .יש סבון נוזלי ונייר

 .מצמצמי הדבקה/בית הספר לא הכין מלאי נוסף של חומרי ניקוי מיוחדים .184



לטענת המנהל פרסום . המנהל מסר שלא הוכנו בבית הספר כרזות כנדרש בהנחיות .185

 .כזה אינו נחוץ ועלול ליצור פאניקה מיותרת בין התלמידים

ר להורים מופיעה הנחייה  להדריך את הילדים בנושא העקרונות בחוזר שהועב .186

 . להתגוננות למניעת המחלה

 . בוצעה הדרכה והסברה לתלמידים בכיתות בתחילת שנת הלימודים .187

המנהל  מסר שבמידה ומגיע לבית הספר ילד עם סמני מחלה מודיעים להוריו על  .188

בודד אותו מתלמידים מנת שיגיעו בהקדם לאסוף אותו ועד לאיסופו משתדלים ל

 .אחרים

לתלמידים ולהוריהם במהלך שנת , בית הספר העביר את המדיניות למורים  .189

 .הלימודים

ס מעדכן את המורים באופן שוטף בהנחיות "כן מסר המנהל כי ביה-כמו .190

 .הרלוונטיות גם במסגרת הודעות בחדר המורים

ס את " ביהבהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר המנהל כי בעקבות הביקורת מרכז .191

 .נתוני היעדרויות התלמידים בהתאם להמלצת הביקורת



 

    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות, , , ,  סיכום סיכום סיכום סיכום––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

 

ממצאי הביקורת העלו שמנהלי ומנהלות בתי הספר מודעים לצעדי ההיערכות  .1

בצעו חלק מהותי , פנדמיתשפעת הההנדרשים לצורך מוכנות לקראת התפרצות 

 .על ידי משרד החינוךוהונחו  שנדרשו כל הצעדיםמלוא  אך לא נקטו ב,מההכנות

         עדיפות עדיפות עדיפות עדיפותהכנות מלאותהכנות מלאותהכנות מלאותהכנות מלאות. . . . באופן מלאבאופן מלאבאופן מלאבאופן מלאשל ההנחיות של ההנחיות של ההנחיות של ההנחיות מליצה על קיומן מליצה על קיומן מליצה על קיומן מליצה על קיומן הההההביקורת הביקורת הביקורת הביקורת 

 ....פני חסר או תקלות חלילה בהמשךפני חסר או תקלות חלילה בהמשךפני חסר או תקלות חלילה בהמשךפני חסר או תקלות חלילה בהמשך----עלעלעלעל

 שהתפרצות המחלההאישית  גישת המנהלים לאיום השפעת מושפעת מהערכתם .2

  .בהיקף משמעותי נמצאת בסבירות נמוכה

י  הערכות  אישיות שלו  "מידה מנהל  חופשי  לפעול עפהביקורת מציפה שאלה באיזו 

כשהן נוגדות הנחיות של משרד החינוך וכשלמעשה אין לו כלים משלו לבסס את 

 .במנוגד להערכות הגורמים הממלכתיים המוסמכים, הערכתו

עליהם עליהם עליהם עליהם  –המסקנה המתבקשת היא כי חרף ההערכות האישיות של חלק מהמנהלים 

 ....ות משרד החינוךות משרד החינוךות משרד החינוךות משרד החינוךהנחיהנחיהנחיהנחיי י י י """" עפ עפ עפ עפלהערך כנדרשלהערך כנדרשלהערך כנדרשלהערך כנדרש

 ו ניסיונם שלהם ושל צוות המורים בבתי הספר שידעסמכו עלמנהלים רוב הבמקביל  .3

 .לתת מענה הולם לכל התפתחות

 של צוות המורים ושל התלמידים מעודכנת הטלפוניםבכל בתי הספר יש רשימת  .4

 . וההורים

ים ושל  של ההורהאלקטרוני-ראת כתובות הדואגם הכין ) "אמונים"(בית ספר אחד  .5

  .ב"ס קלעי נמסר כי כולם מחוברים דרך האינטרנט במערכת המשו" בבי.צוות המורים

לעדכן את כתובות לעדכן את כתובות לעדכן את כתובות לעדכן את כתובות  להחיל ו להחיל ו להחיל ו להחיל והביקורת ממליצה להנהלות כל בתי הספר האחריםהביקורת ממליצה להנהלות כל בתי הספר האחריםהביקורת ממליצה להנהלות כל בתי הספר האחריםהביקורת ממליצה להנהלות כל בתי הספר האחרים

עימם לשיפור הקשר  - ל של הורי התלמידים ושל צוות המורים והעובדיםל של הורי התלמידים ושל צוות המורים והעובדיםל של הורי התלמידים ושל צוות המורים והעובדיםל של הורי התלמידים ושל צוות המורים והעובדים""""הדואהדואהדואהדוא

 .ים בהכנת הרשימהמומלץ לשלב את וועד ההור. ולצורך העברת מסרים

משרד החינוך הנחה את בתי הספר להתעדכן באתר משרד הבריאות וממצאי הביקורת  .6

 בבתי הספר הוצגו למנהלים מסמכים תבמהלך הביקור. ים שאין הקפדה בנושא זהורמ

ודפי מידע שנמצאים באתר משרד הבריאות ויכולים להוסיף מידע שימושי לצוות 

  .סבה לא לעמוד גם בהנחייה זו במלואה כנדרש    יןא . להורים ולתלמידים, המורים

הביקורת ממליצה לדרוש ממנהלי בתי הספר להתעדכן באתר משרד הבריאות הביקורת ממליצה לדרוש ממנהלי בתי הספר להתעדכן באתר משרד הבריאות הביקורת ממליצה לדרוש ממנהלי בתי הספר להתעדכן באתר משרד הבריאות הביקורת ממליצה לדרוש ממנהלי בתי הספר להתעדכן באתר משרד הבריאות 

 .וכן לצרף אתר זה כקישור באתר האינטרנט של בתי הספרוכן לצרף אתר זה כקישור באתר האינטרנט של בתי הספרוכן לצרף אתר זה כקישור באתר האינטרנט של בתי הספרוכן לצרף אתר זה כקישור באתר האינטרנט של בתי הספר



להורים , קיימו הסברה טובה לצוות המוריםשנדגמו בתי הספר כל הביקורת מצאה ש .7

 כי מערכת החינוך עמדה היטב במטלת ההסברה  דבר זה יכול להעיד.ולתלמידים

 .לקראת השפעת

כן על  והספר- לבתיהגעת תלמידים חוליםלסור יאהו בצורה טובה על הורבתי הספר  .8

 .הבאת אישורי מחלה

בתי .  ככלל ככלל ככלל ככללתתתתבוצעבוצעבוצעבוצע לא מ לא מ לא מ לא מ הבריא הבריא הבריא הבריאילדילדילדילד משרד החינוך להביא אישור על כך ש משרד החינוך להביא אישור על כך ש משרד החינוך להביא אישור על כך ש משרד החינוך להביא אישור על כך שדרישתדרישתדרישתדרישת .9

  .כאמור, רופאים/ ההוריםאישורי מחלה שלרק דורשים מהתלמידים להביא  הספר 

 נוסח  נוסח  נוסח  נוסח ----וכן להפעיל ולהטמיע בקרבם וכן להפעיל ולהטמיע בקרבם וכן להפעיל ולהטמיע בקרבם וכן להפעיל ולהטמיע בקרבם , , , ,  להורים להורים להורים להורים במרוכז במרוכז במרוכז במרוכזהביקורת ממליצה להכיןהביקורת ממליצה להכיןהביקורת ממליצה להכיןהביקורת ממליצה להכין

 . . . . קצר ופשוט לאישור על כך שהתלמיד הבריא והוא רשאי לחזור ללימודיםקצר ופשוט לאישור על כך שהתלמיד הבריא והוא רשאי לחזור ללימודיםקצר ופשוט לאישור על כך שהתלמיד הבריא והוא רשאי לחזור ללימודיםקצר ופשוט לאישור על כך שהתלמיד הבריא והוא רשאי לחזור ללימודים

אותו  בובתי הספר מודעים לתפקיד המפקחת על הבריאות במשרד החינוך אך לא מצא .10

 .שר עם משרד זהצורך לקיים ק) בעת הביקורת(שלב 

הביקורת מצאה שבתי הספר מדווחים מידי בוקר למשרד החינוך על מספר התלמידים  .11

  .העתקים מהדווחים/ לא נשמרים תעוד. כנדרשוהמורים הנעדרים

לקבלת לקבלת לקבלת לקבלת , , , , ד ולשמור נתונים אלו גם אצלםד ולשמור נתונים אלו גם אצלםד ולשמור נתונים אלו גם אצלםד ולשמור נתונים אלו גם אצלםהביקורת ממליצה לבתי הספר לתעהביקורת ממליצה לבתי הספר לתעהביקורת ממליצה לבתי הספר לתעהביקורת ממליצה לבתי הספר לתע

 . בקרהבקרהבקרהבקרהלללל למעקב ו למעקב ו למעקב ו למעקב ו,,,,תמונה וסטטיסטיקהתמונה וסטטיסטיקהתמונה וסטטיסטיקהתמונה וסטטיסטיקה

שלב אותו  צורך לדווח בנוצרר שוטף עם וועד ההורים אך לא בתי הספר נמצאים בקש .12

שלא נרשמו אז וון יעל נתוני ההיעדרות של מורים ותלמידים מכשל הביקורת 

 . המקובלים השגרתייםאחוזים בודדיםל היעדרויות מעבר

 ובבתי הספר שיש להם  כנדרשהביקורת מצאה שכל בתי הספר הפיצו להורים דף מידע .13

 .ידע משולב גם באתראתר אינטרנט המ

לא נדרשה התערבותם עד לאותו . יועצותופסיכולוגית בכל בתי הספר יש צוות של  .14

 .שלב

בתי הספר לא פיתחו תשתית מיוחדת להעברת מידע בין מרבית הביקורת מצאה ש .15

, שדפי המידעהיא המנהלים הערכת .  כמופיע בהנחיותההורים והתלמידים, המורים

נטרנט של בית הספר נותן מענה מספק לצורך בהעברת ההדרכות והמידע באתר האי

 . המידע

 ........ לגבי תשתית העברת המידע לגבי תשתית העברת המידע לגבי תשתית העברת המידע לגבי תשתית העברת המידעהביקורת ממליצה לבצע גם הנחייה חשובה זוהביקורת ממליצה לבצע גם הנחייה חשובה זוהביקורת ממליצה לבצע גם הנחייה חשובה זוהביקורת ממליצה לבצע גם הנחייה חשובה זו

על אישית מנהלי ומנהלות בתי הספר רואים עצמם אחראים כל הביקורת מצאה ש .16

כנדרש ,  ולא מינו לכן צוותים לנושאההיערכות והטיפול בכל מה שקשור לשפעת

  .נחיותבה

    עם זאת הביקורת ממליצה להנחות את בתי הספר להכין מינוי של רכז אחראיעם זאת הביקורת ממליצה להנחות את בתי הספר להכין מינוי של רכז אחראיעם זאת הביקורת ממליצה להנחות את בתי הספר להכין מינוי של רכז אחראיעם זאת הביקורת ממליצה להנחות את בתי הספר להכין מינוי של רכז אחראי



אם וכאשר אם וכאשר אם וכאשר אם וכאשר , , , , לריכוז הטיפול בכל ההיבטים של האפידמיהלריכוז הטיפול בכל ההיבטים של האפידמיהלריכוז הטיפול בכל ההיבטים של האפידמיהלריכוז הטיפול בכל ההיבטים של האפידמיה, , , ,  כנדרש בהנחיות כנדרש בהנחיות כנדרש בהנחיות כנדרש בהנחיותוצוותוצוותוצוותוצוות

 להשאיר זאת לאחריותראוי לא במצב אפשרי כגון זה . תפרוץ בחומרה יותר מאוחרתפרוץ בחומרה יותר מאוחרתפרוץ בחומרה יותר מאוחרתפרוץ בחומרה יותר מאוחר

רכז ה. אחריםרבים בנושאים סקו ויתע שעסוקים ,של המנהליםעצמית ולטיפול אישי 

ס במילוי כל התפקידים והמטלות "יפעל כמובן בכפיפות ישירה למנהל ביהשימונה 

 .כך שתישמר גם מעורבותו ושליטתו האישית של המנהל, המתחייבים

הביקורת מצאה שכל בתי הספר הפיצו להורים דף מידע ובבתי הספר שיש להם אתר  .17

 .אינטרנט המידע משולב גם באתר

הביקורת מצאה שבבתי הספר לא נערכו דיונים יעודיים בנושא האפשרויות של עדכון  .18

  למקרה של פרוץ האפידמיהושינוי תוכנית העבודה ותוכנית הלימודים של בית הספר

        ).  שכן קיימו זאת"שמעוני"ו" קלעי"ס  "למעט בי(

, , , , יותיותיותיותלגבש  מראש  מדינלגבש  מראש  מדינלגבש  מראש  מדינלגבש  מראש  מדינספר ספר ספר ספר הההה---- שאר בתי שאר בתי שאר בתי שאר בתי הניהול של הניהול של הניהול של הניהול שליייי לצוות לצוות לצוות לצוות     ממליצה ממליצה ממליצה ממליצה    הביקורתהביקורתהביקורתהביקורת

 ....תרחישים ופתרונות לחשש האפשרי בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש האפשרי בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש האפשרי בנדוןתרחישים ופתרונות לחשש האפשרי בנדון

לנושא וחלק בנושא הלמידה מרחוק חלק מבתי הספר מצאו ערוצים שיתנו מענה  .19

נושא הלמידה מרחוק נושא הלמידה מרחוק נושא הלמידה מרחוק נושא הלמידה מרחוק לגבש מחדש את לגבש מחדש את לגבש מחדש את לגבש מחדש את הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה . חולקים על הצורך

 .... לעיל לעיל לעיל לעילצוצוצוצו שהומל שהומל שהומל שהומלוהפתרונותוהפתרונותוהפתרונותוהפתרונות במסגרת גיבוש המדיניות  במסגרת גיבוש המדיניות  במסגרת גיבוש המדיניות  במסגרת גיבוש המדיניות ולשלבוולשלבוולשלבוולשלבו

מאמצים לשפר את רמת הניקיון תוך מתן דגש הביקורת מצאה שבכל בתי הספר נעשו  .20

 .  השירותיםעל ניקיון

 ואמצעים מצמצמי חומרי ניקיוןלא הכינו מלאי של , "כצנלסון"ס "למעט בי, בתי הספר .21

 .ל לילדים אינו ברור'נושא השימוש בג. הדבקה

                    הביקורת ממליצה לעירייה לבדוק נושא השימוש בתכשירים עם המפקחת על הביקורת ממליצה לעירייה לבדוק נושא השימוש בתכשירים עם המפקחת על הביקורת ממליצה לעירייה לבדוק נושא השימוש בתכשירים עם המפקחת על הביקורת ממליצה לעירייה לבדוק נושא השימוש בתכשירים עם המפקחת על                         

 .הבריאות או עם משרד הבריאות ולתת לנושא הנחייה ברורההבריאות או עם משרד הבריאות ולתת לנושא הנחייה ברורההבריאות או עם משרד הבריאות ולתת לנושא הנחייה ברורההבריאות או עם משרד הבריאות ולתת לנושא הנחייה ברורה                        

 כרזותה .  על הקירות ובחלק לאכרזותהביקורת מצאה שבחלק מבתי הספר נתלו  .22

הביקורת ממליצה שאגף החינוך הביקורת ממליצה שאגף החינוך הביקורת ממליצה שאגף החינוך הביקורת ממליצה שאגף החינוך     . הוכנו באופן עצמאי או שהתקבלו מאגף החינוך

 ....הספרהספרהספרהספר----י כל בתיי כל בתיי כל בתיי כל בתי""""יגבש פתרון מחייב למילוי הנחייה זו של משרד החינוך עיגבש פתרון מחייב למילוי הנחייה זו של משרד החינוך עיגבש פתרון מחייב למילוי הנחייה זו של משרד החינוך עיגבש פתרון מחייב למילוי הנחייה זו של משרד החינוך ע

בהתיחסותו לטיוטת דוח זה מסר מנהל אגף החינוך כי הנחה על אספקה מרכזית של 

 .כרזות מאגף החינוך

הביקורת מצאה שכל בתי הספר הפיצו להורים דף מידע ובבתי הספר שיש להם אתר  .23

 .אינטרנט המידע משולב גם באתר

 הביקורת מצאה שכל בתי הספר בצעו הדרכות לתלמידים ובבתי הספר היסודיים .24

 .ממשיכים ברענון ההנחיות



הנחיות לאפשרות של סגירה זמנית של בתי הספר מאחר ומצב נזקקו לבתי הספר לא  .25

  .  רגילות נמוך ודומה לשנים קודמותהיה בשלב הביקורתהתחלואה 

הביקורת ממליצה שנושא ההיערכות לאפשרות או מצבים שיצריכו סגירת בית הביקורת ממליצה שנושא ההיערכות לאפשרות או מצבים שיצריכו סגירת בית הביקורת ממליצה שנושא ההיערכות לאפשרות או מצבים שיצריכו סגירת בית הביקורת ממליצה שנושא ההיערכות לאפשרות או מצבים שיצריכו סגירת בית 

 ....ה לעילה לעילה לעילה לעילספר תבחן במסגרת גיבוש המדיניות שהומלצספר תבחן במסגרת גיבוש המדיניות שהומלצספר תבחן במסגרת גיבוש המדיניות שהומלצספר תבחן במסגרת גיבוש המדיניות שהומלצ

    הביקורת ממליצה שאגף החינוך בעירייה יהיה משולב יותר בתהליכי ההיערכותהביקורת ממליצה שאגף החינוך בעירייה יהיה משולב יותר בתהליכי ההיערכותהביקורת ממליצה שאגף החינוך בעירייה יהיה משולב יותר בתהליכי ההיערכותהביקורת ממליצה שאגף החינוך בעירייה יהיה משולב יותר בתהליכי ההיערכות .26

    בבקרתם השוטפתבבקרתם השוטפתבבקרתם השוטפתבבקרתם השוטפתבעיקר בעיקר בעיקר בעיקר  של בתי הספר לקראת השפעת ו של בתי הספר לקראת השפעת ו של בתי הספר לקראת השפעת ו של בתי הספר לקראת השפעת והתכוננותהתכוננותהתכוננותהתכוננות וה וה וה והבפועלבפועלבפועלבפועל

 ....בתחומים אלהבתחומים אלהבתחומים אלהבתחומים אלה

        

*     *     **     *     **     *     **     *     *        



 התייחסוהתייחסוהתייחסוהתייחסותתתת ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו""""ח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייה

     ( ( ( (שכונתה שכונתה שכונתה שכונתה """"שפעת השפעת השפעת השפעת החזיריםחזיריםחזיריםחזירים")")")")A/H1N1בנושאבנושאבנושאבנושא: : : : ההיערכות לשפעת הפנדמית ההיערכות לשפעת הפנדמית ההיערכות לשפעת הפנדמית ההיערכות לשפעת הפנדמית 

  

אני מודה על היוזמה לבדיקת מוכנות והיערכות בתי הספר בעיר למגיפה בכלל 

  .ולטיפול בשפעת החזירים בפרט ועל תרומת הביקורת למערכת החינוך

ברוח המלצות , המשלימות את הנחיות משרד החינוך, הורדו הנחיות לבתי הספר

  .הביקורת

לא נדרשה פעולה מעשית , ומאחר והשפעת לא התפתחה ולא התממשה כפי שחשש

  .מעבר למה שנקטו ודיווחו מנהלי בתי הספר בעקבות הביקורת
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

        בנושאבנושאבנושאבנושא

    הכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוט

  

  כללי–' פרק א

  
  מבוא

  

