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 לכבוד

 רן קוניקמר 
 ראש העיר 

 כאן
 

 שלום רב,
 

 .3201דו"ח מבקר העירייה לשנת הנדון: 

 .2013הריני מתכבד להגיש בזאת את הדו"ח השנתי של הביקורת בעירייה לשנת  .1

ג', ומרכז את כל הביקורות  170עיריות, סעיף הדו"ח מוגש כמתחייב עפ"י פקודת ה .2

 שבוצעו והדו"חות שהוגשו באופן שוטף בשנה החולפת.

הכנסות העירייה למשמעותית  בעלת תרומה דגש על ביקורת שםהדוח השנה  .3

שרותי להסיירת עירונית,  - ציבורה ןביטחו טלהיבהנוגעות  חינוך וכן על ביקורותב

 , וכןמרכזים קהילתיים ועוד ,יות, מח' אירועיםספריות עירונ – תרבות ציבוריים

 .לחיסכון כספי ולמנהל תקין, ליעול

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

באימוץ המלצותיה ויישומן ע"י  בעמלה-ברכהכבשנים הקודמות תראה הביקורת  .5

לכך גם שיתוף הפעולה  יתרמוהגורמים המתאימים, כמתחייב מפקודת העיריות. 

  .עבודת הביקורתלאורך  בוקרים ופתיחותםהממשהיה 

חלק מהממצאים וההמלצות יושמו בעבודה שוטפת במהלך השנה, לעתים עוד 

 במהלך הביקורות ו/או עם סיומן.

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

ירייה וערכיותה ולטובת ציבור התושבים המקבל את המערכת ואיכותה, לתועלת הע

 שרותיה.

 עם פרישתי לגימלאות. בעיריית גבעתיים דוח זה הוא גם האחרון שאני מגיש .7

 
  

 

 

 העתקים: חברי הועדה לענייני ביקורת

     מר יורם כהן – נכ"ל העירייהמ         

 

 בכבוד רב,

 
 מאיר טלמור

  העירייהמבקר 



 

 דוח מבקר העירייה

 3102לשנת 
 

 השנתי לדוחכללי מבוא 

מהווה ריכוז של הדוחות השוטפים שהוגשו יקורת השנתי המוגש בזאת כמדי שנה דו"ח הב

 וסיכום של עיקרי עבודת הביקורת בשנה זו. 2013במהלך שנת 

וגם האחרון לכהונתי  הנוכחית דוח זה הוא ראשון לכהונתה החדשה של מועצת העיר

 השנים כמבקר העירייה, עם פרישתי לגמלאות.-רבת

לשרת את הבטחת תקינות פעולות נועדה  ,נהל התקיןישל המ "שומרת סף"כהביקורת, 

כן הביקורת חותרת לתרום בעיריית -כמו וביצוע תפקידיו. בו החלטותההארגון, תהליכי 

 תושבים.ל תיים לשירותים משופרים ואיכותייםגבע

את היא רואה ו פניות-הציבור, עצמאי ונטול כנאמן  ת לשמשהביקוריעודה העליון של 

פי אלה נבנית המכוונות של הביקורת -עבודת העירייה כשרות חיוני לאותו ציבור. על

 והראיה שלה את עבודת העירייה ופעילותה.

עבודת הביקורת נשענת כידוע על בסיס החוק בנושא )פרוט מובא בפרק "הבסיס החוקי 

 (, אשר עיקריו מחייבים כלהלן:, מפקודת העיריותשבסוף דוח שנתי זהלעבודת הביקורת" 

  המידות, מנהל תקין -כדין ומתוך שמירת טוהר תהעירייה נעשושפעולות לבדוק

 ועקרונות יעילות וחסכון.

  הליה.וסדרי הבקרה הנהוגים בעירייה והעמידה בנאת לבדוק 

 .לבדוק את שמירת הרכוש ואת ניהול הכספים והחשבונות 

 

אי תלות, הביקורת עפ"י עקרונות וגישות של  על בסיסן של קביעות החוק הללו פועלת

ש וחיפו ביקורת בונה ומשפרת ,עצמאות, הגינות ואובייקטיביות כלפי כל הגורמים הנוגעים

 נדרשים.ושיפורים מתמיד של תיקונים 
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 הביקורת פועלת בכלים, כללים וקריטריונים של:

 .הערכת הצרכים העירוניים 

 לחיזוק בגופי העירייה.-/ תורפות מיפוי סיכונים 

 .עדיפות לנושאים שעניינם שירות לציבור 

 .נושאים המשפרים את תפקוד העירייה 

  בעלי עניין לציבור. תושביםמפניות מהותיים נושאים 

 

בביקורת חשבונות אשר הניבה הגדלת הכנסות לחינוך במאות אלפי  המוקדים השנה היו:

 –הסיירת העירונית, בביקורת בגופי תרבות וקהילה  –שקלים, בביקורת בתחום הביטחון 

 .ספריות, מרכזים קהילתיים, מחלקת הארועים

כי הדוחות השונים הוגשו כחוק לראש העירייה, למנכ"ל העירייה ולמבוקרים באופן  יצויין

, לצורך (לאחר שנדונו עם המבוקרים וקבלו את התייחסותם לטיוטות) וטף במהלך השנהש

מובטח שתיקון הליקויים מהביקורת ויישום גם תיקון ויישום שוטפים. באופן זה 

המלצותיה יטופלו באורח אפקטיבי יותר ואלה הם מטרותיה של הביקורת הבונה הנקוטה 

  בעיריית גבעתיים.

תה של הביקורת, מגמתה ומטרתה העיקריים הם לשפר את מערכות מטבע יעודה ופעילו

העירייה ופעילות גופיה באותה דרך של תיקון ליקויים ויישום המלצות הביקורת. יצוין  כי 

ומאפשר  צמרת העירייה, דבר אשר מקלהגופים המבוקרים ושל יש פתיחות ושיתוף פעולה 

וף גורמי העירייה השונים. השיתוף את יישום ההמלצות והשיפורים באורח שוטף ובשית

נהל עירוני בריא, כארגון לומד ומשתפר, יותיקון הליקויים מצביעים על גישה ראויה של מ

לייעול ותיקון עצמי ל ,לשיפור תפקודו ושירותיוהמשכיל למנף את המלצות הביקורת 

 העבודה.

ישומן של א יותר מכל בתיקונם של הליקויים, בייהברכה שהביקורת רואה בעמלה ה

ההמלצות מהדו"חות וביכולת להשפיע ולתקן. באלה מצפה הביקורת לראות את השכר 

 לפעלה ואת תרומתה לשיפור המערכת.

גבעתיים היא עיר השואפת לאיכויות וברוח זו מבקשת הביקורת להבטיח כי העירייה 

זהו והרי  תים משופרים הראויים לתושבי העירפועלת באופן מיטבי, יעיל ותקין למתן שירו

 העיקרים. -עיקר

 טלמור מאיר 

 מבקר העירייה 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוח ביקורת בנושא 

 התחשבנות עם משרד החינוך 

 גני ילדיםבתחום 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין -בהתאם לחוק 
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 דוח ביקורת בנושא

 גני ילדים בתחוםהתחשבנות עם משרד החינוך 

 פרק א

 

 מבוא

החל  תלמידים בהם וקולטת ,חינם חינוך חובהמפעילה גני ילדים במסגרת חוק  העירייה .1

 צהרונים.גנים במסגרת חלק מהפועלים בנוסף  .6ועד לגיל  3מגיל 

במסגרת מכלול הזיקות בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי קובע חוק חינוך חינם  .2

הילדים. חוק -ותקנותיו את כללי השתתפות משרד החינוך בהוצאות החינוך, בין היתר בגני

)"יישום ועדת טרכטנברג"( מחילים את הכללים גם על  8.1.2012לטת הממשלה מיום זה והח

 ומעלה. 3גילאי 

הילדים -להתחשבנות של העירייה עם משרד החינוך בנוגע להשתתפותו בעלויות גני

 חשיבות רבה לגבי התקבולים המגיעים לעירייה בגינם. 

 .ג"תשעהעירוניים בשנת הלימודים  הנתונים המתייחסים לכל גני הילדים זו נבחנו בביקורת .3

 

 ת הביקורתומטר

 .הילדים-בגין גנימשרד החינוך  הכספית של קבלת מלוא השתתפות/מיצויבחינת  .4

 ג."בחינת מידת אכלוס תלמידים בגני החובה והטרום חובה בשנה"ל תשע .5

 

 שיטת הביקורת

 נאספו מהמקורות הבאים: הדו"חהנתונים הכמותיים והכספיים לעריכת  .6

אתר ב של משרד החינוך: ומערכת המחשמממשרד החינוך, וההוצאות וט ההכנסות פיר .א

 .ואתר או"ח מית"ר

 עם בעלי התפקידים הרלוונטיים בעירייה. פגישות עבודהבמהלך הבדיקה, התקיימו  .ב

יצויין שיתוף הפעולה של אנשי אגף החינוך, שאיפשר לממש את המלצות הביקורת, 

 ש"ח. ירייה ממשרד החינוך במאות אלפיעוד במהלכה, להגדלת תקבולי הע

 קשר עם בעלי התפקידים הרלוונטיים במשרד החינוך. קוייםבמהלך הבדיקה  .ג
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 עיקרי ממצאים

, אינם באגף החינוך בעירייה נושאל קשוריםבמהלך הביקורת נמצא כי בעלי התפקידים ה .7

 לפיכךשרד שמפעיל משרד החינוך, בו ניתן לברר את הפרטים שנקלטו בממסתייעים באתר 

 .ולכן גם אינם מתקנים אותם במשרד החינוך קלטוהלקויים שנהנתונים אינם יודעים את 

 נמצא כי: .8

לא היו קיימים אישורי בטיחות לשני גנים ועל כן לא הועברו כספים לעירייה  .א

 בגינם.

תה העירייה נרשם מספר תלמידים פחות מהתקן ועל כן לא זוכ -מיוחד חינוך בגן  .ב

 תשלום.במלוא ה עבורו

תוספת בעקבותיה בהתערבות הביקורת, תוקנו שני ליקויים אלו ונתקבלה רק  .ג

 ש"ח. 590,520של ך כולל לעירייה בס

בנוסף, מצאה הביקורת כי בעלי התפקידים המופקדים על נושא הדיווח למשרד החינוך, לא  .9

גוף ב –)הסבר ופרוט  הגישו בקשה לקבלת השתתפות משרד החינוך בתוספת "ילדי השלמה"

מהעירייה  ונמנע המתאימה בדין לעירייה ובהעדר הגשת הבקשה גיעהה זו. תוספת הדוח(

 ש"ח.פי אל 996-סך של כב נוספים וליםקבת

בעלי התפקידים תחילה לא הסכימו בעת העלאת הנושא על ידי הביקורת יתרה מזאת, 

כי שוב שמשרד החינוך יח מנימוקעם הביקורת בדבר נחיצות הגשת הבקשה, המבוקרים 

"מדובר בגחמה של עיר עשירה )פתיחת מספר רב של גנים המאוכלסים במספר מצומצם של 

 תלמידים(, שאינה זקוקה לתוספת משאבים ממשרד החינוך".

הביקורת שוללת טענה זו ועומדת על כך כי הייתה חובה להגיש בקשה זו, להשאיר להחלטת 

ובסופו של דבר  וספת זו לעירייהמשרד החינוך את הקביעה באם מגיעה או לא מגיעה ת

, כפי שאכן ארע לאחר הסכמת אגף החינוך והחלצותו המהירה לטיפול בהמלצה לזכות בה

 ולקבלת התקבולים שהושגו.

ילדים לבין חשב האגף לוקה -הגדרת תחומי האחריות בנושאים דלעיל בין מנהל מדור גני .10

 .בחסר והבקרה בנדון "נופלת בין הכסאות"
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 ותהמלצעיקרי 

את האחריות לתחום התקבולים ממשרד החינוך במדוייק להגדיר באגף החינוך מומלץ  .11

 .לתחום ולמנות אחראי

, מדי חודש, ולבקר לבחון -נושא הגנים תחום ההתחשבנות בעל  זה שיופקד על בעל תפקיד .12

את קליטת הדיווחים באתר משרד החינוך, ולפעול לתיקון הליקויים במועד, מהר ככל 

 הניתן.

להגיש, מדי שנה, בקשה לתוספת "ילדי השלמה" על מנת לזכות  נ"לבעל התפקיד ה על .13

 במלוא השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת הגן.

מנהל אגף החינוך ו/או גזברות העירייה  לשל האחראי א להנהיג דווח חודשי שוטףמומלץ  .14

 על השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת הגנים.

הנוגעים לגני הילדים הנדרשים ומם של כל אישורי הבטיחות על אגף החינוך לוודא קי .15

 והגשתם למשרד החינוך במועד.
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 סקר מצב קיים –רק ב' פ

 כללי

ונכללים  3עבור התלמידים אשר הגיעו לגיל  בעיר לת החובה להפעיל גני ילדיםמוט על העיריה .1

( "טרכטנברג"הלן: )ל 8/1/2012והחלטת ממשלת ישראל מיום חינם  חובה חינוך חוק במסגרת

 משנה"ל תשע"ג.החל 

 תלמידים. 1,884גנים )חובה וטרום חובה( בהם למדו  62ג הופעלו על ידי העיריה "בשנה"ל תשע

המתחילה ההערכות להפעלת מערך הגנים מתחילה כבר בחודש ינואר מידי שנה, לקראת שנה"ל 

 .בסוף חודש אוגוסט

ורשאים להתחיל ללמוד בגן  3ר יגיעו לגיל משרד הפנים מספק לעירייה רשימת תלמידים אש

וחייבים להתחיל ללמוד בגן חובה. על העירייה  5טרום חובה וכן תלמידים אשר יגיעו לגיל 

  .העוקבתלהזמין את כל ההורים לרישום בגנים לשנה"ל 

להורים קיימת זכות לרשום את התלמידים, בכל אחד ממוסדות החינוך שאושרו על ידי משרד 

"בעלויות עצמאיות" צורת לגנים העירוניים ב "מתחרים"לפיכך קמו במהלך השנים מעין  .החינוך

 המפעילות גני ילדים באמצעות רשתות חינוך עצמאיות.

שיכלו , גורמת להעברת כספים העירונייםקליטתם של כל התלמידים בעיר בגני הילדים -אי

, מחד ומנגד מותירה את גני םשקלטו את הילדי בעלויות העצמאיותאותן ה לא הלעיריי להגיע

 ם ממשרד החינוך.קבוליעובדה הגורמת להפחתה בת -העירייה ללא אכלוס מלא 

  עבור שנה"ל הבאה, מועברים מידי שנה אפריל-הרישום לגנים בחודשים מרץ סיוםעם 

באמצעות החברה לאוטומציה. עד לראשית כל שנת  ,למשרד החינוך ע"י מדור גנ"י הנתונים

  עדכן משרד החינוך את הנתונים במערכת הממוחשבת שלו.מ ,לימודים

מועברת השתתפות  ,בירושלים משרד החינוך במערך הממוחשב של יםשנקלט ,על סמך הנתונים

כל שנת הלימודים עד לחודש  , החל מחודש ספטמבר, ובמהלך המשרד לעירייה מידי חודש

 .חודשים 12עבור  רצופים חודשים 10 מהלךב , מועד סיום שנת הלימודים. התשלום מבוצעיוני

השתתפות משרד החינוך בעלות הפעלת מערך הגנים בעיר, מועברת על סמך תוצאה של 

 מכפלת מספר התלמידים הלומדים בגנים, בתעריף קבוע לתלמיד בגן.

 -בגן )גננת וסייעת( ב ותהתעריף הקבוע לתלמיד הינו תוצאה של חלוקת עלויות השכר התקני

 דים לאכלוס מלא של גן(.)מספר התלמי 33
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 שיטת התקצוב של משרד החינוך .2

 גני חובה .א

שנים לפני יום א' בטבת של כל  5חל על כל ילד שמלאו לו  "חוק חינוך חובה חינם"

שנשארו שנה נוספת בגן באישור השירות  התלמידים. כן חל החוק על כל יםשנת לימוד

החינוך והתקנות. אחריות המימון גני חובה פועלים מכוח חוקי  הפסיכולוגי החינוכי.

  והעירייה.והתפעול מוטלת במשותף על משרד החינוך 

, מידי יום 13:15עד השעה  7:45שרד החינוך קבע כי בגן יעבדו גננת וסייעת משעה מ

 ימים בשבוע. 6במשך 

על פיה נקבעה ההשתתפות והמשרד גם קבע את עלות השכר של הגננת ושל הסייעת 

החינוך משרד הגננות מוגדרות כעובדות הוראה, והיות  פעלת הגן.של המשרד בעלות ה

  חובה.-תן גם בגני החובה וגם בגני הטרוםהוא זה המעסיק או

, בעוד שהוצאות התפעול של הגננת והסייעת משרד החינוך משתתף בהוצאות השכר

 , ללא כל השתתפות ממשרדהעירייה על ידיבמלואן נות מוהאחזקה של  גני הילדים ממו

  החינוך.

 חובה-גני ילדים טרום .ב

חובה ובגני -טרוםלגילאי לומדים בגני ילדים  ,שנים 5טרם מלאו להם אשר  תלמידים

 שנים.  3-4חובה, המיועדים לגילאי -טרום-טרוםילדים לגילאי 

חינוך חובה , להעניק 8/1/2012יצאה לפועל החלטת הממשלה מיום , גבשנה"ל תשע"

  .3-4לילדים בגילאי גם חינם 

ירייה לממן את מעלות הפעלת גנים אלו ועל הע 90%משרד החינוך משתתף בשיעור 

 עלות הפעלת הגן.הנותרים מ 10%יתרת 

 אופן השתתפות המשרד בעלות הפעלת הגנים .ג

לרשימת בהתאם עבור כל אחד מהתלמידים הלומדים בגנים,  ( משרד החינוך משלם1

 שנקלטו במחשב המשרד בירושלים. התלמידים

 

יעמוד על  ,עלות ההפעלה של הגן לכיסוי, התקניהמשרד קבע כי מספר התלמידים  (2

 .ות מלאותתלמידים, ויועסקו בו גננת וסייעת במשר 33

 

ת ואו נקלטו ברשימשבו לומדים  גן ילדיםהבעיה מתעוררת כאשר העיריה מפעילה  (3

 עבור התלמידים רקבמקרה זה, המשרד משלם  תלמידים. 33 -פחות מהמשרד 
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נאלצת העיריה  33 -ל תלמיד החסרוכך נוצר מצב שבעבור כל  ,בפועל הלומדים בגן

 קורותיה העצמאיים.את החסר ממ לממן

 

ש"ח בשנה, וזאת על  292,000 -הגיעה ל ג"תשעגן בשנה"ל הפעלת עלות תקנית של  (4

 כדלקמן: החינוך, פי החישוב שנערך על ידי משרד

 ש"ח    

    נתשכרה התקני של הגנ159,601 

    שכרה התקני של עוזרת הגננת116,659 

    סה"כ שכר לשנה"ל תשע"ג276,260 

    עלויות שאינן שכר15,740 

    סה"כ עלויות הפעלת גן בשנה292,000 
 

תקנית עלות מתקבלת תלמידים, הרי  33 -נקבע ל תקניהמספר התלמידים היות ו

 ועל, משרד החינוך אינו משתתף בעלויות האחזקהבפ ש"ח בשנה. 8,848 בסךלתלמיד 

 שנה.בלתלמיד בלבד ש"ח  8,372 –ועל כן השתתפות המשרד הינה  שאינן שכר

 

 

  ג"תשעתקנים להפעלת גני הילדים בשנה"ל  .3

  – תקן גני ילדים חובה .א

ת, אשר ות גננות ועוזרוהמשרות של גננ כמות מהיתקן גני ילדים הינו תקן הקובע 

 .החינוך י משרד על יד תמאושר

 התקן נקבע על סמך :

 החינוך.גני הילדים ודווחו למשרד   באגףשנרשמו  "החובה תלמידי"מספר  (1

 הפרש)דיווח על סטייה מהנורמה במספר ילדי גן, עבור גנים לחינוך מיוחד  (2

 תלמידים בגן(. 33התלמידים לאכלוס 

נים המצויים )סטייה מהנורמה( במקרים של ג "ילדי השלמההצורך ב"דיווח על  (3

 ., או מסיבה אחרת נקלעו לתת אכלוס בגןבמבנים המוגבלים בשטחם

 ., בכל שכבת גילבגני הילדים בעירמספר הגננות המועסקות  (4
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 "ילדי סטייה"

הנורמה המזכה בכיסוי מלא של שכר הגננת והשתתפות בשכר עוזרת הגננת ע"י משרד 

 תלמידיםך המיוחד לומדות קבוצות בגן חובה. בגני החינו תלמידים 33 החינוך עומדת על

קטנות יותר. על מנת שמשרד החינוך יממן כיסוי מלא לשכר הגננת והשתתפות בשכר 

לחינוך בגן  התלמידיםמספר ל תמלאכותי "תוספתהשלמה/"קיים מנגנון של עוזרת הגננת, 

 . תלמידים 33מיוחד, על מנת להגיע לנורמה של 

 21 באופן מלאכותי המשרד "מוסיף", תלמידים 12ם לכיתת גן מיוחדת, בה לומדי :הלדוגמ

 תלמידים 12תלמידים ולא תמורת  33בכך משלם המשרד לעירייה תמורת  .תלמידים

 כפי שבפועל נקלטו ברשימות משרד החינוך. ,בלבד

 נקראת "ילדי סטייה".תלמידים, מספר , של תוספת מלאכותית זו

 

 "ילדי השלמה" 

 ס דיו וזאת בשל סיבות מוצדקות כגון:לעיתים קורה שגן אינו מאוכל

  שכונות העיר בתוךקיים מרחק גדול בין כיתות גן. 

 .כיתות גן חדשות , הצומחות בשכונות חדשות 

  בשכונות ותיקות.כיתות גן ותיקות 

  תלמידים, בהתאם לרישיון ההפעלה. 33גן במבנה פיזי קטן, אשר אינו יכול להכיל 

 

 התלמידיםתוספת מלאכותית למספר השלמה עבור וך מאשר משרד החינ ,ובמקרים אלגם 

בשכר הגננות  רביתיהמ המשרד השתתפות הלומדים בפועל בגן, על מנת שתתאפשר

 .נקראת "ילדי השלמה", של תלמידים, . תוספת זוועוזרות הגננות

החסר משלם המשרד לעירייה את מלוא התשלום  "ילדי השלמה"תוספת באמצעות וכך  

 .במהלך שנת הלימודיםאשר אמור לכסות את עלויות הפעלת הגן  ,תלמידים 33 -ל
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 תקן גני ילדים טרום חובה .ב

 התקן שנקבע על ידי משרד החינוך קובע כי:

 הוהעיריישכרה ישולם על ידי משרד החינוך,  –תועסק גננת במשרה מלאה  (1

 תחויב במלוא עלות השכר.

 .ההעיריישכרה ישולם ע"י  –תועסק סייעת במשרה מלאה  (2

העיריה  באחריותש"ח בשנה.  15,740עלות אחזקת והפעלת הגן נקבעה לסך  (3

 לוודא אחזקה נאותה באופן שוטף במהלך השנה.

 33הדרוש לכיסוי מלוא העלויות בהפעלת הגן עומד על  תקניהמספר התלמידים  (4

 תלמידים.

 ש"ח, כאשר עלות זו 276,260 -בשנה מגיעה ל שכר של גננת ועוזרת גננתעלות  (5

 ע"י משרד החינוך. 90%בשיעור נת ממומ

 

 

 הוצאות הפעלת גן ילדים .ג

הוצאות הפעלת גן הילדים )שאינן שכר( נקבעו אף הם בתקן משרד החינוך. ההוצאות 

 נקבעו לכל סוגי  גני ילדים, ולכל שכבות הגיל .

למרות שמשרד החינוך אינו משתתף בהוצאות אלו, הוא מחייב את העירייה לשאת 

ת לאחזקת גן ברמה נאותה, על מנת שישרת את המטרות לשמן בהוצאות הנחוצו

להוסיף עפ"י יכולתה לתקן שנקבע לצורך אחזקה  נועד. העירייה רשאית, כמובן,

 .בשנה ש"ח לאחזקת גן 15,740סך משרד החינוך  קבע ג"תשעשנה"ל ל .נאותה של הגן
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 ממצאים והמלצות –פרק ג' 

 אכלוס תלמידים בגנים .1

הגן  מההיבטים הכלכליים, שכן עלות הפעלת ,תשומת לב רבה תגנים, מחייבהפעלת מערך ה

 עלולה ליפול על העיריה במידה ולא תפעל נכון מבחינה כלכלית.

 תלמידים בגן, בגן חובה 33של  םהימצאותמחייב  ,מאוזן מבחינה כלכלית -אכלוס גן מלא 

 את העיריה בתקבולים.  יםלא מזכ 35על מ פיםעוד יםתלמיד

היא זו  בהפעלת הגנים, המחויבתת ההתחשבנות בה פועל משרד החינוך, קובעת כי העיריה שיט

 המוציאה את ההוצאות, ומשרד החינוך מעביר את השתתפותו בעבור כל תלמיד הלומד בגנים

 יותר. גבוהגדול, כן תזכה העיריה לכיסוי , כך שככל שמספר התלמידים בפועל

לאכלוס מלא של הגנים בתלמידים.  להביאתכנון קפדני ונכון של רישום התלמידים בגנים עשוי 

הסמכות להפעלת גן ילדים בשנה"ל מסוימת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של העירייה, כאשר 

מול עיניה עומדת טובתם של התושבים מצד אחד והעלות הכוללת של הפעלת מערך הגנים מצד 

 שני.

 חותאישורי בטי .2

  .עבור כל גן אישורי בטיחות תקפים בעבור שנה"ל מחייב להמציא משרד החינוך

אין כל השתתפות ממשרד החינוך  -במידה והעירייה לא הגישה אישורי בטיחות תקפים לשנה"ל 

 .עבור הגן שלא דווח לעירייה

תקבלת אין מ, "אתרוג"ו "בושמת"גנים,  2, התברר כי בעבור 2013בעת הבדיקה בחודש יולי 

 השתתפות משרד החינוך שכן בעבורם לא הוגשו אישורי בטיחות.

אשר פעלו מול מהנדס העירייה  ,עם הנוגעים בדברבעניין קשר מיידי  הביקורת יצרו אנשי

 ומשרד החינוך ודאגו להעביר את האישורים המתאימים.

ממשרד  ,2013בדו"ח התחשבנות לחודש יולי  ,מפעולת הביקורת התקבלוכתוצאה 

, ותשלום בגינם )בשני גנים אלו( תלמידים 43ש"ח עבור קליטתם של  371,995החינוך 

 .2013עד יוני  2012מחודש ספטמבר 
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התערבות הביקורת  והוא נכנס לקופת העירייה בעקבותלהחמיץ עמדה  סכום זה העירייה

  ועמידתה על כך שיש לדווח בדחיפות למשרד החינוך אישורים אלו.

באופן מיידי לטיפול בנושא זה והתוצאות  פעל אגף החינוך רבות הביקורתיצוין כי עם התע

 מדברות בעד עצמן.בצורת תוספת תקבולים 

 

באחריות  ינוך כי נושא אישורי הבטיחות הינובהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל אגף הח

 אחריותשעליו חלה ה ינהל כללי,כפוף לאגף מ אשר ית ומנהלית של קב"ט מוסדות חינוךמקצוע

 לפקח על עבודתו ולא אגף החינוך.

 

קיומם של כל להאחריות הכוללת היא בכל מקרה על אגף החינוך, לרבות הערת הביקורת: 

על העירייה למסד זיקה  האישורים הדרושים, גם שהגורם המטפל הוא מאגף אחר.

ף החינוך מוגברת/משופרת בין הבטיחות אשר באחריות הקב"ט שכפוף לאגף מנהל כללי לבין אג

 על אגף החינוך. אניסטריאלית על וידוא קיומם של אישורי הבטיחות הייובכל מקרה אחריות מ

 

 תקן חסר -גנים מיוחדים  .3

משרד החינוך מאפשר פתיחת גנים מיוחדים בהתאם לתקנים הקובעים מהו מספר התלמידים 

 הנדרש בכל גן.

 נקבעים התקנים על פיהם יפעל הגן.לפתיחת גן,  " במשרד החינוךהחינוך המיוחד"באישור אגף 

מאחר ובתקן  ,266650גן מיוחד "שחף", סמל מוסד משה"ח לא שילם בגין הביקורת מצאה כי 

 תלמידים. 6 על רק דווח במשרד החינוך תלמידים ובפועל נקלט 15 -אוכלס בנקבע כי י

תלמידים  6תקן שבו ל על אגף החינוך היה להתקשר עם משרד החינוך ולקבל אישור הפיקוח

 שנקבע לו כתקן בעבר( 15)לא  !יותרלולא 

בהתערבות הביקורת, פעל אגף החינוך מיידית מול הפיקוח ודאג לקבל את האישורים הנדרשים 

 אשר הועברו למשרד החינוך.

 .2013ש"ח, בדו"ח התחשבנות לחודש אוגוסט  218,525של  תוספתלקבלת  הביאה ופעולה ז
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 רבות הביקורת:בסך הכול נתקבל בעקבות התע

 ש"ח. 371,995   -  (שלא הוגשו)אישורי בטיחות בנושא  (1

 ש"ח. 218,525    תקן עדכון -גן "שחף"  (2

 ש"ח. 590,520  - 2013בחודשים יולי ואוגוסט  נוספים סה"כ תקבולים (3

 

הביקורת להתערב ולפעול למען ביצוע הפעולות בזמן הקריטי מול  נחישותיצוין כי 

ממשרד החינוך ואלמלא ₪  590,520של זה  נוסף תקבוללעירייה משרד החינוך, הניבה 

 היו יורדים לטמיון. פעולה זו

 

 התלמידים בגנים: מצבת .4

)כולל החינוך  גנים 62-תלמידים ב 1,884 - כאמור בגנים העירוניים בעירלמדו  ג"תשעבשנה"ל 

 .המיוחד(

 –תשלום עבור  ח ולדרושצריך לדווהשתתפות המשרד בכל הגנים, היה  מלואעל מנת לקבל את 

 ., דבר שלא בוצע(62X33תלמידים ) 2,046

בפועל, במהלך שנת הלימודים תשע"ג, בה לראשונה יושם "חוק טרכטנברג" אשר הרחיב את מעגל 

שנים, עלה הביקוש לסידור התלמידים בגנים העירוניים, כך שמדור  4 -ו 3התלמידים גם לגילאי 

)המכסה התקנית לקבלת  33-ילדים במספר תלמידים הגבוה מגני חלק מ גני ילדים נאלץ לאכלס

עודף של  -התלמידים, הסתכמה ב 33-מלוא השתתפות המשרד(. תוספת זו של תלמידים, מעבר ל

 תלמידים.  56תלמידים. לאור זאת, שילם משרד החינוך לעירייה תוספת בעבור  56

היה להשיג תקבולים נוספים של  תלמידים עבורם ניתן 119מצד שני נוצר פער בתקבולים בהקף 

 עד כמליון ש"ח.
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, לאחר 2013ג בחודש אוגוסט "להלן השתתפות משרד החינוך, במספרי תלמידים, בשנה"ל תשע

 העדכונים שבוצעו בהתערבות הביקורת :

מספר  תאור

 תלמידים

התוספת ממשרד החינוך 

עבור ילדי "השלמה" 

 ו"סטיה"

סה"כ 

 תלמידים

 1,081 0 1,081 . תלמידי טרום חובה1

 822 99 723 . תלמידי חובה2

 24 0 24 . תלמידי החינוך המיוחד3

 1,927 99 1,828 . סה"כ ביניים4

 56 0 56 . תוספת בגין אכלוס יתר5

 1,983 99 1,884 תקבוליםתלמידים ל. סה"כ 6

 

ו תלמידים, במקום ב 1,927מהנתונים לעיל עולה כי משרד החינוך השתתף בשכ"ל בעבור 

אילו הוגשה בקשה במסגרת "ילדי  של הגנים תלמידים 2,046היה להשתתף בעבור יכול 

שלא נדרשו  ,תלמידים 119עבור  בהשתתפותחוסר  ההפרש ביניהם יצר. השלמה" כראוי

  .לתלמיד(₪  x8,372 ₪119 )=  996,268 -בכספית מסתכם  אשר כ"ילדי השלמה",

 . 1פח התפלגות החוסר והעודף בגנים מפורטת בנס

ע"י הגשת  אילו פעלו נכונה באגף החינוך וךכספי זה היה מכוסה על ידי משרד החינ חסר

מנסיון  קשה שלא הוגשה על ידי אגף החינוך., ב"ילדי השלמה"בקשה לקבלת השתתפות ב

דרישות ל"ילדי השלמה" מעין אלה היו מביאות  –שהצטבר ברשויות רבות אחרות 

 הנ"ל. 119 -ר התוספת תקבולים עבור מרבית פע

 

בהתייחסותם לטיוטת הדוח מסרו מנהל מדור גני ילדים וחשב האגף כי מבדיקתם במשרד 

"ילדי השלמה". יחד עם זאת  3-4החינוך הוברר כי אין השתתפות של המשרד בגין גיליי 

 הם בכל זאת יגישו בקשה להשלמה.

מבוססים על שהוא חישב בהתייחסות חשב אגף החינוך מסר כי התקבולים ממשה"ח 

ולכן  , שעובד על תוכנה שונה משלו ומציגה פרטים אחריםדיווח של מנהל מדור גני ילדים

 ניתוחיו הכספיים היו שגויים.
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אגף החינוך ובמיוחד לחשב האגף אחריות להבטיח קבלת מירב להערת הביקורת: 

או אחרת. ההכנסות האפשריות ממשרד החינוך לעירייה. אין מקום להטיל דופי בתוכנה זו 

 כל כלי עבודה שיבחר החשב טוב ויפה, ובלבד שיפיק את התועלת המירבית מהכלי

 .ויבטיח את מיצוי ההכנסות המגיעות לעירייה

עובדי מדור גני הילדים מופקדים על שיבוץ ורישום של תלמידים בגנים, וחשובה עבודתם 

ומאידך אין זה  מחד תקבוליםהמעודכנת, המדויקת והמהימנה, שהיא הבסיס למיצוי ה

 מתפקידם לוודא קבלת כספים. 

בגין גני ילדים, מוטלת כולה על חשב אגף  עבודה זו של התאמת הכספים המתקבלים

 החינוך.
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 סיכום והמלצות

 
בקשות הספיק אגף החינוך להגיש  במועד קריטי, ,התערבותה של הביקורת בעקבות .1

מחודש ספטמבר משרד החינוך  שללמשרד החינוך ונתקבלו השתתפויות רטרואקטיביות 

הגשת אישורי  עקבותב ,₪ 590,520 ףקתקבולים בהשל , 2013וסט ועד לחודש אוג 2012

 ובעבור עדכון תקן בגן מיוחד. החינוךבטיחות )חסרים( תקפים לשני גנים בעיר למשרד 

 החמיצהאגף החינוך לא ערך בקרה על קבלת ההכנסות במלואן ממשרד החינוך ובכך  .2

תוספת ילדי  שיכלה לקבל עוד בגין ש"חאלפי  996-סך של כתקבולים נוספים ב עירייהה

 אלפי ש"ח דלעיל. 590מעבר ל  השלמה,

בקרה שוטפת, מדי חודש, על התקבולים המגיעים למנוע תקלה חמורה זו ע"י קיום  יש .3

 העברת כספים לעירייה.-איהליקויים הגורמים להתקלות וממשרד החינוך ולאתר את 

, מדור גני ילדיםמנהל של  באחריותו מצוייםנים, תחזוקתם והפעלתם השוטפת הג לניהו .4

בהיבטים התפעוליים של הפעלת והחזקת גני ילדים ברמה בעיקר לדבריו  אשר עסק

גם  .ולא בצד הכספי ובהחזרים ממשרד החינוךוכן בדווח הנתונים למשרד החינוך  נאותה

 חשב האגף לא עסק בבקרה הדרושה.

על ביצוע בקרה על הזנת נתונים וקבלת  איאחראחריות ווך לקבוע על אגף החינ

 ושל חשב האגף, המדוראשר "נופל בין הכסאות" של מנהל  ,תקבולים ממשרד החינוך

 על מנת שהחמצות מסוג אלו לא יישנו. 

להמחשה נוספת: בסוף הביקורת נערכה בדיקה של דוחות משרד החינוך שהופקו בחודש  .5

גנים ללא אישור בטיחות  5כי שנת הלימודים תשע"ד נפתחה עם  ונמצא 2013אוקטובר 

גנים ללא אישור פתיחה. כמו כן נמצאו גנים רבים  5-ו₪  300,000 -משוער של כ ףבהיק

שטרם הועברה בגינם בקשה ל"השלמה" ממשרד החינוך וזאת לאחר שהביקורת האירה 

מפסידה תקבולים ממשרד  בפני אגף החינוך את הנקודות הקריטיות הללו. כבר העירייה

 החינוך עבור חודשים ספטמבר ואוקטובר.

כל אלה ממחישים שעל העירייה לנקוט בדחיפות פעולות חיוניות לגבי תשע"ד, דוגמת 

 אלה שהביקורת המליצה בדוח זה לגבי תשע"ג, בכדי למצות את התקבולים הנ"ל.
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ום החוקים הנוגעים את יישרשויות המקומיות על ה ההטיל הממשלה כידועזאת ועוד,  .6

 3למערך החינוך בעיר, לרבות "חוק טרכטנברג" אשר הרחיב את מעגל התלמידים לגילאי 

 , וזאת במטרה להקל ולסייע להורי התלמידים.4-ו

בכללי התקציב אשר נקבעו על ידי משרד החינוך, כל אחד מהתלמידים זכאי להשתתפות 

  מלאה בעלות שכר הלימוד, על חשבון משרד החינוך.

של הגנים מדי שנה, עשוי לתרום תרומה משמעותית  יםיעיל ואכלוסבנייה תכנון 

למערכת החינוך בעיר, בשל העובדה כי מערך הגנים הינו התשתית הראשונה בבסיס 

פיכך מן הראוי לקבוע מדיניות לאכלוס גנים שתואמת את מערכת החינוך בעיר. ל

 השרות ד החינוך, מחד, ואת מירבמדיניות משה"ח ותאפשר את מיצוי התקבולים ממשר

 .אוכלוסייה מאידךל

 

: את הקשיים האובייקטיביים מנהל מדור גני ילדים הבהירבהתייחסותו לטיוטת הדוח 

הינו משימה מורכבת הדורשת התחשבנות בפרמטרים רבים כמו  3שיבוץ ילדים בגילאי 

ם פדגוגיים שונים איזוני ,גננת מנוסה ספציפית ,רצון הורים המבקשים גן קרוב לביתם

... . במערכת האילוצים והמגבלות אנו משתדלים להיות גם איכותיים וגם יעילים ועוד.

 הרישום הוא דינמי וכמות הילדים משתנה מדי יום... 
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 ספחנ
 
 
 
 

 עמוד שם הנספח נספח מס'

 12-91 2013יוני  –דוח זכאות גני ילדים לשכר לימוד  1
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 1נספח 
 
 

 יריית גבעתייםע
 דו"ח ביקורת גני ילדים    

 3102יוני  -דו"ח זכאות גני ילדים לשכר לימוד    
 

 
 31.8.02מבוסס  על דוח  משרד החינוך אוח  חודש 

  

       
             חוסר תלמידים לעומת תקן

 33-עודף ל 33-חוסר ל תקן סה"כ תלמידים שם גן סמל גן מס"ד

   2- 33 31 שחף 266650 1

   9- 33 24 שרקרק 445833 2

   11- 33 22 צבעוני 445841 3

   9- 33 24 סחלב 445858 4

   14- 33 19 סיתוונית 445866 5

   7- 33 26 לוטוס 445882 6

   10- 33 23 גפן 445890 7

   17- 33 16 בושמת 445908 8

   6- 33 27 אתרוג 448969 9

   1- 33 32 דובדבן 803387 10

   5- 33 28 אורן 803510 11

   7- 33 26 רותם 803601 12

   4- 33 29 סביון 803684 13

   6- 33 27 תור 803718 14

   2- 33 31 תמירון 803726 15

   9- 33 24 תמר 803734 16

 0 119- 528 409     סה"כ



09 

 

 

             עודף תלמידים לעומת תקן

 33-עודף ל 33-חוסר ל תקן דיםסה"כ תלמי שם גן סמל גן מס"ד

 2   33 35 שלדג 198168 1

 2   33 35 לוטם 297812 2

 1   33 34 פשוש 334763 3

 2   33 35 חבצלת 356865 4

 2   33 35 זהבן 371955 5

 2   33 35 נופר 418012 6

 2   33 35 אלה 438986 7

 2   33 35 איריס 438994 8

 1   33 34 מרגנית 803288 9

 2   33 35 כלנית 803304 10

 1   33 34 ירקון 803312 11

 2   33 35 יען 803320 12

 2   33 35 דפנה 803338 13

 2   33 35 דליה 803346 14

 1   33 34 דקל 803361 15

 2   33 35 חוחית 803403 16

 2   33 35 ורד 803429 17

 1   33 34 דוכיפת 803445 18

 1   33 34 דגנית 803452 19

 1   33 34 גדרון 803460 20

 1   33 34 אשל 803494 21

 2   33 35 אנפה 803528 22

 2   33 35 צבר 803544 23

 2   33 35 שיזף 803551 24

 2   33 35 שיטה 803569 25

 2   33 35 שדמית 803577 26

 2   33 35 רקפת 803585 27

 2   33 35 רמית 803593 28

 2   33 35 ןצאלו 803619 29
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 1   33 34 ערבה 803635 30

 1   33 34 סיגלון 803668 31

 2   33 35 נחליאלי 803700 32

 2   33 35 סיפן 809855 33

  56                -               1,089     1,145                   סה"כ
 
 
 
 
 
 

             גני ילדים העומדים בתקן

 22-עודף ל 22-חסר ל תקן סה"כ תלמידים שם גן סמל גן מס"ד

     33 33 ערמון 236919 1

     33 33 חצב 371963 2

     33 33 אלמוג 445916 3

     33 33 דרור 803379 4

     33 33 ברוש 803478 5

     33 33 אלון 803502 6

     33 33 שקד 803536 7

     33 33 עפרוני 803643 8

     33 33 סנונית 803650 9

     33 33 נרקיס 803692 10

     33 33 לילך 804138 11

     33 33 רימון 808659 12

     33 33 נורית 809210 13

 0 0 429 429     סה"כ

              

  56              119-          2,046     1,983                   סה"כ כללי

 



 

                                                  

 ביקורת על

 הספריות העירוניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 על ביקורת 

 הספריות העירוניות

 פרק א'

 מבוא

מקפת על הספריות העירוניות נקבעה בדיקה  2013כחלק מתוכנית הביקורת לשנת  .1

 בעיר גבעתיים.

ומקורות מידע נוספים כמו להשאלה לציבור התושבים ספרים  מחזיקותהספריות  .2

בכדי שהמידע ישמר ובכדי שיוכל ) לטות אודיו ווידאו, עיתונים וכו'כתבי עת, הק

 . הספריות פתוחות לקהל הרחב.(עילמושימוש  ועשות בהל

 :ציבוריותארבע ספריות בעיר קיימות  .3

 לבנים )ספרייה מרכזית(-ספריית בית יד .א

 ספריית בית אלון .ב

 ספריית בית שז"ר .ג

 חדר עיון בבי"ס קלעי. .ד

 

 מטרת הביקורת

 .הספריותלבדוק את פעילות  .4

 הנושאים שנבדקו:

 ספריות.הוניהול  תפעולבחינת  .5

 מערך השאלת הספרים. .6

 כח אדם. .7

 מערך הגבייה, כספים וחשבונות. .8

 תקציב .9

 מלאי ומצאי. .10

 מערכת המחשוב של הספריות. .11

 תוכניות עבודה. .12

 בטיחות בספריות. .13

 נגישות הספריות לבעלי נכויות. .14
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 עיקרי ממצאים

ולא  כרכוש ציבורי ,מעקב אחר כמות הספרים שיש בספריותניהול מלאי ונמצא כי אין  .15

 מתבצעות ספירות מלאי בספריות העירוניות.

עומד בשממונו שנים הברח' ההסתדרות הפכה למחסן ספרים הוברר כי ספריה לשעבר  .16

 ארוכות ללא שימוש וללא תכלית. 

 נמצא כי אין נוהלים פנימיים מוסדרים בספריות. .17

נמצא כי לא ניתן לדעת כמה קוראים יש בספרייה משום שיש כפילויות בכרטיסי  .18

 הקורא.

לא מחזירים ת מקוראים שמאחרים בהחזרת הספרים או נמצא כי לא נגבים קנסו .19

 ספרים.

בניגוד להנחיות המשרד  ,המחאות ביטחון בעת פתיחת כרטיס קורא נמצא כי נגבות .20

 .בנושא לתרבות וספורט

ואין פיקוח הולם  - 41%-כ - נמצא שיש אחוז מאוד גבוה של מאחרים בהחזרת הספרים .21

 ת ספרים אלו בזמן.בופעילות מספקת להש

 ו שליטה ומידע עלתאפשרימצא כי יש צורך בהרחבת הפונקציות הממוחשבות כך שנ .22

 בכל רגע. ידועספרייתית ומיקומם של הספרים יהיה ממוחשב ו-השאלה בין

 בספריות העירוניות. התקנת מתזי כיבוי אש אוטומטייםיש לבדוק צורך ב .23

 המלצותעיקרי 

מעקב ופיקוח אחר  ניהול המצאי וכן יש לערוך ספירות מלאי בכל מספר שנים לשם .24

 הספרים.

ראוי לקבל החלטות ברמה העירונית לגבי גורל מחסן הספרים הזנוח ברח' ההסתדרות  .25

 ועשיית שימוש מושכל בנכס.

 יש לדאוג לכתיבת הנוהלים הפנימיים. .26

ללא  ,שמשקף את כמות הקוראים האמיתית יש לדאוג למאגר קוראים מעודכן ורלוונטי .27

 .שיש בספריותכרטיסי הקורא, כפילויות ב

על איחורים  נושא גביית הקנסותביש לקבל החלטת מדיניות ברמת מנכ"ל העירייה  .28

 .החזרת ספרים-ממושכים או אי

קים את יתויש להפסיק לגבות המחאות ביטחון מקוראים חדשים והשיב לקוראים הו .29

 ., כמתחייב מהוראות משרד החינוךהמחאותיהם

הדוק יותר אחר הספרים ולבצע תזכורות להחזרת ספרים פיקוח הולם ו לקייםיש  .30

 בתכיפות גבוהה יותר.

 



4 

 סקר מצב קיים –פרק ב' 

 מרכז שז"רעיר: ספריית יד לבנים, בית אלון, הספריות ב ארבעתאת בדקה הביקורת  .1

 .וחדר העיון בבי"ס קלעי

 כללאשר מנהלת הספרייה משמשת כמנהלת  ,הספרייה המרכזית היא ספריית יד לבנים .2

 .בכל אחת אחראיות ספרייה קיימותיתר הספריות להספריות. 

 הספריות העירוניות כפופות למח' נוער וקהילה בעירייה. .3

מנו ע"י הרשות המקומית וע"י אוצר המדינה ומיהספריות העירוניות החוק מגדיר ש .4

  .בחלקים שווים

הספריות העירוניות מתוקצבות משני גורמים.  2008עפ"י חוק הספריות הציבוריות  .5

-והרשות המקומית בעלות שלא תפחת מ 50%האחד משרד התרבות בשיעור כולל של 

50%. 

 .2,155,000עמד על  2012ובשנת ₪  2,223,000עומד על  2013תקציב העירייה לשנת 

 ₪. 406,000עומד על  2013תקציב המשרד לתרבות וספורט לשנת 

י התקציבים הנ"ל כוללים בתוכם את כל הספריות בעיר ולא רק את חשוב לציין כ

 הספרייה המרכזית.

 50%משרד התרבות מייעד את תקציביו לרכישות מובנות לדוגמה המשרד מקצה 

 מהתקציב לרכישת ספרי קריאה/עיון וכו'.

תקציב העירייה משמש את הספריות בתחומי: אחזקת מבני ציבור, ציוד משרדי  .6

 פרניות )רוב התקציב(.ומשכורות לס

תקציב המשרד לתרבות וספורט משמש את הספריות לרכישת ספרים )חודשית(, 

עריכת פעילויות שונות, יציאה להשתלמויות לכלל הספרניות/ים, רכישת ריהוט, 

 סדנאות ותערוכות, מפגשי סופרים ועוד. 

עובדים באופן אנשי צוות. חלק מהספרנים  15מערך הספריות בעיר גבעתיים מונה  .7

 קבוע בספרייה אחת וחלק עובדים בכמה ספריות )בכל יום בספרייה אחרת(.

הספריות לא נעזרות בכח אדם חיצוני אלא מאיישות את הספריות מתוך מאגר עובדים 

 קיים.

 יםמנוהל ,כמו גם המערכת הממוחשבת של הספריות ,אתר האינטרנט של הספרייה .8
 ים.לבנ-ע"י אחת הספרניות בספריית יד
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 ממצאים והמלצות –' גפרק 

 ספריותכלל הל ממצאים משותפים

נמצא כי אין בעירייה כלל נתונים על כמויות הספרים ומצאי הספרים בספריות.  .1

 נתונים בסיסיים אלה חסרים לחלוטין וזהו מצב שלא יעלה על הדעת.

נמצא כי לא נערכות ספירות מלאי בספריות העירייה. הספירה היחידה שבוצעה 

 היא בספריית אלון וזאת בשל שיפוץ מקיף בספרייה שאילץ את פינוי הספרים. 