, 2008בדוח בהמשך לביצוע הביקורת במחלקת רישוי עסקים ושילוט שפורסמה  .1

 .השילוטאגרות מ ההכנסות בנושא  משלימה ביקורת המשךנקבעה

ממחלקת , התקבלו נתונים ממחלקת הגבייהו  קוימו בדיקותלצורך ביצוע הביקורת .2

 . של העירייהוממערכות המידערישוי עסקים 

 -:ה שלמטרות הביקורת היו בחינ .3

 .אופן חיוב האגרות לסוגיהם בהתאם לחוקי העזר העירוני  .א

 .ום והבקרה על התשלומיםאופן התשל  .ב

 .אופן גביית תשלומים בגין שילוט רחוב מול חוזים עם המפרסמים  .ג

 .איתור עומק הפיגור בגבייה והחובות בגין השילוטים  .ד

 .טיפול בפיגור בתשלומים ובחובות  .ה

 .בקרה ודיווח  .ו

שהיה אחראי (רישוי העסקים במהלך הבדיקה נפגשה הביקורת עם מנהל מחלקת  .4

עובדת , )מנהל הגבייה: להלן(מ הגזבר הממונה על ההכנסות "מ ,)אז גם על השילוט

ה המופקדת על הטיפול באגרת שילוט ועובד המיחשוב המשרת מערכות הגביי

  .אלה

הביקורת קיבלה מהמבוקרים את כל הנתונים והמסמכים הנדרשים ומציינת את  .5

 .שלהםשיתוף הפעולה 



  
 עקרי הממצאים וההמלצות

 )בגוף הדוח מובאים ניתוחיםפרוט ו(

נמצא כי בספרי העירייה רשומים חובות גדולים על אי תשלום אגרות שילוט של  .6

  ).2009נכון ליולי (₪  מליוני 4מעל 

בעדיפות בעדיפות בעדיפות בעדיפות , , , , על העירייה להערך למבצע אכיפה וגביית חובות הענק שהצטברועל העירייה להערך למבצע אכיפה וגביית חובות הענק שהצטברועל העירייה להערך למבצע אכיפה וגביית חובות הענק שהצטברועל העירייה להערך למבצע אכיפה וגביית חובות הענק שהצטברו

 ....עליונהעליונהעליונהעליונה

בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו  ....7777

 ....בהכנסותיהבהכנסותיהבהכנסותיהבהכנסותיה₪ ₪ ₪ ₪  מליון  מליון  מליון  מליון 4444---- לעירייה כ לעירייה כ לעירייה כ לעירייה כלהשיבלהשיבלהשיבלהשיב

  רישוי העסקים ' חפיפה ברישום נתוני השילוט בין מח-הלימה ואי-כתוצאה מאי .8

 נמצא כי מאגרי הנתונים השונים לגבי השילוט אינם תואמים וכי –והגבייה 

הנתונים גם כוללים . תמונת הנתונים בספרי העירייה בנושא השילוט אינם ודאיים

  .שלטים שבוטלו

 העירייה ליצור חפיפה מלאה ומושלמת בין מערכת הנתונים והזנתה בשילוט  העירייה ליצור חפיפה מלאה ומושלמת בין מערכת הנתונים והזנתה בשילוט  העירייה ליצור חפיפה מלאה ומושלמת בין מערכת הנתונים והזנתה בשילוט  העירייה ליצור חפיפה מלאה ומושלמת בין מערכת הנתונים והזנתה בשילוט עלעלעלעל

    ....לבין זו של הגבייהלבין זו של הגבייהלבין זו של הגבייהלבין זו של הגבייה

 של השלטים  של השלטים  של השלטים  של השלטים תתתת ומדוייק ומדוייק ומדוייק ומדוייקת ת ת ת שיטתישיטתישיטתישיטתי, , , , הההה שילוט מלא שילוט מלא שילוט מלא שילוט מלאלסריקתלסריקתלסריקתלסריקת להערך  להערך  להערך  להערך מומלץמומלץמומלץמומלץבמקביל במקביל במקביל במקביל 

ההתאמה הקיימות ברישום הנתונים בגורמים ההתאמה הקיימות ברישום הנתונים בגורמים ההתאמה הקיימות ברישום הנתונים בגורמים ההתאמה הקיימות ברישום הנתונים בגורמים ----הודאות ואיהודאות ואיהודאות ואיהודאות ואי----לנוכח אילנוכח אילנוכח אילנוכח אי, , , , בעירבעירבעירבעיר

 ....השוניםהשוניםהשוניםהשונים

, ייה לגבי חובות אין ודאות שהם מדוייקיםגם לגבי הנתונים הרשומים בספרי העיר .9

 .לנוכח שיטות הרישום השונות של הרישוי ושל הגבייה שאינן תואמות ביניהן

תואמים בין השילוט לגבייה תואמים בין השילוט לגבייה תואמים בין השילוט לגבייה תואמים בין השילוט לגבייה ונים ונים ונים ונים  בסיסי נת בסיסי נת בסיסי נת בסיסי נתליצור ולוודאליצור ולוודאליצור ולוודאליצור ולוודאגם בתחום זה על העירייה גם בתחום זה על העירייה גם בתחום זה על העירייה גם בתחום זה על העירייה 

לא לא לא לא , , , , נתונים תוצאתיים לא ברוריםנתונים תוצאתיים לא ברוריםנתונים תוצאתיים לא ברוריםנתונים תוצאתיים לא ברוריםבכדי למנוע בכדי למנוע בכדי למנוע בכדי למנוע , , , ,  אחידים אחידים אחידים אחידיםות זהות של פרטיםות זהות של פרטיםות זהות של פרטיםות זהות של פרטיםוהזנוהזנוהזנוהזנ

 ....ם ובלתי מוחלטיםם ובלתי מוחלטיםם ובלתי מוחלטיםם ובלתי מוחלטיםודאייודאייודאייודאיי

רישוי עסקים ' בין מח, "נפלה בין הכסאות"הוברר כי גביית החובות בגין השילוט  .10

קביעה וחוסר הגדרה של תחומי האחריות -בעקר בשל אי, הגבייה' לבין מח

כתוצאה מכך לא מתבצעת למעשה גביית חובות או . והסמכויות בנושא בין הגופים

 .אכיפה בתחום

    פה למיסוד קביעות והגדרות מוסמכות של העירייה לגביפה למיסוד קביעות והגדרות מוסמכות של העירייה לגביפה למיסוד קביעות והגדרות מוסמכות של העירייה לגביפה למיסוד קביעות והגדרות מוסמכות של העירייה לגבימטה דחומטה דחומטה דחומטה דחו----נדרשת עבודתנדרשת עבודתנדרשת עבודתנדרשת עבודת

        ....חלוקת האחריות והסמכויות בכל תחומי האכיפה והגבייה הקשורים לשילוטחלוקת האחריות והסמכויות בכל תחומי האכיפה והגבייה הקשורים לשילוטחלוקת האחריות והסמכויות בכל תחומי האכיפה והגבייה הקשורים לשילוטחלוקת האחריות והסמכויות בכל תחומי האכיפה והגבייה הקשורים לשילוט

מהממצאים עולה כי שימוש במערכות מיחשוב לא תואמות והפעלת תוכנות  .11

רישוי עסקים ובגבייה גורמים לחוסר אחידות בטיפול ' נפרדות ושונות במח

  .התאמות בבסיסי המידע-ויות ולאילכפיל, בנתונים



כלי עבודה ומיחשוב כלי עבודה ומיחשוב כלי עבודה ומיחשוב כלי עבודה ומיחשוב נוהלי תאום משותפים וכן נוהלי תאום משותפים וכן נוהלי תאום משותפים וכן נוהלי תאום משותפים וכן , , , ,  קשרי עבודה קשרי עבודה קשרי עבודה קשרי עבודהעל העירייה למסדעל העירייה למסדעל העירייה למסדעל העירייה למסד

    ––––ות והגופים השונים הקשורים בנושא ות והגופים השונים הקשורים בנושא ות והגופים השונים הקשורים בנושא ות והגופים השונים הקשורים בנושא משותפים ובתאימות מוחלטת בין המערכמשותפים ובתאימות מוחלטת בין המערכמשותפים ובתאימות מוחלטת בין המערכמשותפים ובתאימות מוחלטת בין המערכ

 ....המיחשובהמיחשובהמיחשובהמיחשוב, , , , רישוי העסקיםרישוי העסקיםרישוי העסקיםרישוי העסקים, , , , הגבייההגבייההגבייההגבייה, , , , השילוטהשילוטהשילוטהשילוט

 

  .ידם-וני החיוב עלעל חישובי מדור השילוט וקביעת נת" בקרת איכות"חסרה  .12

גורם אחד יבצע את גורם אחד יבצע את גורם אחד יבצע את גורם אחד יבצע את ": ": ": ": סמכויותסמכויותסמכויותסמכויותהפרדת הפרדת הפרדת הפרדת """"י י י י """"עעעע, , , , מומלץ על מיסוד בקרת איכות בנושאמומלץ על מיסוד בקרת איכות בנושאמומלץ על מיסוד בקרת איכות בנושאמומלץ על מיסוד בקרת איכות בנושא

) ) ) ) רצוי דרג ממונהרצוי דרג ממונהרצוי דרג ממונהרצוי דרג ממונה ( ( ( (תלויתלויתלויתלוי---- בלתי בלתי בלתי בלתיהחישובים ויקבע את נתוני החיוב הנדרש וגורם נפרדהחישובים ויקבע את נתוני החיוב הנדרש וגורם נפרדהחישובים ויקבע את נתוני החיוב הנדרש וגורם נפרדהחישובים ויקבע את נתוני החיוב הנדרש וגורם נפרד

 ....יבקר ויבדוק אותםיבקר ויבדוק אותםיבקר ויבדוק אותםיבקר ויבדוק אותם

שילוט , תחבורה ציבורית, ישנם בחוק העזר סוגי שלטים כגון שילוט על רכב .13

 שלא מצאו ביטוי בפעילות העירייה ולא נאכפה –) 'אולמות וכד(מוסדות בחצרות ו

 .גבייתם

, , , , הביקורת ממליצה על בחינת הנושא וקביעת מדיניות חדשה של העירייה בנושאהביקורת ממליצה על בחינת הנושא וקביעת מדיניות חדשה של העירייה בנושאהביקורת ממליצה על בחינת הנושא וקביעת מדיניות חדשה של העירייה בנושאהביקורת ממליצה על בחינת הנושא וקביעת מדיניות חדשה של העירייה בנושא

 ....במטרה למצות את ההכנסות המגיעות לעירייהבמטרה למצות את ההכנסות המגיעות לעירייהבמטרה למצות את ההכנסות המגיעות לעירייהבמטרה למצות את ההכנסות המגיעות לעירייה

  

  



     ממצאים ממצאים ממצאים ממצאים––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

 כללי

  -: תחומים עיקריים והם3 -מערכת השילוט עוסקת ב .1

 .רחובות ובחצרות של בעלי עסקיםשילוט ב  .א

 .שילוט חוצות של קבלן אשר זכה במכרז עירוני  .ב

 .'על גבי רכב וכד, פרסומים אחרים כגון בלוחות מודעות  .ג

י "שהן חלק מהכנסות העירייה עפ, השלטים מכל הסוגים מחייבים אגרות שילוט .2

 .העזר-חוקי

  חובותנתוני 

 .ות השילוטהממצא הכבד ביותר הוא החובות הגדולים על אגר .3

ובכפוף  (17.6.09  -מ ממערכות המידע בדוח מחשבבהתאם לנתונים שהתקבלו  .4

ים  של בעלי השלט הרשומיםכ החובות"התברר כי סה, )לסייגים המפורטים בהמשך

  -:לפי הפירוט שלהלן,  4,324,252₪ל הם "הרשומים במערכת לתאריך הנ

 .ח"ש     144,646)   2009 (שלטים מוארי חשמל  .א

 .ח"ש   1,577,211     )     2009 (שוטףשילוט   .ב

 .ח"ש    30,589)           2009(אגרות –שילוט  .ג

 .ח"ש   1,959,905       2006-2008חובות -שילוט  .ד

  .ח"ש   611,901     2005חובות עד -שילוט  .ה

  .ח"ש     4,324,252      כ"סה      

    

 917.6.0על בסיס דוח ) שוטף (2009להלן התפלגות גובה החובות לשנת  .5

-'א3 – 17.6.09סיכום  הסעיפים דלעיל מדוח ( ₪ 1,752,446כ שוטף חייבים "סה  .א

 ).אגרות שילוט, שוטף שילוט,  שלטים מוארים-'ג

 :התפלגות שיעור החובות היתה כלהלן  .ב

  .     שלטים4   -₪     100  עד )   1

  .שלטים   952  -₪     500  עד)   2

  .שלטים   389   -₪    1,000  עד )   3

  .שלטים   164   -₪    2,000  ד ע)   4

  .שלטים    86   -₪   10,000  עד)   5

 . שלטים   14   -₪   10,000  מעל)  6

 

 -:2009להלן התפלגות גובה החוב לשנים שלפני  .6

  -:2,571,806כ חייבים לשנים הקודמות "סה



 .שלטים   245  -     ₪ 100       עד  .א

 .  שלטים587    -     ₪ 500עד       .ב

 .  שלטים460    -   ₪ 1,000עד       .ג

 .  שלטים325    -   ₪ 2,000עד       .ד

 .   שלטים131   -  ₪ 10,000עד       .ה

 .   שלטים33  -  ₪ 10,000מעל       .ו

בצד זאת יש רכוז .  2000₪ – 500מהנתונים עולה כי מרכז הכובד הוא בחובות של  .7

 .ף מעברחובות וא ₪ 10,000 -המגיעים ל" כבדים" מקרים של חובות 164של 

 נתוני השלטים הרשומים

 של כל השלטים שבגינם משולמת  מפנקסי העירייהרישוםנדרש ההביקורת לצורך  .8

 .ת השילוטאגר

 2920 משלמים עבור 1,241מחשב עם רישום של  דוח 21.6.09 -הביקורת קיבלה ב

 .שלטים

 2,920 - שלטים המורכבת מ3,868התקבלה רשימה נוספת מאותה עת של , כמו כן .9

שלטים עבורם לא משולמת ) 26% (998 -טים בגינם משולמת אגרת שילוט ושל

 .האגרה

שלא משולמת עבורם האגרה הם שלטים שקיבלו ,  שלטים998 -לביקורת נמסר ש .10

ושלטים ישנים שלא הוסרו ואין להם בעלים ) 'כגון בתי כנסת וכד(פטור מתשלום 

 .ב"וכיו

 כה מוסדותגבעתיים לא קיימים הביקורת מניחה שבעיר : גירסה זו אינה סבירה

הביקורת גורסת שרוב השלטים האלה הם של עסקים שנסגרו . רבים שקיבלו פטור

או שלטים שנרשמו בטעות או לא הוסרו מהרשימה כפועל יוצא של חוסר שליטה 

 .בנושא

משלמים אינם  כי הרישומים של מספרי השלטים והעולה חששל "הנ מהנתונים .11

 . על המצב האמיתי בשטח ומדוייקתתנים תמונה נאמנהאמינים ואינם נולגמרי 

 שבו נבחן מדגמית רישום , בתחום רישוי העסקיםהקודםהביקורת בדוח גם  .12

התברר כי קיימים הבדלים , השלטים במאגר העירוני מול המציאות בשטח

מי העירייה לבין המצב בפועל בשטח וכי תמונת הנתונים בספרי בין רישומהותיים 

 .ום זה אינה  לגמרי אמינה ונכונההעירייה בתח



 בעייתיות בנתונים

 בסכום כאמור של , חייבים274ברשימת החובות הללו בגין אגרות שילוט נמצאו  .13

חייבת הביקורת גם כאן (ח לחייב " ש15,782 -כלומר בממוצע כ, ח" ש4,324,252

 ).מסיבות המנותחות בהמשך, תונים אלה מדויקיםנש כי אין ודאות להעיר

רישוי עסקים ניהלה ורשמה סוג נתונים אחד ' ר מצב לפיו מערכת השילוט במחנוצ .14

שנשלח לקליטה במערכת המחשב של הגבייה בעלת סוג נתונים וסט נתונים 

 .וחיבור בין שתי מערכות לא תואמות" תקשורת"היה בכך ניסיון . שונים בחלקם

בין מערכת בסיסי הנתונים השונים והזנות לא זהות של פרטים לא אחידים  .15

לא ,  יצרו נתונים לא ברורים–לבין מערכת הגבייה ) רישוי עסקים' במח(השילוט 

מצב שהוא בלתי קביל ומחייב טיפול שורש בבסיסי , ודאיים ובלתי מוחלטים

 .הנתונים

ברירה לנתוני החובות דלעיל כפי -יחד עם כל זאת נאלצה הביקורת להתייחס בלית .16

רייה ורישומיה במחשב ולהשתמש בהם כקו שהופיעו בעת הבדיקה בספרי העי

  .יחוס וכנתון קיים

 האחריות והסמכות לגביית האגרות

שתיהן , לביקורת התברר כי לא מחלקת רישוי עסקים ושילוט ולא מחלקת הגבייה .17

כל אחד הטיל את . ל" האגרות הנה של החובות עלגבייה  באכיפת טיפלולא

 . על השניותהאחריות על גביית החוב

  בגין אגרות השוטפיםהגבייה רואה עצמה כקבלן להכנת ושליחת החיוביםמחלקת  .18

גביית החובות ואכיפתה הגבייה היא שכל עמדתו של מנהל . השילוט ולא יותר

בהמשך לאחריותו וטיפולו , צריכה להיות באחריות הגוף המקצועי של השילוט

 של השילוט ניהול הרישומים ,העדכון:  השילוט על כל מגוון היבטיונושאבכלל 

לגרסתו גוף השילוט צריך לטפל . קביעת גובה האגרה בהתאם לחוק העזר העירוניו

כאשר הגיבוי החשבונאי , גם בגבייה כחלק מסיום התהליך הכוללני שבאחריותו

 .י מערכת הגבייה"ימשיך להינתן ע

מסר לביקורת כי אחריותו היא להביא , מאידך, מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט .19

מפיקה את החיובים וגובה כן נתוני השילוט ולהעבירם למחלקת הגבייה וזו ולעד

כאשר ,  גבייה–בדומה לכך עליה גם לגבות את החובות כחלק מיעודה ; את האגרה

למחלקת רישוי עסקים ושילוט אין כל סמכות ומיומנות בגביית כספים במקביל  

 .ואין המחלקה מאורגנת כלל לביצוע תפקיד זה

י גורם "העלה אפשרות להעזר בגבייה ע, מאידך, הממונה על ההכנסותבעניין זה 

ב "שיתן שרותי גבייה ע, )ד בקיא ומיומן בנושא"דוגמת משרד עו(קבלני חיצוני 

כאחוז מוסכם מהתקבולים ) טרחה או תשלום הוצאות-ללא שכר(הצלחה בלבד 

 .בפועל



 רה של תחומירה של תחומירה של תחומירה של תחומיבולט חסרונם של הקביעה וההגדבולט חסרונם של הקביעה וההגדבולט חסרונם של הקביעה וההגדבולט חסרונם של הקביעה וההגד רקע העמדות הנוגדות הללועל  .20

  בניסיון. בכל הכרוך בגביית האגרות והחובות על השילוטהאחריות והסמכויותהאחריות והסמכויותהאחריות והסמכויותהאחריות והסמכויות

לברר אצל גורמי העירייה האם קיימת הגדרת תפקידים והטלת אחריות על גביית 

 וכך נושא הגבייה, התברר כי לא נמצאה כל הנחיה או הוראה בנדון, חובות אלה

 ." בין הכיסאותונפל"גין אגרות שילוט  בגביית חובות עבר בפרט והאכיפה, בכלל

בפועל תחום זה אינו מטופל בעצם בעירייה ולא מתבצעת כלל גביית , לסיכום

  .חובות או אכיפה בתחום

 ןןןןתהליכי הפקת רישיון שלט ועדכותהליכי הפקת רישיון שלט ועדכותהליכי הפקת רישיון שלט ועדכותהליכי הפקת רישיון שלט ועדכו