 הביקורת גורסת כי חייבים להיות נתונים ופרטים מדוייקים על הספרים

יכת כן ממליצה הביקורת על ער-שיש ברשות הספריות. על וכמויותיהם

  .ספירת מלאי מלאה ומקיפה בכל ספריות העירייה

 הביקורת סוברת שיש לבצע ספירות מלאי בכל שנתיים/שלוש.

 

בעידן הנוכחי " ת כי ובהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות העירוני

 .של הספריות הציבוריות אין משמעות לספירת מלאי, זהו דילול טיבעי"

ך ספירות מלאי משום שמדובר ברכוש ציבורי שממומן הביקורת סוברת שיש לערו

את הדילול  מכספי ציבור והספירה מתחייבת לצורך הבקרה והשליטה במלאי.

השנתי יש לערוך ע"פ הנחיות משרד התרבות והספורט ולא לפי נתוני החזרת 

 הספרים.

המשמש מחסן ספרים רבים של העירייה ברח' ההסתדרות קיים נכס הוברר כי  .2

כבר  נטושים, ואשר היה בעבר ברחוק ספריה שכונתית. הנכס זנוח וחסר שימוש

ם כלולים במספר הכותרים שיש בספרייה זנוחיהארוכות. נמסר כי הספרים  שנים 

 העירונית.

הביקורת ממליצה על קבלת החלטה עירונית, ברמת המנכ"ל, על עתיד 

 הספרים במחסן ועל שימוש מושכל בנכס.

וטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי הספרים שמצויים במבנה בהתייחסותה לטי

 הנטוש אינם כלולים במספר הכותרים שיש בספרייה.

הערת הביקורת: התייחסותה של מנהלת הספריות אינה עולה בקנה אחד עם 

 המידע שניתן בעת הביקורת.

פנימיים המנחים את עובדי  נמצא כי לא קיימים בספריות העירוניות נוהלים .3

 ."שבע"פ "תורההספרייה כיצד לפעול אלא העובדים פועלים עפ"י 

נוהלי העבודה בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות העירונית כי 

 נבנים כעת עם מנהלת מח' נוער וקהילה.

נמצא כי לא נגבים קנסות ממנויים שמאחרים להחזיר ספרים או שלא מחזירים  .4

בהתייחסותה לסוגייה מסרה מנהלת הספריות שגביית קנסות היא  ם כלל.ספרי
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בניגוד לתפיסת עולמה הניהולית וכי אין בפעולה זו תמורה אמיתית אלא פגיעה 

 בקשר בין הקורא לספרייה.

יחס מסר לציבור של זילות ה, אך הדבר יוצר הזו הביקורת יכולה להבין את הגישה

 ברשותם.ציבוריים לרכוש ציבורי ולמעשה מאפשר למשאילים להותיר ספרים 

 שאין להותיר עניין עקרוני זה להשקפת עולם אישית ויש הביקורת מוצאת

מקום לקיים דיון עקרוני בסוגיה זו ולקבוע מדיניות עירונית מוסמכת בעניין 

 רים מעלמקרים של איחוברמת המנכ"ל. בכלל זאת ראוי לשקול קנסות ב

 .איחורים מרובים ועל שנה חצי שנה או

 50 ךצ'ק ביטחון מכל בעל מנוי בס נלקחעוד נמצא כי בעת פתיחת מנוי בספרייה  .5

או  לשמש את הספרייה בעת הצורך )כאשר לא מוחזרים ספרים נועדהצ'ק ₪. 

ע"פ הנחיות משרד  צ'קים מסוג זה היא אסורה נטילתשהביקורת מצאה  .(ניזוקים

"שרותי הספרייה הציבורית ינתנו   :א.(11סעיף  ,1.1.08)מתאריך  התרבות והספורט

דמי דמי הרשמה, דמי כניסה, דמי חברות, דמי ערבון,  לרבותללא כל תשלום, 

 .או כל תשלום אחר מסוג זה" פיקדון

הג זה ולהשיב לבעלי הצ'קים ונת שלאור ממצא זה יש לבטל מוצאהביקורת 

 .את כספם

גביית ההמחאות בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות העירונית כי 

נעשית ע"פ הנחיות העירייה. הסוגייה הועברה למנהלת מח' נוער וקהילה וחשב 

 אגף החינוך לקבלת החלטה אחרת בנושא.

עניין זה אינו קביל על הביקורת מאחר והוא כאמור סותר הנחיות מפורשות 

 .כאמור לעיל פיהן-ועל העירייה לפעול על התרבות והספורטשל משרד 

כרטיסי  6253הביקורת בדקה את רשימות מחזיקי כרטיסי הקורא. נמצא שיש  .6

הרבה מאוד כרטיסים כפולים לאותו תושב, כך שבכל  נםקוראים. עוד נמצא כי יש

. נוסף/כפול כרטיס קורא חדשבנפרד לו  נפתחספרייה שהתושב השאיל ספר 

/מחזיקי לות מסוג זה לא מאפשרת לדעת באופן ברור ומסודר כמה קוראיםהתנה

 יש בספריות. ספרים

בהתייחסותה לסוגייה מסרה מנהלת הספריות כי זה קורה כאשר התושב מבקש 

 כרטיס לכל ספרייה.

מיותרות, מסורבלות ומטעות אלה סיבה לכפילויות  הביקורת אינה רואה 

של כרטיסי קורא כאשר כל המידע אודות התושב מצוי כבר במערכת 

 הממוחשבת של הספריות. 

 יעיליםמעקב ופיקוח נה מאפשרת הביקורת מוצאת שוב כי התנהלות זו אי

 .אחר כרטיסי הקוראים

 המלצת הביקורת: יצירת מאגר קוראים מעודכן שמציג תמונה אמיתית

 ת.והקיימ והכרטיסים ת הקוראיםיועל כמו ונכונה
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התנהלות זו כן בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות העירונית כי 

מאפשרת מעקב ופיקוח יעילים יותר אחרי כרטיסי הקורא מאחר ולכל ספרייה יש 

אוסף משלה וחשוב לשמור על נפרדות כרטיסי הקוראים המשתמשים באותו 

 האוסף.

נתוני כמות ב ולכפילות שיטה הקיימת מביאה לעיוותהביקורת מוצאת שה

   הקוראים ולא ניתן לעשות שימוש בהם.

קוראים מאחרים  2600-כהחזרות ספרים נמצא כי ב םמאחריהמבדיקת רשימות  .7

ן קוראי הספרייה באופעם נתוני  זאתאה/עיון. כאשר משלבים יבהחזרת ספרי הקר

אחוז  לש שליליתתמונה  תקבלת, מ)שכן לא ניתן לדעת במדויק כמה יש( כללי

  מהקוראים. 41% -: כמאחרים גבוה מאוד

החזרת ב םשלחים מכתבים למאחרינ בין פעם אחת לפעמיים בשנהנמצא כי  .8

 האיחור נמחק -מעלה אחרי שנה וגם הספרים. הוברר כי אם הספרים לא מוחזרים 

 .לגמרי

כל קורא אם  , למעשה אין מעקב אמיתי אחר הספריםהמשמעות היא כי 

 .לחלוטין את הספרים ולאחר זמן מה חובו ימחקלא להחזיר שיכול 

להיות  וחייברבים מושקעים בקניית הספרים ציבור  כספי .אין לקבל מצב זה

זאת בנוסף למסר השלילי שיש  בקבלתם בחזרה מהקוראים.מאמץ מושקע 

  החזרת ספר ציבורי או "אימוצו".-נסבלת של אי-לקלות הבלתי

ועל חצי שנה  אחר מאחרים ומעקב הביקורת סוברת שיש לקיים בדיקה

 .הספרייה למצוא את הדרך להחזיר את הספר או את ערכו

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי ברשות הספרייה רישום של 

. עוד ציינה כי אין להם בעיה לשלוח מכתבים למאחרים 2005מאחרים עוד משנת 

האדם העומד לרשותם ולתקציב אחת לחצי שנה, כהמלצת הביקורת, בהתאם לכח 

 העירייה.

שונה  בהתייחסות זו לטיוטת הדוח הערת הביקורת: המידע הראשוני שנמסר

 ועל כך הביקורת מצרה. בזמן הביקורת מהמידע שניתן

 ולפעול ת שיש להשקיע מאמציםגורסהביקורת מחזקת את המלצתה ו

  ".החזרת הספרים "הנשכחיםל

מספריה אחת לאחרת  )העברת ספריםיתית יספרנמצא כי בעת ביצוע השאלה בין  .9

העברת הספר מספרייה לספרייה. עד  לא מתבצעת במחשבלשם השאלה של קורא( 

את הספר הרשומה שתופיע במחשב היא שהספר מצוי  חזירשהקורא לא מ

 כאשר בפועל הוא לא. ,בספריית האם והוא זמין לכל

לניתוב ספרים  במערכת הממוחשבת אפשרות הכיןל המלצת הביקורת היא

 .והימצאותם מעקב אמיתי ועדכני אחר הספריםספרייה לשם בין ספרייה ל

 מסרה מנהלת הספריות העירונית כי כל השאלת ספר  בהתייחסותה לטיוטת הדוח
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נרשמת ישירות על שם הקורא במערכת ללא קשר לספרייה בה הוא רשום. ספר 

 אינו עוזב את הספרייה מבלי שנרשם במערכת.

הערת הביקורת: התייחסות זו של מנהלת הספריות עומדת בניגוד  לתשובתה בעת 

 למרות הבהרות הביקורת בנושא. ,הביקורת

אנשי צוות. חלק  15כאמור, מערך הספריות בעיר גבעתיים מונה  –כח אדם  .10

מהספרנים עובדים באופן קבוע בספרייה אחת וחלק עובדים בכמה ספריות )בכל 

 .יום בספרייה אחרת(

נמצא כאמור כי הספריות אינן עוסקות כלל  –מערך הגבייה, כספים וחשבונות  .11

בגביית כספים בשום תחום מעיסוקיהן. גם לא בגביית קנסות בעבור איחורי 

 החזרת ספרים ואי החזרת ספרים, כאמור, למרות שהחוק מתיר זאת.

 בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי תהיה הערכה מחודשת

 בנושא.

למערכת הספריות ישנו אתר אינטרנטי הפתוח לכלל הציבור בו  – מערכת מחשוב .12

עת, הקלטות, עיתונים וכו. נמצא כי אתר -ניתן לאתר/להשאיל ספרים, כתבי

האינטרנט מציע מנעד רחב של אפשרויות ופעילויות מרחוק. האתר עדכני ומציג 

 בכבוד את ספריות העיר.

נמצא כי קיימת תוכנית עבודה לשנת הלימודים תשע"ג )השנה  – תוכניות עבודה .13

בה נערכת הביקורת( ושנים קודמות. תוכנית העבודה מתייחסת באופן כללי 

 לספריות העיר ואין תוכנית עבודה לכל ספרייה בנפרד.

 ומתזי כיבוי אש אוטומטייםהביקורת ממליצה על בדיקת הצורך בגלאי עשן 

 .למניעת סיכוני אש ,בכל הספריות העירוניות

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי הנושא הועבר לטיפולו של 

 מנהל מח' חרום וביטחון.
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 ספרייה מרכזית –ספריית יד לבנים 

לא נערכת בספרייה ספירת מלאי שנתית. פעם אחרונה שנערכה  – מלאי ומצאי .14

 שנים והיא בוצעה ע"י בני נוער באופן לא מקצועי. 4-שם ספירה הייתה לפני כ

ה ע"י מח' חרום ביטחון כחלק דיקב התבצעהנמצא כי  – בטיחות בספרייה .15

בטחת תנאים בטיחותיים במוסדות החינוך. נמצא כי מנהלת הספרייה פועלת מא

מתזי כיבוי הביקורת ממליצה על בדיקת הצורך בגלאי עשן   .יקון הליקוייםלת

 .אש אוטומטיים

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי הנושא הועבר לטיפולו של 

       מנהל מח' חרום וביטחון.

מוגבלויות נמצא כי ספריית יד לבנים מאפשרת גישה לאנשים עם  – נגישות .16

ות גלגלים ועגלות אהספרייה ישנם שבילים המותאמים לבעלי כסכשבתוך 

החל פרוייקט של השאלת ספרים  2013תינוקות. כמו כן ברבעון הראשון של שנת 

 הראייה.י ( לטובת אוכלוסיית כבדCDמושמעים )על גבי 

 

 קלעי –חדר עיון 

ואינו  יושבת במבנה שאינו נגיש לנכים הנמצאת בתוך בנייני בי"ס קלעי, הספרייה .17

 זמין לכלל האוכלוסיה.

נמצא כי כתבי העת שנרכשים, באופן שוטף, לחדר עיון נעשים מתקציב העירייה  .18

)ולא כמו שאר הספרות שנרכשת מתקציב משרד התרבות(. עוד הוברר כי התשלום 

שהתחילה עתיקה מחשבון בנק נפרד )התנהלות מה -משוםעבור כתבי העת מתבצע 

מסיבות לא  זאת, כל 823/ 720קצבת בסעיף תקציב לפני שנים רבות( והיא מתו

 ברורות.

 את הנ"לולהעביר  ירת חשבון הבנק המדוברהביקורת ממליצה על סג

 .לפעילות רגילה

פי נוהלי הגזברות והרכש כמו לכל -מומלץ לבצע רכישות של כתבי עת על

  .רכישה אחרת

נמצא כי היקף פעילות הספרייה אינו גדול כפי שהיא יכולה להכיל. הביקורת  .19

לסטודנטים ותלמידי רחבים וטובים התרשמה כי הספרייה מעניקה שירותים 

 מתושבי העיר יודעים על קיומה. שרביםהתיכון ולא נראה 

מומלץ לפנות בדיוור לאוכלוסיות מיועדות וליידעם בדבר שרותי חדר העיון 

  הגדיל את פעילות הספרייה.ובכך ל

במסגרת אפשרויות מקום ה שדרוגהביקורת ממליצה על בהיבט התנאים הפיזיים  .20

לישיבה ולמידה  ת, נעימהלרלוונטי הספרייה לשם הפיכתמשאבי העירייה 

 לטכנולוגיה המודרנית. מתומותא
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, בשיתוף פעולה עם בית הספר, הכנת חומרי לימוד לתלמידי בית מבצעחדר העיון  .21

בתי עם תלמידים מתקשים. עד תחילת שנת הלימודים תשע"ג הגיעו  עבודה, הספר

ספר לחדר העיון ושם הספרנים הכינו עבור התלמידים עבודות ומטלות בנושאים 

פסקה פעילות זו ויחד עם כך היקף פעילות חדר  השוטפת שונים. מתחילת השנה

 העיון.

 ו.הביקורת ממליצה לחדש ולהגביר פעילות מבורכת ז

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי נקבעה פגישה עם מנהלת 

 ביה"ס קלעי לחידוש הקשר והפעילות עם ביה"ס.

רת מלאי בחדר העיון. ישנה הערכה גסה של אחראית הספרייה ילא מתבצעת ספ .22

 ספרים וכתבי עת. 30,000שישנם מעל 

 לצרכי שליטה מלאי הספרייה המידע עלשוב הביקורת מדגישה את חשיבות 

 אחר  הספרים וכתבי העת. יםרוומעקב סד

 כי תיערך ספירת מלאי. אחראית הספרייהבהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה 

 

 ספריית בית אלון

 רת מלאי לכלל הספרים בספרייה בוצעה ספי 2012בתחילת שנת  –ספירת מלאי  .23

 במבנה הספרייה.שיפוץ כללי שנעשה בשל 

 .של מח' רווחהמתקיימת פעילויות שונות בספרייה  .24

 מתקיימות הרצאות של קוראי הספרייה )שעוסקים בתחומים שונים( בהתנדבות. .25

עד שנת הלימודים תשע"ג היו מגיעים בתי ספר וגנים בקרבת הספרייה לשעת  .26

 סיפור אך מסיבות שונות הופסקה פעילות זו השנה.

 זו. הביקורת ממליצה לחדש ולהגביר פעילות מבורכת

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה אחראית הספרייה שיתקיימו פגישות חדשות 

 עם מנהלות בתי הספר לקראת שנת הלימודים תשע"ד.

 

 ספריית בית שז"ר

נמצא כי הספרייה ממוקמת בקומה השנייה של המרכז הקהילתי בית שז"ר.  .27

 הספרייה לא נגישה לנכים ולכלל האוכלוסייה.

ספרייה שלושה מזגנים גדולים וישנים מאוד בת מיזוג אויר. ינמצא כי ישנה בעי .28

 שאינם נותנים מענה לכל שטח הספרייה.

 לא התקיימה ספירת מלאי בספריית שז"ר. –ספירת מלאי  .29

עד שנת הלימודים תשע"ג היו מגיעים בתי ספר וגנים בקרבת הספרייה לשעת  .30

 סיפור אך מסיבות שונות הופסקה פעילות זו השנה.

 ממליצה לחדש ולהגביר פעילות מבורכת זו. הביקורת
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תתקימנה פגישות עם בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת הספריות כי 

 הגננות לקראת שנת הלימודים תשע"ד.



 

                                                  

 

 ביקורת עלדוח 

 העירונית הסיירת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 על ביקורת 

 העירונית סיירתה

 פרק א'

 

 מבוא

-ביטחון אישי הינו מרכיב מרכזי באיכות חייו של אדם ויחד עם ביטחון סביבתי מעוט .1

 מהווים צורך אישי וחברתי מרכזיים.הם מפגעים ומטרדים 

רשות השואפת לשפר את איכות החיים של תושביה ואת השרות להם, מן הראוי 

, וונדליזםהלמיזעור הפשיעה, ושתפעל להגברת ביטחונם האישי של התושבים 

 המטרדים וההפרעות לשלוות התושב ולתיפקודה התקין של העיר ומערכותיה השונות.

 נ"ל.  -לשם כך הוקמה בגבעתיים סיירת שייעודה לממש את המדיניות ה

 שלת העירוני הסיירתמקפת על  ביקורתנקבעה  2013כחלק מתוכנית הביקורת לשנת  .2

 גבעתיים.

טחון י)תוכנית הרצה( של המשרד לב "פיילוט" רבגד החלוהסיירת העירונית ופעילותה  .3

 ערים בלבד. ברשויות המקומיות במספרפנים 

לנסות לביקורת חשוב היה לבחון את פעילותה של הסיירת לאור מעמדה כפיילוט ו .4

 ולעמוד על הנקודות בהן ניתן לשפר את התנהלות הסיירת לפני הפיכתה לקבועה.

ביטחון  ולהגביר את ילויות הביטחון בעירא לרכז את כל פעיעוד הסיירת העירונית הו .5

. הסיירת פועלת באמצעות סיירי ביטחון )עובדי עירייה( בשיתוף הדוק עם בעיר

 משטרת ישראל.

 

 ת הביקורתומטר

 .תהוותקינ הסיירתהמנהלית והארגונית של פעילות הבדיקת  .6

 .פקחיםתהליך קליטת בחינת  .7

 .ורכש תקציבביקורת  .8

 תכנון עבודה פנימי. .9

 נבחן הצד המבצעי של פעילות הסיירת.לא 
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 עיקרי ממצאים

גיוס ואיוש הסיירים לא בוצע ע"פ כללים ממוסדים של העירייה והם טעונים  .1

 תיקון. 

בבדיקת נתוני העובדים וכישוריהם נמצאו שני עובדים לגביהם יש לבצע בחינת  .2

 התאמה לתפקיד.

שימוש בלתי הולם בבדיקת דוחות הנוכחות של הסיירים/פקחים נמצא כי יש  .3

 .ים ובהסתמכות עליהםידני יםדיווחב

מונה מ"מ לנושא אחריות על הנשק )ע"פ הנחיות המשרד לביטחון פנים( אך לא  .4

 ניתנו לו המפתח והסיסמה למחסן הנשק.

המשרד לביטחון נמצא כי למחסן הנשק לא קיים רישיון עסק, כמתחייב מהנחיות  .5

 פנים, וזאת בשל בעיה ברישומים הקיימים באגף הנדסה.

אין מ"מ לתפקיד מנהל הסיירת ואין פקח מיועד לתפקיד. הסיירת אינה ערוכה  .6

 טווח של מנהל הסיירת.-ארוכתאו  למצב של היעדרות פתאומית

הפקחים/סיירים בעיר אינם מורשים לבצע עבודות פיקוח ואכיפה בתחום  .7

בניגוד לערים אחרות( וזאת למרות שהוכשרו לביצוע העבודה וזמינותם התעבורה )

 הגבוהה בשטח.

או עותקים  אסמכתאותנמצא כי מנהל הסיירת העירונית לא שומר  .8

 מכתבים/מסמכים היוצאים ממשרדו לגורמים מחוץ/בתוך העירייה.מ

טחון יהמשרד לב שלהוברר כי הסיירת העירונית אינה פועלת במתכונת המתוכננת  .9

עם הסיירים היא אדם במשטרה( -)בשל צמצום כחנוכחות השוטרים  :פנים

 ובפועל הסיירת רוב הזמן פועלת לבדה עם סמכויות מצומצמותמצומצמת 

 .ובאפקטיביות פחותה

של חברת יע"ד  יהתקבלו לעירייה בהליך מכרזהראשונים נמצא כי עובדי הסיירת  .10

לא נמצא תיעוד להליך  ש האחרונותשלו-מהשנתייםיתר העובדים החדשים לואילו 

 מכרזי בעת קבלתם לעירייה.

נמצא כי עובדי הסיירת מופלים לרעה אל מול יתר עובדי העירייה ולא מקבלים  .11

 מעמד של קביעות.
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 עיקרי המלצות

בסיירת  איוש סייריםללגיוס ו ושוויונייםראוי להנהיג קריטריונים וכללים שקופים  .1

ולבצע זאת ע"פ הכללים הממוסדים למכרזים של העירייה ולא באופן עצמאי כעד 

  כה.

על עובדי הסיירת להחתים כרטיס נוכחות בכל תחילת/סיום משמרת, דיווח זה  .2

יהווה אסמכתא בלעדית למשאבי אנוש בעת הזנת הנתונים למערכת. במקרים 

ק את סיבת היעדרותם/אי מיוחדים ימלאו עובדי הסיירת טופס השלמות המנמ

 החתמתם.

את  סופיתיש לפעול מול אגף הנדסה לרישום מחסן הנשק במקלט ולהסדיר  .3

 סוגיית רישיון העסק למחסן הנשק.

יש לתת למ"מ בתחום הנשק מפתח וסיסמה למחסן הנשק ועריכת חפיפה ותרגול  .4

 מלא לשם הכשרתו הראויה.

ומוכנותה למצבים  הסיירת יש להכשיר מ"מ לתפקיד מנהל הסיירת לשם הערכות .5

 .של נבצרות המנהל שונים

יש לאפשר לעובדי הסיירת לפעול במסגרת הכשרתם/הסמכתם בתחום הפיקוח  .6

הסדרת בעיות התעבורה באופן שיפור ווהחנייה ולנצל את ניידותם בעיר לשם 

 מקיף ורחב בעיר.

וך משרדו בתעל מנהל הסיירת לשמור העתקים ואסמכתאות מחומרים היוצאים מ .7

  ומחוץ לעירייה.

יש לדאוג לאיוש אפקטיבי של רכבי הסיירת גם בימים שבהם הנציגות המשטרתית  .8

 חסרה.

דרך אגף משאבי אנוש  תקיניםיש לערוך מכרזים סיירים  שלאיוש עתידי גיוס ובב .9

 בעירייה.

יש לתת לעובדי הסיירת העירונית מעמד שווה לשאר עובדי העירייה במתן מעמד  .10

 "קביעות" בעירייה לאחר זמן סביר שיקבע. 

יצירת מדרג תפקידים שיאפשר אופק  ע"י יש צורך בעריכת מדרג קידום לראויים .11

 עבודה לעובדים ראויים.

לביקורת בזמן, בהעברת חומרים יצויינו לטובה היענותו של מנהל הסיירת  .12

 פתיחותו ונכונותו לקדם את הביקורת.
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 סקר מצב קיים –פרק ב' 

)תוכנית הרצה( של המשרד  "פיילוט"כחלק מתוכנית  החלהכאמור, הסיירת העירונית  .1

 רשויות המקומיות.בטחון פנים ילב

למשך שנתיים והתוכנית  2011הסיירת העירונית פועלת כתוכנית הרצה בעיר מאז שנת  .2

 בשנתיים נוספות. הוארכה

 יעוד הסיירת ותפקידיה: .3

לרכז את  העירייה הגדירה את יעודה  של הסיירת ותפקידיה בתוכנית העבודה כדלקמן:

 כלל פעילויות הביטחון בשטח המוניציפלי של עיריית גבעתיים.

 תפקידי הסיירת: 

 מאומן ומיומן. מתן מענה אבטחתי יעיל ומהיר ע"י צוות מקצועי, .א

 הדוק עם משטרת ישראל לצורך שיפור הביטחון והסדר בעיר.שיתוף פעולה  .ב

 אבטחת טקסים ואירועים עירוניים. .ג

 הפעלת שיטור עירוני במתן מענה לאירועים שונים. .ד

 אחריות על פתיחת מקלטים ציבוריים בחרום. .ה

 הפעלת מערך מתנדבי ביטחון. .ו

 תיאום וקשר עם משרדי ממשלה רלוונטים. .ז

בתחום הביטחון העירוני; ריכוז תחום הביטחון  מטרות הסיירת: אחריות עיקרית .4

העירוני בכלל; ריכוז ועדות הביטחון של הרשות המקומית; ביצוע פעילויות 

והתארגנות בתחום הביטחון העירוני; ייצוג הרשות המקומית בנושאי חרום וביטחון 

כלפי משרדי ממשלה, צה"ל, משטרת ישראל וגורמים נוספים העוסקים בביטחון 

י חרום ברשות; קישור ותאום בין כל הגורמים העוסקים בביטחון ושירותי ושירות

חרום ברשות; קישור, תאום וטיפול בכל הקשור בתרגול ואימון עובדי הרשות 

המקומית בנושאי חרום וביטחון; קישור ותאום בין משטרת ישראל לרשות המקומית 

תאום בין קציני וייצוג של הרשות המקומית בכל הנושאים המשותפים; קישור ו

האבטחה של משטרת ישראל לרשות המקומית בכל הנוגע לאבטחת מוסדות ציבור, 

מיגון מקורות המים ואבטחת מוסדות; ריכוז נתונים להכנת תקציב האק"מ, התקנת 

בסיסי הפעלת האק"מ ואחזקתם, מתן סיוע לגיוס מתנדבים; קשר יומי ושוטף עם 

יטחוני עדכני; הפעלת סיורים ומבצעים מפקד התחנה וסגנו וקבלת הערכת מצב ב

 משותפים עם יחידת השיטור העירונית והמשטרתית. 

)בעת הביקורת פקחית אחת נמצאת  ומנהל סיירת עובדים בסיירת 10בעירייה יש  .5

 .בתהליכי סיום עבודתה בעירייה(
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יש שוטר  /פקחהסיירת פועלת בשיתוף פעולה עם המשטרה בעיר כך שעל כל סייר .6

  שוטרים(. 10 + פקחים 10דת )שותף בניי

יעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות יל חוק"הסיירת פועלת בכפוף ל .7

 " ולפקודת העיריות.2011)הוראת שעה(, התשע"א 

 .ופעלת בפועל ע"י מנכ"ל העירייהומ ראש העירעפ"י חוק ל הסיירת כפופה בעירייה  .8

במתן דוחות חנייה אך לאחר זמן קצר בלבד בעבר הוכשרו ועסקו גם הפקחים בסיירת  .9

לטפל בנושאים של פיקוח וחנייה )כבערים  נלקחו מהם פנקסי הדוחות והם הפסיקו

עבודה התומכת את משטרת טחון הציבור וביבדומות אחרות( אלא עוסקים אך ורק ב

 ישראל.

הפקחים שעברו הסמכה של המשרד לאיכות הסביבה רשאים לחלק דוחות בנושאי  .10

 ממשלתי ולא לעירייה.ההכסף מגיע למשרד  כאשרהפרת חוקי איכות הסביבה, 
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 ממצאים והמלצות –' גפרק 

את הממצאים השונים וההמלצות הנוגעות להם עפ"י התחומים שהביקורת  שזה פורפרק 

 .בדקה )ולא עפ"י משקל הממצאים או סדר חשיבותם(

 בחינת פעילות הסיירת ותיפקודה

  "הגדרת יעוד הסיירת ותפקידה" .1

 החוק מגדיר את הסיירת כדלקמן: 

המקומיות )א(מטרתו של חוק זה לייעל את יכולת הפיקוח והאכיפה של הרשויות "

בעבירות שבתחום אחריותן וכן לאפשר להן לסייע למשטרת ישראל בפעולות 

למניעת אלימות, והכל בלי לגרוע מתפקידיהן של משטרת ישראל ושל הרשות 

 המקומית על פי דין. 

)ב(לשם השגת מטרת חוק זה יוסמכו פקחים עירוניים בסמכויות לצורך פיקוח על 

מקומיות מסוימות יפעל, לתקופת ניסיון, מערך אכיפה ביצוע חוקי עזר, וברשויות 

 ."עירוני שיסייע למשטרת ישראל בפעולות למניעת אלימות

 –בכדי למנוע מצבים בהם יופעלו סיירים למטלות החורגות מהגדרת החוק והיעוד 

לדבוק בהגדרות תחומי עיסוקם כפי שפורסמו בתוכנית העבודה של מומלץ 

 רט בפרק הקודם[ ולא לחרוג מהם.]כמפו 2012העירייה לשנת 

 , בסיום המשמרת, לוקחים את נשקם הביתה. פקחיםכי  נמצא -אבטחת נשק  .2

בתום  –)החזרת כליי ירייה אירגוני להפקדה באירגון טחון פנים יהמשרד לבחוזר 

 ( קובע25.2.13 -טחון פנים מיהעיסוק, של האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לב

 לפקחיםהסיירת( יש את הסמכות לאשר  מנהלשיון המיוחד )להלן ישלבעל הר

"כספת לקחת את הנשק לביתם בתום המשמרת וזאת רק אם מותקנת בביתם 

 מתאימה ומקובעת על הקיר.. במקום אחסון מוסתר.."

הסיירת מסר כי הוא מוודא באופן אישי שקיימת כספת בכל בית של  מנהל

הם תמונה של הכספת, צילום של קבלה הפקחים )בעלי הנשק( והוא מבקש מ

המאשרת את קנייתה, חתימה על התחייבות להתקנת הכספת וצילום של הנשק 

 טחון פנים.יעצמו בכדי להעביר למשרד לב

 כאלה , כוללהסיירת לא שומר אסמכתות אלה מנהלהביקורת מצאה כי 

הביקורת מוצאת  טחון פנים ולכן לא ניתן גם לאמתן.יהמועברות למשרד לב

 רגיש. כמו כן וח על נושא כהלא מאפשר בקרה ופיק הדברשכן  בכך פגם,

, (סיירתומהמהעירייה )שיהיה תיעוד לכל מסמך שיוצא  מינהל תקין מחייב

 בפרט למשרד לבטחון פנים.
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ההנחיות שמגיעות מהמשרד  בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי

לבקרים ועיריית גבעתיים עומדת בכל הסטנדרטים.  ותמשתנות חדשלביטחון פנים 

הובלת כלי ירייה בודד ע"י מורשה  –יצויין שמנהל הסיירת צרף "טופס דיווח 

 .15.7.13 -ו 10.6.13לביתו" מתאריך 

הביקורת מציינת כי בעת הביקורת מנהל הסיירת טען שאין בידיו העתק 

המסמכים אותם העביר  מהמסמכים המועברים למשרד לביטחון פנים. כמו כן

 בהערתה.   הביקורת ציינה הנוגעים לליקוי שמנהל הסיירת אינם המסמכים 

 אחראי מכח חוק כלי היריה על כל כלי היריה של הישוב – שיון מיוחדיבעל ר .3

 )תקינותם ואבטחתם(, על השימוש  בהם ועל המשתמשים.

לנושא המנהל טחון פנים הנחה את השיטור העירוני למנות מ"מ יהמשרד לב

 אחריות על הנשק בעיר.

 לתפקיד זה.הסיירת מינה פקח  מנהל

הוברר כי למ"מ הנ"ל יש את ההסמכה הדרושה אך הוא לא מחזיק בידיו את 

 הסיירת. מנהלהמפתח וסיסמה למחסן הנשק, אלא רק 

לאף אחד )מלבד המשטרה( אין את המפתח וסיסמה למחסן הנשק  המנהל לטענת

 שמור את המצב. וכך הוא מעוניין ל

המ"מ  "ברגע אמת"ש , כיווןשבריכוזיות מסוג זה יש חסרון גדול גורסתהביקורת 

הדבר משטרה בעוד שהנשק והציוד הוא עירוני. בתלוי ויהיה חסר יכולת פעולה 

אם נבחר מ"מ והוכשר לתפקיד מן הראוי שיינתנו לו מרוקן את התפקיד מתוכן. 

 .פתח וסיסמה למחסן הנשק, לרבות מהכלים לעבודה בשעת הצורך

 מתן מפתח וסיסמה למחסן הנשק בידי המ"מ ועל הביקורת ממליצה על

עריכת חפיפה ותרגול מלא עם מ"מ כך שיהיה מוכשר לתפקידו בשעת 

 הצורך.

כי אין הוא רואה לנכון לתת את  בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת

מ"מ יאסוף את הנשקים ה ,הקוד והמפתחות של מחסן הנשק. במקרה של אירוע

 פקידם בתחנת המשטרה.יו

: המשרד לביטחון פנים ראה לנכון למנות מ"מ לתפקיד "בעל רשיון הערת הביקורת

מיוחד" ובהתנהלות מנהל הסיירת יש עקיפה של הנחיות אלה והוא מעקר מתוכן 

 את תפקידו של ממלא המקום. 

הסיירת הנוכחי אין מ"מ ואין  מנהלהוברר כי ל –הסיירת  מנהלמ"מ לתפקיד  .4

שזו המנהל טען בעת הביקורת מיועד לתפקיד. בהתייחסותו לסוגייה  /סיירפקח

הכשרה מאוד יקרה ולוקחת זמן רב וכמו כן טען כי כל הפקחים יודעים את 

 .ולא תהיה בעיה גם כשיעדר עבודתם
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 וחשובלתפקיד כה מרכזי ייעודי בכיר חשוב להכשיר פקח ש גורסתהביקורת 

. ולא סביר להותיר את הסיירת ללא פיקוד כשיעדר מפקדה של מ"מ המנהל

 מנהללמצבים שונים שבהם ומוכנה כמו כן על העירייה להיות ערוכה 

 .משמעותיותלתקופות  הסיירת עלול להעדר מתפקידו

ערכת כמנהל הדוח מסר מנהל הסיירת כי הוא טרם הוגדר במבהתייחסותו לטיוטת 

אלא כעובד סיירת בטיחות לכן בעיה למנות מ"מ. כמו כן מציין הסיירת העירונית 

 מנהל הסיירת שיש פקחית/סיירת שעוברת בימים אלו הכשרה לתפקיד מ"מ.

. עם זאת הדבר אינו עניין כתב המינוי מחייב הסדרה ומיסוד :הערת הביקורת

 רלוונטי לגבי הצורך במ"מ.

העובדת אליה מתייחס מנהל הסיירת היא העובדת אותה מצאה הביקורת )בסעיף 

. הביקורת מוצאת א' בהמשך( טעונה בחינה מחדש של התאמתה לתפקיד סיירת 9

שנים(, מנוסים יותר שיכולים להתאים  7שיש פקחים/סיירים ותיקים יותר )

 עובדת בסיירת רק שנהר שא ,מנהל הסיירת לתפקיד זה ולא העובדת אליה מכוון

  .ביטחוני לוקה בחסר-ונסיונה הקודם המקצועי

כמתחייב מהנחיות  סיירת העירונית אין רישוי עסקיםמחסן הנשק של הנמצא כי ל .5

מאשר  והנדסה אינ שאגףהסיירת זאת בגלל  מנהל. לדברי פנים-טחוןיהמשרד לב

לא מופיע  מחסן הנשקבן(. לדבריו את קיומו של מחסן הנשק )המצוי במקלט המל

 הנדסה ועל כן לא מאושר רישוי עסקים.ה אגףברשומות של 

טחון פנים ניתן אישור ימנהל הסיירת מסר כי לאחר שהסביר את הבעיה למשרד לב

 .טחון פניםילמחסן נשק ע"י המשטרה והמשרד לב

 אגףמול  נוללא נסיון לתק ולהשלים עם המצב הקיים שאין לקבל גורסתהביקורת 

 כיאות המחסן לרישוםומח' נכסים  הנדסה  אגףהנדסה. יש לפעול בשיתוף ה

, כל זאת מעבר לאישור של ולקבל אישור רישוי עסקים ובאופן תקני מלא

 .המשטרה

נמצא כי בעיריית גבעתיים הפקחים/סיירים אינם מורשים לבצע פעולות פיקוח על  .6

נייה, למרות שע"פ החוק הם רכבים ותנועה כמו הפקחים ברשות הפיקוח והח

הסיירים/פקחים מצויים בשטח  .הוסמכו לכך ע"י מנהל רשות הפיקוח והחנייה

לבעיות, כולל בתחום  העיר לאורך כל היממה ויכולים לתת מענה מהיר וזמין

 .החנייה

 הוברר עם כי בערים אחרות הפקחים/סיירים כן מבצעים פעולות אלו.

הביקורת ממליצה שסיירי/פקחי הסיירת העירונית יורשו לבצע פעולות אכיפת 

 לייעל ולשפרחוקי תעבורה וזאת בכדי למקסם את כח האדם שפועל בתחום זה, 

 בבעיות בשטח במהירות ללא צורך לפנות לרשותע"פ הצורך וטיפול את האכיפה 

 הפיקוח.
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העבודה  כרתלשם ה ערכה סיור עם הסיירים/פקחים בימים שונים הביקורת .7

נוכחות של השוטרים עם הסיירת )וזאת בשל  זמן רב לא היתהבשטח. הוברר כי 

אדם במשטרה(. ללא נוכחות השוטרים בשטח הסיירים/פקחים נותרים -קיצוץ בכח

כאשר  לבדהרתעה בלי לובפועל משמשים כמספיקות סמכויות ביצוע ללא 

 . קדוממתינים לקריאות מהמו מסיירים ברחובות העיר

עוד נמצא כי  במשמרות בהן הביקורת הייתה נוכחת לא היו שתי מכוניות הסיירת 

: במקרה אחד פעל סייר/פקח אחד בלבד כדלקמן היהבפועל המצב  .פעילות

 במשמרת ובמקרה שני פעלו שני סיירים/פקחים ברכב אחד ללא איוש רכב נוסף.

 .ייעודיתהמשמעות הדבר שלא היה איוש אפקטיבי לביצוע הפעילות 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי ביום הראשון בו הצטרפה 

 הביקורת היו שני צוותים.

הערת הביקורת: נושא איוש הצוותים באותו היום נבדק עם הסייר שעימו נסעה 

. אם הסייר לא יודע הביקורת, לדבריו לא היה צוות נוסף באותה המשמרת איתו

 שיש צוות נוסף שמפטרל יש בעיה חמורה בתקשורת בתוך הסיירת.  

 

 כח אדם בסיירת 

כאשר סייר עירוני מתקבל לעבודה הוא עובר מספר שלבים  –הכשרת פקחים  .8

ואימות נתונים לאחר מכן הסיירת  מנהלוהכשרות. בתחילה הוא עובר ראיון אצל 

 מתחיל שלב ההכשרה:

 ימים( 1של ראש רשות הפיקוח בעירייה ) -פיקוח עירוני הכשרה  קורס .א

 ימים( 4של המשטרה ) –קורס פקחי מערך אכיפה עירוני  .ב

 ימים( 5של המשטרה ) –קורס פקחי מערך אכיפה עירוני  .ג

 שעות( 56של המפעם ) –קורס הכשרה לפקחים עירוניים  .ד

 שעות( 9מתקן הכשרה צוקית ) –מטווח ירייה + קרב מגע  .ה

אישור  טחון פנים מתקבליהתעודות הנדרשות והעברתם למשרד לב לאחר קבלת

 שמסמיך אותם כפקחים מורשים.

טחון פנים העביר עד היום אישורים בעבור ארבעה פקחים ינמצא כי המשרד לב

הסיירת מסר שהוא העביר  מנהללא קיבלו אישור עדיין.  השישה יתרואילו  בלבד

למשרד לביטחון פנים את הניירת הדרושה בחתימת היועמ"ש של העירייה אך 

הסיירת לא שמר העתקים ולכן יש בעיה  מנהלשזה לא התקבל.  ןטוע המשרד

 באימות הדברים.
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 . ותיעוד אסמכתאותשוב ישנה בעיה עם שמירת העתקי מסמכים 

ם שיוצאים ממשרד הסיירת העתקי מסמכי יש לשמורהמלצת הביקורת: 

 מעקב ובקרה ,שמירת המידע צרכיהעירונית לכל גורם פנימי/חיצוני וזאת ל

 .ועמידה בכללי המינהל התקין

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי קיימים העתקים מהמסמכים 

 שנשלחו למשרד לביטחון פנים.

נשמרו העתקים. כמו כן הערת הביקורת: בעת הביקורת טען מנהל הסיירת שלא 

  גם בעת ההתייחסות לא מסר מנהל הסיירת העתקים ממסמכים אלו.

עובדי הסיירת והתאמתם לתפקיד.  ם האישיים שלנתוניההביקורת בדקה את  .9

רקע עבודתם הקודמת/שרותם הצבאי ביחס כישוריהם ובחנה את גם הביקורת 

 כי קבלת העובדים. באימות המידע עם מסמעם מנהל הסיירת לדרישות התפקיד

 :נמצא כי לעירייה

עבודתה הקודמת לא נמצא רקע הולם בפקחית/סיירת לא שירתה בצבא ו .א

בתחום ה הקודמת הייתה תבפועל נמצא כי עבוד .לתפקיד פקח/סייר

 תפעול בריכה עירונית )קריית אונו( וכאמור ללא שירות צבאי.

את התאמתה של העובדת מחדש שיש לבחון  גורסתהביקורת 

 דר הכישורים וניסיון קודם רלוונטי.נוכח היעפקיד סיירת בעירייה לת

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי העובדת הנ"ל שימשה 

מערך האבטחה של הבריכה  כאחראית על היתרבעבודתה הקודמת בין 

  העירונית ולא ביצעה שירות צבאי בשל היותה שומרת שבת.

רקע מקצועי מתאים כישורים מוקדמים ובעל  שלא היהנמצא פקח/סייר  .ב

לתפקיד בסיירת ובנוסף בעל קשר משפחתי )נישואין( לעובדת בכירה 

 בעירייה. 

שיש לבצע הערכה אחר תפקודו של הסייר לאורך  גורסתהביקורת 

תקופת עבודתו ולבחון האם ניתן לנייד אותו בתוך העירייה לתפקיד 

 .מנהל הסיירת , כפי שאף הומלץ ע"ימתאים יותר לכישוריו

( 2007כי הגיוס הראשוני )לסיירת העירונית בעת בחינת הליך הגיוס נמצא  .ג

-ואילו יתר הגיוסים מהשנתיים "דחברת "יעבמסגרת בהליך מכרזי התבצע 

   .צעו בהליך לא מוסדר וללא מכרז תקנישלוש האחרונות בו

, דרך להבא לאור ממצאים אלו הביקורת ממליצה על עריכת מכרזים תקינים

 .שיתפנו יים לתפקידים בסיירת העירוניתידמשאבי אנוש, בגיוסים עת אגף
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יש להבטיח ולוודא כי סיירים יגוייסו אך ורק במכרזי כ"א תקניים של 

 העירייה ולא באף דרך אחרת.

)מעבר כמו כן ממליצה הביקורת על קביעת קריטריונים מותאמים 

לשם גיוס איכותי פנים( לתפקיד פקח/סייר  לקריטריונים של המשרד לבטחון

יתקיימו  דלעיל לאסוג המצבים מבכדי שויותר שמתאים לדרישות התפקיד 

 בעירייה שוב.

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי כל עובד שגוייס עבר ראיון 

 עבודה ואישור מהמשטרה והמשרד לביטחון פנים ואז החל לעבוד.

 - 2012בתקופה ינואר חות הנוכחות של הסיירים/פקחים הביקורת בדקה את דו .10

ידני טופס טבלה/הפקחים/סיירים מגישים בכל סוף חודש ומצאה כי  2013יולי 

את שעות העבודה שלהם במהלך ידנית ם בו ממלאימשאבי אנוש בעירייה ו לאגף

 הטופס חתום ע"י מנהל הסיירת. החודש.

משאבי אנוש נמסר כי בעת בדיקת דוחות הפקחים/סיירים נערכת השוואה  מאגף

ממוחשב )מופק מהחתמת כרטיסי העובדים( וכאשר חסרות החתמות נוכחות לדוח 

של כניסה/יציאה משלימה עובדת משאבי אנוש את השעות החסרות מהדוח הידני 

והועברה . התנהלות זו נקבעה, לדברי עובדת משאבי אנוש, פקחהשמלא הסייר/

 . 2007הוקמה הסיירת העירונית בשנת  מאזלהם 

 :גמיםביקורת מוצאת בהתנהלות זו פה

ות החתמות הביקורת מצאה מספר דוחות נוכחות ממוחשבים שחסר .א

בדוח הידני  ההחתמה-לאיוסיבה ללא הסבר כרטיס במשך ימים רצופים 

 שממלאים.

פקחים להחתים על הסיירים/הביקורת מוצאת שאין סיבה למלא דוח ידני.  .ב

 מוצדקיםכרטיס בתחילת ובסיום יום עבודה. במקרה של חוסרים 

בו ו ,ל עובדי העירייהכבהחתמות ניתן למלא טופס השלמות ייעודי כ

 עדרות/אי החתמה.יסיבת הה תצויין

על מח' משאבי אנוש לבחון את פעילות הסיירת ע"פ דוח השעות  .ג

)המופק מהחתמת כרטיס עובד(. עצם ההסתמכות על  הממוחשב בלבד

 .מבטלת את אמצעי הבקרה של העירייה )שעון החתמה(הדוח הידני 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת שהעובדים מחתימים כרטיס בכל משמרת 

למעט בנסיבות מיוחדות כגון: אימון שמתבצע מחוץ לגבעתיים, השתלמות, בסיום 

 כו'.אבטחת אירוע ו
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הממצאים שעלו בביקורת לא מתייחסים לסוג הנסיבות שציין מנהל  :הערת הביקורת

הביקורת מתייחסות להיעדרות שלא  הסיירת שכן הסיירים ציינו את פשר ההעדרות.

מוסברת בשום דרך. ועל כן מחזקת הביקורת את המלצתה לפעול כשאר עובדי העירייה 

  ולהפסיק את השימוש בדיווח ידני.

 

הביקורת מצאה כי עובדי הסיירת העירונית אינם מקבלים מעמד של "קביעות"  .11

שנים בעירייה. הביקורת מבינה  7בעירייה וזאת למרות שחלקם עובדים כבר 

ם/חיילים סטודנטי כמושאופי העבודה )במשמרות( מושכת אליה עובדים "זמניים" 

עובדי הסיירת מיתר להפלות את  אולפגוע  עילה אין בכךמשוחררים. יחד עם זאת 

 .מבחינת הקביעות עובדי העירייה

על מתן מעמד שווה לעובדי הסיירת והענקת מעמד "קביעות" הביקורת ממליצה 

שנים( שבו ניתן לראות כי העובד  3-5 אחרי מספר שנים סביר )המלצה:

 .לארגוןמסור/מחוייב 

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל הסיירת כי המלצתו היא שעובדיו יקבלו 

 קביעות אחרי שלוש שנים. 

שיש ליצור מדרג קידום לעובדים ראויים כך שיהיה אופק עבודה  גורסתהביקורת  .12

 לסיירים לשאוף אליו.

 

 תקציב

הביקורת בחנה את  סעיפי התקציב של הסיירת העירונית ונמצא כי פעילות הרכש  .13

 תקינה. 

 שונות

נמצא כי לשם נקיטת אמצעי בטיחות מנחה מנהל הסיירת את הפקחים לשטוף את  .14

אקונומיקה בסיום משמרת וזאת כדי לא להכניס בסוליות נעלי העבודה שלהם 

שמן וכו'. הוברר כי רכישת  כדוגמת דם, לא ראוייםלביתם הפרטי חומרים 

 ולא ע"י העירייה.מכספם הפרטי של העובדים האקונומיקה נעשית 

הביקורת מוצאת שהנחייה זו היא חשובה ועל העירייה לממן את קניית החומרים 

ולא העובדים. הביקורת ממליצה על העברת הזמנת רכש עם הכמויות הדרושות 

 למח' רכש ואפסנאות.

בהעברת חומרים לביקורת בזמן, תו של מנהל הסיירת יצויינו לטובה היענו .15

 פתיחותו ונכונותו לקדם את הביקורת.