האחד לאור פנייה של : הוצאת אגרת שילוט מבוצעת בשני מישורים/ היתרי שילוט .21

 מגילוי על ידי גורמי העירייה של והשני, איםבעל השלט להפיק לו רישיון שלט מת

 . של מפקח מחלקת רישוי עסקים ושילוטבדרך כלל הגילוי היה. נטול רישיוןשלט 

י המפקח של "עגילוי מ נובעים להפקת רישוי לשלט מרבית הטיפולים כי נמצא .22

 . כלל לבקש רישיוןו אשר לא טרחיםעסקים של בעלי  בלתי חוקייםשלט

מופץ לבעלי  ה,יש בדף המידע מבחינת הנחיות לתושבים דוקא יצויין לחיוב כי .23

הדרוש  נושא הרישוי פרוט והדגשה מיוחדים של ,עסק-עסקים המבקשים רישיון

 .לשילוט

 מעביר נתונים כולל צילום למחלקת רישוי  הוא המפקחי" עלאחר גילוי שלט .24

 על ידי דרישת תשלום/ עסקים לצורך רישום והכנת נתונים להוצאת אגרת שילוט

 .מחלקת הגבייה

המחלקה מעבירה בפקס או בטופס בדואר פנימי למחלקת הגבייה את נתוני השלט  .25

בהתאמה לחוק ', צורת השלט וגודלו וסוג החיוב וכו, כתובת בעל העסק: הכוללים

 .העזר העירוני

 של 'אקסל' תוכנת באמצעותבמחלקת רישוי עסקים ושילוט הנתונים נרשמים  .26

לתוכנה זו גם אין כל  . מיושנת'מגער'וכן בתוכנת , ב פנימיהמחלקה לצורך מעק

 .גיבוי

אחרות ) אפליקציות(ת וולתוכנת האקסל אין כל קישוריות למערכ" מגער"לתוכנת  .27

אינן אינן אינן אינן ולכן " אינן מדברות באותה שפה" המערכות –דהיינו , של המחשוב העירוני

 .מתחברותמתחברותמתחברותמתחברות

ת באמצעות פקס או דואר למחלקת הגבייה העירוני, כאמור, הנתונים מועברים .28

הפקידה הממונה על הנושא במחלקת הגבייה מקלידה את הנתונים בתוכנת . פנימי

לצורך הפצת החיובים לבעלי ) תוכנה של החברה לאוטומציה(הגבייה העירונית 

 .שלטים

התחשיבים והנתונים של מחלקת , ל מתבצע ללא בקרה על הקביעות"התהליך הנ .29

 .התעריף שנקבע לשלטרישוי עסקים ושילוט לגבי 



' י מח" עהטיפול בנושא מסתיים למעשה עם הוצאת דרישת התשלום לבעל השלט .30

 .הגבייה

לא של ,  כל בקרה או כל מעקב אחר התשלום של האגרהלא מתקיימים, כאמור .31

 .מחלקת הגבייה ולא של מחלקת רישוי עסקים ושילוט

יגורים ושל החובות ימים כל הליכי אכיפה וגבייה של הפבדומה לכך גם לא מתקי .32

 .המצטברים

 

 קליטת נתוני שילוט במחלקת הגבייהקליטת נתוני שילוט במחלקת הגבייהקליטת נתוני שילוט במחלקת הגבייהקליטת נתוני שילוט במחלקת הגבייה

רואה עצמה כאחראית על גביית  אין המחלקה  כאמורכפי שמסר מנהל הגבייה .33

 הנתונים עבור להקלדת" קבלן"כ, כגיבוי חשבונאי רואה עצמה אלא, השילוט

נה המבוססת על תוכ, אגרות השילוט בלבד והכנסתם למערכת הגבייה העירונית

 .בה אפליקציה לניהול גביית שילוט בעירושיש  לאוטומציה חברהשל ה

 נתוני השלטים כפי שנמסרו על בקליטתלאור האמור לעיל המחלקה עוסקת רק  .34

ת מאגר הנתונים עבור הפקת החיובים הכנבו, ידי מחלקת רישוי עסקים ושילוט

 .השוטפים

 כז לאוטומציה אלאשת בתוכנה של המרמאחר ומחלקת רישוי עסקים אינה משתמ .35

, לרישום נתוני השילוט) תוצרת עצמית(מיושנת וגיליון אקסל " מגער"בתוכנת 

 .קיים צורך להקליד את הנתונים פעם נוספת בתוכנה שבשימוש במחלקת הגבייה

קיימות אי התאמות רבות בבסיסי , ים בתוכנות שונותמאחר ושני הגופים משתמש .36

 חפיפה בין שתי מערכות הנתונים-ואיהלימה  -אי, הנתונים של שני הגופים

 .תקלות וקשיים בקיום מאגר הנתונים המחייב של מחלקת הגבייה -כתוצאה מכך ו

 המופקדת על  במחלקת הגבייה חלק מקשיי העובדתהומחשולביקורת הוצגו ו .37

 או ,כפועל יוצא של העברת נתונים חלקייםהנתונים של השילוט ניהול מאגר 

 . קים למחלקת הגבייהשגויים ממחלקת רישוי עס

  בסיסי, הביקורת מצאה כי חלק גדול מהליקויים נעוץ בחוסר הגדרות מדויקות  

   את אופןיםהמגדירונוהל אחיד " פרוטוקול"תואמים ואי קיום  -  נתונים בלתי

  מדויק ואחיד בשני הגופים המופקדים עלברת הנתונים הדרושים לניהול מאגר  הע 

  . הנושא 

  כל אחת , שוי עסקים ובמחלקת הגבייה נפרדות שונות במחלקת ריהפעלת תוכנות   

  לכפילויות בנתונים, לחוסר אחידות בטיפול בנתוניםהדרישות השונות גורם  עם   

 . התאמות בבסיסי המידע-   ולאי

 לאוטומציה לגבייה עירונית המופעלת על ידי החברהיש לציין שהתוכנה של  .38

מחלקת הגבייה היא התוכנה המשרתת את כלל מערך הגבייה העירונית ולה 

 .'בקרות וכו, קישורים לתוכנות אחרות שבשימוש העירייה לניהול כספי



  
 התאמת החיוב של אגרות השילוט לחוק העזר העירוניהתאמת החיוב של אגרות השילוט לחוק העזר העירוניהתאמת החיוב של אגרות השילוט לחוק העזר העירוניהתאמת החיוב של אגרות השילוט לחוק העזר העירוני

וההלימה בין סכומי האגרות כחלק מבדיקתה בחנה הביקורת את מידת ההתאמה  .39

 .הרישוי לבין הקביעות של חוק העזר העירוני' י מח"שנקבעו ע

 .קיימת התאמה של קביעת גובה האגרה לחוק העזר העירוניקיימת התאמה של קביעת גובה האגרה לחוק העזר העירוניקיימת התאמה של קביעת גובה האגרה לחוק העזר העירוניקיימת התאמה של קביעת גובה האגרה לחוק העזר העירונינמצא כי בבדיקה 

 סוגי האגרות שלא צאה כי בחוק העזר העירוני מפורטיםהביקורת מבצד זאת  .40

 -: כגון, בפועלברישומים החשבוניים ביטוי לקיומםנמצא 

 .התקנת לוחיות מספר מוארות על בתים  .א

 .מודעות המתפרסמות בשטח פרטי  .ב

 .מודעות שאינן נשקפות לרחוב  .ג

 .מודעות על כלי רכב  .ד

 .מודעות על כלי רכב ציבורי  .ה

 שלומים בגין שילוט רחוב מול חוזה עם המפרסםשלומים בגין שילוט רחוב מול חוזה עם המפרסםשלומים בגין שילוט רחוב מול חוזה עם המפרסםשלומים בגין שילוט רחוב מול חוזה עם המפרסםגביית תגביית תגביית תגביית ת

 .זכתה במכרז פרסום חוצות של העירייה" טקסימדיה"חברת הפרסום  .41

 העביר מנהל מחלקת רישוי עסקים ושילוט לממונה על 2008 בנובמבר 23בתאריך  .42

 197,756 בסך 31.8.2009עד לתאריך " טקסימדיה"ההכנסות פירוט חיוב של חברת 

 .ח"ש

חוק העזר , בין גובה החיובחנה מדגמית את החיוב ומצאה התאמה הביקורת ב .43

 .העירוני והימצאות הפרסום בשטח

 מנהל שערךבקרה כל שהיא על חישובי האגרות הביקורת לא מצאה שבוצעה  .44

 .מחלקת רישוי עסקים ושילוט

 ויש לפעול 2009הביקורת מציינת שהאגרה ששולמה הינה עד לחודש ספטמבר  .45

  .ולחדשה בקרוב



    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות    ––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

תחום נפרד לטיפול בשילוט במסגרת אגף  עם הקמתבעירייה   הארגונילאור השינוי .1

קרי הדוח להמלצות הכספיות והארגוניות יקורת למקד את עיהחליטה הב, ע"שפ

, במטרה לסייע בתיקון קלקולי העבר ובבניית מערכת מחודשת תקינה, בנושא

 .אמינה ואפקטיבית

המשימה החשובה ביותר חייבת להיות טיפול נמרץ ויעיל בגביית החובות המשימה החשובה ביותר חייבת להיות טיפול נמרץ ויעיל בגביית החובות המשימה החשובה ביותר חייבת להיות טיפול נמרץ ויעיל בגביית החובות המשימה החשובה ביותר חייבת להיות טיפול נמרץ ויעיל בגביית החובות  .2

ימים ימים ימים ימים קיקיקיקיי הרישומים הי הרישומים הי הרישומים הי הרישומים ה"""" בהקף שעפ בהקף שעפ בהקף שעפ בהקף שעפ––––הגדולים שנצברו בגין אגרות השילוט הגדולים שנצברו בגין אגרות השילוט הגדולים שנצברו בגין אגרות השילוט הגדולים שנצברו בגין אגרות השילוט 

 ....₪₪₪₪ מליון  מליון  מליון  מליון 4444מגיע למעל מגיע למעל מגיע למעל מגיע למעל ) ) ) ) למרות אי הבהירות לגבי דיוקםלמרות אי הבהירות לגבי דיוקםלמרות אי הבהירות לגבי דיוקםלמרות אי הבהירות לגבי דיוקם((((

דגש מיוחד ראוי כמובן לשים על מאות השלטים שצברו חובות באלפי 

 ....שקלים

בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו בתחום זה רואה הביקורת ברכה בעמלה בכך שפוטנציאלית יכולה ביקורת זו  .3

 .... בעקבות גביית החובות בעקבות גביית החובות בעקבות גביית החובות בעקבות גביית החובותלעירייהלעירייהלעירייהלעירייה    בהכנסותבהכנסותבהכנסותבהכנסות₪ ₪ ₪ ₪  מליון  מליון  מליון  מליון 4444---- כ כ כ כתתתתהשבהשבהשבהשבהביא להביא להביא להביא ללללל

יהול אמין של המערכת מחייב קודם כל מידע מלא על הימצאות השילוט הבסיס לנ .4

כ השילוט "מלא ועדכני על סה מידע הביקורת לא היה מועדנכון ל. מכל הסוגים

 .ודאות כתוצאה משיטות הרישום השונות-והמידע הקיים אפוף אי, בעיר

 של השלטים  של השלטים  של השלטים  של השלטים ת ת ת ת  ומדויק ומדויק ומדויק ומדויקת ת ת ת שיטתישיטתישיטתישיטתי, , , , הההה מלא מלא מלא מלאהביקורת ממליצה לבצע סריקה הביקורת ממליצה לבצע סריקה הביקורת ממליצה לבצע סריקה הביקורת ממליצה לבצע סריקה 

 ....רישומיו ובסיס הנתונים שלורישומיו ובסיס הנתונים שלורישומיו ובסיס הנתונים שלורישומיו ובסיס הנתונים שלו, , , , במטרה לעדכן את מאגר השילוטבמטרה לעדכן את מאגר השילוטבמטרה לעדכן את מאגר השילוטבמטרה לעדכן את מאגר השילוט, , , , סומים בעירסומים בעירסומים בעירסומים בעירוהפרוהפרוהפרוהפר

אם את מערכות המחשוב ומפורט ות" פרוטוקול"הסריקה חייבת להשתלב ב .5

התוכנה המופעלת על ידי מחלקת הגבייה המשולבת עם במיוחד , התומכות בנושא

 .'רישוי עסקים ושילוט וכו, מים וביוב, גביית ארנונה

 למסד הגדרות חלוקת אחריות וסמכויותלמסד הגדרות חלוקת אחריות וסמכויותלמסד הגדרות חלוקת אחריות וסמכויותלמסד הגדרות חלוקת אחריות וסמכויות מומלץ הסריקהצוע ביל במקביל .6

בכדי שגביית האגרות , בין השילוט לגבייהבין השילוט לגבייהבין השילוט לגבייהבין השילוט לגבייהוקביעה ברורה מי אחראי ומטפל במה 

נוהל ופרוטוקול של על אלה להיות מגובים ב". בין הכסאות"והחובות לא יפלו עוד 

ישוי ר, השילוט, ים את הקשר והזיקות בין מחלקות הגבייההתהליכים המסדיר

  . העסקים ומערכות המידע

, איפיון הנתונים, תת מענה לכלל הדרישות של המערכות להסריקהלכוון את יש 

  .הגדרות נדרשות ושפת נתונים משותפת ואחידה לכל המערכות הקשורות

מומלץ לבדוק את האפשרות לבצע מיפוי הנכסים ומתן זיהויים לפי מספר , כמו כן

 .ולא לפי מספרים אקראיים כפי שנהוג כיוםרץ של מיספור הבתים ברחובות 

נוכח הממצאים הסותרים בין בסיסי הנתונים השונים של כמויות השלטים ונתוני  .7

, , , , הכליםהכליםהכליםהכלים, , , , נדרשים פתרונות דחופים להאחדת הנתוניםנדרשים פתרונות דחופים להאחדת הנתוניםנדרשים פתרונות דחופים להאחדת הנתוניםנדרשים פתרונות דחופים להאחדת הנתונים –החיובים והחובות 

אמין אמין אמין אמין , , , , תואםתואםתואםתואם, , , , אחידאחידאחידאחיד, , , , במטרה ליצור בסיס משותףבמטרה ליצור בסיס משותףבמטרה ליצור בסיס משותףבמטרה ליצור בסיס משותף, , , , הרישום והמיחשוב שלהםהרישום והמיחשוב שלהםהרישום והמיחשוב שלהםהרישום והמיחשוב שלהם

 .וטים וחיוביהםוטים וחיוביהםוטים וחיוביהםוטים וחיוביהםומוחלט לכל נתוני השילומוחלט לכל נתוני השילומוחלט לכל נתוני השילומוחלט לכל נתוני השיל



מומלץ להכין סדרת טפסים אחידה לצורך דיווח ועדכון פרטים של השלטים  .8

ו כמומלץ שיקבעשל מערכות החשבונות והגבייה תואם את הנוהלים והפרוטוקול ב

  .לעיל

 תוכנות מחשוב שונות במחלקת רישוי עסקים נכון למועד הביקורת הופעלו .9

 . ושילוט ובמחלקת הגבייה

 המחלקות  המחלקות  המחלקות  המחלקות 2222    ----יהול השילוט על בסיס תוכנה אחת משותפת ליהול השילוט על בסיס תוכנה אחת משותפת ליהול השילוט על בסיס תוכנה אחת משותפת ליהול השילוט על בסיס תוכנה אחת משותפת למומלץ לעבור לנמומלץ לעבור לנמומלץ לעבור לנמומלץ לעבור לנ

  . כדי למנוע כפילויות ובעיקר אי התאמות בין הנתונים השוניםבנושאבנושאבנושאבנושא המטפלותהמטפלותהמטפלותהמטפלות

מנגנוני אכיפה וגביית מנגנוני אכיפה וגביית מנגנוני אכיפה וגביית מנגנוני אכיפה וגביית למסד ולהפעיל נחרצות , במקביל לאמור לעיל יש לקבוע .10

 ....גם להמשךגם להמשךגם להמשךגם להמשךחובות חובות חובות חובות 

 פועלים בהתאם  שיש לפעול נמרצות נגד בעלי שלטים שאינםגורסתהביקורת 

ואינם משלמים את האגרה ועל ידי כך לגרום להעלאת המודעות לקיום , לחוק

משטר תשלומי ולהטמיע , תהליך נכון של הגשת בקשות התקנת שילוט מראש

 .אגרה מסודר

 על חישובי מדור השילוט וקביעת נתוני """"בקרת איכותבקרת איכותבקרת איכותבקרת איכות""""ראוי שימוסד הליך ראוי שימוסד הליך ראוי שימוסד הליך ראוי שימוסד הליך  .11

 .בין החישוב לבין הבקרה" הפרדת רשויות"תוך , החיוב על השילוט

 שילוט חוצות .12

העירייה הגישה לזוכה במכרז הפרסום דרישות תשלום עד חודש ספטמבר   .א

2009. 