 
 

 
 

ביקורת משלימה במרכזים הקהילתיים 
–  

 שז"ר-ראשונים ובית-בית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 יםהקהילתיים במרכז משלימה ביקורת
 שז"ר-ובית ראשונים-בית

 

 פרק א'

 

 

 מבוא

ביקורות מקיפות במרכזים  2012לשנת העירייה  מבקרהביקורת ערכה בדוח  .1

שז"ר. ביקורות אלו העלו מספר ליקויים ושאלות לגבי -ראשונים ובית-הקהילתיים בית

 עריכת הביקורתלא קיבלו מענה והתייחסות בעת חלקם ים אשר זהתנהלות המרכ

 ונותרו פתוחים. המקורית

קוימה ביקורת  – השלמת התמונה הכוללתמענים ומידע שחסרו ללשם קבלת  .2

 .משלימה לגביהם

 

 מטרת הביקורת

השלמת נושאים פתוחים מהביקורת המקורית וקבלת מידע ותשובות שחסרו  .3

 .2012ממנהלות המרכזים בדוח 

 

 שיטת הביקורת

תשובות והתייחסות והגישה אותן הביקורת ריכזה את כל הנקודות שלא ניתנו עליהן  .4

 .ולהשלמה למנהלות המרכזים הקהילתיים לבדיקה

 פגישות עם מנהלות המרכזים ומנהלת מרכז הרישום. מוקיו .5

 בדיקה חוזרת של דוחות ההכנסות של המרכזים הקהילתיים.בוצעה  .6
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 :והמלצות עיקרי ממצאים

  –בית ראשונים  .7

 הספציפיים שנבדקו בביקורת המשלימהבאופן כללי תוקנו הליקויים בסעיפים  .א

 .ונושאים נוספים מצויים בהליכי טיפול

יש צורך בקבלת מחירון חדש ממחלקת נכסים שמתאים הביקורת מצאה ש .ב

חישובים מיוחדים של שיקולים ופי -פיו ולא על-לצרכי המרכז ולעבוד על

 מנהלת המרכז.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח עדכנה מנהלת המרכז כי התקיימה פגישה עם 

מנהל מח' נכסים וסוכם שיערך ביקור של שמאי מטעם העירייה לבצע הערכה 

 מחודשת של החדרים שבעקבותיו יקבע תעריפון חדש. 

 ביקור השמאי יערך בכל המרכזים הקהילתיים.

  –בית שז"ר  .8

 תן לאתרו, מזה כמה חודשים.נמצא כי קיים חוב של קבלן, שלא ני .א

הביקורת מחזקת את המלצתה המקורית וסוברת שיש צורך לגבות שכירות 

כמו  .כדוגמת החוב דנן פ חוזה ההתקשרות בכדי להמנע מהצטברות חובותע"

 בגביית החוב. טיפול מקצועי וממצה של העירייהכן ממליצה הביקורת על 

כי הנושא הועבר ליועמ"ש בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המרכז 

 בעירייה לטיפול משפטי. כמו כן נעשים מאמצים רבים לשיפור ההגבייה. 

 החייבים )מהקבוצות המאוגדות עצמית( הסדירו את חובם. הנמצא כי שלוש .ב

 ישנים כמיםיע"פ סהיא המשיכה להתנהל עם קבלנים מנהלת המרכז  לדברי .ג

 ולא ע"פ התמחור של מח' נכסים, למרות שקיים מחירון כבר מספר שנים.

המחירון של מח' לעבור להתקשרות והתבססות על המלצת הביקורת: יש 

 נכסים.

שמאי מטעם מח' נכסים  בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המרכז כי

 יגיע למרכז לבצע הערכה מחודשת לחדרים ובכך יתוקן הליקוי.

מפעילי  תיים המתחייבים לגביקיבלה את יתר האישורים המשטר הביקורת .ד

 .עברות מין"-חוגים בגין "אי
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 ראשונים-בית –פרק ב' 

   - 2012 – 2013 שנתי בסיס על שכירות .1

 :.ל.מ  פרוייקט .א

 י"ע נרשמו השכירות בגין השוכרת מתשלומי חלק כי, נמצא -ממצא קודם 

 .הטעות תתוקן הביקורת הערת בעקבותש ונמסר שגוי בכרטיס המרכז מזכירת

בעקבות הערת הביקורת נמצא ש – בעת הביקורת המשלימהיישום ההמלצה 

 תוקנה הטעות והתשלומים האמורים נרשמו בכרטיס הנה"ח המתאים.

  :.ע.מ – מבוגרים י'צ טאי .ב

 21/11/2012 ביום שילמה השוכרת לפיה קבלה מצורפת לחוזה - ממצא קודם

 ביום הופק אשר ההכנסות בדוח. 21/11/2012 ליום בשיק ₪ 810 של סך

 נרשם האמור התשלום כי, נמצא. כלשהו סכום שולם כי, נרשם לא 19/12/12

 .הטעות תוקנה הביקורת הערת בעקבות – שגוי בכרטיס המרכז מזכירת י"ע

בעקבות הערת הביקורת נמצא כי  –יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה 

  האמור נרשם בכרטיס הנה"ח המתאים. תוקנה הטעות והתשלום

 :.ב.פ – "וחיזוק עיצוב" .ג

 שונה השכירות בהסכם המופיע החיוב סכום כי נמצא - ממצא קודם (1

 ₪ 255 של בשווי כדין שלא הנחה ניתנה – במחירון הנקוב מהתעריף

: כ"ובסה, ₪ 345 כפול קבוצות 3 להיות צריך היה החיוב תעריף. לחודש

 בפועל. ₪  780, לעומת לחודש ₪ 1,035

 . החיוב בתעריף לפער הסברבמקור  מסרה לא המרכז מנהלת

 מנהלת המרכז מסרה - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

בהסתמך על  , כי סכום החיוב נקבע באופן הבא:הבהרה קבילה

, בשימוש של פעמיים 1המחירון, החיוב בגין שכירות של חדר מספר 

לחודש. מאחר ומדובר בחוג ₪  520בשבוע, על בסיס חוג שנתי הינו 

פעמים בשבוע לאותה קבוצה נקבע, כי השוכרת  3אשר מתקיים 

  לחודש. ₪  780=  1.5 כפול 520תחוייב בסך של 

 2/12/12 ביום שילמה השוכרת יהלפ קבלה צורפה לחוזה - ממצא קודם (2

 ביום הופק אשר ההכנסות בדוח. 10/12/12 ליום בשיק ₪ 1,235 של סך

 האמור התשלום כי, נמצא. כלשהו סכום שולם כי, נרשם לא 19/12/12

 הערת בעקבותונמסר ש שגוי בכרטיס המרכז מזכירת י"ע נרשם



5 
 

 

  .הטעות תתוקן הביקורת

בעקבות הערת הביקורת  - המשלימהיישום ההמלצה בעת הביקורת 

 תוקנה הטעות והתשלום האמור נרשם בכרטיס הנה"ח המתאים.

 :י.ב.א– לילדים יוגה .ד

 פתוח חוב ובו כרטיס הכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 נפתח לא החוג כי, נמצא הרישום מרכז מנהלת מול בבירור. ₪ 2,380 של בסך

 .נסגר טרם הכרטיס אולם נרשמים מיעוט בשל כלל

בעקבות הערת הביקורת הודיעה  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

, כי החוג 17.4.2013מנהלת מחלקת נוער וקהילה לחשב האגף במכתב מיום 

לסגור את כרטיס  לכך ביקשה בהתאםוהאמור לא נפתח בשל מיעוט נרשמים 

 הנה"ח אשר נפתח בגין חוג זה.

 :.נ.ר– לטף מוסיקה .ה

 על פתוח חוב ובו כרטיס הכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 של בסך תשלום כי, נמצא הרישום מרכז מנהלת מול בבירור. ₪ 8,400 של סך

 הערת בעקבותנמסר ש. שגוי בכרטיס ראשונים בית מזכירת י"ע נרשם ₪ 2,520

 .הטעות תתוקן הביקורת

בעקבות הערת הביקורת תוקנה  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

 הטעות והתשלום האמור נרשם בכרטיס הנה"ח המתאים.

 :בוקר – הקולי האנסמבל .ו

 פתוח חוב המרכז של ההכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

, נמסר המרכז מנהלת מול בבירור. השכירות עלות כל בגין ₪ 5,850 של סך על

 .בטיפולה נמצא והנושא לתשלום שיקים השנה במהלך מעביר השוכר כי

 :ערב– הקולי האנסמבל .ז

 פתוח חוב המרכז של ההכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

, נמסר המרכז מנהלת מול בבירור. השכירות עלות כל בגין ₪ 6,750 של סך על

  .בטיפולה נמצא והנושא לתשלום שיקים השנה במהלך מעביר השוכר כי

הביקורת מצאה, כי נכון ליום  - ההמלצה בעת הביקורת המשלימהיישום 

ועומד בלבד בוקר + ערב שולם בחלקו  –החוב של האנסמבל הקולי  23.4.2013

  ₪. 5,100על סך של 

שנה.  20מנהלת המרכז מסרה, כי האנסמבל הקולי עובדים בבית ראשונים 

במהלך שנת  מידי שנה מוצא להם חוזה רלוונטי והתשלום מתבצע על ידם

הפעילות בהתאם לקבלת הכספים בעמותה. עד היום לא היו חובות וכל שנה 

כי נסיון העבר  הביקורת אינה מקבלת טיעון זהנסגרה ללא יתרה לתשלום. 



6 
 

 

גורסת, כי יש לגבות מהשוכר את דמי השכירות  קורתנו ערובה לעתיד. הביאי

 בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

 :.ע.ה – לילדים ציור .ח

 פתוח חוב ובו כרטיס הכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 נפתח לא החוג כי, נמצא הרישום מרכז מנהלת מול בבירור. ₪ 5,600 של בסך

  .נסגר טרם הכרטיס אולם נרשמים מיעוט בשל כלל

בעקבות הערת הביקורת, הודיעה  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

, כי החוג 17.4.2013מנהלת מחלקת נוער וקהילה לחשב האגף במכתב מיום 

לסגור את כרטיס  לכך ביקשה בהתאםוהאמור לא נפתח בשל מיעוט נרשמים 

 הנה"ח אשר נפתח בגין חוג זה.

 :ע.ה - למבוגרים ציור .ט

 פתוח חוב ובו כרטיס הכנסות בדוח קיים כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 נפתח לא החוג כי, נמצא הרישום מרכז מנהלת מול בבירור. ₪ 3,990 של בסך

  .נסגר טרם הכרטיס אולם נרשמים מיעוט בשל כלל

בעקבות הערת הביקורת, הודיעה  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

, כי החוג 17.4.2013מנהלת מחלקת נוער וקהילה לחשב האגף במכתב מיום 

את כרטיס מיעוט נרשמים ובהתאם לכך ביקשה לסגור האמור לא נפתח בשל 

 הנה"ח אשר נפתח בגין חוג זה.

 –2011 – 2012 שנתי בסיס על שכירות .2

, 09/2011 – 09/2012 הפעילות לשנת המרכז הכנסות דוח את לקבל ביקשה הביקורת

  .ההכנסות דוח מול אל אלה בחוזים הסכומים בחינת לצורך

מול החברה לאוטומציה האם ניתן לקבל את  מסרה שתבדוקמנהלת מרכז הרישום 

 .09/2011 – 09/2012דוח הכנסות המרכז לשנת הפעילות 

 הדוחמת עלה כי הביקורת קיבלה לידה דוח ממנהלת מרכז הרישום. מבדיקת הביקור

  כלל לא ברור באשר לתקופה ולמועד לגביהם מופיעים נתוני ההכנסות ועבור מה הן.

דוח הכנסות המרכז לשנת  הביקורת לא יכולה לקבוע כי מדובר בדוח המבוקש קרי

כן -כמו .וכי בפועל דוח זה יכול להיות גם מלפני מספר שנים 9/2011-9/2012הפעילות 

 הביקורת לא יכולה לבדוק את הדוח שכן לא ברור מהם הסכומים הנגבים ובעבור מה. 

 מצב זה ממש אינו קביל ונדרש פתרון מול ספק השרות לקבל נתונים מהימנים!

יש לדאוג  פשרי להשיג דוחות של שנים קודמותשאם קשה/לא א הביקורת סוברת

  ר אותו בתיוק.בסוף כל שנה להדפיס את דוח ההכנסות ולשמו

 .:ע.מ – מבוגרים י'צ טאי .א

 התשלום כי, מצאה הביקורת, השכירות בהסכם האמור אף על - ממצא קודם

 שכירות בגין התשלום; 11/7/12 בתאריך רק שולם מאי חודש שכירות בגין
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 פברואר חודש שכירות בגין התשלום; 30/4/12 בתאריך רק שולם מרץ חודש

 .28/3/12 בתאריך רק שולמה

בעקבות הערת הביקורת נשלחה  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

, לפיה עליה לשלם את 10.4.2013לשוכרת הודעה ע"י מנהלת המרכז ביום 

בכל חודש עוקב עבור חודש שעבר בהתאם לאמור  5 -תשלומי השכירות ב

  בהסכם השכירות.

 :סיפור שעת .ב

 אשר במועדים משלם אינו השוכר כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם (1

 בתאריך שולמה ספטמבר חודש שכירות בגין התשלום – בהסכם נקבעו

; 22/5/12 -ב שולמה מרץ חודש שכירות בגין התשלום; 11/12/11

 .18/7/12 בתאריך שולמה מאי חודש בגין השכירות

בעקבות הערת הביקורת  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה 

, לפיה עליו 10.4.2013מרכז ביום נשלחה לשוכר הודעה ע"י מנהלת ה

לשלם את תשלומי השכירות במחצית כל חודש עוקב עבור חודש 

 שעבר בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

 – 09/2012 הפעילות לשנת המרכז הכנסות דוח י"עפ - ממצא קודם (2

. ₪ 1,950 של בסך שכירות בגין חוב קיים 30/8/12 ליום נכון 09/2011

 הכרטיס אך שולם החוב כי, נמצא הרישום מרכז מנהלת מול בבדיקה

 .הטעות תתוקן הביקורת הערת בעקבות. עודכן טרם

בעקבות הערת הביקורת  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

 .תוקנה הטעות והתשלום האמור נרשם בכרטיס הנה"ח המתאים

 

 .(:י.ש; .ח.ש; .מ.מ; .א.י; .ו.ב.ז.; א.ד.; א.א) הולדת ימי שכירות .3

 כדין שלא המרכז מנהלת י"ע הנחה ניתנה האירועים מן אחד לכל כי, מצאה הביקורת

 במקום ₪ 500 של סך נגבה האירועים באולם הולדת ימי עריכת בגין: ₪ 305 של בסך

  .במחירון שמופיע כפי, ₪ 805 של סך

 . זו הנחה ניתנה מדוע לשאלתה תשובה קיבלה לא הביקורת

מנהלת המרכז מסרה, כי בשל צרכי  - המשלימהיישום ההמלצה בעת הביקורת 

הקהילה וריבוי פניות של תושבים לקיום ימי הולדת במתנ"ס בעלויות סבירות, הוחלט 

ע"י מנהלת מחלקת נוער וקהילה, מנהלת המרכז ומחלקת נכסים להוזיל את עלות דמי 

בעקבות הערת הביקורת לצורך ₪.  500השכירות למטרה זו ולהעמידה על סך של 

 בתיקון המחירון בהתאם, תפנה מנהלת המרכז למחלקת נכסים בבקשה כאמור.
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 :.ר.ק .4

 של סך על תשלום נרשם המרכז של ההכנסות בדוח כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 שגוי פתוח חוב של לקיומו שהביא דבר(, 9112) שגוי בכרטיס זו שכירות בגין ₪ 500

 (.9116) המקורי בכרטיס

בעקבות הערת הביקורת תוקנה הטעות  - בעת הביקורת המשלימהיישום ההמלצה 

 והתשלום האמור נרשם בכרטיס הנה"ח המתאים.

  ומופעים לחוגים ומחירים עלויות קביעת אופן .5

 התקבל לא בגינם האמורים החיובים את הרישום מרכז מנהלת מול תבחן הביקורת

 :הסבר

 חוייב לא – 67440677. ז.ת .ו.ה – בימתיים תיאטרון 3008 חוג - ממצא קודם .א

 .כלל

בעקבות הערת הביקורת נמצא, כי  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

אך מאחר ולא היה ביכולתה של מנהלת מרכז ₪,  1,200המשתתף שילם סך של 

הרישום לתקן את כרטיס הנה"ח בשל בעיה מחשובית, נרשם התשלום תחת 

כי קבלה הונפקה לכל משתתף . יצויין, ע.א –שמו של משתתף אחר בחוג 

 בנפרד בגין  הסכום אשר שולם על ידו.

 .כלל חוייבה לא – 326631975. ז.ת. מ.ק – קצפת 8302 חוג - ממצא קודם .ב

בעקבות הערת הביקורת נבדק  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

 ונמצא, כי התלמידה ביטלה את רישומה לחוג. שמה נמחק מכרטיס הנה"ח.

 של בסך חוייב – 302853270. ז.ת. א.ב – חיילים דרמה 3017 חוג - קודםממצא  .ג

 .בלבד ₪ 116

בעקבות הערת הביקורת תוקן  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

 .ע"י המשתתפת במלואו ושולם₪  1,665החיוב לסך של 

 שחלפו אף על. 50488105. ז.ת. נ.ש – למבוגרים דרמה 3004 חוג - ממצא קודם .ד

 . מהתלמידה כלשהו תשלום נגבה טרם החוג תחילת ממועד חודשים מספר

בעקבות הערת הביקורת נבדק  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

  ונמצא, כי התלמידה ביטלה את רישומה לחוג. שמה נמחק מכרטיס הנה"ח.
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 הרישום מרכז באמצעות המרכז עבור בתקבולים טיפול .6

( 30/8/2012 מיום דוח) הביקורת ביצוע למועד נכון כי, מצאה הביקורת - ממצא קודם

 .₪ 7,800 של בסך שוכרים 3 בגין שולמו לא אשר חובות קיימים

 הערת בעקבות. עודכן טרם אך, שולם[ פ.פ ;י.ל] של חובם, הרישום מרכז מנהלת לדברי

 .תתוקן הטעות הביקורת

הביקורת תוקנה הטעות בעקבות הערת  - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה 

 והתשלום עודכן בכרטיסי הנה"ח המתאימים.
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 שז"ר-בית –פרק ג' 

לקבלנים המפעילים מספר רב של קבוצות בשבוע יש תמחור שונה משוכר  - ממצא קודם .7

ואם הוא לא עובר מספר שעות מסויים בשבוע  מסוייםאחר. בחוזה עם הקבלן נרשם סכום 

במקום זאת בסכום לפי שעה. הביקורת מצאה כי נערך חישוב שעתי שגוי וקבלן  הוא מחוייב

חוייב בסכום נמוך יותר מהמחיר שנקבע במחירון של מנהל מח' נכסים. לא ידוע לאורך כמה 

 זמן נמשך הדבר, מבלי שאיש עלה על כך.

בהתייחסותה לסוגייה מסרה מנהלת המרכז כי  - התייחסות בעת הביקורת המשלימה

הקובע שמפעילים אשר מקיימים חוגים יותר מיום  ישןנעשה כך בשל קיומו של הסכם  חיובה

 בשבוע מקבלים תמחור שעתי מיוחד.

תמחור  מנהלת המרכזברשות  ישנים כאשרלפעול עפ"י הסכמים  שאיןהביקורת סוברת 

 חדרים ממנהל מח' נכסים. 

 המחירון של מח' נכסים.לעבור להתקשרות והתבססות על יש המלצת הביקורת: 

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המרכז כי שמאי מטעם מח' נכסים יגיע 

 למרכז לבצע הערכה מחודשת לחדרים ובכך יתוקן הליקוי.

ישנן קבוצות מאוגדות עצמית אשר שוכרות חדרים במרכז לשם פעילות  - ממצא קודם .8

קבוצה. נמצא כי בשלוש מתוך ארבע עצמית. השכירות עבור החדרים מתחלקת בין חברי ה

 הקבוצות ששוכרות חדר ישנו חוסר בתשלום של משתתף אחד. 

שוב, הביקורת מוצאת כי אין פיקוח מספק על הגבייה וממליצה לערוך בקרות נוספות על מנת 

שמצב זה לא ישנה: אין לפתוח חוג כל עוד לא שולמה השכירות כנדרש )אין זה תפקיד 

 בלתי משלמים(. העירייה לרדוף אחר

את  מויקורת מצאה כי שלושת המשתתפים שילהב - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה

  חובם.

( בו נמצא 1.5.13יחד עם זאת הביקורת בדקה מחדש את דוח ההכנסות של המרכז )מתאריך  .9

ולא  ₪ 1552בשל חוב של  2013קבלן )מבוכים ודרקונים( שהופסקה פעילותו מאז חודש ינואר 

 טיפול לגביית החוב.בוצע טרם נמצא כי  .ניתן להשיגו )כנראה בשל עזיבתו לחו"ל(

שהמלצת הביקורת בנושא גביית שכירות מקבלנים בכל חודש עפ"י החוזה הביקורת סוברת 

 בעיית גבייה ויש צורך "לרוץ" אחרי מפעיל חוגיםקיימת בו  הנ"ל לאור המקרהמקבלת חיזוק 

 .היה נמנע לו גבו כהמלצת הביקורת חודש בחודשו עפ"י ההסכםהדבר  שהותיר חוב.

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת המרכז כי הנושא הועבר ליועמ"ש בעירייה 

 לטיפול משפטי. כמו כן נעשים מאמצים רבים לשיפור ההגבייה. 

 

עברות "אי  על חוגים מדריכירק שלושה אישורים עבור הביקורת קיבלה לידה  - ממצא קודם .10

 עברו לביקורת כפי שהובטח.ומין". היתר לא ה

 קיבלה לידיה את האישורים הנוספים. הביקורת - יישום ההמלצה בעת הביקורת המשלימה



 

                                                  

 

 ביקורת על

 אירועיםמח' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 על ביקורת 

 אירועיםמח' 

 פרק א'

 

 מבוא

חלק חשוב משרותי הרשות לתושביה הוא בתחום התרבות. אירועים וחגיגות ציבוריים  .1

שרשות מארגנת לציבור תושביה בין שאר שרותיה מהווים אלמנט משמעותי ברווחתם 

החברתית. זהו מרכיב מהותי בשרותי הרשות לציבור מעבר לשרותים הפיזיים 

 שמעמידה העירייה. 

בתוך מרחב זה מפעילה הרשות גופים המספקים שרותים בתחום התרבות, האומנות, 

 מפעילות חגים ועוד.

 .אירועיםביקורת במחלקת  לקייםהוחלט  2013כחלק מתוכנית הביקורת לשנת  .2

המחלקה מקיימת אירועים שונים  .פועלת בתחום התרבות והבידוראירועים  מחלקת .3

גבעתיים המייצגים את העיר של נותיים לאורך כל השנה ומפעילה גופים אומ

 באירועים שונים ברחבי הארץ.

מחלקת אירועים פועלת כמתכננת, מפיקה ומוציאה לפועל של אירועים ובנוסף  .4

בתחומים מינהלתיים שונים כגון שינוע  מסייעת לוגיסטית למחלקות העירייה השונות

 .רהיטים/חפצים שונים וכיו"ב

 .למנכ"ל העירייה ישירותמחלקת אירועים כפופה  .5

 

 מטרת הביקורת

 ה.ותפעילות המחלקה ותקינבחינה כוללת של  .6

 

 הנושאים שנבדקו:

 נוהלי העבודהשיטות ו .7

 תקציב המחלקה .8

 תוכניות עבודה .9

 הזמנות רכש .10
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 עיקרי ממצאים

בפתח הדברים ניתן לציין כי כללית מח' אירועים מתנהלת בצורה ראויה ותקינה, מלבד  .11

 , שיפורטו להלן. מספר ליקויים מינהליים

מהגדרות  ו נובעבהזמנת שרותי זיקוקים לאירועי יום העצמאות. עיקר ליקוי נמצא .12

ע"י ספקי הזיקוקין וכך ישנה בעיה בקבלת מפרט  (המוזמנים)שונות של המוצרים 

 .ונפגמים עקרונות האחידות, השיוויון והשקיפות במכרז הזיקוקין שווה מכל הספקים

 על קבלת דרישות רכש ע"פ נוהלי העירייה. הקפדהיתר יש צורך בנמצא כי  .13

נמצא כי אין נוהל המגדיר את התנאים והקריטריונים שצריכים להתקיים כדי שיהיה  .14

המנהל לפנות  צורך בהחתמה של ספק על חוזה התקשרות. כרגע המצב נתון לשיקול

 כל מקרה לגופו.ב - הנחיותיה של היועמ"שלו ליועמ"ש

החוזים ע"י שני הצדדים )נמצאו שני חוזים שאינם כל נדרשת הקפדה על חתימת  .15

באופן שבעלי התפקידים בעירייה יחתמו  נדרשת הקפדהחתומים בצד העירייה( כמו כן 

 אפשר את זיהוי חתימתם.יש

 נמצא כי למח' אירועים אין נוהלים כתובים המסדירים את פעילות המחלקה. .16

 תוקנו. םושימוש בזיקוקין נמצא כי ליקויי ביקורת קודמת בתחום קבלת  .17

 לא יכול להכיל את כל עובדי המחלקה. אירועיםנמצא כי החדר בו ממוקמת מח'  .18

 

 עיקרי המלצות

 זיקוקין מכרז"ש לבחון ולגבש דרך נכונה לקיום על מנהל מח' אירועים בשיתוף היועמ  .19

 באופן אחיד ותקין.

יש צורך בכתיבת נוהל שמגדיר את ההתקשרויות שמחייבות חוזה כך שיהיו הנחיות  .20

 רותים הניתנים למחלקה.מדוייקות לכל סוגי הש

יש להקפיד על החתמת בעלי התפקידים על כל החוזים ובצידם חותמת שתאפשר את  .21

 זיהוי החותם.