על העירייה להתארגן מחדש להמשך הטיפול בנושא ולהוציא דרישת תשלום   .ב

 .בהתאם

 פוטנציאל של שטחי הפרסום האפשריים שניתן לממש יותרהביקורת בדעה   .ג

 .וניתן להגדיל את ההכנסות בנדון, צותעל ידי זכיין פרסום החו

מעבר לכך מומלץ לבחון בראייה כלכלית את העמקת ההכנסות משילוט חוצות   .ד

י ניתוח יתרונות וחסרונות של פיזור מול ריכוז שטחי הפרסום בין חברות "ע

 .הפרסום

  שילוט אחר .13

חוקי העזר העירוניים מגדירים סוגי שילוט שונים שהביקורת לא מצאה כל   .א

שילוט , שילוט על תחבורה ציבורית, שילוט על רכב: חסות אליהם כגוןהתיי

 ).'באולמות וכו, בבריכות שחייה(בתוך חצרות 

הביקורת ממליצה שהנהלת העירייה תיתן את דעתה לנושא ותקבע את הביקורת ממליצה שהנהלת העירייה תיתן את דעתה לנושא ותקבע את הביקורת ממליצה שהנהלת העירייה תיתן את דעתה לנושא ותקבע את הביקורת ממליצה שהנהלת העירייה תיתן את דעתה לנושא ותקבע את   .ב

 .אופן הטיפול בואופן הטיפול בואופן הטיפול בואופן הטיפול בו



 התייחסוהתייחסוהתייחסוהתייחסותתתת ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו""""ח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייה

    בנושאבנושאבנושאבנושא: : : : הכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוטהכנסות מאגרות שילוט

  

בות רבה בהמלצות הביקורת להגדלת הכנסות העירייה בכלל ובתחום אני רואה חשי

, )₪ מיליון 4-כ(הנחיתי את מנהל מחלקת השילוט לטפל בחובות העבר . השילוט בפרט

  .בחיובים השוטפים ובעדכון המידע על השילוט בעיר

  :להלן פירוט הפעולות שננקטו וינקטו בנושא

י עובדי המחלקה על מנת לעדכן "שילוט עעדכונים שוטפים של מצבת הביצוע  .1

 .את בסיס הנתונים לחיוב שלטים

 .ד חיצוני"לגביית חובות העבר מפעילה העירייה משרד עו .2

והפרטת מערך הגבייה בתחום  בקרוב יפורסם מכרז שיכלול סקר שילוט .3

 ).חובות עבר וחובות שוטפים(השילוט 
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        ושאושאושאושאבנבנבנבנ

    צוברי גזצוברי גזצוברי גזצוברי גז

    

     מבוא מבוא מבוא מבוא––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

        רקערקערקערקע

גז ברחבי - קיימה הביקורת בדיקה שהתמקדה בקיומם של עשרות צוברי2006בשנת  .24

 .העיר שהוקמו ללא היתר בנייה כמתחייב בחוק

המשמשים כמיכלי גז או מאגרי גז , טמונים באדמה, צוברי הגז הם מיכלים נייחים .25

תם הוא הכרח בטיחותי מהמעלה וטיפול נכון ומוסמך בבנייתם ובהתקנ, מרכזיים

כפי שעולה מתקלות , ללא זאת קיים חשש שיהפכו למפגע בטיחותי חמור. הראשונה

גם מארועים חמורים -כמו, "ועדת זיילר"גז שפורסמו ומהתראות מכון התקנים ו

 .שמש בעת הביקורת-לרבות כמעט אסון בבית, שכבר קרו

הינם חלק אינטגרלי , ניםבשמשם כמיכלים לגז לקבוצת צרכ, הצוברים הללו .26

מהבנייה של מגורי אותם צרכנים והמתקנים המשרתים את הדיירים ומחייבים 

 .י דיני התכנון והבנייה"היתרי בנייה עפ

 כללי

הרגישות הבטיחותית של הנושא וחשיבות הפיקוח הנדרש בתחומי הבטיחות הביאו  .27

בתחום זה את הביקורת לבחון בביקורת חוזרת את התקדמות הנושא והנעשה 

 .בעירייה וכן להבטיח כי הנושא אינו נזנח ללא פתרונות

שאחראים על , הביקורת קיימה בדיקה עם אגף ההנדסה ועם התביעה העירונית .28

 .תיקון הליקויים בתחום הנדון ויישום המלצות הביקורת הקודמת

  .2009הביקורת התקיימה במחצית השנייה של 

  .החוקים והתקנות הנוגעים לנושאכן נחקרו ההיבטים הרלוונטים של -כמו

 .הביקורת גם בחנה והשוותה מספר נושאים בתחום הנבדק עם ערים אחרות

  

  



  וההמלצות מהביקורת הקודמתעיקרי הממצאים

י חברות הגז ללא אישור העירייה "גז רבים בגבעתיים נבנו והותקנו ע-נמצא כי צוברי .29

 .במשך שנים רבות, ולא קבלו היתר בנייה כנדרש

הגז בפועל בשטח ועם -ב הראשון הומלץ שאגף ההנדסה יבדוק את נושא צובריבשל .30

 .המסחר והתעסוקה הנוגע לנושא, חברות הגז ומשרד התעשייה

רובם , גז ברחבי העיר-הממצא המרכזי היה כי חברות הגז התקינו עשרות צוברי .31

 .ככולם ללא היתרי בנייה

ר למספר צוברי הגז שהותקנו מבדיקת הביקורת עלה כי אין למעשה נתון בדוק באש .32

מחוסר , מימדיו המדוייקים של הנושא אינם ברורים לאשורם. וקיימים ברחבי העיר

י מקורות שונים כי ישנם בעיר עשרות צוברים "כי מוערך עפ-אם, נתונים בדוקים

 .שנבנו במרוצת השנים

נבדק ונמצא , ממקורות שונים, מתוך רשימות חלקיות ראשוניות של צוברי גז

 עוד בטרם התקבלו –זאת .  צוברים שהותקנו ללא היתר בנייה56כי ידועים 

  .רשימות מחברות הגז עצמן

מכלל הדברים שנבדקו עלה פער מכריע בין הכמות הקטנה של צוברים שנבנו בהיתר  .33

 .כנדרש לבין הכמות הגדולה של צוברים שנבנו ללא היתר

י חברות הגז או "ו עפער זה משמעו כי ישנם עשרות צוברים בעיר שהותקנ

יזמים מבלי ליידע את אגף ההנדסה וכן מבלי שהפיקוח על הבנייה איתר 

 .אותם

הן הן הן הן , , , , אין לקבל מצב זה של קיום מתקנים רבים מסוג זה ללא היתר בנייהאין לקבל מצב זה של קיום מתקנים רבים מסוג זה ללא היתר בנייהאין לקבל מצב זה של קיום מתקנים רבים מסוג זה ללא היתר בנייהאין לקבל מצב זה של קיום מתקנים רבים מסוג זה ללא היתר בנייה .34

 ....מבחינה עקרונית והן בשל הסיכון הבטיחותי הכרוך בומבחינה עקרונית והן בשל הסיכון הבטיחותי הכרוך בומבחינה עקרונית והן בשל הסיכון הבטיחותי הכרוך בומבחינה עקרונית והן בשל הסיכון הבטיחותי הכרוך בו

יח כי יאותרו כל הביקורת המליצה כי העירייה ואגף ההנדסה יפעלו בדחיפות להבט .35

יוודאו קיומם , צוברי הגז ולוודא שננקטו ויינקטו צעדי הבטיחות הנדרשים בנושא

יטופל כל הנדרש לצורך רישויים כדין של כל , של כל אישורי הבטיחות המתאימים

 .צוברי הגז הקיימים בעיר וייאכף משפטית כל הדרוש להבטחת בטיחות התושבים



    

    וזרתוזרתוזרתוזרת ממצאי הביקורת הח ממצאי הביקורת הח ממצאי הביקורת הח ממצאי הביקורת הח––––' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

  

 כללי

ככלל מצאה הביקורת שהן אגף ההנדסה והן התביעה העירונית התגייסו במלוא  .1

 .כל גורם בתחומו, כובד הראש לטפל בבעיה

ההתקדמות בפועל היתה מינורית והעיר , למרות המאמצים שהושקעו, עם זאת

 .מאושרים-עדיין עומדת עם עשרות צוברי גז בלתי

הם ותוצאות טיפולם בנושא של אגף ההנדסה פרק זה יסקור את עיקרי פעילויותי

 .והתביעה העירונית מאז המלצות הביקורת הקודמת

 -:שבוצעו בהנדסהפעולות 

התגייס מיידית עם תחילת הביקורת לטפל בתחומים השונים , כאמור, מהנדס העיר .2

 .של הנושא

הגז בעיר -רקע חוסר המידע והנתונים לגבי צוברי-בהמשך לשאלות הביקורת ועל .3

אל חברות , ברוח המלצות ביניים של הביקורת, ל על עצמו אגף ההנדסה לפנותקב

המסחר והתעסוקה המטפל , הגז ואל המפקח האזורי של משרד התעשיה

במטרה לאסוף מאותם גורמים את תמונת המצב הקיימת , באישורים מטעמם

 .ההיענות היתה מוגבלת. ונתוני הצוברים

מים הנוגעים והתכתבויות ענפות במטרה קוימו ישיבות עבודה רבות עם הגור .4

 .לקדם את פתרון הבעיה

במקביל ננקטו על ידי ההנדסה פעולות על מנת להקל על הגשת היתרי הבניה  .5

לצוברי הגז ולקבל בקשות להכשרת צוברי גז תוך קיום דרישות מינימליות שהן 

מדידה י "איתור הצובר ע: שלא ניתן לוותר עליהן והכוללות, דרישות בטיחותיות

, ח הביקורת האחרון"כמחוייב על פי חוק ודרישת משרד הפנים בדו) תכנית מדידה(

אישור מהנדס מטעם חברת הגז על בנית , אישור משרד העבודה, אישור כיבוי אש

 .ואישור חברת החשמל, הצובר לפי תקן

 .הוצאו הנחיות להקל בנושא היקף ההסכמות הנדרש, בנוסף .6

סוכם כי די בהסכמות של , ד משפטית"י בעקבות חווהר, בניגוד לדרישה הרגילה

ואין צורך ברוב מיוחס , של הדיירים יחד עם נציגות הבית המשותף) 51%(רוב רגיל 

 .75% או 100%של 



כן הוכן טופס ספציפי לחתימת דיירים ונציגות בניין בעניין צובר הגז ונבחנת -כמו .7

 .רים בלבדועד הדיי/ האפשרות המשפטית להסתפק באישור נציגות

או לחילופין , אגף ההנדסה רואה את עיקר הדחף הדרוש לקידום רישוי הצוברים .8

בהתאם לכך .  בפעילות אכיפה משפטית של התביעה העירונית–לסילוק סיכוניהם 

 .העבירה לתביעה מסמכים וחומרים

 פעילות התביעה העירונית

ישום נגד לרבות הגשת כתב א, התביעה הפעילה מספר מהלכי אכיפה משפטית .9

 .שהסתיימה בסילוק צובר הגז ממקומו, אחת החברות

בצד אלה קבעה התובעת העירונית כי בחומרים שהועברו אליה אין תשתית  .10

במטרה להגיש , ראייתית מספקת ופנתה לפיקוח על הבנייה לקבל חיזוק ראיות

 .אישומים נוספים

מן נוסף במקביל אישרה לחברות גז ארכות והשהייה של האישומים לצורך ז .11

 .להסדרת הרישוי

  מצבתמונת

המאמצים המושקעים ופעולות שננקטו עדיין יש , למרות הנכונות, כאמור לעיל .12

" גוררות רגלים", במיוחד במבחן התוצאה, חברות הגז. מעט מאוד תוצאות בפועל

 שנים מאז 4מזה , שתוף פעולה וטיפול באישור הצוברים, והביאו מעט מאד מידע

 .הביקורת הקודמת

מתוך מטרה משותפת , פער העמדות בין אגף ההנדסה לתביעה העירונית הצטמצם .13

 .לאפשר קידום  הפתרונות הנדרשים למצב המסוכן של צוברי גז בלתי מורשים

מוגבל ביכולותיו , למרות הנסיונות והדיונים הרבים שקיים, אגף ההנדסה .14

וצאה מכך האגף כת. המנהליות לדרבן את חברות הגז לטפל בהסדרת היתרי הבנייה

י החמרת האכיפה "מדגיש כי עקר היכולת לדחוף ולדרבן את חברות הגז הוא ע

 .המשפטית בידי התביעה העירונית

, התביעה מצדה גרסה כי פעילותה היתה מוגבלת כל עוד החומרים לא עמדו

לאחר , בתחום זה חלו שינויים. בדרישות הדין והנחיות הפרקליטות, לגירסתה

 . של ההנדסה עד לגבול המותרהגמשת הדרישות

קידום הפתרונות , י חברות הגז"בעקר בשל משיכת הזמן ע, במצב עניינים זה .15

איננו אפקטיבי ולא הביא השגים בהסדרת חוקיות , לבעיית צוברי הגז אינו יעיל

  .הצוברים



  

    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות, , , ,  סיכום סיכום סיכום סיכום––––' ' ' ' פרק גפרק גפרק גפרק ג

  

 נקטו –התביעה העירונית  אגף ההנדסה ו–הביקורת מציינת כי הגורמים הנוגעים  .1

קבלו באחריות ובכובד , הגז הבלתי מאושרים-גישה רצינית לטיפול בסכנת צוברי

ראש את המלצות הביקורת הקודמת בנושא והתגייסו עם רצון טוב לקדם את 

הם גם השקיעו מאמצים ניכרים ואגף ההנדסה קיים דיונים . הפתרונות הדרושים

בתהליך ממושך ומורכב שמעורבים בו גורמים אין עוררין שמדובר . רבים בנושא

 .רבים

 התוצאות בפועל הן שבשטח העיר עדיין פזורים עשרות צוברי גז –למרות כל זאת  .2

, או כל רשות אחרת(אסור שגבעתיים . ללא היתר והטיפול בהם התקדם מעט מאד

אסון בצובר גז -תיקלע לתקלה החמורה כמו זו שארעה של כמעט) לענייננו זה

  .שמש-בבית

 קשה לקבל מצב בו אין למאמצים –עם כל ההבנה למאמצי הגורמים הנוגעים  .3

ההתקדמות מותנה בגיבוש קוי . תוצאות והבעיה החמורה והמסוכנת נותרת בעינה

דבר שהחל להווצר וקודם , פעולה משותפים ומוסכמים על ההנדסה והתביעה

 .בתיווכה של הביקורת

, , , ,  למצוא את הדרך לגבש מדיניות למצוא את הדרך לגבש מדיניות למצוא את הדרך לגבש מדיניות למצוא את הדרך לגבש מדיניות    ---- בשיתוף כל הנוגעים  בשיתוף כל הנוגעים  בשיתוף כל הנוגעים  בשיתוף כל הנוגעים ––––    על העירייהעל העירייהעל העירייהעל העירייה .4

אסטרטגיה אפקטיבית ודרכי פעולה לנקיטת הליכים מינהליים ומשפטיים אסטרטגיה אפקטיבית ודרכי פעולה לנקיטת הליכים מינהליים ומשפטיים אסטרטגיה אפקטיבית ודרכי פעולה לנקיטת הליכים מינהליים ומשפטיים אסטרטגיה אפקטיבית ודרכי פעולה לנקיטת הליכים מינהליים ומשפטיים 

משולבים במטרה להביא פתרונות מעשיים אשר יבטיחו את בטיחות מתקני משולבים במטרה להביא פתרונות מעשיים אשר יבטיחו את בטיחות מתקני משולבים במטרה להביא פתרונות מעשיים אשר יבטיחו את בטיחות מתקני משולבים במטרה להביא פתרונות מעשיים אשר יבטיחו את בטיחות מתקני 

 ....הגז ובטחון הציבורהגז ובטחון הציבורהגז ובטחון הציבורהגז ובטחון הציבור

, בתהליכים שדרבנה הביקורת ברוח האמור לעיל ,בשלב סיום הביקורת התגבשו .5

מקל "שיש בם גם שילוב של ה, י ההנדסה והתביעה"עואמים מספר קוי פעולה מת

פעולה עם העירייה ונראה כי יוליכו - הסרבניות לשתףלהנעת חברות הגז" והגזר

 .להתקדמות בנושא

לרבות שרותי הכבאות , נחישות והתמדה מצד כלל גורמי העירייה, המשך לחץ  .6

של פתרונות אפקטיבי הינם תנאי לקידום , וההצלה לצד ההנדסה והתביעה

 .מורשים-בעין אשר בקיום צוברים בלתי-למניעת הסכנה

ון יעיל זרז אפקטיבי ודרב) כקודמתה(במאמר מוסגר יצויין כי ביקורת זו הוותה  .7

להסרת להבטחת המשך המאמצים , אליהם נרתמו ההנדסה והתביעה, ומועיל

 .הסיכונים הנדונים
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    בנושאבנושאבנושאבנושא: : : : צוברי גזצוברי גזצוברי גזצוברי גז

ח הביקורת ואין זה תקין שאין לעירייה את המידע "גם נושא זה חזר מספר פעמים בדו

  .הנדרש על צוברי הגז בעיר בשל מכשולים מצד חברות הגז

  :י אגף ההנדסה לטיפול בנושא הטמנת צוברי גז ללא היתר"להלן הפעולות שננקטו ע

מום דרישות נכתב נוהל חדש להגשת בקשה להכשרת הצוברים ובו מיני .1

עבודה "הכרחיות שאינו פוגע בדרישות הבטיחותיות וכן ההגשה תהיה בפורמט 

 .כפי שביקשו חברות הגז" מצומצמת

נערכו פגישות רבות במשרד מהנדס העיר עם נציגי חברות הגז ועורכי  הבקשה  .2

 מנת ללבן להבהיר  ולזרז הגשת הבקשות להכשרת הצוברים -מטעמם על

 .המוטמנים

ה ביצע סריקה ברחבי העיר על מנת למצוא צוברים שהוטמנו ללא אגף ההנדס .3

 .הרשימה הועברה לתובעת העירונית לטיפול בהגשת כתבי אישום. היתר

אגף ההנדסה העביר לתובעת את כל החומר שברשותו ועושה ככל שביכולתו  .4

מנת להגיש -לספק לתובעת העירונית כל חומר שביקשה ויהיה לה לעזר על

 .כתבי אישום

מנהל מחלקת החירום מנסה להשיג את המידע מחברות הגז עקב דרישת פיקוד , נוסףב

  .העורף במסגרת היערכות הרשות למצב חירום
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    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת
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        רקערקערקערקע

  

הדרכים להילחם ההשלכות מהתופעה ו, בעבר קוימה ביקורת בנושא פיצול דירות .36

ביקורת זו פתחה בשעתה את תשומת הלב העירונית ומערכה שנועדה לבלום . בה

 .את התופעה

תופעת פיצולי הדירות נובעת ביסודה מהתועלת הכלכלית הרבה הגלומה בפיצולו  .37

שנועד במקור ליחידת דיור אחת ומפוצל ליחידות משנה הניתנות להשכרה , של נכס

 .ירות לפצלן גם ללא היתר בנייה כחוקולכן יש מניע חזק לבעלי ד

חוקית ונוגדת את ההיתרים שהוצאו לבניינים -בצד היותה בלתי, תופעה זו

לתשתיות , לתושבים,  היא רבת נזק לסביבה–י העירייה "המקוריים כחוק ע

  .ולאיכות החיים הציבורית

 המטרה

 הביקורת החליטה, שהתרבו והלכו בתחום זה, בעקבות תלונות שוטפות של תושבים .38

לבדוק כיצד נלמדו לקחי הביקורת הקודמת ולבקר שוב איך תוקנו הליקויים מהעבר 

 .ויושמו ההמלצות לעתיד

 אופן הבדיקה

) 2007משנת (הבסיס לבדיקה היתה הביקורת הקודמת בנושא פיצולי הדירות  .39

תיקון הליקויים ויישום ההמלצות שהיו , ולאורה נבדקו התקדמות הטיפול בנושא

 .ימו פגישות עבודה עם הגורמים הנוגעיםוכן קו



 

  עיקרי הממצאים וההמלצות

למרות , וסבוך ולפיכך, בעייתי, הטיפול בתופעת פיצולי הדירות ובעיותיה הוא מורכב .40

נוהגים כובד ראש בסוגייה ובקידום , שנענו לקריאת הביקורת, שהגורמים הנוגעים

וגיבוש פתרונות נוספים  נדרשים שימת דגש –המלצות הביקורת הקודמת בנושא 

ע "י אגף ההנדסה ופעולות בתב"העמקת הפיקוח ע: לטיפול בנושא מצד כל הנוגעים

 .שיפור פתרונות מידע מסייע, י התביעה העירונית"הגברת האכיפה ע, י"ומול חח

והן באגף ההנדסה והן , נמצא כי העירייה קבעה מדיניות של לחימה בתופעה .41

 .טיפול בבעיה בתחומםבתביעה העירונית קידמו את ה

י העירייה י העירייה י העירייה י העירייה """"עעעעטרם מומש טרם מומש טרם מומש טרם מומש  -בצד אלה נמצא כי בתחום פעילות אגף ההנדסה  .42

 ....עועועועוווווויש לשים דגש על ביצויש לשים דגש על ביצויש לשים דגש על ביצויש לשים דגש על ביצאדם לפיקוח על הבנייה  -התיגבור עליו  הוחלט בכח

 ראוי לבחון באיזו מידה הפסיקות -בתחום התביעה והאכיפה המשפטית  .43

, אכן תורמים]  הביקורתבתקופה בה קוימה[והתקדימים המשפטיים שנקבעו 

במדה ולא יועילו ראוי לשקול בעתיד . מקדמים ומייעלים את האכיפה המשפטית

 .פנייה לגורמים משפטיים ממלכתיים לקבל פתרונות למלחמה בתופעה

ע הנדרשים לקביעת גודלי דירות מינימליים "תיקוני התב/מומלץ כי יושלמו הגדרת .44

סיוע במימוש מדיניותה המוצהרת של לביסוס ול, יחידות שטח/ומספרן בבניין

 .העירייה

החשמל את סיכום ההתנייה לפיה לא יבוצע חיבור חשמל -מומלץ להשלים עם חברת .45

 .אלא באישור העירייה) מפוצלת(לדירה 

מומלץ שיפור המיחשוב וחיבור מאגרי המידע השונים בעירייה שיאפשרו להנדסה  .46

 איסוף מידע ולחזק את הראיות לזרז, לייעל את הליכי האכיפה, להפיק מידע חי

 .הדרושות לתביעה



    

     ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת ממצאי הביקורת----' ' ' ' פרק בפרק בפרק בפרק ב

    

        כלליכלליכלליכללי

בעיותיה ועיקרי ממצאיה , בו פורטה התופעה, בפרק זה יובאו עיקרי הדוח הקודם .1

 .ולצורך בדיקת מצב ההתקדמות בנושא, כרקע לביקורת הנוכחית

שני היבטים  מדובר בתופעה בעלת -כפי שעלה ופורט בדוח הביקורת הקודמת  .2

והיבט ציבורי נרחב יותר של , היבט העבירה על החוק בבנייה ללא היתר: עיקריים

י פיצולן ללא היתר למספר " התופעה של הקטנת דירות גדולות ע-השלכות נוספות 

מעמסה לא מתוכננת ולא , לצפיפות יתר, כאמור, יחידות דיור קטנות גורמת

מגדילה את , )וגדר של אוכלוסיההמתוכננות לגודל מ(מבוקרת על התשתיות 

וכן באספקת , בתשתיותיהם, ועלולה לפגוע בתחזוקת הבתים, תחלופת הדיירים

  ).'שרותי ניקיון וכד, בתי ספר, גני ילדים(השירותים העירוניים 

בנוסף על פגיעה , בציבור, כך או כך מדובר בתופעה שהיא בגדר פגיעה בחוק

 .ל ובאיכות חייהםבשכנים המידיים בבנין בו הנכס שפוצ

 

 פיצולי הדירותפיצולי הדירותפיצולי הדירותפיצולי הדירותאיתור איתור איתור איתור 

בתחום זה עלה בביקורת כי למחלקת הפיקוח על הבנייה באגף ההנדסה יש  .3

משמעיים -אילוצים וקשיים באיתור העבירות ובהשגת ראיות ונתונים ברורים וחד

. על ביצוע הפיצול בדירות  על ידי אותם האנשים שאינם מבקשים היתרים כדין

במסווה של שיפוצים בדירה כאשר הדירה עצמה , כ בהסתר"העבודה מתבצעת בד

 .לרוב גם תוך הטעיה והונאה מכוונות, סגורה והעבודה נעשית מבפנים

תוך הימנעות מכניסה לרשות הפרט , הפיקוח מנסה לאסוף ראיות בדרכים שונות .4

  .בהתאם למגבלות החוק, ללא אישור הבעלים

   הבנייה לאבחן בודאות שעבודות כפועל יוצא מאלה עולה כי יכולתם של פקחי .5

 היא מוגבלת –המתבצעות בנכס הן אכן פיצול הדירה למספר יחידות דיור נפרדות 

 .כתוצאה ממגבלות ואילוצים חוקיים אובייקטיביים, וקשה

גם התובעת העירונית מסרה לביקורת על הקשיים להוכיח פיצול דירה בבית  .6

ת ועל מספר אלמנטים ברורים דבר המחייב להצביע על ראיות מוצקו, המשפט

, שירותים נוספים, כגון תוספות ליחידות דיור עצמאיות של מטבחים, ומוכחים

  .'הפרדת מים וכד, שעון חשמל נפרד, כניסה נפרדת ליחידה

באמצעות מחלקת הפיקוח על הבנייה , הביקורת מצאה כי גם אגף ההנדסה .7

, אך הם פועלים, שאהעירונית וגם התובעת העירונית משקיעים מאמצים בנו

  .תוך קשיים מרובים לטפל בתופעת פיצול דירות שלא בהיתר, כאמור



 –באותם מקרים מעטים בהם מוגשת בקשה לפיצול דירה על ידי בעל הנכס  .8

מתבצעת בדיקה מעמיקה האם ניתן לאשר פיצול כזה תוך שמירה על מספר תנאים 

דירות בבניין ומקום חנייה כמות ה, בסיסיים כגון גודל מינימלי של דירה מפוצלת

    .ע"לדירה החדשה כפי שמתחייב בתב

 ע בעיר אינה מגבילה את מספר הדירות בבניין ולכן ההנחיות"תב-בעבר נמצא כי ה .9

  הוק של ועדת בניין העיר המקומית הן אלה שמדריכות את המהנדס ואת-אד

 ת אתע קובע"התב, בצד זאת .הועדה לגבי אישור או אי אישור של פיצול דירות

אחד הקריטריונים החשובים לקביעת אישור לפיצול דירות והוא מקום חנייה לכל 

הביקורת המליצה להגביל את מספר הדירות ובכך להקל את אכיפת מדיניות . דירה

  .העירייה והפיכת פיצול הדירה גם לחריגה מקביעות העירייה

שרות לקבוע את האפ) בעת הביקורת(מהנדס העיר עדכן כי פרנסי העיר בוחנים 

ולהכתיב את גודלי הדירות שיותרו בגבעתיים ובכך גם להכתיב את מספר הדירות 

 .כאמור, יקל על אכיפת מדיניות העירייה, אם יאושר, דבר זה. שיותרו

אחד הקשיים הנוספים בעבודת הפיקוח על הבנייה הוא בזיהוי בעלים של דירות  .10

, למסור להם מכתבי דרישה, יםואיתור כתובותיהם כדי לפנות אליהם לצורך תאומ

 . 'צווים וכו

  קיימת פרוצדורה מורכבת לאיתור בעלים באמצעות התביעה ומשרד הפנים שהיא 

כך שהיא אינה אפקטיבית דייה , רלוונטית רק למקרה הגשת מסמכים משפטיים

  .במקרה זה

נוצר צורך להפיק יותר מידע לשם כך ממאגרי הנתונים הקיימים בגופים נוצר צורך להפיק יותר מידע לשם כך ממאגרי הנתונים הקיימים בגופים נוצר צורך להפיק יותר מידע לשם כך ממאגרי הנתונים הקיימים בגופים נוצר צורך להפיק יותר מידע לשם כך ממאגרי הנתונים הקיימים בגופים 

        ....רייה שחסרה אליהם גישה של אגף ההנדסהרייה שחסרה אליהם גישה של אגף ההנדסהרייה שחסרה אליהם גישה של אגף ההנדסהרייה שחסרה אליהם גישה של אגף ההנדסהשונים בעישונים בעישונים בעישונים בעי

עוד צויינה תופעה אבסורדית של התקנת מוני חשמל נפרדים לדירות המפוצלות  .11

או /להתקנת מונה חשמל לדירה חדשה חייב בעל הדירה. על ידי חברת החשמל

אך לגבי דירות מפוצלות חברת ,  החתום על ידי העירייה4הקבלן להציג טופס 

 .אישור שאומנם הבנייה היא חוקית ותקינההחשמל לא דורשת כל 

הביקורת המליצה בעבר לתאם עם חברת החשמל כי מוני חשמל יחוברו רק לאחר 

 .אישור תקינות של העירייה

י ובה סוכם כי חברת "מהנדס העיר דווח כי קיים פגישה עם מהנדס המחוז של חח

 אגף החשמל תבדוק אפשרות שלא לחבר דירה מפוצלת לחשמל אלא באישור

 .ההנדסה של העירייה

        



  העירונית העירונית העירונית העירוניתהתביעההתביעההתביעההתביעה

אך כאמור היא גם , התביעה רואה בנושא פיצול דירות ללא היתר עבירה חמורה .12

ניצבת בפני קשיים משמעותיים הן בתחום הראיות והן במסגרת האילוצים 

 .המתחייבים מן הדין ומהנחיות פרקליטות המדינה

ת העירונית מרחיבה את המאמץ הביקורת התרשמה במהלך ביקורת זו כי התובע .13

 .למצות ולקדם את האכיפה המשפטית במסגרת אילוציה המורכבים

ש להכנס לדירת מגורים "בקשות תקדימיות לביהמ' במסגרת המאמצים הוגשו מס

בהלכה תקדימית שקבלה פרסום . באמצעות צו שיפוטי על מנת לבחון את מצבה

רת מגורים ואכן התברר כי  נעתר בית המשפט לבקשה לצו כניסה לדי–ארצי 

, בקשות נוספות מוגשות לפי הצורך. הדירה מפוצלת לשלוש והוגש כתב אישום

 .והדבר מהווה תקדים חיובי שפתח דרך משפטית נוספת

היוצרות תקדימים ) אביב-בתל(התובעת העירונית הצביעה על פסיקות חדשות  .14

ית גם ברשויות משפטיים ואשר יש בן כדי לחזק את אפשרויות האכיפה המשפט

 .אחרות ולקדם את קיום המדיניות גם בגבעתיים

 אשר –עוד יצויינו מספר החלטות שנתקבלו לאחרונה בועדת ערר לתכנון ובניה 

 לחוק 157פעולה לפי סעיף , אשרה ניתוק חשמל ומים לדירת מגורים שפוצלה

 –למשל , הועדה אשרה את הניתוק בכפוף להגבלות מסוימות. התכנון והבניה

 .אך עדיין ניתן ללמוד הימנה למקרים דומים, בנושא בטיחות

  

 תיגבור הפיקוח על הבנייה

י ראשות העיר והנהלתה התקבלה החלטה לתגבר את "בהמשך לגיבוש המדיניות ע .15

 .אגף ההנדסה לטיפול במידע הנמסר לאגף ובנושא פיצולי הדירות

אפילו , לת בציבורנכון לעת הביקורת החלטה זו פורסמה וקבלה תהודה לא מבוט

דבר שייצר ציפיות מוקדמות בציבור לפני יכולת , עוד בטרם הוכן ארגונה המעשי

  .הביצוע

איסור [אדם לנושא -בתום הביקורת התגבור נמצא בשלבי יישום וטיפול בגיוס כח

  ].גיוס עובדים חדשים שחל בעת הביקורת חייב פנייה לועדת חריגים בנושא

שטרם בא , טת הדוח הודגש הצורך בתגבור מוגדלבהתיחסות אגף ההנדסה לטיו

כן הוצג צורך בחשיבה שונה מהמקובל וגיבוש -כמו. כלל על ביטויו באותה עת

  .פתרונות נוספים חדשניים ומקוריים

 מיחשוב

במהלך הביקורת הוברר כי אין חיבור או מימשק בין מאגרי הנתונים בהנדסה לבין  .16

 . א מעט מידעשיכלו לספק להנדסה ל, אלה של הגבייה

לגבי יש מידע , ההחזקה של נכס/כדוגמה ניתן להביא את המידע בדבר הבעלות

 .אך ההנדסה לא יכולים להתחבר ולהסתייע בו, וחוזים במחלקת הגבייה



  

    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק 

  כללי

  

, אגף ההנדסה,  העירייה במדיניותה הכללית–נמצא כי הגורמים הנוגעים  .1

 נענו לקריאת הביקורת והתגייסו  –ל העירייה "ף מנכהתביעה העירונית וא

 .למערכה נגד תופעת פיצולי דירות

, הן מימד של הפרת חוקי הבנייה, כאמור, תופעה זו של פיצולי דירות יש בה .2

, והן מימד של הכבדה והפרעה לאיכות המגורים בעיר, במסווה או בהסתר

 .לתשתיות ולשרותים המסופקים לציבור, לשכנים

הרי שהקשיים האובייקטיביים , טיפולו של אגף ההנדסה בתופעהבצד  .3

 מחייבים המשך נחישות ומאמץ -איבחונה והוכחתה של העבירה , בגילויה

ללא ספק הנחישות תשדר לציבור כי נסיונות פיצול דירות . מתמשך למיגורה

  לצד כל אלה חיוני תגבור אגף ההנדסה. בהסתר וללא היתר לא יצלחו

 ).יפורט בהמשך(

נתקלת , שהתגייסה לטיפול משפטי בעבריינות זו, גם התביעה העירונית .4

 .במיוחד בתחום הראיות הנדרשות להעמדת עבריינים לדין, בקשיים

עם כל זאת אסור שקשיים ירפו את ידי העוסקים במלאכה מלעסוק בבלימת  .5

 .תופעת פיצולי הדירות ובמניעתה

 בתואם אתבתואם אתבתואם אתבתואם את, , , ,  בתופעה בתופעה בתופעה בתופעההעירייה גבשה והחליטה על מדיניות של לחימההעירייה גבשה והחליטה על מדיניות של לחימההעירייה גבשה והחליטה על מדיניות של לחימההעירייה גבשה והחליטה על מדיניות של לחימה

מדיניות זו פורסמה . 2007200720072007המלצות הביקורת הקודמת בנושא בשנת המלצות הביקורת הקודמת בנושא בשנת המלצות הביקורת הקודמת בנושא בשנת המלצות הביקורת הקודמת בנושא בשנת 

זכתה להדים הראויים ומבחינה זו העירייה עשתה צעד משמעותי , ברבים

 .למלחמה בנגע

בנוסף הוחלט בעירייה על תגבור הפיקוח על הבנייה לטיפול בפיצולי בנוסף הוחלט בעירייה על תגבור הפיקוח על הבנייה לטיפול בפיצולי בנוסף הוחלט בעירייה על תגבור הפיקוח על הבנייה לטיפול בפיצולי בנוסף הוחלט בעירייה על תגבור הפיקוח על הבנייה לטיפול בפיצולי  ....6666

אדם לנושא אדם לנושא אדם לנושא אדם לנושא ----כחכחכחכחיוס יוס יוס יוס  היה בשלבי טיפול בג היה בשלבי טיפול בג היה בשלבי טיפול בג היה בשלבי טיפול בגהענייןהענייןהענייןהענייןבעת הביקורת בעת הביקורת בעת הביקורת בעת הביקורת . . . . הדירותהדירותהדירותהדירות

 ).).).).ראו המלצות בהמשךראו המלצות בהמשךראו המלצות בהמשךראו המלצות בהמשך((((אך טרם הגיע לשלב המימוש אך טרם הגיע לשלב המימוש אך טרם הגיע לשלב המימוש אך טרם הגיע לשלב המימוש 

ל נמצא כי העירייה מקדמת בתחום זה את יישום המלצות "נ-בהקשרים ה .7

פרסומה והטמעתה , הביקורת הקודמת בדבר הגדרת מדיניות מוצהרת

 .בציבור ובדבר הגברת הפעילות והאכיפה

 



  

ההתעקשות על הטיפול הנחישות ו, על רקע כל אלה חיוניים ההתמדה .8

אגף ההנדסה ,  הנהלת העיר–מצד כל הגורמים הנוגעים , בעבריינות זו

לרבות תגבור הפיקוח על הבנייה לעמידה במטלות , והתביעה העירונית

 .המוגברות

 .אדם-על העירייה להחיש את הטיפול ואת מימוש החלטת התגבור בכח .9

עירונית לגבש ולמסד מהנדס העיר והתובעת ה, ל העירייה"כן על מנכ-כמו

את הפתרונות החדשניים היצירתיים הדרושים לטיפול בנושא ושהוצבע על 

  .חסרונם בהתיחסות לטיוטת הדוח

 חיזוק האכיפה המשפטית בנושאחיזוק האכיפה המשפטית בנושאחיזוק האכיפה המשפטית בנושאחיזוק האכיפה המשפטית בנושא .10

כי בפני אוכפי , כאמור, לאור תיאורי המפקחים והתובעת העירונית מתברר  .א

פט החוק מגבלות רבות המקשות אחר איסוף ראיות ושכנוע בתי מש

 .בנושא

לאור הערכת התובעת העירונית בדבר התקדימים שנוצרו בתקופת   .ב

הביקורת בפסיקות חדשות בתחום פיצולי הדירות והחיזוק שהיא רואה 

 רואה הביקורת מקום לדחות לעתיד יותר רחוק –בכך לאכיפה המשפטית 

או , את האופצייה לפנות רשמית למשרד המשפטים לבקש מהם פתרונות

 .ה קונקרטיות ליעול האכיפההנחיות עבוד

 עעעע""""תיקון תבתיקון תבתיקון תבתיקון תב .11

הגבלה לגבי כמות הדירות / ע החל על גבעתיים אין התייחסות"בתב  .א

 יאפשר לבסס מדיניות של העירייה לגבי -דבר שאם יהיה , בבניין

 .מגבלת כמות דירות לשטח בנייה בבניין

יחזק את / ע שיאפשר"הומלץ לבחון אפשרות של ייזום שינוי התב  .ב

 .רייה בנדוןמדיניות העי

מהנדס העיר דווח כאמור כי פרנסי העיר בוחנים להגדיר מדיניות   .ג

  .שטח בנייה דבר זה/מכתיבה לגודלי דירות ומספרן בבניין

 .אם ימומש יסייע לעירייה לבסס את מדיניותה המוצהרת

  תאום עם חברת החשמלתאום עם חברת החשמלתאום עם חברת החשמלתאום עם חברת החשמל .12

 הומלץ – 4בדומה להתניית חיבור חשמל לדירה חדשה במתן טופס   .א

שקול דרכים לטפל עם חברת החשמל שחיבור החשמל שהעירייה ת

ליחידות מפוצלות יותנה  גם הוא בהיתר או אישור מתאים מטעם 



דבר זה יהווה עוד אפשרות חסימה או מניעה של פיצולים לא . העירייה

 .מאושרים

כאשר נותר עוד , החשמל-בתחום זה היתה התקדמות במגעים עם חברת  .ב

  .טיביים מעשייםלגבש ולסכם עימם פתרונות אופר

  בעלי נכסים בעלי נכסים בעלי נכסים בעלי נכסיםמידע עלמידע עלמידע עלמידע על .13

מאחר וחלק ניכר מבעלי הדירות בהם מתבצע פיצול לא חוקי אינם גרים   .א

 מתקשה הפיקוח על הבנייה לאתר את -בהן וחלקם אינם גרים כלל בעיר 

 .כתובותיהם

לאתר כתובת של בעלי / הומלץ לבחון עם משרד הפנים דרך פשוטה להשיג  .ב

, העברת מכתבים(דרכים ליצור קשר איתם הנכס כדי לאפשר ולקצר את ה

במקרים מיוחדים ראוי אף לשקול הסתייעות ). 'כתב אישום וכו, צווים

 .בשרותי האיתור שלרשות מערכת הגבייה

 נוכח הנתק בין מאגרי הנתונים של -:המלצות לואי בתחום המיחשוב  .ג

 הביקורת –בה יכלו בהנדסה להסתייע אלמלא הנתק , ההנדסה ושל הגביה

: ליצה כי יבוצע מיחשוב של חיבור ההנדסה אל מערכת נתוני הגבייהממ

ההחזקה של /הבעלויות על הנכסים ונתוני השכירות, נתוני החוזים

  .הנכסים

כן מומלץ חיבור דומה גם לנתוני הפיקוח העירוני ואף לחברת -כמו

 .שגם מהם ניתן להפיק מידע ונתונים מסייעים, החשמל

לזרז את איסוף , ה ליעל את הליכי האכיפהחיבורים אלה יאפשר להנדס

 .המידע הנדרש ולחזק את הבסיס הראייתי הדרוש לתביעה

 תיגבור הפיקוח על הבנייה .14

טרם מומשו , עם כל ההתקדמות במישור מדיניות העירייה ומתן פומביות לנושא

 . למעשים בפועל-אדם -הכוונות וההחלטות על תיגבור כח

במטרה במטרה במטרה במטרה , , , , צוות הפיקוח על הבנייה בהנדסהצוות הפיקוח על הבנייה בהנדסהצוות הפיקוח על הבנייה בהנדסהצוות הפיקוח על הבנייה בהנדסה    לזרז תיגבורלזרז תיגבורלזרז תיגבורלזרז תיגבורהביקורת ממליצה הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה הביקורת ממליצה 