קיימת על מנהל המחלקה לדאוג לכתיבת כל נוהלי המחלקה כך שכל פעילות שמת .22

 וסדרת ותתאפשר ביקורת חיצונית ופנימית.במחלקה תהיה מ

יש לנסות למצוא משרד חלופי למח' נוער וקהילה כך שעובדיה יוכלו לקבל תנאים  .23

 שהולמים את צרכיהם.
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 סקר מצב קיים –פרק ב' 

 ,האירועים(תכנון וניהול )שאחראיות על  מח' אירועים עובדים: מנהל ושתי עובדותב .1

 שני עובדים לוגיסטיים.ו משרה( 50%) מנהלת להקות המחול

מח' אירועים כאמור אחראית על הפקת רוב האירועים העירוניים שמתקיימים במהלך  .2

כגון: פסטיבל פורים, חגיגות עצמאות,  השנה )למעט אירועים של מח' נוער וקהילה(

 .רייהשיוזמת העי אירועי קיץ ואירועים שונים בקני מידה קטנים יותר

האירועים שמופקים במהלך השנה נקבעים במסגרת תוכנית שנתית שנקבעת ע"י ראש  .3

 העיר, סגנית ראש העיר, לשכת מנכ"ל ומח' אירועים.

כאמור, המחלקה מספקת גם שרותים לוגיסטיים לשאר מח' העירייה וזאת באמצעות  .4

 רך(.בסיס שעתי לפי הצו-שני עובדים )נהג ורכז( ומספר נערים )שעובדים על

 המחלקה:יעדי  .5

לפעול למען רווחתם של תושבי העיר בתחום התרבות והבידור. במסגרת פעילויות  .א

ה יאלו מקיימת המחלקה אירועים שונים, לאורך כל השנה ולכל שכבות האוכלוסי

 בעיר.

לתכנן, להפיק ולהוציא לפועל את האירועים השונים של העיר בצורה האיכותית  .ב

 והמקצועית ביותר שניתן.

 הביא לחשיפת פעילותם של הגופים האומנותיים בקרב התושבים.ל .ג
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 ממצאים והמלצות –' גפרק 

הביקורת מבקשת לציין כי לאחר בחינת פעילות המחלקה נמצא כי כללית המחלקה  .1

 פועלת בצורה תקינה.

 דרישות רכש

 שות הרכש של מח' אירועים ונמצא:הביקורת בחנה את דרי .2

עי יום העצמאות. הביקורת מצאה לאירו בעיה בהזמנת שרותי זיקוקים נמצאה .א

כי בחירת הספק לא מתבצעת באופן אחיד בכל שנה ולא ע"פ נוהל הצעות 

 מחיר.

מנהל מח' אירועים הסביר שהוא העביר בקשה )עם מפרט מלא של הפריטים( 

ם ת מחיר. הפערים בסכומילהצעות מחיר למספר ספקים  וכל ספק החזיר הצע

כי לכל . בבדיקתו איתם הוברר לדבריו קיצוניים מידיהיו  יםספקה הגישוש

 פיכך. ולומכאן נובע הפער בסכומים פריט מוצר אחר תחת אותו שםספק יש 

 בעיה באחידות וביכולת לקבל הצעת מחיר.למחלקה נוצרה 

הספקים בקשה להצעה עבור מפרט  לאחר מכן העביר מנהל מח' אירועים לכל

ע מראש. מכיוון שגם שיטה זו לא מאפשרת וותוכנית פעולה לפי סכום קב

צעה יתרונות וחסרונות, נבחר הספק ע"פ האובייקטיביות מלאה שכן לכל 

הקריטריונים הבאים: מרכיבי הצעת תוכנית הפעולה, איכות המוצרים, חוות 

 דעת מרשויות אחרות, נסיון העבר.

ומצאה  2012ורת בדקה את אופן בחירת ספק שרותי הזיקוקים גם בשנת הביק

כי גם בשנה זו פעלו בצורה שספקים העבירו מפרט ותוכנית פעולה ע"פ סכום 

  שהקציבה מח' אירועים. 

. בחירה לקויה, למרות המגבלות דלעילהביקורת סוברת שהתנהלות זו היא 

ופתח על אחידות ושיוויון ים בדרך זו מהווה פירצה לתלונות מצד ספקים שונ

בעת בחירת ספק אחד על פני ספקים אחרים בעתיד  תקינהלהתנהלות לא 

 ממניעים לא אובייקטיבים.

יבחנו כי מנהל מח' אירועים בשיתוף היועמ"ש של העירייה הביקורת ממליצה 

 .וויוניישושקוף  ני,קעל בסיס אחיד, תדרך נכונה לקיים את המכרז  גבשויו

ו לטיוטת הדוח מסר מנהל מח' אירועים כי הוא יפעל לקיום בהתייחסות

 פגישה עם היועמ"ש של העירייה למציאת פיתרון לסוגיית הזיקוקין

הצעות מחיר ולא  2ולה צורפו רק ₪  10,000דרישת רכש שסכומה מעל נמצאה  .ב

 ., קרי חריגה מהנוהליםשלוש הצעות מחיר כפי שהנוהל קובע
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ניקוי דגלים לפני  עבור -מכבסה ללא הצעות מחיר כלל  נמצא תשלום לשרותי .ג

 יום העצמאות. 

מנהל מח' אירועים מסר כי זו שנה ראשונה שבה השתמשו בשרותי כביסה 

לניקוי הדגלים וזה בוצע ללא תכנון מוקדם בסמיכות לתליית הדגלים כך שלא 

 נותר זמן לקבלת הצעות מחיר.

אוי ניתן היה להיערך בזמן ומהר בתכנון נכון ומוקדם כרהערת הביקורת: 

  לקבלת הצעות מחיר כנדרש, ע"פ כללי מינהל תקין.

 

 חוזים

 :2013בשנת ספקים שונים הביקורת בדקה את החוזים שנחתמו עם  .3

נמצא כי מח' אירועים מחתימה ספקים מסויימים על חוזי התקשרות בנושאים  .א

קריטריונים מתי של ללא הגדרה מוחתמים וזאת וספקים אחרים לא מסויימים 

 כן מחתימים ומתי לא.

שיש חובה  מסויימים נושאיםלו רק  יםעומנהל מח' אירועים מסר כי יד

בכל  .ב"להחתים על חוזה כגון: בניית במות, אומנים, מתקנים פעילים וכיו

 מקרה הוא פועל ע"פ הנחיות מנהלת הרכש והיועמ"ש.

ה להחתים על חוזים מנהלת הרכש מסרה כי אין בעירייה נוהלים והיא מנח

כאשר מדובר בסכומים גבוהים או כאשר יש פעילות גדולה שמצריכה בניית 

 במות ומתקנים שונים.

הוא לא חד משמעי, כל  דיןהיועמ"ש מסרה כי אין נוהל פנימי של העירייה וה

 לגופו. נבדק מקרה

המגדיר את ההתקשרויות שמחייבות חוזה  שיש לכתוב נוהל גורסת הביקורת 

 כללים מוגדרים וברורים.בתוך מסגרת התקשרות עם ספקים   ואופן

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל מח' אירועים כי נושא זה יידון עם 

 היועמ"ש בעירייה.

ים חוז שני)למעט ע"י שני הצדדים נמצא כי רוב החוזים תקינים וחתומים  .ב

 .(חסרים בהם חתימות בעלי התפקידים בעירייהנמצאו ש

הביקורת גורסת שראוי להקפיד רשמית בחתימות על החוזים כדין, לרבות 

 חותמת עירייה לצד החתימות.
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 פיקוח ובקרה

 הוברר כי אין למח' אירועים נוהלים כתובים לפעילות המחלקה. .4

אפשרות הביקורת ממליצה על כתיבת נוהלים המסדירים את פעילות המח' כך שתהיה 

 על התהליכים ופעילות המחלקה. וניהוליות חיצוניות ,פנימיות ,לפקח ולערוך בקרות

בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל מח' אירועים כי המחלקה תעבוד על כתיבת 

 נוהלים.

קוימה ביקורת על מח' אירועים בהתמקדות על "זיקוקין ואבטחתם בערב  2000בשנת  .5

בקרה על קבלת כל אחד מהליקויים שעלו בדוח נגעו בסוגיית פיקוח ו .יום העצמאות"

 הזיקוקין שהוזמן ובדיקה כי הופעלו/נורו כולם.

המחלקה נעזרת בשרותי הביקורת בדקה סוגייה זו שוב ומנהל מח' אירועים מסר כי 

הכבאי שמפקח על פעילות הזיקוקין בודק עבור מח' אירועים כי הכמות  הכבאות בעיר:

לו/נורו כל הזיקוקין שהוזמנה היא הכמות שהתקבלה ובסוף האירוע בודק שהופע

 שהגיעו.

נמסר כי את קבלת הזיקוקין הוא עושה ביחד עם האפסנאי האחראי בשיחה עם הכבאי 

הראשי בעירייה )שתפקידו לקבל את הסחורה( ובסיום האירוע הכבאי מוודא כי כל 

 הזיקוקין נורו/הופעלו מתוקף תפקידו בכבאות.

 סידור זה קביל. 

 הזיקוקין הבאה שתבצע העירייה.יישומו ייבדק בהפעלת 

 

 שונות

קטן מאוד  רתחום בחדהוא משרד מח' אירועים ממוקם פיזית בתוך מח' נוער וקהילה ו .6

 (.5של כל עובדי המחלקה )סה"כ  פעילותשלא מאפשר 

שני עובדי המחלקה שעוסקים בצד הלוגיסטי שוהים במשך עבודתם מחוץ למשרד אך  

 הם נטולי קורת גג ולא מתאפשר להם לקבל תנאים הולמים.   כשאינם בשטח

 

 



 

                                                  

 

 ביקורת על  

 אופנועים למשתמשי –אחזקת רכב 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 ביקורת על 

 למשתמשי אופנועים –אחזקת רכב 

 פרק א'

 

 /רקעמבוא

עיריית גבעתיים מפעילה, בין שאר כלי הרכב שלה, גם אופנועים בשימושם של בעלי  .1

 .תפקידים שונים

נוהלי העירייה והנחיותיה קובעות כי רכבי העבודה ישמשו את העובדים בשעות 

 העירייההעבודה ולאחריהן יושארו בחצרות/חניות 

בביקורת שנערכה בשנה קודמת בנושא השימוש ברכבי העירייה נמצא, בין היתר, כי  .2

עובדי העירייה שקבלו אופנועים לצרכי עבודתם אינם מקיימים את הנוהל של העירייה 

וההוראות אשר מחייבים אותם להעמיד את האופנועים לאחר שעות העבודה בחצר 

 העירייה.

עמידה בנוהלי -ואינועים בעירייה הינה גם חריגה העמדת האופ-המשמעות של אי .3

 הוביל את הביקורת לבדוק את , הדברהעירייה וגם עשיית שימוש פרטי ברכב העירייה

 .מכלול המשמעויות בתחומים אלה

 

 מטרת הביקורת

 השימושמטרת ביקורת זו הייתה לבדוק את העמידה בכללי מינהל תקין בתחום  .4

 אופנועים.ב
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 ם והמלצותממצאי –' בפרק 

 ממצאים:

 מעובדיה. 18ופנועים בשימוש א 18בעת הביקורת הוחזקו בעירייה  .1

בביקורת הקודמת נמצא כי כל משתמשי האופנועים אינם מחנים אותם לאחר  .2

העבודה במגרשי העירייה. משמעות הדבר היא שנעשה שימוש פרטי ברכב העירייה 

 לצרכי נסיעה הביתה, לפחות.

זה נעשה שימוש פרטי נוסף ברכב גם מעבר להגעה  סביר להניח שבמצב מעין

הביתה ובכל מקרה לא ניתן לומר שהרכב לא בשימוש פרטי כשהוא לא בעירייה 

 ולא מפוקח.

בבדיקה עם מנהל מח' השכר בעירייה כי כל מחזיקי נ"ל נמצא -בהמשך ל .3

האופנועים מקבלים בשכרם גם תשלומי אחזקת רכב )רובם בתוספת החזר על 

 רכב( או תשלום נסיעות.ביטוחי ה

באשר כל האופנועים  ,מאחר ומשתמשי האופנועים עושים בהם גם שימוש פרטי .4

ומשמשים לנסיעות הביתה ולמקום  אינם מוחנים בעירייה לאחר שעות העבודה

כפל הטבות החורג  מהווהאחזקת הרכב המשולמת לכולם הרי ש –העבודה לפחות 

 .מכללי המינהל התקין

שימוש פרטי ברכבי עבודה הוא  –שאף צויין בדוח משנה קודמת בנוסף לכך, כפי  .5

בעייתי גם בהיבט של חוקי המס החלים על העירייה ומבחינת מיסוי העובדים על 

 ההטבות שבשימוש זה.

 המלצות:

אשר ימנעו את כפל ההטבות אשר בתשלום אחזקת  מוסמכים נדרש מיסוד סדרים .6

 .רכב/נסיעות יחד עם שימוש פרטי באופנועים

לפעול ולהטמיע את כללי השימוש המותר באופנועים שייקבעו במסגרת יש  .7

 נ"ל.-הסדרים ה

הטמעה זו תפקח, תאכוף ותשליט משמעת ביצוע הכללים בקרב משתמשי 

בנדון. חלק מאכיפה זו ראוי להיות חתימה  אחריות המנהליםהאופנועים ומימוש 

 על טופס "הוראות שימוש ברכב תפעולי של העירייה"

להעניק למנהל צי הרכב של העירייה סמכויות אכיפה של נוהלי העירייה  יש .8

החזרתם והחנייתם , וסדריה ככל שייקבעו בנושא בכל הקשור לשימוש באופנועים

 לאחר שעות העבודה.

 

 התייחסות לטיוטת הדוח:

כללי כי אין  בהתייחסותם לטיוטת הדוח השיבו הן מנכ"ל העירייה והן מנהל אגף מינהל

 הערות.



                                                     

 

 תיקון ליקוייםביקורת 

 מוסדות החינוךמקלטים בב

 

 

 

 

 

 חומר הביקורת או חלק ממנו או תוכנו חסויים עד לאישורם כדין  -בהתאם לחוק 
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 תיקון ליקויים ביקורת

 במוסדות החינוךמקלטים ב

 פרק א'

 מבוא

הספר ליעודם בחרום הוא בעל חשיבות עליונה וכרוכה -נושא כשירות המקלטים בבתי .1

 בדיני נפשות של תלמידי העיר.

בדקה  2012 -מבהתאם לתוכנית העבודה השנתית ובהמשך לדוח ביקורת קודם בנושא  .2

 .הביקורת את תיקון הליקויים כפי שעלו בדוח הקודם

ממצאי הדוח הביקורת חזרה לבתי הספר יחד עם מנהל מח' חרום וביטחון ובדקה ע"פ  .3

 הקודם כיצד טופלו ותוקנו הליקויים.

בית אקשטיין  –סבב הביקורת כלל בפעם זו גם מתקני חינוך נוספים: בי"ס תום 

  והמרכז למצויינות.

נחיות פיקוד העורף הכמו בביקורת המקורית על  נסמכה במקלטים המעקב ביקורת  .4

ושאלון מתכונת של  "(חוזרי מנכ"ל משרד החינוך )להלן: "משה"ח ,)להלן: פקע"ר(

 התנועה למען איכות השלטון בישראל.

 

 מטרת הביקורת

במוסדות החינוך  המקלטיםבוצעו תיקוני הליקויים וכי מטרת הביקורת היא לוודא כי  .1

 .מותאמים לשימוש בשעת חרום

כמו כן בדקה הביקורת כי נעשו תיקונים בתחום הבקרה והפיקוח של העירייה על  .2

   המקלטים בבתי הספר.

 הנושאים שנבדקו:

 תקינות מבנה המקלט וסביבתו; .א

  ;מקלטיםתקני ביוד צ קיום .ב

 בזמן חרום ורגיעה;נוהלי תפעול המקלטים  .ג

 מוכנות המקלטים למצבי חירום; .ד

 ;התרעה על ליקויים שוטפיםוקיום ביקורות שוטפות ותוכניות שנתיות  .ה
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 סקר מצב קיים –פרק ב' 

 

בתי ספר )שיש בשטחם מקלטים( שברחבי  14את מקלטי שוב בדקה  , כאמור,הביקורת .1

 העיר. 

כי נבדקו רק המקלטים שבשטחי בתי הספר ולא "המרחבים הביקורת מציינת  .2

 .שהם מחוץ למסגרת הביקורת המוגנים"

התנועה  שהכינה מתכונתלפי בין היתר הביקורת בדקה את הממצאים במקלטים  .3

את המרכיבים  בדקהורת הביק .לביקורת בתחום זה /פיקוד העורףלאיכות השלטון

 המהווים את המוכנות הבסיסית לשעת חרום.והעיקריים שחייבים להיות במקלטים 

 הביקורת בדקה: .4

 נבדק תיאור

 תקינות מבנה המקלט:

 , שילוט המורה על כיוונםבדיקה שאינן חסומות חרום-דלתות ופתח יציאת

 מים ונזקי רטיבותבדיקה שאין נזילות במקלט,  רטיבות/חדירת מים

אינסטלציה )מקלחות, 

 שירותים, ברזים וכיורים(

בדיקת שירותים תקינים, במצב שמיש, ללא נזילות ומים 

 זורמים בברזים

 תאורה ומע' חשמל

ולא  ת החרוםובדיקה שכל הנורות במקלט עובדות כולל מנור

 נראים סיכוני חשמל למשתמשים.

 מהמקלט בדיקה שאין חסימה לכניסה/יציאה דרכי גישה פנויות

 הערות כמות תיאור

 ציוד המקלטים:

 מטף לכיבוי אש

בהתאם לכמות 

 הכניסות/יציאות של המקלט

בכל כניסה/יציאה של מקלט 

 .1צריך להיות מטף 

 מיכלי מי שתייה

ליטר עשוי מחומר  250מיכל  1

PVC   מ"ר 50מקלט עד 

 לכל מקלט 2 אלונקות

כימיים )כשאין  שרותים

 לכל מקלט 2 (בנויים שירותים

 לכל מקלט 2 פנסי זרקאור

 לכל מקלט 1 ציוד עזרה ראשונהערכת 
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 בנושא חוקיהבסיס ה

: התגוננות אזרחית במוסדות 4נוהל  (5.4-6)ב(  7של משה"ח )תשס"ד/ ע"פ הנוהל .5

"מנהל המוסד אחראי לכל פעולות ג' כי   4.1החינוך )של משה"ח( נקבע בסעיף 

כנת המערכת ולארגונה בעת רגיעה ולהפעלתה בשעת ההתגוננות האזרחית במוסד, לה

 חרום".

הנקודות  להלן) כל הפעולות שמנהל המוסד אחראי עליהםכמו כן מציין הנוהל את 

 ביקורת(:נושאי בדיקת ההרלוונטיות ל

   – בעת רגיעה

 מינוי בעלי תפקידים.ו עדכון תיק הביטחון המוסדי

  –בעת חרום 

ים ולוודא שהם ערוכים ומוכנים למלא את "בדיקת המקלטים/המרחבים המוגנ .א

  ייעודם. יש לפעול לאיטומם כאשר תתקבל ההוראה לכך".

"יש לבדוק את ציוד החרום ואת אמצעי כיבוי האש במוסד, ובכלל זה ציוד  .ב

 האיטום ולהשלים את החסר".

"אם ציוד חרום של המוסד נמצא במחסני הרשות המקומית, יש לדאוג  .ג

 עות ממתן ההוראה. יש להכין תוכנית מראש".ש 4להבאתו למוסד תוך 

"יש לבדוק ולעדכן את תיק הביטחון המוסדי ולדווח למנהל מח' החינוך  .ד

  ברשות המקומית על כשירות המוסד לקיום הלימודים".

העוזר לביטחון, לבטיחות ולחרום )להלן: עב"ט( עפ"י הנוהל האמור תפקידיו של  .6

  –קובע כי בתקופת רגיעה  4.4בסעיף 

"עליו לטפל במקלטים ובמרחבים המוגנים האחרים ובציודם, לפקח על אחזקתם  .א

 ולהיערך לפינוי ציוד מיותר וחומרים דליקים, רעילים ושבירים".

"עליו לוודא, שציוד ההתגוננות האזרחית )ציוד האיטום, העזרה הראשונה וכיבוי  .ב

י' של נוהל -האש וכו'( הנמצא במוסד הוא בהתאם לתקנים המפורטים בנספחים ז'

 זה".

 "עליו לקבוע את מקומו של הציוד ולפקח על אחזקתו ועל כשירותו". .ג

"עליו להכין את המקלטים/המרחבים המוגנים לייעודם, בהתאם להוראות  .ד

שתינתנה באותה עת וזאת בסיוע מורים, הורים ותלמידים וכמפורט בנספח ג' 

 לנוהל זה, "שיפור מיגון במוסדות חינוך קיימים".

 ו לבדוק את כשירות הציוד והשלימו במידת הצורך"."עלי .ה
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 ממצאים והמלצותעיקרי  –' גרק פ

 ממצאים כללים

בביקורת הביקורת מצאה כי רוב הליקויים שנמצאו במקלטים בבתי הספר  .1

 המקורית תוקנו.

והם:  הביקורת מוצאת לנכון לציין לחיוב את הגורמים שפעלו לתיקון הליקויים

ון, מנהל אגף החינוך, מנהלי בתי הספר, מנהל מח' מבני מנהל מח' חרום וביטח

 .ציבור

יש צורך בהשלמות של ציודים בבתי הספר כגון: תיקי עזרה ראשונה,  בצד זאת .2

 אלונקות, מטפים וכו'.

יש לפעול לתיקון הליקויים שלא תוקנו מהביקורת המקורית: צבע זוהר על  .3

 , כמפורט בגוף דוח זה בהמשך.ליציאות חרום, תליית מטפים וכו' הקירות, שילוט

נבדקו לראשונה בביקורת השוכנים באותו מבנה,  ,בית אקשטיין ומרכז מצויינות .4

של הליקויים בכדי להבטיח חוזרת זו. הליקויים שנמצאו מחייבים טיפול ותיקון 

    את כשירות המקלטים לשימוש בזמן חרום.
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 המקלטים בבתי הספר -חרום וביטחון  - ד'פרק 

   

  

 משותפות לכל  המקוריות המלצותה
 בביקורת הנוכחית סטטוס ביצוע ומנהל מח' חרום בתי הספר

1 

לאור הליקוי שנמצא בפיקוח של העירייה על 
המקלטים הומלץ לערוך ביקורות קבועות 

במקלטים בעת ביקורות שוטפות של מח' חרום 
 בוצע  וביטחון בבתי הספר.

2 

נסי זרקאור יש למסד נוהל בנושא חלוקת פ
 בוצע. כל בתי הספר קיבלו פנסי זרקאור לבתי הספר בשעת חרום.

3 

יש לכתוב נוהל והנחיות בכל בית ספר היכן 
הציוד מרוכז ובידי מי, כך שלא יהיה צורך 

לחפשו בעת הצורך במקומות שונים ברחבי בית 
הספר את הציוד )כפי שקרה במספר בתי ספר 

 במהלך הביקורת(.

 בוצע חלקית. 
הביקורת לא מצאה נוהלים אך בביקורת 

המעקב נראה כי רוב בתי הספר יודעים היכן 
 הציוד ממוקם.

הביקורת ממליצה שמח' חרום תוציא הנחייה 
 לכל בית ספר לכתיבת נוהל מסוג זה.

4 

יש לצייד את המקלטים בכמות האלונקות 
 הנדרשת ע"פ התקן.

. ברובובוצע    
מח' חרום.רוב בתי הספר השלימו את הציוד מ  

5 

יש להוציא חוזר לכל בתי הספר ולהבהיר כי 
תיקי העזרה הראשונה שניתנים ע"י העירייה 
 הם לשימוש בעת חרום בלבד, על בתי הספר

לרכוש באופן עצמאי תיקי עזרה ראשונה 
 בוצע.  לשימוש שוטף ביום יום.

6 

יש לפעול לפתרונות של התקנה תקנית של 
נן לנתק בחרום המזגנים. במקומות בהם מתוכ

את כבלי המיזוג על בתי הספר להערך עם 
 הציוד המתאים ולקבל הדרכה נאותה.

בוצע ברוב בתי הספר. יש עוד מספר מקלטים 
 בהם צריך לטפל.

7 

יש לרענן את הנוהלים בכל בתי הספר בכל 
נושא חרום ובטחון וביחוד המקלטים ומוכנותם 

שנים. 1-2כל יש לדאוג לרענון הנוהל  לקליטה בעת חרום.  