לאפשר להם לבצע ביתר יעילות והספק את מלאכת הפיקוח והאכיפה לאפשר להם לבצע ביתר יעילות והספק את מלאכת הפיקוח והאכיפה לאפשר להם לבצע ביתר יעילות והספק את מלאכת הפיקוח והאכיפה לאפשר להם לבצע ביתר יעילות והספק את מלאכת הפיקוח והאכיפה 

 חיוני למערכת המשפטית  חיוני למערכת המשפטית  חיוני למערכת המשפטית  חיוני למערכת המשפטית י  שכהי  שכהי  שכהי  שכההראייתהראייתהראייתהראיית    ובמיוחד את בניית הבסיסובמיוחד את בניית הבסיסובמיוחד את בניית הבסיסובמיוחד את בניית הבסיס

        ....ולתביעה העירונית במלאכת האכיפה המשפטית המשלימהולתביעה העירונית במלאכת האכיפה המשפטית המשלימהולתביעה העירונית במלאכת האכיפה המשפטית המשלימהולתביעה העירונית במלאכת האכיפה המשפטית המשלימה



  ח מבקר העירייה" ראש העיר לדותהתייחסו

    בנושאבנושאבנושאבנושא: : : : פיצול דירותפיצול דירותפיצול דירותפיצול דירות

ומהווה פגיעה , המנוגדת לחוק, ני רואה בחומרה את התופעה של פיצול דירותא

באיכות המגורים של תושבי העיר ועומס רב על התשתיות העירוניות שלא מותאמות  

  .מבוקרת של דיירים-למצב של תוספת לא

הוריתי למהנדס העיר לייצור קשר עם גורמים חיצוניים המספקים שירותים לדירות 

על מנת לוודא שלא יספקו שירותים לדירות מפוצלות ) 'כבלים וכו,  חשמלחברת(אלו 

  .וידווחו לעירייה על כל מידע על דירה מפוצלת ברחבי העיר שתגיע לידיעתם

לרשותו . בקשתי ממהנדס העיר להגביר את הפיקוח על תופעת פיצול הדירות, כמוכן

ידע רלוונטי שיעזור למגר המוקד העירוני וכל מקור פיקוח ומ, יעמדו פקחי העירייה

  .תופעה חמורה זו ויבחנו הצרכים לתגברו

י אגף ההנדסה לקביעת צפיפות יחידות דיור אשר ניבדק ויובא  "הוכן מסמך עמדה ע

 .לדיון ואישור בישיבת וועדת המשנה

גם פניות (לכל תלונה המתקבלת באגף ההנדסה לנושא פיצול דירה , בהתאם להנחיות

פקח אשר מכין חומר חקירה אשר מועבר ישירות לתובעת לצורך נשלח מ) אנונימיות

 .טיפול משפטי



 

 

    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת
 

    בנושאבנושאבנושאבנושא

 הלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאות

 

 

 

 



    

    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

        בנושאבנושאבנושאבנושא

    הלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאותהלוגיסטיקה בשרותי הכבאות

     כללי כללי כללי כללי––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  

        כלליכלליכלליכללי

  

  במסגרת תוכנית עבודת הביקורת קוימה בתחנת שרותי הכבאות וההצלה  .47

באותה . רישומם וניצולם,  ניהולם–בדיקה בנושא התקציבים ") תהשרו: "להלן(

, מסגרת גם קוימה בדיקה לגבי החשבונות הנוגעים לציוד המשמש את השרות

 .בדיקה שהורחבה לאופן ניהולו האפסנאי של אותו ציוד יעודי

  , סגן המפקד ועם מחסנאי התחנה, הבדיקה קוימה עם מפקד שרותי הכבאות .48

 .2009מאי -'באפר

 עיקרי הממצאים

אין מידע על אין מידע על אין מידע על אין מידע על , , , , אין רישוםאין רישוםאין רישוםאין רישום, , , , נתונים על המלאי הקייםנתונים על המלאי הקייםנתונים על המלאי הקייםנתונים על המלאי הקיים     אין אין אין אין בתחנה בתחנה בתחנה בתחנהנמצא כינמצא כינמצא כינמצא כי .49

        ....המצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של העירייההמצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של העירייההמצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של העירייההמצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של העירייה

כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין , , , , יהול מלאייהול מלאייהול מלאייהול מלאי כל ניהול של נתוני מצאי ונ כל ניהול של נתוני מצאי ונ כל ניהול של נתוני מצאי ונ כל ניהול של נתוני מצאי ונבתחנהבתחנהבתחנהבתחנהאין אין אין אין 

, , , , לשהי על הימצאותםלשהי על הימצאותםלשהי על הימצאותםלשהי על הימצאותםהציוד והאפסנייה או בקרה כהציוד והאפסנייה או בקרה כהציוד והאפסנייה או בקרה כהציוד והאפסנייה או בקרה כ, , , , שליטה על הלוגיסטיקהשליטה על הלוגיסטיקהשליטה על הלוגיסטיקהשליטה על הלוגיסטיקה

 ....תנועתם או השימוש בםתנועתם או השימוש בםתנועתם או השימוש בםתנועתם או השימוש בם

אשר , ציוד לא יעודי וביגוד, בעיקר בלאי, מחסן התחנה גדוש פריטים מיותרים .50

הדבר כולל אף ציוד מתפורר . במבחן התוצאה הוברר שכסף מיותר הוצא עליהם

 .שהכסף עליו ירד לטמיון

 .המחסנאי לא עבר כל הכשרה לתפקידו .51

אין למעשה שליטה ובקרה על הציוד היקר , ם ותיעודאין רישו, אין ניהול מחסן .52

 .הנרכש והמסופק לתחנה



  

 עיקרי מסקנות והמלצות

, לנוכח חוסר המידע, מצב הניהול הלוגיסטי של השרות טעון ארגון יסודי מחודש .53

וכן לנוכח מצבם , הנתונים והמעקב אחר הציוד ולכן חולשת השליטה והבקרה עליו

 .טה של המחסן והציוד שבוהגרוע ונטול הניהול והשלי

בגיבוי נוהלים , תיעודם וניהולם, המצאי, נדרש ארגון פיזי מחודש של המחסן .54

 .מתאימים

 . נדרשת הכשרה מקצועית למחסנאי .55
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תחנת שרותי הכבאות וההצלה היא אחד הגופים העתירים ביותר בציוד בעירייה  .1

משק ציוד זה הינו כמובן חיוני ביותר . יבותומורכבותו וחש, מבחינת עלותו וערכו

מבוטלים -כסף ציבורי רב ותקציבים בלתי. לתיפקודה ולמתן שרותיה של התחנה

 .מושקעים במשק זה

במערכת הלוגיסטית של שרות הכבאות וההצלה מעורבים ומשתתפים בתהליכים  .2

 .מזכירתו ואפסנאי התחנה, סגנו,   מפקד השרות–

או כאשר ציוד מתכלה , וזמתו של אחד מהגורמים דלעילהזמנת ציוד מתחילה בי .3

 .או נפגע בפעילות יעודית, או מתבלה

אשר , י מפקד השרות"כל הזמנת ציוד מתחילה באישור הצורך ע, בכל מקרה .4

מביא הצעות מחיר ) או גורם אחראי אחר בשרות, כלל-בדרך(בהמשכו סגן המפקד 

בות הכבאות בעקבות מכרז י נצי"או מומלצים ע(מתאימות מספקים מוכרים 

  ).ארצי

י נוהלי העירייה באמצעות "מזכירת המפקד מכינה דרישה אפסנאית סטנדרטית עפ

 מעבירה את המסמכים –טפסיה המקובלים לנושא זה ובצרוף הצעות המחיר 

 .לאפסנאות העירייה

אפסנאות העירייה בודקת את המקור התקציבי ואת קיום הצעות המחיר ומוציאה  .5

 .ישור בצורת הזמנה אפסנאית לספק הנבחרלכיבוי א

פועלים מול הספק לקבלת ) י העניין והנושא"עפ(או סגן המפקד , מזכירת המפקד

 .הציוד המסופק

 .כ גם עם החשבונית לתשלום"הציוד המסופק מגיע עם תעודת משלוח ובד .6

מפקד השרות מסר כי הוא אישית או סגנו בודקים כל אספקה וכל ציוד יעודי 

במלואו , בכדי להבטיח שהציוד שהוזמן הוא שהגיע, ים ומגיעים לשרותהמסופק

  .וכנדרש

 .תעודות המשלוח מופנות לדברי המפקד לאפסנאות התחנה

מכן -ולאחר, י מפקד השרות"החשבונית לתשלום תמיד ובכל מקרה מאושרת ע .7

י מזכירת המפקד ומועברת לאפסנאות העירייה "מוצמדת להזמנה האפסנאית ע

 .עון החשבונית ותשלומה לספקלהמשך פר



 

  

  

 אפסנאות התחנה

 .הטיפול הפיזי בציוד ובאפסניה נתון בידי אפסנאי התחנה .8

ברכבי הכיבוי , איחסונו או פיזורו ליעודו בתחנה, האפסנאי אחראי על קבלת הציוד .9

תעודות /הוא גם מקבל אליו את התיעוד. או בערכות הציוד האישיות של הכבאים

 .ספקת הציוד וקבלתומשלוח הקשורות בא
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 כללי

הביקורת בדקה את סעיפי הציוד והכלים שבתקציבי שרות הכבאות ואת אופן  .1

  .ניצולם

מתוך ספרי החשבונות של הגזברות נבדקו מדגמית פריטי ציוד ופעולות 

שהקפם הכספי גדול יחסית או שלא היו , הצטיידות וקבלת שרותים מספקים

 .ך הספריםברורים דיים מתו

בתחום הפעולות הכספיות סיפק מפקד השרות את כל ההסברים באשר  .2

 .אין הערות ביקורת בתחום זה. לשימושים השונים של סעיפי התקציב שנבדקו

בהמשך ישיר לכך בדקה הביקורת את היבט הניהול האפסנאי של אותם פריטי  .3

 .ציוד וכלים יעודיים של הכיבוי שנבדקו תקציבית

אין מידע אין מידע אין מידע אין מידע , , , , אין רישוםאין רישוםאין רישוםאין רישום, , , , הקייםהקייםהקייםהקייםי הציוד י הציוד י הציוד י הציוד  על מלא על מלא על מלא על מלאבתחנה נתונים בתחנה נתונים בתחנה נתונים בתחנה נתונים נמצא כי אין נמצא כי אין נמצא כי אין נמצא כי אין  .4

על המצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של על המצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של על המצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של על המצאי ואין התאמה לרישום הקיים במחשב האפסנאות הכללית של 

        ....העירייההעירייההעירייההעירייה

    כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין כך שניתן לומר כי אין , , , , מלאימלאימלאימלאי ניהול של נתוני מצאי וניהול  ניהול של נתוני מצאי וניהול  ניהול של נתוני מצאי וניהול  ניהול של נתוני מצאי וניהול אין בשרות אין בשרות אין בשרות אין בשרות 

, , , , הימצאותםהימצאותםהימצאותםהימצאותםהציוד והאפסנייה או בקרה  על הציוד והאפסנייה או בקרה  על הציוד והאפסנייה או בקרה  על הציוד והאפסנייה או בקרה  על , , , , יסטיקהיסטיקהיסטיקהיסטיקהשליטה על הלוגשליטה על הלוגשליטה על הלוגשליטה על הלוג

 .... השימוש בם השימוש בם השימוש בם השימוש בםתנועתם אותנועתם אותנועתם אותנועתם או

בהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר מפקד השרות כי בעקבות הביקורת הופק פלט  .5

 .עד למיחשוב הנושא, ידנית, מחשב כבסיס לרישום ולעדכון הנתונים בתחנה

 הניהול האפסנאי

י אחראי אפסנאות "האפסנאות של שרותי הכבאות וההצלה מנוהלת ישירות ע .6

  .שהוא אחד הכבאים

אות גדוש בפריטי בלאי חסרי שמוש ופריטים תקינים נמצא כי מחסן האפסנ .7

מלבד חלק מהזרנוקים , י עדות המחסנאי"עפ. עודפים שגם הם חסרי שימוש

 מרבית הציוד והמלאי שבמחסן נטולי שימוש -ומספר פריטים נוספים 

 .ומיותרים



 

לדברי האפסנאי לזרנוקים . נמצא במחסן מלאי גדול של זרנוקים ממספר סוגים .8

גם לגבי הזרנוקים העבים . לא היה שימוש ולא צפוי שימוש)  צול1(הדקים 

יובהר . שבאחסנה בכמות גדולה ענה האפסנאי כי סביר שלרובם לא יהיה שימוש

 מפקד השרות הבהיר כי ההצטיידות נעשית .כי לזרנוקים יש משך חיים מוגבל

וש מה לרכ, המכתיבה יעדי הצטיידות, י תקני נציבות הכבאות הארצית"עפ

  .וכמה

בצד הבהרת מפקד השרות מוצאת הביקורת שיש מקום לבחון להבא כיצד ניתן  .9

במדה , במסגרת תקני הנציבות, במגמת חסכון, להקטין את הקף ההצטיידות

י הניסיון לא היה שימוש ולא צפוי שימוש לחלק גדול גם מהזרנוקים "ואכן עפ

י "הנציבות ועפי " מובן שכל בחינת חסכון כזו חייבת להתבצע ע.העבים

 .הנחיותיה והחלטותיה

בנוסף על הציוד המיותר והבלוי , מסודר ולא מאורגן-המחסן עצמו נראה בלתי .10

בעקבות , ם התקדמות הביקורת השתפר ארגונו של המחסןע .המתגלגל בו

 .העבודה שהשקיע בו האפסנאי

הדרכה או , לא קבל כל הכשרה לתפקיד, המכהן בתפקידו כשנה, המחסנאי .11

  ).מלבד אולי חפיפה קצרה ולא אפקטיבית עם קודמו(ך כלשהם לדבריו תידרו

 המחסנאי חסר עדיין את הכלים –עם כל היותו עובד שנראה איכפתי ומעורה 

האלמנטריים של ידע לניהול בסיסי של האפסנאות ואת הנוהלים המחייבים 

 .בתחום ציוד ואפסנאות הכיבוי

 כלים בסיסיים של -סנייה בשרות בנוסף חסרים לניהול תקין של הציוד והאפ .12

. הן ידניים והן ממוחשבים, רישומים מנוהלים כראוי, אסמכתאות, תיעוד

המחשב הקיים במחסן הושג לדברי המחסנאי באופן אישי ובשל חוסר בתוכנה 

בהיעדר מיחשוב ניתן היה , יחד עם זאת. להפעלתו אין לו למעשה כל שימוש

 .שגם הם נעדרים במחסן כיום, ם מינימלייםלצפות לפחות לתיעוד ורישום ידניי

עד , בהתיחסותו לטיוטת הדוח מסר מפקד השרות כי הונהג ניהול ידני, כאמור

 .למיחשוב הנושא

 לדברי מפקד השרות ים המועבר,מסמכי ציוד/משלוח-תעודות/גם התיעוד .13

  .בנמצא ולא היו לאיתור לא ניתנו -קת ציוד  עם כל אספ התחנהלאפסנאות

שליטה או בקרה על הציוד היקר , מידע, כך אין למעשה כל רישוםכתוצאה מ

 .המגיע לתחנה



 אשר לפי – כריות אויר מתנפחות לחילוץ –נמצא במחסן ציוד הצלה יעודי  .14

  .התיחסות המחסנאי הוא חסר שימוש במחסן

, מכנסיים,  חולצות–נמצא במחסן מלאי גדול מאד של פריטי לבוש מיותרים  .15

אך לא נעשה בם כל , אש-כשו לפני מספר שנים עבור צופיאפודות וכובעים שנר

  .שימוש

האש ושלא -נמצא במחסן מלאי גדול של נעליים חצאיות פשוטות שנועדו לצופי

למגע והן -בעת הביקורת הוברר כי סוליותיהן כבר מתפוררות. נעשה בן שימוש

 .חסרות תועלת

  .משמעו כי כסף רב ירד לטמיון ועל ציוד מיותר

 2008ספר פריטים מדגמיים מתוך דוחות הניצול התקציבי לשנת בבדיקת מ .16

המופיעים בניצול תקציב ) חליפות מגן של הכבאים( מעילי תקיפה 8 -הוברר כי ל

בבדיקת הדרישה .  אין רישום או תיעוד כלשהו כמה הגיעו ומתי- 2008

 בנדון מראשית התהליך  הצעות המחיר רק המפקד נמצאוהאפסנאית במשרד

 .לכל מה שביניהם כאמור אין זכר.  על פרעון החשבונית מסוף התהליךותיעוד

 הגיעו 2008 כי בשנה שהוא בתפקיד מאז אפריל –י זכרונו " עפ–המחסנאי מעיד  .17

בונות ששולמו רישום או חש,  לגבי מעילים אלה לא נמצא תיעוד. מעילים3

יס התנועה האחרונה למעילי תקיפה שנרשמה בכרט (2008ונוצלו בתקציב 

 ).13.1.2008הנהלת החשבונות המתאים הינה מתאריך רישום 

, )בכמות לא ידועה( כפפות מגן לכבאים הוזמנו –פריט אחר מאותה דגימה  .18

דבר זה מעורר תמיהה באשר . אך חלקן הוחזרו כבלתי מתאימות, חולקו לכבאים

 .לטיב ההחלטות בדבר ההצטיידות ואופן עשיית ההחלטות

, ם ואיש לא דרש מהמחסנאי לדבריו כל דווח לגבי הציודאין כל מערכת דיווחי .19

  .מצבו ושימושו, המצאי
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אין נתונים , מכלל הממצאים בביקורת עולה כי למעשה אין בתחנה ניהול לוגיסטי .1

 .אין מידע ולכן גם אין שליטה על האפסנייה או בקרה על הציוד, לוגיסטיים

טי של שרותי הכבאות והצלה טעון ארגון יסודי מחודש ועשיית סדר המערך הלוגיס .2

 .הניהול הלוגיסטי ותיעוד הציוד, לנוכח מצבם הזנוח של המחסן, בסיסי

 נדרש לטפל מיידית בהכשרתו –כפי שהומלץ למפקד השרות במהלך הביקורת  .3

 .המקצועית הנאותה של אפסנאי השרות ובהקניית כלים נאותים למילוי תפקידו

סילוק , בדיקת המצאי ורישומו, ארגון מחדש מחייב השלמת הסדר הפיזי במחסןה .4

 .הגרוטאות והציוד המיותר תוך רישומם, הבלאי

עשיית סדר , הארגון מחדש של המחסן צריך לכלול גם את התיעוד המתאים .5

בשליטה ובבקרה על הציוד והנתונים , בשיטות ניהול האפסניה, ברישומים

 .באסמכתאות ובמסמכים

בין , החייב להבטיח ולגבות, נדרש גיבוי של כל הסדרים הלוגיסטיים בנוהל פנימי .6

, החל מתהליך תכנון והזמנת האפסנייה,  את כל הליכי הניהול הלוגיסטי–היתר 

קליטתו ורישומו וכלה בדיווחו במערכות , בחינתו, עבור בקבלת ציוד מסופק

 .התיעוד המתאימות

 לניהול ולדיווח על תנועות הציוד והאפסנייה ,כן נדרשים נוהלים לרישום-כמו

 .בתחנה וממנה

, נדרש למסד כלים ונוהל להבטחת שליטה ובקרה מלאים על הציוד בתחנה .7

 .לרבות הנהגת דווחים קבועים ויזומים למפקד התחנה, נתוניו והשימוש בו/פרטיו

 מוצע כי נוהל קליטת: מומלץ להחיל על קליטת הציוד את שיטת הבקרה הכפולה .8

שלמות , י סגן המפקד או המחסנאי"ציוד חדש המסופק לתחנה יבדק תחילה ע

האספקה ותקינותה יאושרו בחתימתם על תעודת המשלוח ולבסוף מפקד השרות 

  .יאשר את הבדיקה בחתימתו



        

  ח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייה"""" ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדותתתתהתייחסוהתייחסוהתייחסוהתייחסו

  לוגיסטיקה בשירותי כבאותלוגיסטיקה בשירותי כבאותלוגיסטיקה בשירותי כבאותלוגיסטיקה בשירותי כבאות: : : : בנושאבנושאבנושאבנושא

  

ת בנושא לוגיסטיקה בכיבוי אש  והוריתי למפקד  את הערות הביקורת וההמלצוקבלתי

  : ולהן פירוט עקרי פעילותו.הכיבוי לפעול בהתאם

היום .  הלוגיסטיקה והמחסן  בכיבוי עברו טיפול יסודי בהתאם להמלצות הביקורת .1

עדכון רישומי , י הנהלים של הנציבות כולל רישום הציוד מחדש"המחסן מנוהל עפ

 .רכבי הכיבוי

הכבאות קריית -כל הציוד המיותר שלא היה שמיש והועבר לשרותיהוצא מהמחסן  ....2222

 .שמונה וציוד הבלאי הועבר עם פרוטוקול למחסן העירייה

כל ציוד  חדש , כל הציוד במחסן אורגן וסודר מחדש כולל רישום לבקרה ומעקב ....3333

        .נרשם ומתועד במחסן כולל  תעודות משלוח או חשבוניות כפי שנקבע בנהלים



 

 
 

    רתרתרתרתדוח ביקודוח ביקודוח ביקודוח ביקו

    בנושאבנושאבנושאבנושא

    פרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידע

  באתר העירייהבאתר העירייהבאתר העירייהבאתר העירייה

 

 

 



    דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

    בנושאבנושאבנושאבנושא

        פרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידעפרסומים ושקיפות המידע

  באתר העירייהבאתר העירייהבאתר העירייהבאתר העירייה

    מבואמבואמבואמבוא    ––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  

  כללי

פתיחות הפרסומים ושקיפות המידע של הרשות המקומית הם חלק מאיכות השרות  .56

 .שמספקת העירייה לתושבים

העירייה בחובות הפרסומים הביקורת נטלה על עצמה לבחון את מידת עמידתה של  .57

 .באתר האינטרנט של הרשות, י חוק"הנדרשים עפ

אשר הכינה התנועה למען , כבסיס לבדיקה שמש ריכוז הדינים המחייבים בנושא .58

 .איכות השלטון

  המלצותהעיקרי הממצאים ו

המחוקק נתן דעתו לקביעת חבותן של הרשויות המקומיות לגבי שקיפות מידע  .59

 ).המובאות בהמשך הדוח(רה של חיקוקים בשו, ופרסומו לציבור

הביקורת מצאה כי כללית העירייה עומדת בעיקר תכתיבי החוק ופרסומיה 

  .באתר האינטרנט שלה עונים על מרבית הדרישות

י חוק וחסרים בפרסומי י חוק וחסרים בפרסומי י חוק וחסרים בפרסומי י חוק וחסרים בפרסומי """"עם זאת ישנם מספר פרסומים המתחייבים עפעם זאת ישנם מספר פרסומים המתחייבים עפעם זאת ישנם מספר פרסומים המתחייבים עפעם זאת ישנם מספר פרסומים המתחייבים עפ

 ).ח"פרוט מובא בגוף הדו (העירייה באתרהעירייה באתרהעירייה באתרהעירייה באתר

ם בהקדם את פרסום הנושאים שמחייב החוק וטרם פורסמו העירייה נקראת להשלי .60

 .באתר האינטרנט של העירייה

עם נושאים שמעבר , בנוסף רואה הביקורת מקום לקבוע מדיניות פרסום כוללת .61

 .עם הפנים לתושב, לדרישות החוק

מעבר למילוי דרישות החוק חשוב שהעירייה תפרסם לידיעת הציבור את מירב  .62

הן להעצמת שקיפות המידע והן כשרות משופר , לוונטי לוהמידע המגיע לו והר

 .לתושבים



  

    הבסיס החוקי לפרסומים המחוייביםהבסיס החוקי לפרסומים המחוייביםהבסיס החוקי לפרסומים המחוייביםהבסיס החוקי לפרסומים המחוייבים    ––––' ' ' ' בבבבפרק פרק פרק פרק 

  כללי
  

י חקיקה "ע והמידע לציבור הפרסומים, השקיפותהמחוקק נתן דעתו להעצמת  .1

 . שהיא המחייבת בנדון ובאה להבטיח עמידה של הרשויות בדרישות,מפורשת

אשר עובדו בידי ,  כלל הדינים המחייבים בנושא שלוזריכהשתמשה בהביקורת  .2

כבסיס לבדיקת ביקורת זו משמש הריכוז עה לאיכות השלטון ובאדיבותה התנו

 .מידת הפרסום באתר העירייהאופן ו לגבי

  
  פירוט הדינים המחייבים

 

לפקודת העיריות קובע שעל הרשות לפרסם באתר האינטרנט שלה ) 1(ב248סעיף  .3

מידע מסוג זה . י דין ברשומות או בעיתון"אליה הטעון פרסום עפכל מידע בנוגע 

הודעות על מינוי בעלי התפקידים במועצה הודעות על מינוי בעלי התפקידים במועצה הודעות על מינוי בעלי התפקידים במועצה הודעות על מינוי בעלי התפקידים במועצה , , , , חוקי עזרחוקי עזרחוקי עזרחוקי עזר, בין היתר, כולל

 תמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספייםתמצית דוחות כספיים, , , , דוחות שנתייםדוחות שנתייםדוחות שנתייםדוחות שנתיים, , , , מידע על מכרזים פומבייםמידע על מכרזים פומבייםמידע על מכרזים פומבייםמידע על מכרזים פומביים, , , , המקומיתהמקומיתהמקומיתהמקומית

 .כפי שיפורט להלן, ועוד

  של ישיבות המועצה של ישיבות המועצה של ישיבות המועצה של ישיבות המועצהלפרסם פרוטוקוליםלפרסם פרוטוקוליםלפרסם פרוטוקוליםלפרסם פרוטוקוליםקובע כי על הרשות ) 2(ב248סעיף  .4

, לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה, שמתקיימות בדלתיים פתוחות

 .והקלטות או תמלילים של ישיבות כאמור

לפרסם דין וחשבון שנתי לפרסם דין וחשבון שנתי לפרסם דין וחשבון שנתי לפרסם דין וחשבון שנתי לחוק חופש המידע קובע כי על הרשות ) א(5סעיף  .5

שיכלול מידע אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה שיכלול מידע אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה שיכלול מידע אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה שיכלול מידע אודות פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה 

שבון ודרך הוראות בדבר מתכונת הדין וח"כי , עוד נקבע בחוק. ההההוסמכויותיוסמכויותיוסמכויותיוסמכויותי

כי דין וחשבון , בין היתר,  תקנות חופש המידע קובעות".פרסומו ייקבעו בתקנות

על רשות מקומית להעמיד .  ביולי בכל שנה1-יתפרסם לא יאוחר מההרשות של 

 .ון הציבור ולפרסמו באתר האינטרנטאת הדין וחשבון לעי

 דיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידעדיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידעדיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידעדיווח של הממונה על הפעלת חוק חופש המידעלעיל יכלול גם דבון הדין וחש .6

דיווח הממונה על הפעלת החוק . ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד, ברשות

פרטים על בקשות מידע , ובין היתר, ברשות יכלול נתונים לגבי השנה החולפת

  .שטופלו באותה שנה

 



 חותחותחותחות""""תמצית הדותמצית הדותמצית הדותמצית הדוות לפרסם את לפקודת העיריות על הרש) ב(216פי סעיף -על .7

ח המתייחס " באוקטובר של כל שנה לעניין דו1-לא יאוחר מה, הכספיים השנתייםהכספיים השנתייםהכספיים השנתייםהכספיים השנתיים

 . לשנה הקודמת

לפרסם מידע בדבר איכות לפרסם מידע בדבר איכות לפרסם מידע בדבר איכות לפרסם מידע בדבר איכות א לחוק חופש המידע קובע כי על כל הרשויות 6סעיף  .8

 ....הסביבההסביבההסביבההסביבה

 לפרסם מידע על איכותםלפרסם מידע על איכותםלפרסם מידע על איכותםלפרסם מידע על איכותםלפקודת העיריות על הרשות ) 1)(ב(238פי סעיף -על .9

משרד הפנים פרסם בחוזרי . ואתית של מי השתייה המסופקים בתחומהואתית של מי השתייה המסופקים בתחומהואתית של מי השתייה המסופקים בתחומהואתית של מי השתייה המסופקים בתחומההתברהתברהתברהתבר

את סוג המידע על איכות המים ) החוזר :להלן (1/2004 - ו6/2003, 1/2002: ל"מנכ

המוטלת על , גם לחובת זו. ות המידע ואת מועד הפרסום"שיש לכלול בדוח

ח מבקר "בניגוד להמלצות דו, אין מקבילה בצו הרשויות המקומיות, העיריות

 .2007המדינה לשנת 

לפרסם פרוטוקולים של לפרסם פרוטוקולים של לפרסם פרוטוקולים של לפרסם פרוטוקולים של ד לחוק התכנון והבניה קובע כי על הרשויות 48סעיף  .10

 ....ועדות התכנון והבניהועדות התכנון והבניהועדות התכנון והבניהועדות התכנון והבניה

הביקורת התבססה על ריכוז זה של הוראות הדין ובחנה לאורן את המתפרסם  .11

  .כמפורט בפרק הממצאים להלן, באתר האינטרנט של העירייה



 

  

    פרסומים באתר העירייהפרסומים באתר העירייהפרסומים באתר העירייהפרסומים באתר העירייהממצאי ביקורת הממצאי ביקורת הממצאי ביקורת הממצאי ביקורת ה    ––––' ' ' ' גגגגפרק פרק פרק פרק 

 

דעתו לחובת פרסומי מידע לציבור באתר אינטרנט של כאמור המחוקק נתן  .1

הימצאות פרסומי בדיקה של .  כפי שפורט קודםהרשות בשורה של חיקוקים

להלן לגבי מידת מעלה את הממצאים המפורטים באתר העירייה  הללו החובה

 .קיום הפרסומים הנדרשים

 דין וחשבון לציבורדין וחשבון לציבורדין וחשבון לציבורדין וחשבון לציבור .2

המידע  –ויחידות הסמך שלה יחידותיה , אגפיה, הרשות הציבוריתוט מבנה פיר  .א

 .קיים באתר כנדרש

 . המידע קיים באתר–שמות בעלי תפקידים בכירים העומדים בראש האגפים   .ב

 . המידע קיים באתר–תיאור תחומי האחריות של הרשות   .ג

חסרות :  הפרסום חלקי בלבד–מענה של הרשות ודרכי ההתקשרות עמה   .ד

 .בות האימיילים של בעלי התפקידים בעירייה לצורך התקשרות עימםכתו

בעקבות הערת ביקורת פנה מנהל האגף הכללי למחלקות העירייה השונות 

  .לקבל השלמותיהן אך לא נענה

 . המידע קיים באתר–פרטי יחידות ברשות הנותנות שירות לאזרח   .ה

 .תר אין פרסום בא–סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת   .ו

 . המידע מתפרסם באתר–תקציב הרשות הציבורית לשנה הנוכחית   .ז

פירוט המקומות והמועדים בהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות   .ח

 .לפיהן פועלת הרשות

 . המידע קיים באתר–חוקי העזר של הרשות   .ט



 

 דיווח של הממונה על חוק חופש המידעדיווח של הממונה על חוק חופש המידעדיווח של הממונה על חוק חופש המידעדיווח של הממונה על חוק חופש המידע .3

 .ר קיים פרסום באת–מספר הבקשות למידע שהוגשו   .א

  . המידע קיים באתר–שיעור הבקשות שנדחו   .ב

 . המידע קיים באתר–ל "פירוט העילות לדחיה הנ  .ג

 . אין מידע באתר–מספר העתירות כנגד החלטות הממונה על חופש המידע   .ד

 . אין פרסום–תמצית ההחלטות שיש להן חשיבות לציבור   .ה

 . המידע מתפרסם באתר– חות הכספייםחות הכספייםחות הכספייםחות הכספיים""""תמצית הדותמצית הדותמצית הדותמצית הדו .4

 . המידע מתפרסם באתר– ועד תשלומהועד תשלומהועד תשלומהועד תשלומהשיעורי הארנונה ומשיעורי הארנונה ומשיעורי הארנונה ומשיעורי הארנונה ומ .5

 . המידע מתפרסם באתר– מידע בדבר איכות הסביבהמידע בדבר איכות הסביבהמידע בדבר איכות הסביבהמידע בדבר איכות הסביבה .6

  .  מתפרסם באתר– מידע על איכותם התברואתית של מי השתייהמידע על איכותם התברואתית של מי השתייהמידע על איכותם התברואתית של מי השתייהמידע על איכותם התברואתית של מי השתייה .7

הוא אינו מתפרסם במסמכי . הדוח השנתי מתפרסם במסגרת חלונית החדשות

 . המסגרת הטבעית לנושא זהםשה,  שבאתראיכות הסביבה

אך ,  המידע מתפרסם באתר– שיבות המועצה בדלתיים פתוחותשיבות המועצה בדלתיים פתוחותשיבות המועצה בדלתיים פתוחותשיבות המועצה בדלתיים פתוחותפרוטוקולים של יפרוטוקולים של יפרוטוקולים של יפרוטוקולים של י .8

). לא יאוחר משני ימי עבודה מיום אישורם במועצה(באיחור החורג מהתקנות 

כן חסרים -כמו. 31.12.09 - מ12 טרם פורסם פרוטוקול ישיבה 2010' בפבר

 ).2.4.09 -מ (5-ו) 5.3.09 -מ (4פרוטוקולים של ישיבות 

 . אינם מתפרסמים באתר–יבות המועצה תמלילים של יש/הקלטות .9

 המידע מתפרסם באתר באופן חלקי וחסרים – פרוטוקולים של ועדות תכנון ובניהפרוטוקולים של ועדות תכנון ובניהפרוטוקולים של ועדות תכנון ובניהפרוטוקולים של ועדות תכנון ובניה .10

 .רוב הפרוטוקולים

  . מתפרסמים באתר במלואם– חוקי העזר של הרשותחוקי העזר של הרשותחוקי העזר של הרשותחוקי העזר של הרשות .11



  

    מסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצותמסקנות והמלצות    ––––' ' ' ' דדדדפרק פרק פרק פרק 

 את כללית ניתן לציין כי העירייה מפרסמת לציבור באמצעות אתר האינטרנט שלה .1

 .אך עדיין אינה עומדת במלוא הדרישות בנושא, רוב המידע הנדרש

 -:עדיין חסרים בו הפרסומים לגבי, למרות השיפור בפרסומים לציבור באתר .2

 בעיקר כתובות הדואר, כל דרכי יצירת התקשרות עם גורמי העירייה  .א

 . גורמי העירייהכלהאלקטרוני של 

 .סקירת עיקרי פעילות הרשות בשנה החולפת  .ב

 .מספר העתירות כנגד החלטות הממונה על חופש המידע  .ג

 .תמצית ההחלטות שיש להן חשיבות לציבור  .ד

 .תמלילים של ישיבות המועצה/הקלטות  .ה

 .פרוטוקולים של ועדות תכנון ובניהמלוא ה  .ו

, , , , ח זהח זהח זהח זה""""כמפורט לעיל ובדוכמפורט לעיל ובדוכמפורט לעיל ובדוכמפורט לעיל ובדו, , , , יש לטפל לאלתר בפרסום הנושאים החסריםיש לטפל לאלתר בפרסום הנושאים החסריםיש לטפל לאלתר בפרסום הנושאים החסריםיש לטפל לאלתר בפרסום הנושאים החסרים ....3333

 ....העירייההעירייההעירייההעירייהל ל ל ל """" מנכ מנכ מנכ מנכ––––באחריות הממונה על המידע בעירייה באחריות הממונה על המידע בעירייה באחריות הממונה על המידע בעירייה באחריות הממונה על המידע בעירייה 

ל צריכה להקדים את מועד פרסום הפרוטוקולים של ישיבות המועצה "לשכת המנכ .4

 .באתר סמוך להוצאתם

בנוסף על כך מוצאת הביקורת לנכון להמליץ על פרסום באתר של הנושאים  .5

 -:הבאים

 .רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנה החולפת   .א

 .יבוריתקרנות ומלגות שבמימון הרשות הצ  .ב

לרבות שם המוסד , תמיכות שנתנה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת  .ג

 .והיקף התמיכה שניתנה

את דוח איכות מי השתייה מומלץ לפרסם גם במדורי איכות הסביבה   .ד

 ").החדשות"ולא רק בחלונית הנעה של (שבאתר 



 

 לסיכום .6

רסום בו גם אתר האינטרנט של העירייה הוא מקור מידע חשוב ביותר לתושב והפ

  .של העירייה" חלון ראווה"וגם משמש , י חוק"גם מחוייב עפ, חיוני לתושבים

מכל הסיבות הללו ראוי ונדרש שהעירייה תשלים בהקדם את חובת מכל הסיבות הללו ראוי ונדרש שהעירייה תשלים בהקדם את חובת מכל הסיבות הללו ראוי ונדרש שהעירייה תשלים בהקדם את חובת מכל הסיבות הללו ראוי ונדרש שהעירייה תשלים בהקדם את חובת 

 ולשם שיפור השרות  ולשם שיפור השרות  ולשם שיפור השרות  ולשם שיפור השרות מתוך מודעות של שקיפות מידעמתוך מודעות של שקיפות מידעמתוך מודעות של שקיפות מידעמתוך מודעות של שקיפות מידע, , , , י חוקי חוקי חוקי חוק""""הפרסומים עפהפרסומים עפהפרסומים עפהפרסומים עפ

        ....לתושביםלתושביםלתושביםלתושבים

     שתמפה שתמפה שתמפה שתמפהללתללתללתללתהביקורת אף ממליצה לעירייה לקבוע מדיניות פרסום כוהביקורת אף ממליצה לעירייה לקבוע מדיניות פרסום כוהביקורת אף ממליצה לעירייה לקבוע מדיניות פרסום כוהביקורת אף ממליצה לעירייה לקבוע מדיניות פרסום כו

ופרסומים שמעבר לחובות החוק ושהעירייה ופרסומים שמעבר לחובות החוק ושהעירייה ופרסומים שמעבר לחובות החוק ושהעירייה ופרסומים שמעבר לחובות החוק ושהעירייה     נושאיםנושאיםנושאיםנושאים, , , ,  תחומים תחומים תחומים תחומים גם  גם  גם  גם תכלולתכלולתכלולתכלולוווו

        ....תרצה להעמיד לשרות התושביםתרצה להעמיד לשרות התושביםתרצה להעמיד לשרות התושביםתרצה להעמיד לשרות התושבים



  ח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייה"""" ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדותתתתהתייחסוהתייחסוהתייחסוהתייחסו

        שקיפות המידע ופרסומי העירייהשקיפות המידע ופרסומי העירייהשקיפות המידע ופרסומי העירייהשקיפות המידע ופרסומי העירייה: : : : בנושאבנושאבנושאבנושא