נשלחה בקשה  – 6יבוצע, סעיף  3בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר מנהל מח' חרום וביטחון: סעיף    
 – 7למנהל מח' מבני ציבור לסיום ההתקנה התקנית של המזגנים בבתי הספר שנותרו, סעיף 

 הרענון מבוצע מידי שנה בכנס מנהלים ועב"טים. 
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 בן גוריוןבית ספר  - ה'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

2 

יש להתקין שילוט המוביל ומכוון למקלטים 
כמו גם לשילוט מתאים בתוך המקלטים המכוון 

 בוצע.  ליציאות חרום, כניסה/יציאה מהמקלט.

3 

יש לטפל להתקנה תיקנית של המזגנים 
במקלטים ע"פ הנחיות פיקוד העורף לשם 

.בוצע שימוש במזגנים גם בעת חרום.  

4 

 2התקן קובע כי בכל מקלט צריכים להיות 
אלונקות. יש לאתר את האלונקה החסרה או 
 לפעול להשלמת האלונקה החסרה ע"י רכישה.

חשוב להגביר את בביה"ס את המודעות 
.בוצע והאחריות לציוד ולשלמותו.  

5 

יש לדאוג לתקינות השירותים או החלפתם 
.בוצע לשם מוכנותם לשעת חרום.  

6 

יש לצבוע את קירות המקלט בצבע זוהר בחושך 
.בוצע לפי הנחיות פיקוד העורף.  
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 בית ספר אלון - ו'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

2 

יש להתקין שילוט המוביל ומכוון למקלטים כמו 
ון גם לשילוט מתאים בתוך המקלטים המכו

 ליציאות חרום, כניסה/יציאה מהמקלט.

 בוצע חלקית:
.אין שילוט המוביל למקלט  

.קיים שילוט ליציאות החרום  

3 

יש לצבוע את קירות המקלטים בצבע זוהר 
 בחושך לפי הנחיות פיקוד העורף.

יש להשלים את הצביעה  – תצע חלקיבו
ע"פ הנחיות פיקוד העורף/מנהל מח' חרום 

 וביטחון.

4 

ל להתקנה תיקנית של המזגנים יש לטפ
במקלטים ע"פ הנחיות פיקוד העורף לשם 

.בוצע שימוש במזגנים גם בעת חרום.  

 יש לדאוג לשירותים כימיים. 5
 – מצוי אצל מנהל מח' חרום וביטחון

בשעת חרום לבית הספר. ויחולק  

.בוצע יש לפנות את דלת היציאה/כניסה החסומה. 6  

 מקלטים.יש להתקין תאורת חרום ב 7

 בוצע חלקית:
תאורת החרום לא פעלה בעת  2במקלט 

 הביקורת.

   

   

   

   

מנהלת ביה"ס לא העבירה התייחסות לטיוטת הדוח עד רגע פרסום הדוח הסופי, חרף בקשות    
 חוזרות של הביקורת.

 הביקורת רואה בכך פגם ניהולי ומשמעתי מהותי.
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 בית ספר שמעוני - ז'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לשנות את פתיחת הדלת המובילה לירידה 
למקלט כך שיהיה ניתן לראות את הירידה 

 למקלט.

ניסו לחשוב לדברי העבט"ית  –לא בוצע 
. על דרך ללא הצלחה  

סוברת שיש לעשות מאמצים הביקורת 
א פתרון. ולמצו  

 יש להתקין שילוט המכוון למקלט. 2
 לא בוצע. 

 קיים שילוט רק על מבנה המקלט בלבד.

 בוצע. יש לדאוג לניקיון המקלט אחת לכמה חודשים. 3

4 

יש לדאוג לצביעת קירות המקלט בצבע זוהר 
 לא בוצע. לפי הנחיות פיקוד העורף.

 יש לדאוג לשילוט זוהר שמכוון ליציאות החרום 5
וצע חלקית:ב  

 חסר שילוט בשתי יציאות חרום.

6 

יש לפרסם וליידע בביה"ס היכן ציוד העזרה 
הראשונה כך שכל איש צוות בבית הספר ידע 
היכן הוא נמצא, בין אם בשעת חרום ובין אם 

 בביקורות שוטפות.

 לא בוצע. 
יש מספר תיקי עזרה ראשונה פתוחים 

 ופזורים ברחבי בית הספר. 
לא נמצאו תיקי העזרה  רתובמהלך הביק

 ראשונה המשמשים לשעת חרום.

   

   

, שטרם נמצא לו פיתרון, יתר 1בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת ביה"ס  כי למעט סעיף    
 הסעיפים נמצאים בתהליכי ביצוע/בוצעו.

 
פתרון הערת הביקורת: הביקורת ממליצה על התייעצות עם מח' הנדסה/מבני ציבור בעירייה לשם 

.1סעיף   
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 בית ספר אורט טכניקום - ח'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לצבוע את המקלט בצבע זוהר בחושך לפי 
 .בוצע הנחיות פיקוד העורף.

2 

יש להתקין שילוט המורה לכיוון המקלט כמו 
 .בוצע חרום.גם בתוך המקלט שילוט המכוון ליציאות 

 .בוצע יש לתקן/החלפת המנורה בכניסה למקלט. 3

4 

יש לתקן את הנזילה בשירותים ובברז המים 
כמו כן יש לפתוח את תא השירותים שהיה 

נעול בעת הביקורת ולוודא כי השירותים 
 .בוצע תקינים.
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 בית ספר אמונים - ט'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לערוך בדיקות תקופתיות במקלט ולטפל 
  .בוצע בזרימת המים בברזים כמו גם בשירותים.

2 

יש לחדש את הצבע הזוהר במדרגות המובילות 
בע למקלט כמו גם לדאוג לצבוע את המקלט בצ

 בעקבות הביקורת החוזרת. בוצע זוהר לפי הנחיות פיקוד העורף.

3 

יש לדאוג לשילוט המורה על כיוון יציאות 
 בוצע בעקבות הביקורת החוזרת. החרום.

   

   

   

 

כפי שהוא היום,  לא  –במקלט קיים מזגן שיציאתו, דרך פתחי האוורור  הערת הביקורת:
 יאפשר את שימושו בשעת חרום.

 עת חרום יחתכו כבלי המזגן על מנת להשיג אטימה מוחלטת במקלט.בש
  על התקנה תיקנית של כבלי המזגן, ע"פ הנחיות פיקוד העורף. הביקורת ממליצה

   

   

 

 מנהל בית הספר דווח עוד טרם הגשת טיוטת הדוח כי: 
 המקלט נצבע בצבע פולט אור )במקומות הנדרשים(. .א

 .נתלו השלטים המובילים ליציאות החרום .ב

  הועברה בקשה למח' מבני ציבור לטיפול ביציאת כבלי מיזוג האוויר. .ג
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 בית ספר גורדון - י'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

לוודא יש לבדוק את תא השירותים הסגור ו
 שהוא פעיל ותקין.

 לא בוצע.
קיימת תא שירותים אחד לא פעיל + 

  .נזילה

2 

יש לתקן את מע' החשמל במקלט ולוודא שכל 
 .בוצע התאורה תפעל.

3 

ערכות העזרה ראשונה שניתנות לבתי הספר לא 
אמורות לשמש את בית הספר לשימושיו 
השוטפים אלא להישמר לשעת חרום. על בית 

עצמו במסגרת ניהולו העצמי הספר לרכוש ל
 ערכה לשימוש שוטף.

על בית הספר להשלים את הציוד שחסר בערכה 
שנפתחה ולשמור את הערכה במקום מיועד 

 לשעת חרום.
 לא בוצע.

 בבית הספר יש ערכה אחת סגורה.

4 

יש לדאוג לצבוע את קירות המקלט בצבע זוהר 
 .לא בוצע בחושך לפי הנחיות פיקוד העורף.

5 

אוג לשילוט המורה על יציאות החרום יש לד
כמו גם לדאוג לשילוט ברחבי בית הספר המכוון 

 .לא בוצע למקלט.

   

   

   

 

כפי שהוא היום,  לא  –במקלט קיים מזגן שיציאתו, דרך פתחי האוורור  הערת הביקורת:
 יאפשר את שימושו בשעת חרום.

 וחלטת במקלט.בשעת חרום יחתכו כבלי המזגן על מנת להשיג אטימה מ
 הביקורת ממליצה על התקנה תיקנית של כבלי המזגן, ע"פ הנחיות פיקוד העורף.

   

 

.ףרכמו כן יש לדאוג לתליית מטף כיבוי האש בכניסה למקלט בהתאם להנחיות פיקוד העו  

ממתין לטיפול אנשי  1בוצעו, סעיף  2-5בהתייחסותו לטיוטת הדוח, מסר מנהל ביה"ס כי סעיפים    
המקצוע של העירייה. בהתייחס לסוגיית המזגנים מסר כי המזגנים הם של מפעיל חוג הג'ודו שאינו 

 יודע מה גורל החוג בשנה הבאה ומכיוון שמדובר בעלות גבוהה הוא ימתין עם ביצוע ההמלצה.
 

הערת הביקורת: בסוגיית המזגנים ממליצה הביקורת על פנייה למח' מבני ציבור לבדיקת אפשרות 
עזרה מטעם העירייה בנושא. של  
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 בית ספר כצנלסון - יא'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

מאחר ועובד הביטחון משובץ למילואים, יש 
להחליפו או למנות לו ממלא מקום לזמני 

 לא בוצע. היעדרותו ולחרום.

2 

יש לצבוע את קירות המקלט בצבע זוהר בחושך 
 בוצע. עורף.לפי הנחיות פיקוד ה

3 

יש להתקין שילוט המורה על יציאות החרום 
כמו גם לדאוג לשילוט ברחבי בית הספר המכוון 

 בוצע. למקלט.

 יש להתקין תאורת חרום. 4

 בוצע. 
נמצא כי היתה בעיה חלקית  בעת הביקורת

עם התאורה בשל תקלה במשאבה 
 הובילה לקצרש

5 

יש לטפל בהתקנה של המזגן במקלט ע"פ 
 המזגן הוצא מהמקלט.  ות פיקוד העורף.הנחי

6 

יש לדאוג לתיקון הברזים במקלט כך שכולם 
 בוצע.  יעבדו בצורה תקינה.

7 

יש לפרסם וליידע היכן ציוד העזרה הראשונה 
כך שכל איש צוות בבית הספר ידע היכן הוא 

נמצא, בין אם בשעת חרום ובין אם בביקורות 
 הציוד ממוקם במקלט.  שוטפות.

   

כי במקרה של העדרות העב"ט  1בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת ביה"ס בהתייחס לסעיף    
 ישנו מ"מ לתפקיד זה.

 
: יש לוודא כי ממלא מקומו של העב"ט יהיה בקיא בחובות התפקיד בכדי שיוכל הערת הביקורת

 למלא תפקידו כראוי.
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 בית ספר ברנר - יב'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לצבוע את קירות המקלט בצבע זוהר בחושך 
 לפי הנחיות פיקוד העורף.

. לא בוצע – 1מקלט   
.בוצע חלקית – 2מקלט   
.בוצע – 3מקלט   

2 

יש לדאוג לשילוט המורה על יציאות החרום 
כמו גם לדאוג לשילוט ברחבי בית הספר המכוון 

 למקלטים.

 שילוט יציאות חרום: 
.לא בוצע – 1מקלט   
.לא בוצע – 2מקלט   

 יש להתקין תאורת חרום. 3

 בוצע. 
הערת הביקורת: לא היה ניתן לבדוק את 

 תקינותם.

4 

יש לטפל בהתקנה של המזגן במקלטים עפ"י 
 הנחיות מפק' העורף.

.בוצע – 1מקלט   
המזגנים. 4מתוך  2-בוצע ב – 2מקלט   

 יש לדאוג לשירותים כימיים. 5

.בוצע – 1מקלט   
אין שירותים. – 2+3מקלט   

יש לדאוג שבשעת חרום מח' חרום תספק 
 שירותים כימיים.

6 

יש לפנות את החסמים מעל יציאות החרום 
 ולשילוטם.

הורדו הסולמות המובילים  – 1מקלט 
בשל שימוש גן הילדים  –ליציאות החרום 

 במתקן.
.בוצע – 2מקלט   

 .יש לקבל מטף חסר ובדיקת המטף הישן 7
.1חסר מטף  – 1מקלט   
.1חסר מטף  – 2מקלט   

8 

יש לפנות את תאי השירותים הסגורים 
.בוצע ולהשמישם.  

   

   

 

גן הילדים פועל= המקלט בו 1מקלט   
= המקלט שממוקם מתחת לגן הילדים2מקלט   
= המקלט שממוקם בבניין המנהלה3מקלט   

 2יבוצע במהלך חופשת הפסח, סעיף  1י סעיף בהתייחסותו לטיוטת הדוח מסר סגן מנהל ביה"ס כ   
 בטיפול. 7בוצע וסעיף 

 
: יש לוודא עם מח' חרום וביטחון את תקניות הורדת הסולמות המובילים ליציאת הערת הביקורת

 .1החרום במקלט מס' 
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 בית ספר תלמה ילין - ג'פרק י

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

לום הביקורת ממליצה על פינוי מעבדת הצי
מהמקלט העילי ומציאת מיקום חלופי עבורה 

במתקני ביה"ס. המקלט במצבו הנוכחי לא יכול 
לקלוט תלמידים/תושבים בעת חרום.              

יש לתקן את הליקויים ולפנות את המקלט 
 בוצע.  מתכולתו הנוכחית.

2 

יש לדאוג לתקינות פתיחת דלתות החרום 
 במקלט העילי.

כבר זמן רב מבקשים נטען כי  –לא בוצע 
.ממח' מבני ציבור אך ללא הועיל  

3 

יש למקם מחדש את המטף בתוך המקלט או 
.בוצע בכניסה החיצונית לו.  

.בוצע יש להתקין שילוט הולם המכוון למקלט העילי. 4  

5 

עם הכרזת מצב כוננות יש לפנות את המקלט 
מכל ציוד המחשבים. יש למסד זאת בנוהל 

.צעלא בו ולתרגל זאת.  

6 

יש לאתר את תיקי העזרה ראשונה שניתנו 
לבית הספר ע"י העירייה וכן לפרסם וליידע 

היכן ציוד העזרה הראשונה כך שכל איש צוות 
בבית הספר ידע היכן הוא נמצא, בין אם בשעת 

חרום ובין אם בביקורות שוטפות. במידה ולא 
ימצאו על בית הספר לרכוש ערכות התואמות 

 העורף. את דרישות פיקוד
 בוצע.

 ביה"ס רכש תיקי עזרה ראשונה.

.בוצע יש להצטייד במיכלי שתיה. 7  

.לא בוצע יש לטפל להתקנה תיקנית של המזגנים. 8  

9 

יש לפנות את את השירותים במקלט התת 
 קרקעי להשמישם.

 בוצע.
הביקורת מצאה נזילה בכיור בחדר 

.השירותים  
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 בית ספר קלעי - דפרק י

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לצבוע את קירות המקלט בצבע זוהר בחושך 
 לפי הנחיות פיקוד העורף.

.לא בוצע – 1מקלט    
.לא בוצע – 2מקלט   
.לא בוצע – 3מקלט   

2 

יש להתקין שילוט המורה על יציאות החרום 
כמו גם לדאוג לשילוט ברחבי בית הספר המכוון 

 למקלט.

בוצע. –שילוט ברחבי ביה"ס   
 שילוט יציאות חרום:

.בוצע – 1+2מקלט   
.לא בוצע – 3מקלט   

שילוט מואר מדלת הכניסה/יציאה של 
 המקלט:
.לא בוצע  

3 

יש להחליף/לתקן את תאורות החרום במקלטים 
 כמו גם את התאורה הרגילה במקלט השני.

.בוצע – 1+2מקלט    
.לא בוצע – 3מקלט   

ם מח' חרום תספק לביה"ס.בשעת חרו יש להצטייד בשירותים כימיים. 4  

 יש להתקין מטפים במקלטים. 5
יש לתלות את המטף  – 1+2מקלט 

.בהתאם להנחיות פקע"ר  

 יש לדאוג לתיקון ברזי המים שבמקלטים. 6
.בוצע – 1+2מקלט   
.לא בוצע – 3מקלט   

7 

יש לדאוג כי הציוד הרב שבמקלט יפונה בעת 
הכרזה על כוננות/מצב חרום לשם איכלוס 

 ידים/תושבים.תלמ

 לא בוצע.
המקלט עמוס בציוד בניגוד להנחיות 

.פקע"ר  

8 

על תיקי העזרה הראשונה להישאר סגורים וברי 
תוקף, התיקים מיועדים לשעת חרום ולא 

 לשימוש שוטף של בית הספר.

 בוצע חלקית.
תיקים סגורים. ע"פ התקן נדרש  2נמצאו 

 תיק לכל מקלט.

   

   

 

 לאולם הספורט.= ממוקם מתחת 1מקלט 
 בבניין המנהלה. = ממוקם2מקלט 
 משמש כחדר אומנות. -ממוקם במבנה חיצוני בתוך בית הספר = 3מקלט 

   

חופשת הפסח, עד רוב הליקויים בוצעו/יבוצעו בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת ביה"ס כי    
 שיבוצע עד סוף שנת הלימודים. 7למעט סעיף 
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 בית ספר שב"צ - טו'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש להציב שילוט בבית הספר המורה על כיוון 
 המקלטים.

 

2 

 1אם לא נעשה שימוש בציוד הכושר שבמקלט 
יש לפנותו מהמקלט )המקלט לא מיועד לשמש 

.בוצע כמחסן בית הספר(.  

.לא בוצע יש להציב שילוט המורה על יציאות החרום. 3  

4 

את המטפים בכניסה למקלט  יש לתלות
)כדרישת פיקוד העורף( ולדאוג לבדיקתם 

.לא בוצע התקופתית.  

5 

 -יש לדאוג לשירותים כימיים  1במקלט 
יש לוודא שהשירותים תקינים ואין  2במקלט 

 בעיות צנרת.
בוצע. הותקנו שירותים. – 1מקלט    

.לא בוצע – 2מקלט   

.בוצע יש לדאוג למיכלי מים במקלטים. 6  

7 

יש לדאוג לצבוע את קירות המקלט המשופץ 
 בצבע זוהר )לפי הנחיות פקע"ר(.

.בוצע – 1מקלט   
.לא בוצע – 2מקלט   

 יש לדאוג לתאורת חרום במקלט. 8
.תקין – 1מקלט    

.לא בוצע – 2מקלט   

9 

על בית הספר לדעת כי בעת חרום כבלי המזגן 
יחתכו לשם איטום המקלט, כך שלא יהיה ניתן 

ש במזגנים, לכן ממליצה הביקורת על להשתמ
.בוצע התקנה של המזגנים ע"פ דרישות פיקוד העורף.  

10 

עזרה ראשונה יש להשלים את הציוד החסר. 
מיועדים לשעת  -התיקים שניתנים לבית הספר 

חרום בלבד ועד אז צריכים להיות סגורים וברי 
 תוקף.

על בית הספר לדאוג לתיקי עזרה ראשונה 
.בוצע באופן עצמאי בנפרד. לשימוש שוטף  

 

= מקלט משופץ.       1מקלט   
= המקלט שמשמש כסטודיו למחול. 2מקלט   

 

  נמצאים בטיפול. 3,5,7,8בהתייחסות ביה"ס נמסר כי סעיפים: 
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 בית ספר בורוכוב  - טז'פרק 

   

 סטטוס ביצוע המלצות  

1 

יש לתלות את המטפים בכניסות/יציאות 
 פקע"ר. המקלט לפי הנחיות

 בוצע חלקית. 
 מטף אחד ממוקם בתוך המקלט.

2 

על תיקי העזרה הראשונה להישאר סגורים וברי 
תוקף, התיקים מיועדים לשעת חרום ולא 

.בוצע לשימוש שוטף של בית הספר.  

3 

יש לתקן את בעיית נזילת המים בכניסה/יציאה 
.בוצע של המקלט.  

4 

ות יש לצבוע את המקלט בצבע זוהר לפי הנחי
.בוצע פקע"ר.  

 באחד מחדרי המקלט התאורה לא פעלה. יש לתקן/להתקין מנורת החרום. 5

6 

על בית הספר לדעת כי בעת חרום כבלי המזגן 
יחתכו לשם איטום המקלט, כך שלא יהיה ניתן 
להשתמש במזגנים, לכן ממליצה הביקורת על 

התקנה תיקנית של המזגנים ע"פ דרישות פיקוד 
 בוצע. העורף.

   
.אין שילוט המוביל למקלט  

.אין שילוט המכוון ליציאות החרום  
 יש לדאוג לשטיפה יסודית של מיכלי המים.

 

מנהלת ביה"ס לא העבירה התייחסות לטיוטת הדוח עד רגע פרסום הדוח הסופי, חרף 

 .בקשות חוזרות של הביקורת
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 בית אקשטיין – יז'פרק  

בית הספר, בדקה הביקורת גם את  כחלק מביקורת המעקב על המקלטים בבתי .1

 שלא נבדקו במסגרת הביקורת המקורית. אקשטיין ומרכז מצויינות

 -בבית אקשטיין:

 אין שילוט שמוביל למקלט. .2

 .שילוט זוהר ליציאות החרום חסר .3

 כנדרש. אין צבע זוהר על קירות המקלט .4

 מטפים לא תלויים כנדרש. .5

 מנורת החרום לא תלויה היטב. .6

 נזילה בשירותים. .7

 (2קיימת אלונקה אחת )במקום  .8

 

 המלצות הביקורת

 יש לפעול לתיקון כל הליקויים במקלטים ולהבאתם לכשירות מלאה לחרום. .9

יש להתקין שילוט המוביל ומכוון למקלטים כמו גם לשילוט מתאים בתוך  .10

 המקלטים המכוון ליציאות חרום, כניסה/יציאה מהמקלט.

 בחושך לפי הנחיות פיקוד העורף.יש לצבוע את קירות המקלטים בצבע זוהר  .11

 מנורת החרום.קנית של יש לטפל להתקנה תי .12

 שירותים.תיקון הנזילה ביש לדאוג ל .13

 יש לקבל ממח' חרום אלונקה חסרה. .14

יש לתלות את המטפים בהתאם לדרישות פיקוד העורף )בכל כניסה/יציאה(  .15

 מהמקלט.

 

ליקויים תוקנו והיתר בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה עב"טית בית הספר כי רוב ה

 יושלמו בהקדם.

 : יש לדאוג לקבל ממח' חרום וביטחון פנסי זרקאור ולמקמו בהתאם.הערת הביקורת
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 מרכז מצויינות – יח'פרק 

כחלק מביקורת המעקב על המקלטים בבתי הספר, בדקה הביקורת גם את בית  .1

 אקשטיין ומרכז מצויינות שלא נבדקו במסגרת הביקורת המקורית.

 

 -ז מצויינות:מרכ

 אין שילוט שמוביל למקלט. .2

 שילוט זוהר ליציאות החרום חסר. .3

 אין צבע זוהר על קירות המקלט כנדרש. .4

 .אין מטפים במקלט .5

 מנורת החרום לא תלויה היטב. .6

תאי שירותים. בעת הביקורת תא אחד היה סתום בחומרי בניין עקב  5במקלט  .7

 שיפוץ שהסתיים במקום מספר ימים לפני הביקורת.

 

 המלצות הביקורת

 יש לפעול לתיקון כל הליקויים במקלטים ולהבאתם לכשירות מלאה לחרום. .8

יש להתקין שילוט המוביל ומכוון למקלטים כמו גם לשילוט מתאים בתוך  .9

 המקלטים המכוון ליציאות חרום, כניסה/יציאה מהמקלט.

 .יש לצבוע את קירות המקלטים בצבע זוהר בחושך לפי הנחיות פיקוד העורף .10

 .להתקין במקלט מטף כיבוי אש ע"פ הנחיות פיקוד העורףיש  .11

 בשירותים. הסתימהיש לדאוג לתיקון  .12

 

מנהלת ביה"ס לא העבירה התייחסות לטיוטת הדוח עד רגע פרסום הדוח הסופי, חרף 
 .בקשות חוזרות של הביקורת



 
 

 

 דוח ביקורת

  0213ספירת מלאי 

 במחסני העירייה
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 דוח ביקורת

 מחסני העירייהב 0213ספירת מלאי 

 

 כללי –פרק א' 

 
 כללי

 

גם כמדי שנה וכחלק מחובת הביקורת בנושא ספירת המלאי במחסני העירייה, קוימו  .1

השנה פיקוח ומעקב של הביקורת בנושא. הפיקוח והביקורת נעשו על ספירת המלאי 

והמעקב בוצע על תיקון הליקויים מדו"ח הביקורת על  2013השוטפת לסוף דצמבר 

 .2012הספירה של דצמבר 

 תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(,  .2

 "( עוסקות בין השאר בנושא ספירת המלאי., )להלן "התקנות1998-התשנ"ח

, שם, קובעת כי אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך ספירת 26תקנה 

מלאי בכל מחסני העירייה, באחריות מנהל הרכש והאספקה, בפיקוחו של מבקר 

תוצאות ספירת המלאי "ירשמו בטפסים  העירייה ובהשתתפות גזבר העירייה.