במסגרת מדיניותי בתחום , ח הביקורת בנושא שקיפות המידע"אני רואה בחיוב את דו

רסומים ושקיפות המידע של העירייה כחלק מאיכות השרות שמספקת העירייה פתיחות הפ

  .לתושבים

הנחיתי את מנהל האגף למינהל כללי לפעול בהתאם להמלצות הביקורת וברצוני לציין 

עצמה בנדון צוין שאתר העירייה ") ל"שקיפות בינ" ("ל"שבי"שבבדיקה שעשתה עמותת 

  .דון שידרוג משמעותי בנושא הנ2009-עבר ב

לצורך שיפור שקיפות האתר ושדרוגו הנחיתי את דובר העירייה לפרסם באתר את עקרי 

פעילות , חוברות ועלוני מידע שמפרסמת העירייה לציבור, פעילות העירייה בשנה החולפת

  .תמיכות שנתנה העירייה למוסדות ציבור, קרנות ומלגות שבמימון העירייה

ם את מלוא הפרוטוקולים של הועדה לתכנון הנחיתי את מהנדס העיר להעביר לפרסו

 .כנדרש, ובנייה
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    בדיקהבדיקהבדיקהבדיקהדוח דוח דוח דוח 

        בנושאבנושאבנושאבנושא

    שימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורי

    מבואמבואמבואמבוא    ––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  

 רקע

  

,  עובדי עירייה3בהם נראים , בלויית תצלומים, הובא לידיעת הביקורת מידע .1

כאשר המידע מציין כי , משתמשים ברכב עירייה, בעירייהביניהם מנהלת 

 ".שימוש לצרכים פרטיים"הוא מתעד 

י המידע והתצלומים זומנה "עפ. מידע זה חייב בדיקה מיידית של הביקורת .2

 .מיידית לשיחה ולמסירת גירסתההמנהלת 

 ממצאי הבדיקה

ל מציגים את "התצלומים והמכתב שהתקבלו אצל הביקורת במידע הנ .3

עם עגלה רתומה , הלת ושניים מעובדיה בפעילות סביב רכב של העירייההמנ

 .אליו ושולחן סלוני על גביה

 .התצלומים הוצגו בפני המנהלת לצורך קבלת הבהרותיה והסבריה בסוגיה .4

יצויין כי המנהלת אשרה לאלתר שמדובר בשימוש פרטי שלה ברכב העירייה  .5

  . י מבית אחותה הובלת שולחן פרט-ועובדיה לצרכיה הפרטיים 

דעה -במקור ביקשה שאחד מעובדיה יבוא עימה לאחותה לחוות, לדבריה

כאשר את המקרר שלה , בעניין בדיקת מידות מקרר שמיועד לעבור אליה

באותה הזדמנות עלה עניין הובלת . היא מייעדת להעברה בעתיד לעירייה

, ןהשולחן והעובד אמר שאם הם כבר שם אז אין בעיה לקחת את השולח

.  העובדים שהיו עם המנהלת העמיסו את השולחן והובילו אותו משם2ואכן 

דהיינו בזמן (המנהלת אשרה כי זה ארע בשעות המשמרת של העובדים 

 ).העבודה

המנהלת לקחה על עצמה מיידית את מלוא האחריות הבלבדית למעשה  .6

 .האסור של הובלת השולחן



בקלה , מקרה דומה לעולםהמנהלת מסרה הצהרה והתחייבה שלא יקרה עוד  .7

 . כבחמורה

 מסקנות והמלצות, סיכום

המקרה שלפנינו הוא במובהק שימוש שלא כדין ברכוש העירייה הציבורי  .8

 .בזמן העבודה, לצרכים שאינם לעבודה

י "עם זאת הביקורת מעריכה כי במקרה זה הפקת הלקחים האישית ע .9

הככלית המנהלת הופקה במלואה ונותרה הסקת המסקנות העקרונית 

 .בעירייה

יצויין כי מדובר במנהלת שחייבת להקפיד בקלה כבחמורה לא לסטות מהדין  .10

והנוהלים ומכללי המינהל התקין וכן לשמש דוגמה קפדנית לעובדים בכל 

 .הקשור לשימוש באמצעי העירייה הציבוריים

, לקולא יצויין כי המנהלת מייד נטלה אחריות באומץ ובכנות והודתה במעשה

את חומרתו והפנימה את החובה למנוע מדבר כזה או דומה מלהישנות או הבינה 

 .פעם-מלקרות אי

 .הביקורת המליצה על הערה אישית למנהלת .11

, הביקורת המליצה כי המקרה ישמש למינוף מסר עקרוני לעובדי העירייה .12

 והעובדים יוטמע בקרב כל המנהליםבאמצעותו , ל"חוזר מנכ/י הנחיית "ע

של ' שרותים וכד, חומרים, כלים, רכב, ציוד, כל רכושהאיסור להשתמש ב

 .העירייה לצרכים שאינם לעבודה

כן נדרש להבהיר ולפרט לכל עובדי העירייה את ההתנהלות הנדרשת -כמו

הקפדני והחסכני באמצעי העירייה כרכוש , באשר לשימוש היעודי המחושב

 .ציבורי

ר בו הם יחתמו על המנהלת עצמה נדרשה להחתים את כל עובדיה על תצהי .13

 .התחייבותם לא לעשות כל שימוש פרטי ברכוש העירייה

קבלה את המלצות , מייד בתום הבדיקה דווח לביקורת כי המנהלת ננזפה .14

כנסה את עובדיה והפיקה בהשתתפותם , פיהן-הביקורת במלואן ופעלה על

 .את הלקחים הנדרשים למניעת הישנות הדבר

י "מי זה לא יישנה וכי הלקחים הופקו עפע-הביקורת השתכנעה כי ארוע חד

 .המנהלת בצורה כנה ואמיצה



        ח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייהח מבקר העירייה"""" ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדו ראש העיר לדותתתתהתייחסוהתייחסוהתייחסוהתייחסו

        שימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורישימוש פרטי ברכוש עירייה ציבורי: : : : בנושאבנושאבנושאבנושא

  

  .אני רואה בחומרה שימוש פרטי ברכוש העירייה ככלל

ת הבינה את חומר, ח הביקורת  המנהלת נטלה אחריות באומץ ובכנות"כפי שצוין בדו

  .פעם-המעשה והפנימה את החובה למנוע מדבר זה או דומה מלהישנות או מלקרות אי

בהתאם להמלצת הביקורת שוחחו עם המנהלת בנושא והובהרו לה כללי ההתנהלות 

  .הנדרשים בנושא

עובדי המחלקה חתמו על תצהיר בו הם התחייבו לא לעשות כל שימוש פרטי , בנוסף

  . ברכוש העירייה

הן במישור האישי , הופנמו והוטמעו הלקחים הראויים,  כי הופקובכך אני גורס

  .והן במישור המערכתי



 

    

    

    המלצות מינהליות המלצות מינהליות המלצות מינהליות המלצות מינהליות 

    בנושאבנושאבנושאבנושא

    בעירייהבעירייהבעירייהבעירייה" " " " קופה קטנהקופה קטנהקופה קטנהקופה קטנה""""הפעלת הפעלת הפעלת הפעלת 

  

 

 

 



    

    המלצות מינהליות המלצות מינהליות המלצות מינהליות המלצות מינהליות 

        בנושאבנושאבנושאבנושא

    בעירייהבעירייהבעירייהבעירייה" " " " קופה קטנהקופה קטנהקופה קטנהקופה קטנה""""הפעלת הפעלת הפעלת הפעלת 

    

  
  

  רקע

. ונותבמחלקות העירייה הש" קופות קטנות"בעבר קוימה ביקורת על השימוש ב .1

בעקבות ממצאים על שימושים לא הולמים בהוצאות מקופות אלה אשר גבלו 

 הומלץ על ביטול הקופות הקטנות במחלקות –בחריגה מטוהר המידות בעבר 

 .והעירייה יישמה זאת

באחרונה גברו הצרכים והפעילות השוטפת שיצרו הכרח בפתרונות גמישים  .2

 . בנוהלים האפסנאיים הרגיליםומהירים לקניות קטנות שאינן ניתנות למימוש

על רקע צרכים , גזבר העירייה פנה בבקשה לקבל המלצות הביקורת לפתרונות .3

 .גיסא וממצאי העבר מאידך-מחד

 המלצות הביקורת

ופניית הגזבר החיוניים לתפקודה השוטף של העירייה , לאור הצרכים השוטפים .4

 מרכזיות "ופות קטנותק"לפתוח  -המליצה הביקורת על פתרון חדש  –כאמור לעיל 

בפני הגורמים המוסמכים לגביהן כמפורט במגבלות שיפורטו , ספורות בלבד

 .בהמשך

מליצה שלא לפתוח קופות קטנות שהיו בעבר לכל המחלקות ושנמצאו ההביקורת  .5

 .בהן פעילויות הנוגדות את טוהר המידות



  

  : בלבד גורמים מרכזיים7 -כזיות ל לפתיחה הן קופות מרשהומלצוהקופות  .6

 .קופה ללשכות ראש העיר וסגניו  .א

 .ל"ללשכת המנכ  .ב

 .לגזבר העירייה  .ג

 .למהנדס העיר  .ד

 .ע"לראש אגף שפ  .ה

 לראש אגף החינוך  .ו

 .לראש אגף הרווחה  .ז

 .גזבר/ל"י קביעת המנכ"עפ, ו בקופות יהיו מינימלייםדמי המחזור שיוחזק .7

ר גזבוילוו בהנחיות מחמירות של אגפים /בידי ראשי לשכותינוהלו הקופות  .8

 -:שיכללו בין היתר") נוהל קופה קטנה"תואמות את (העירייה 

הוצאות מינימליות דחופות הקשורות ישירות  רק -לדוגמה : "מותר"כללי   .א

 .לעבודת האגף לדברים שלא ניתן לקבלן באפסנאות בנוהל הרגיל

כיבוד ,  של האגףתהוצאות שאינן לעבודה הייעודי -לדוגמה : "אסור"כללי   .ב

מוצרים ושרותים שאינם קשורים ישירות ליעוד האגף וכל , ודברי מכולת

 .המידות-שימוש שנוגד את טוהר

  – נוהל הפעלת הקופות  .ג

 .מי מוסמך לאשר מראש את ביצוע ההוצאה )1

 .והחשבוניות ופרוטן/כיצד יוקפד על הקבלות )2

 .י מנהלי האגפים"עפרוט הפיקוח  )3

ה י מנהל האגף ואישור"ואישור של כל קבלה עבדיקה קפדנית  )4

 .בחתימתו

, מנהלי האגפים ישאו באחריות אישית לפיקוח ולאישור כל הוצאה מראש, כאמור .9

  .בחתימתו האישית, קבלה על הוצאה שנעשתה/כל חשבוניתולבדיקה ואישור של 
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ח " נעשית בהתאם להמלצות דומגזברות העירייה דווח לי שהפעלת הקופות הקטנות

  .הביקורת
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        2009200920092009ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי 

 באפסנאותבאפסנאותבאפסנאותבאפסנאות

 

 

 

 

 

 



    

    

        דוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורתדוח ביקורת

     באפסנאות באפסנאות באפסנאות באפסנאות2009200920092009ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי ספירת מלאי 

     כללי כללי כללי כללי––––' ' ' ' פרק אפרק אפרק אפרק א

  

 כללי

  

קוימו , כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה .63

 והביקורת נעשו על ספירת הפיקוח. גם השנה פיקוח ומעקב של הביקורת בנושא

ח " והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו2009המלאי השוטפת לסוף דצמבר 

 .2008הביקורת על הספירה של דצמבר 

  , )רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות  .64

  .עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי") התקנות"להלן (, 1998-ח"התשנ

תיערך ספירת , בסוף שנת הכספים, קובעת כי אחת לשנה לפחות, שם, 26תקנה 

בפיקוחו של מבקר , באחריות מנהל הרכש והאספקה, מלאי בכל מחסני העירייה

ירשמו בטפסים "תוצאות ספירת המלאי  . העירייה ובהשתתפות גזבר העירייה

ות בפועל תיאורם והכמוי, המיועדים לכך ויכללו את מספרם הקטלוגי של הפריטים

 ".שנמצאו במחסן בעת הספירה

 מחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס 27תקנה  .65

יעביר הגזבר בכתב , התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור-היתה אי; הטובין

בצרוף הסברים בכתב מאת ) ההתאמה-לגבי אי(לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים 

 .הל רכש ואספקה על פשר ההפרשיםמנהל המחסן ומנ

 קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות 28תקנה  .66

 .הספירה לרשום בפנקס הטובין



 

 ממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיהממצאי הביקורת והמלצותיה

המחסן הראשי של . 2010'  ינו3 עד 2009'  דצמ27הספירה התבצעה בתאריכים  .67

י אחראי "אינוונטר מנוהל עהעירייה מטופח ומסודר והביקורת התרשמה כי ה

 .כבעבר, המחסן באופן יעיל ומיומן

ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק ספירת המלאי של סוף השנה התבצעה בפועל גם השנה רק : : : : ליקוי חוזרליקוי חוזרליקוי חוזרליקוי חוזר .68

 ....במחסן המרכזי של האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותבמחסן המרכזי של האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותבמחסן המרכזי של האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנותבמחסן המרכזי של האפסנאות ולא בכלל מחסני העירייה כנדרש בתקנות

בתהליך של בסוף אותה  שנה  הוחל ,2008לשנת , הקודםכפי שפורט בדוח הביקורת  .69

לחברות חיצוניות לקבלת הצעות לביצוע ספירת מלאי בכלל המחסנים פנייה 

-משרד. מימון ביצוע הספירהר ל"בטיפול באישור תב 2009-בבמקביל הוחל . בעירייה

 בסופו ה לא אושרההלואהאך בפועל , ר זה בנטילת הלוואה נפרדת"תב נהתהפנים ה

 .2009והנושא נותר ללא פתרון גם בשנת , של תהליך

 פנתה בדרישה לתיקצוב 2010שנת קראת רכש ואפסנאות מסרה כי ל' חמנהלת מ .70

-אשר היה נתון בתקופת הביקורת בעבודת, רגיל ישיר של הנושא בתקציב העירייה

  .מטה בעירייה

  

 הספירה במחסן המרכזי

 ממחלקות אחרות שאינם עובדי י עובדים" עפיזיתבוצעה הספירה במחסן המרכזי  .71

 עבדו כנדרש עם דוחות מחשב ריקים של פריטים  הסופרים. כנדרש, האפסנאות

תלוי את נתוני -שלתוכם מלאו באופן בלתי, )ללא פרוט נתונים כמותיים מוקדמים(

 .כנדרש, הספירה בפועל

אשר נטל חלק פעיל , י התקנות"כמתחייב עפ, י נציג הגזברות"הספירה לוותה ע .72

 .בספירה ובבקרתה השוטפת

 ממליצה הביקורת כי -וגם לעתיד , כנדרש, סניםעד לביצוע ספירה מלאה בכל המח .73

בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות בדיקות מלאי מדגמיות מחלקת האפסנאות תקיים בכוחותיה העצמיים ביקורות  

  . במחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייהבמחסנים השונים האחרים בעירייה, , , , פתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמותפתע ומתואמות, אקראיותאקראיותאקראיותאקראיות

יבטיחו פיקוח מוגבר על הציוד , ספירת מלאי/שישולבו בבדיקת, ביקורות כאלה

 .ם על המחסנים שהנושא מפוקח ולא נזנחוהמלאים ויבהירו לאחראי



 

  

 ,טרקיד אחראי אינוונתפבמסגרת הדוח הקודם נמסר לביקורת כי מתוכנן לאייש  .74

תכנון זה לא אושר לדברי מנהלת ר יבצע את ההמלצות המצויינות לעיל שבין השא

 ובכוונתה לטפל באיוש אחראי אינוונטר 2009אפסנאות ולא יצא לפועל בשנת ה

  .2010בשנת 

  עודפיםעודפיםעודפיםעודפים////ממצאי חוסריםממצאי חוסריםממצאי חוסריםממצאי חוסרים

, שבמחסן המרכזי) טים"מק( סוגי הפריטים השונים 1152כ "נמצא כי מתוך סה .75

  פריטים 41לגבי סוגי ) עודף/חוסר(נתגלו הפרשים ,  1,137,596₪שערכם הכולל 

פערים אלה נמצאים /יצויין כי הפרשים. 1238₪שערכם המצטבר , )3.5%-כ(

אך בערך כספי כולל מעט גדול , )4.4%(במגמת ירידה לעומת השנה הקודמת 

 פריטים 56גרעון /מתוך זאת נמצאו בחוסר).  870₪שהיה (מבשנה קודמת 

  . 72₪ פריטים בערך כולל של 13בעודף נמצאו . 1310₪בודדים בערך כולל של 

או , חוסרים או עודפים בהפרשים קטנים של פריט אחד או שניים ככל שנמצאו .76

באשר אינם , ים אינם נבדקים לסיבתם או מקורםמטבע הדבר, בערך כספי נמוך

 .נחשבים מהותיים

במועד סיום הביקורת נותרו עוד להשלמה השלבים האחרונים המתחייבים  .77

 –מהתקנות 

מכתב הסבר של מנהל המחסן ומנהל רכש ואפסנאות על פשר   .א

 .27כנדרש בתקנה , ההפרשים

 בלווית מכתב ההסבר של, י הגזברות"ח ההפרשים ע"הגשת דו  .ב

 .להחלטתה של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים, האפסנאות

בהתיחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הרכש והאפסנאות כי בועדת הרכש 

 .ל"נ-ובלאי הצפוייה יושלמו השלבים המיועדים ה

  

  



        

        

        סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

, , , , טרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונוטרם בא על תיקונווווו) ) ) ) כפי שפורט לעילכפי שפורט לעילכפי שפורט לעילכפי שפורט לעיל((((ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות ליקוי אחד חוזר מהשנים הקודמות  .78

 מחסני  מחסני  מחסני  מחסני בכלבכלבכלבכלביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי ביצוע ספירת המלאי : : : : ת הקודמותת הקודמותת הקודמותת הקודמותלמרות המלצות הביקורולמרות המלצות הביקורולמרות המלצות הביקורולמרות המלצות הביקורו

שתכליתם שתכליתם שתכליתם שתכליתם , , , , עם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זהעם זאת נעשו צעדי התקדמות בתחום זה. . . . כדרישת החוקכדרישת החוקכדרישת החוקכדרישת החוק, , , , העירייההעירייההעירייההעירייה

 . שאר הליקויים מהשנים הקודמות תוקנו....ביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנותביצוע הספירות כנדרש בתקנות

הביקורת רואה בחיוב את תוכנית ההמשך של מנהלת האפסנאות לפיה ישולבו  .79

ריות השוטפת לרבות קביעת רפרנטים בגופים השונים מנהלי הגופים בעירייה באח

לתנועות הציוד ולדיווחים המתאימים , לציוד שבשימוש ובאחריות גופיהם

 .הנדרשים

 הגזברות והועדה לרכש ובלאי צריכות להשלים את תהליכי הסיום, האפסנאות .80

לועדת רכש פנייה : המתחייבים מהתקנות ושנותרו לטיפול אחרי תום הביקורת

 .וסיכומי הועדה בנושא עם דוח ההפרשים יובלא

כי האפסנאות תנהיג גם ביקורות מלאי מדגמיות , כמפורט לעיל, הביקורת ממליצה .81

 .י העירייה השוניםבמחסנ) בכוחות עצמיים פנימיים של העירייה(

, בנוסף הביקורת ממליצה לאפשר לאפסנאות לאייש תפקיד של אחראי אינוונטר .82

 .דם קיים בעירייהא-באמצעות ניוד מתוך כח
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        ספירת מלאי באפסנאותספירת מלאי באפסנאותספירת מלאי באפסנאותספירת מלאי באפסנאות: : : : בנושאבנושאבנושאבנושא

  

ח הביקורת והוא מחייב טיפול "אני מודע לכך שנושא זה עלה מספר פעמים בדו

  .בהתאם ועמידה בדרישות החוק

  .בקשתי לבצע את הספירה הקרובה הדרושה בכוחות עצמיים במסגרת העירייה

 

 

  

 

  

  

        

  

  