את מספרם הקטלוגי של הפריטים, תיאורם והכמויות בפועל  המיועדים לכך ויכללו

 שנמצאו במחסן בעת הספירה".

מחייבת כי הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות בפנקס  27תקנה  .3

התאמה בין תוצאות הספירה ליתרה כאמור, יעביר הגזבר בכתב -יתה אייהטובין; ה

ההתאמה( בצרוף הסברים בכתב מאת -לועדת רכש ובלאי את כל הנתונים )לגבי אי

 מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים.

קובעת כי ועדת הרכש תחליט באילו פעולות לנקוט להתאמת תוצאות  28תקנה  .4

 הספירה לרשום בפנקס הטובין.
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 ממצאי הביקורת והמלצותיה

. המחסן הראשי של 2014ותחילת ינואר  2013בסוף דצמבר הספירה התבצעה  .5

 ים.שונמביקורים הביקורת התרשמה כפי ש ,העירייה מטופח ומסודר

 :מרכיבים לשניספירת המלאי במחסני העירייה מתחלקת  .6

הספירה במחסן המרכזי בוצעה פיזית ע"י  -מחסן המרכזי של העירייה  .א

הסופרים . כנדרשממחלקות אחרות שאינם עובדי האפסנאות, עובדים 

של פריטים  )ללא פרוט נתונים עבדו כנדרש עם דוחות מחשב ריקים 

תלוי את נתוני -כמותיים מוקדמים(, שלתוכם מלאו באופן בלתי

 הספירה בפועל, כנדרש.

מונה אחראי אינוונטר שערך  2013 בחודש מאי  -שאר מחסני העירייה  .ב

 ספירת מלאי ברוב מחסני העירייה.  

י דוחות הנוגע לסוגיית החתמת הסופרים על גבמהעבר נמצא כי ליקוי חוזר  .7

 הספירה, תוקן וכל הדוחות חתומים כראוי. 

. ביומה השני של הספירה הוברר כי אחד 31.12.13 - 26.12.13הספירה נקבעה לימים  .8

מסופרי המחסן )מתוך שלושה( יצא לחופשה בת מספר ימים והוא ישלים את 

 (.2.1.14הספירה שלו לאחר חזרתו )בתאריך 

 רק ערב לפני שהספירה החלה.מנהל המחסן מסר שידע על חופשה זו 

כן סופר אחר נעדר החל מיומה השלישי של הספירה בשל מחלה/חופשה ולא -כמו

 .לסיים את הספירה אמורהיה ברור מתי 

בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מח' רכש ואפסנאות כי הסופר שיצא 

ספירה, לחופשה לא עידכן מראש בהעדרותו. ואילו הסופר שנעדר ביומה השלישי ל

 נעדר בשל מחלה.

נמסר לביקורת כי ספירת המלאי הושלמה מספר ימים לאחר התאריך המתוכנן  .9

 הסופרים(.אותם )וזאת בשל היעדרות לסירוגין של 

רק מאוחר מאוד, דוחות ספירת המלאי הועברו לביקורת ממח' הרכש והאפסנאות 

וחות התקבלו חריג ביחס לשנים קודמות שבהן הדעיתוי  –באמצע חודש פברואר 

 בסמיכות לספירת המלאי. 

לזמן את הסופרים  חשובהביקורת מוצאת בהתנהלות זו כשל בניהול ספירת המלאי. 

זמן סביר לפני תחילת הספירה ולוודא כי הם זמינים לבצע אותה כהלכה. אם לא יש 

קיים עיכוב בפתיחת  בשל היעדרות הסופריםכמו כן בהמתנה  לדאוג למחליף.

 ד תום הספירה אין לשוב לפעילות סדירה.המחסן שכן ע
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מנת -הביקורת גורסת שאין הבנה של התנאים שצריכים להתקיים בספירה על

 שתהיה תקינה.

 כי בשנה הבאה בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מח' רכש ואפסנאות

תבוצע פגישת הכנה לביצוע הספירה  ובה יחולק נוהל על התנאים שצריכים 

  להתקיים בעת הספירה.

עמודים. בבדיקה אקראית של  72קובץ הפריטים עליהם עבדו הסופרים מכיל  .10

 30 -כ כי חסרים מצאה הביקורת הטפסים, ביום האחרון )הרשמי( של הספירה, 

 :. הוברר כיעמודים

בל את הרשימה המלאה של הפריטים אותם אחד מהסופרים לא קי .א

 50עמודים בפועל היו  25בתחילת הספירה קיבל  הוא אמור לספור.

 עמודים עם פריטים לספירה. 

עמודים של פריטים לספירה, ביום  30 -הביקורת מוצאת שחוסר בכ

האחרון לספירה,  מבלי שאיש מעובדי האפסנאות גילו זאת מהווים 

 כשל בניהול הספירה.

כי  ייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מח' רכש ואפסנאותבהת

  החוסר בעמודים נובע מתקלה טכנית בהדפסת הדוח.

זאת  שלא כראוי. ,ע"י מנהל המחסןטים נספרו ינמסר שחלק מהפר .ב

כלליים )כלומר לא שייכים לאף מעטים ופריטים ב מדובר כילדבריו 

 וצבע(. נספרות: חשמל, אינסטלציההרשמיות שאחת מהמחלקות 

 דלעיל בפועל נמצא כי נספרו פריטים ששייכים למחלקות המיועדות

 הסופרים. מחסור והיעדרותוזאת בשל בעיית 

הנדרש בעת ספירת  וצאת הביקורת כי קיימת בעיה בהבנתשוב מ

 רשאים . אין עובדי המחסןובהקפדה על כללי מינהל תקין ונקי מלאי

בספירת המלאי. על )מנהל המחסן/אחראי אינוונטר( לקחת חלק 

 הסופרים לספור גם את הפריטים הכלליים.

כי  בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מח' רכש ואפסנאות

 ליקוי זה יתוקן בספירות מלאי בעתיד ויבוצע ע"י סופרים חיצוניים.

בספירה  נכחהספירה לוותה ע"י נציג הגזברות, כמתחייב עפ"י התקנות, אשר  .11

 ובבקרתה השוטפת.
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  במחסן המרכזי צאי חוסרים/עודפיםממ

הפריטים השונים )מק"טים( שבמחסן המרכזי, נתגלו  סוגי ,1148כ נמצא כי מתוך סה" .12

 255מתוך זאת נמצאו בחוסר/גרעון . פריטים 926הפרשים )חוסר/עודף( לגבי סוגי 

  פריטים.

אלה הם שיעורים גבוהים מאוד בהשוואה לעבר ומחייבים ביקורת משלימה 

  לרדת לשורשי התופעה. במטרה מעמיקה

המתחייב מהתקנות  ןהשלב האחרוכנדרש עוד להשלמה  במועד סיום הביקורת נותר .13

האפסנאות, הגשת דו"ח ההפרשים ע"י הגזברות, בלווית מכתב ההסבר של  –

 להחלטתה של ועדת הרכש בדבר הטיפול בהפרשים.

 

 ספירת מלאי במחסני עירייה אחרים

מחסני ינוונטר החל בספירת מלאי ביתר אה וונטר בעירייה.כאמור, מונה אחראי אינ .14

מחסן רישומית ר בהקשר זה כי למעשה כל גוף בעירייה הוא בההשונים ]יו עירייהה

 המחסנים. לאך עד סוף השנה לא סיים את ספירת כ נפרד המחזיק ציוד משלו[

ונטר בהתייחסותה לטיוטת הדוח מסרה מנהלת מח' רכש ואפסנאות כי אחראי האינו

ולכן לא הספיק להשלים את הספירה בכל  2013מונה רק במחצית השנייה של שנת 

 מחסני העירייה.

ייה השונים ובהשלמה להם, יש מקום בהמשך לספירת המלאי במחסני/גופי העיר .15

 לקיום ביקורת מלאי מדגמיות, לסרוגין, בכל פעם במספר מחסנים/גופים.
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 סיכום

פים בספירה השנה מחייבים קיום ביקורת משלימה השיעור החריג של חוסרים/עוד .16

 להעמקת חקר התופעה וסיבותיה.

 נמצאו ליקויים בניהול ספירת המלאי בשני אופנים:  .17

המשמש  חוסר בכמות לא מבוטלת של עמודים מקובץ הפריטים .א

 .לספירה

  .בזמןלא עמדה והשלמת הספירה לקויה סופרים נוכחות  .ב

 ובלאי צריכות להשלים את תהליכי הסיוםהאפסנאות, הגזברות והועדה לרכש  .18

לועדת רכש המתחייבים מהתקנות ושנותרו לטיפול אחרי תום הביקורת: פנייה 

 .התאמת היתרות וסיכומי הועדה בנושאעם דוח ההפרשים  ובלאי

בטרם  דות העירייהיבכלל יח על קיום ספירות המלאילהבא הביקורת עוד ממליצה  .19

 . אחר מכןלולא לאפשר זליגה של הספירה לשנה  הסתיימה שנת הכספים הרלוונטית

, פתע , כי האפסנאות תנהיג גם ביקורות מלאי מדגמיותכבעברהביקורת ממליצה,  .20

 י העירייה השונים.)בכוחות עצמיים פנימיים של העירייה( במחסנ ומתוכננות

 

*   *   * 
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 1102מביקורות  3102 -בדוח מעקב 

 כללי

חלק מעבודת הביקורת הוא מעקב אחר תיקון הליקויים ויישום ההמלצות מביקורות  .1

 קודמות.

קיד זה של עבודת הביקורת, באשר למידת ביצוע תיקונים דו"ח זה מיועד לענות על תפ .2

 . 2012של ליקויים מדוחות ביקורת של  2013בשנת 

, חלק עדיין בהליכי תיקון, אך חלק טרם נובאופן שוטף ותוק וטופלברובם הליקויים  .3

 בוצע.

 

 מהמעקב: הנושאים ועיקרי הממצאים

לשיפור תהליכי הבקרה על  וםרוב ליקויי המחלקה תוקנו אך יש מק – המוקד העירוני .4

  עבודת המוקדנים ומעקב אחר פניות תושבים.

הביקורת מוצאת שסוגיית  .רוב ליקויי הביקורת תוקנו– שימוש ברכבי העירייה .5

סמכויות מנהל צי הרכב לא באו לידי ביטוי בתיקון הליקויים, דבר המקשה על אכיפת 

 הנוהלים.

 .נורוב ליקויי הביקורת תוק –פרסום והסברה  .6

 מנכ"לל עברההסמכות על התווים רוב הליקויים תוקנו,  – פינוי אשפה – שפ"ע .7

  וים.והוצאו הנחיות מדויקות לביצוע הנפקת התו
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 .1102אחר המלצות דוח  3102-פרוט נושאי המעקב ב

 

 

 בוצע/ עקרי הממצאים וההמלצות

 בטיפול/

 בוצע-לא

 המבוקרים פרטים והערות

 :המוקד העירוני .1
 

מליצה על העמקת הבקרות הביקורת מ .א

במוקד ועל הרחבת אפשרויות הבקרה 

הממוחשבת כך שיתאפשר  במערכת

מעקב יעיל אחר עבודת המוקדנים 

של המוקדן  ואחר עבודתו החשובה

 שעורך משוב אחר פניות התושבים.

 
 

 בוצעלא 
 
 
 
 
 
 
 

 

בשלב זה אין מוקדן האמון על 

המשובים העבודה נחלקת בין 

 .הצוות הקיים

 

 

 

ביקורת ממליצה על שיפור השירות ה .ב

לתושב ע"י עריכת סדנאות תקופתיות 

למוקדנים בנושא "ניהול קשרי 

 לקוחות" ואיכות שרות בטלפון.

 לא בוצע

 

 

כרגע טרם אושר סעיף תקציבי 

 .2014לעניין יוגש לתקצוב בשנת 

 

 

יש להקפיד הקפדה מוחלטת על הזנה  .ג

 למערכת של כל הפניות שמגיעות למוקד.

 בוצע

 

 כל הפניות מוזנות למערכת

 

 

יש לקבוע במוקד זמן תקן לפתיחת  .ד

פניות שמועברות דרך אתר האינטרנט. 

להעניק הרשאות למספר  כמו כן יש

גדול יותר של מוקדנים לשם טיפול 

 מהיר יותר בפניות.

 בוצע

 חלקית

 

 

 

לכל המוקדנים יש הרשאה לטיפול 

 בפניות
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יש להעביר את המחלקות שאינן  .ה

ובדות באופן ממוחשב ולהדריך ע

 למערכת הממוחשבת.

 בוצע

 

 .לכל המחלקות יש הרשאה למערכת

 

יש ליצור אפשרות העברת שיחות  .ו

 תושבים ישירות למחלקות.

 בוצע
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 בוצע/ עקרי הממצאים וההמלצות

 בטיפול/

 בוצע-לא

 המבוקרים פרטים והערות

 שימוש ברכבי העירייה .2

 

בתחום בלתי ש לבצע עבודת מטה יסודית י .א

מפוקח זה של מצבי השימוש ברכבי 

העבודה, להטמיע את כללי שימוש וחנייה 

ברכב ולאכוף אותם משמעתית. חיוני הדבר 

להשלטת משמעת ביצוע בקרב המנהלים 

ומשתמשי הרכבים שבכפיפותם, במטרה 

להבטיח שימוש מותר בלבד ברכב על פי 

ההוראות ובהתאם לנוהלי העירייה 

ע כל ניצול לרעה או ולמנו -התקפים 

 שימוש לא ראוי בכלי הרכב.

 בוצע חלקית

 

 

 

 

 

הנהלים הופצו שוב לכל 

הנהגים ולמנהלים שלהם. 

 חלק מהנהגים חתומים על 

 כך שיעמדו בנהלים. 

מחלקת הרכב  תאין ביכול

לאכוף את הנהלים ללא עזרת 

 מנהלי המחלקות והאגפים.

 

 

יש להעניק למנהל צי הרכב סמכויות  .ב

נוהלי העירייה בכל הקשור  לאכיפת

 להחניית רכבים בסיום יום העבודה.

מומלץ ליצור כלי פיקוח ואמצעי אכיפה 

 בנושא החזרת כלי הרכב לחניות.

 בוצעלא 
 
 
 
 

עדיין לא נמצא פתרון לנושא 

סמכויות האכיפה למנהל צי 

 הרכב.

 

יש לממש ולאכוף את האחריות הקיימת של  .ג

ח וניהול מנהלי האגפים והמחלקות על פיקו

שוטפים של כלי הרכב והקפדה על 

 ההוראות לגביהם.

 

 
 

יש לתקן את הסתירה בין שני נוהלי  .ד

העירייה  באשר להנחיות מילוי יומן 

 הנסיעות.

 בוצע
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יש להוציא נוהל ריענון לנהגי הקטנועים על  .ה

החניית הקטנועים בסיום יום העבודה 

באחד מאתרי החנייה של העירייה עפ"י 

המטה -תקפים ולגבש בעבודתנוהליה ה

 המומלצת את הדרכים לאכיפתו.

 בוצע

 
 

יש לקבוע היכן כל רכב צריך לחנות באופן  .ו

 קבוע בסיום יום העבודה.

 חלקית בוצע

 

 

הנושא מוסדר לגבי רכבי 

 העבודה.

 

על מנהל צי הרכב לערוך ביקורות מדגמיות  .ז

באתרי החנייה של העירייה כפי שהנוהל 

בדיקות על "יומני  מנחה וכמו כן לערוך

 הנסיעות".

 בוצע

 

 

נעשו ביקורות כנדרש 

 והמסקנות הועברו למנהלים.

 

הביקורת ממליצה על בדיקת אפשרות  .ח

לשם מעקב  GPSלהתקנת מערכת 

 ממוחשב אחר הרכבים.

 בטיפול
הנושא מותנה באישור 

 תקציבי.

הביקורת ממליצה על עבודה יסודית  .ט

יס בתחום תיקי הנהגים הכוללת יצירת בס

 נתונים שווה ומלא לכל הנהגים.

  בוצע

ממליצה הביקורת על החתמת מנהלי  .י

האגפים והמחלקות על אישור קבלת "יומני 

 נסיעה".

 

 GPSבמידה ויותקנו מערכות 

ברכבים לא יהיה צורך ביומני 

 נסיעה.

יש לוודא כי כל הנהגים יחתמו על נוהל  .יא

"הוראות שימוש ברכב תפעולי של 

 העירייה".

  בוצע

בסיום עבודת המטה המומלצת ויצירת כלי  .יב

הפיקוח ואכיפה בנושא השימוש בכלי הרכב, 

יש להעביר נוהלים מעודכנים לכלל אגפי 

ומחלקות העירייה וליידעם בכלים החדשים 

שיונהגו לפיקוח על השימוש בכלי הרכב 

 ואכיפתו.

  בוצע
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 בוצע/ עקרי הממצאים וההמלצות

 /בטיפול

 בוצע-לא

 המבוקרים תפרטים והערו

 פרסום והסברה: .3
 

יש להעביר את כל הדרישות לתשלום  .א

למח' רכש ולצרף הצעות מחיר כנדרש 

 בנוהלים ובכללי המינהל התקין.

  בוצע
 
 

 

 

 

 

 

יש לערוך נוהל המסדיר את העבודה  .ב

בתחום הפרסום וההסברה ולהפיצו 

תקופתית למחלקות העירייה לפי ראות 

 תו.מנהל מח' פרסום והסברה לשם הטמע

 בוצע
 
 
 

 

 

יש לערוך נוהלים מסודרים במחלקה  .ג

שיבהירו את סדר הפעולות שיש לנקוט 

בכל שלב מעת קבלת העבודה ועד יישומה 

 בפועל.

 בוצע
 
 
 

 

 

יש להגדיר את תפקידו של מנהל המחלקה  .ד

ותחומי אחריותו כך שעבודתו תהיה 

ממוקדת ובעלת תחומים ברורים, בעיקר 

 מול הדובר/יועץ תקשורת.

 טיפולב
 
 
 

 

 קיים בתכנית העבודה.

 

 

 

 

הביקורת ממליצה על בדיקות תקופתיות  .ה

של הנתונים באתר האינטרנט של העירייה 

ועדכונם בהתאם וכן הנחיה לכל גופי 

 העירייה בדבר חובת העדכון על כל שינוי.

בוצע 
 חלקית

 תחודד ההנחייה -מבצע חלקית 
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 בוצע/ עקרי הממצאים וההמלצות

 /טיפולב

 בוצע-לא

 המבוקרים פרטים והערות

 :פינוי אשפה – שפ"ע .4
 

יש לשפר הבקרות הנדרשות )כמפורט  .א

בדוח(, לרבות העמקת הבקרה בכלים 

שלרשות המערכת. יש  ובאמצעים

לקבוע נהלים כתובים לניהול ולבקרה 

האשפה  של כל הקשור בעבודת פינוי

 לתחנת המעבר, בדגש על המשאיות.

 בטיפול
 
 
 
 
 
 
 
 

 

מחלקות תברואה מנהלי 

ואיסוף ופינוי הונחו לבצע 

את ההנחיות בהתאם לדו"ח 

  הביקורת.

במהלך הרבעון הראשון של 

ושלם כתיבת הנהלים ת 2014

לבקרה וביקורת בכל הקשור 

 לפינוי אשפה לחירייה.

יש להזין אישורים זמניים לרכבים בלתי  .ב

קבועים מראש במערכת הממוחשבת 

 בלבד.

 
 בוצע
 
 
 
 

 

וך הדרכה מסודרת מומלץ לער .ג

למשתמשים בעיריית גבעתיים בנושא 

המערכת הממוחשבת של תחנת 

המעבר. כמו כן, יש לדאוג שכולם יקבלו 

 את חוברת ההדרכה הקיימת.

 בוצע
 
 
 
 

מפעילות קבועות קיבלו  2

 .הדרכה ואת החוברת
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יש להקפיד שרק משתמשים אשר הינם  .ד

עובדי עיריית גבעתיים מורשים יהיו 

לעשות שימוש במערכת  םמוסמכי

הממוחשבת של תחנת המעבר ע"ש 

גבעתיים. במקרים חריגים, אשר יוגדרו 

מראש ע"י העירייה וע"י תחנת המעבר, 

יורשו גם עובדי מערכת המידע בתחנת 

המעבר לעשות כן, אולם בתיאום מראש 

עם העירייה ותוך תיעוד מלא בעירייה של 

 הבקשה והאישורים הנלווים לה.

 
 
 
 

ת המחשוב הוקמה ע"י מערכ

אתר חירייה לצורך תפעול 

רק להם יש הרשאות  האתר.

  מלאות.

לרשויות וגבעתיים בתוכם, 

יש הרשאות מוגבלות הן 

מבחינת המידע שרואים והן 

מבחינת  הפעולות שיכולים 

  לעשות במערכת.

אין סמכות להתנות  לעירייה

מי מעובדי חירייה יעבוד על 

 המערכת.

הרשאות אך ורק  ש להקפיד בקיוםי .ה

למוסמכים חיוניים ישירות ולמנוע הגדרת 

 סמכות כללית להזנת אישורים. 

יש לשנות את הרשאת "תברואה" ולהגדיר 

את ההרשאה ספציפית למנהל התברואה 

 בלבד.
 

מודול האישורים 

הממוחשבים, אותו מפעילות 

מזכירות המחלקות, הינו 

המדרג הגבוה בהרשאה של 

יות הרשות.  לא צריכה לה

בעיה בכך שלמנהלי 

המחלקות ולהנהלת האגף 

)חשב, מנהל התפעול ומנהל 

האגף(, תהיה את האפשרות 

להזין אישורי כניסה 

מדובר בשינוי שם   לחירייה.

בלבד. הרשאת "תברואה" 

נועדה למנהל התברואה 

 בלבד.
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יש לפעול ליצירת מערכת אישורים אחת  .ו

אשר תכלול הן את הרכבים הקבועים והן 

במערכת  הרכבים אשר אינם קבועים.את 

זו יוזנו אישורי כניסה קבועים לתקופת 

זמן של שנה לכלי הרכב הקבועים ואישורי 

כניסה מוגבלים בזמן לרכבים אשר אינם 

 קבועים.

 

 קיים במערכת.

אישורים קבועים ניתנים 

בהתאם לחוזה שנחתם עם 

 החברה. לרכבים

גבורים מופקים ליפיים/תח

מוגבלים אישורים זמניים 

 בתאריך וזמן.

במקרים בהם משתמשת העירייה ברכבים  .ז

זמניים/חלופיים, עליה לדאוג להזין 

מראש, באמצעות המערכת הממוחשבת, 

 אישור כניסה לרכב זמני.

 בוצע
 
 
 
 

 

יש לבדוק תקינותם של כל התגים  .ח

המוצמדים למכולות האשפה של עיריית 

 גבעתיים.

 

 .באחריות מחלקת תברואה

 

 

ימוש מושכל במערכת האיתורן חשוב ש .ט

אשר יכלול הפקת דו"חות תקופתיים 

והרחבת השימוש בה לכלל כלי הרכב 

האוספים פסולת בשירות עיריית 

 גבעתיים.

 בטיפול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מערכת האיתורן היא של 

החברות המפעילות את 

 המשאיות. 

החברות פתחו לנו הרשאה 

שכוללת אפשרות להוציא 

  דו"חות.

ה מקבלן אהרש כרגע קיבלנו

איסוף אשפה ביתית וקבלן 

 משאיות המנוף.



 11 

 

מומלץ לפעול ככל הניתן במכרז הבא  .י

ובחוזים הבאים ליצירת בלעדיות 

לגבעתיים על רכבים שלא יוכלו לשרת 

בו זמנית גם רשויות אחרות. במקרים 

בהם הדבר בלתי אפשרי ו/או אינו 

כלכלי, ראוי לשקול חלוקה מובנית לימי 

ים בכל רשות המעוגנת עבודה קבוע

בהסכם, ועל פי חלוקה זו להגביל את 

אישורי הכניסה לרכבים אלו לימים 

ולשעות שנקבעו בלבד. הדבר יביא 

למניעת ניצול לרעה בהובלות ולחיזוק 

 הבקרה.

 לא בוצע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מהלך כזה  לטענת האגף

משמעות עלולה להיות 

  שמעותית.מכספית 

ברוב המקרים המשאיות 

הבעיתיות" אלה המשאיות "

שמגיעות לעבודה בעיר 

כתחליף למשאית "קבועה" 

לא תקינה או במקרים בהם 

דרשנו מהקבלן לתגבר את 

פינוי האשפה )לפני חגים, 

פורים,  -אירועים עירוניים 

 יום העצמאות וכד'(.

יש למנוע לחלוטין מצב של רישום  .יא

 פסולת ע"י מכולה בלתי מזוהה.

 בטיפול
 

 קת תברואה.באחריות מחל

 

יש להקפיד על פינוי אשפה רק בשעות  .יב

מותרות לכך על פי תקנות למניעת 

. 1992, התשנ"ג (רעש מניעת)מפגעים 

נגד  במידת הצורך יש לנקוט אמצעים

על תקנות קבלנים שאותרו כמי שעברו 

 אלה.

 בטיפול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מחלקת איסוף ופינוי 

אחראית על פינוי אשפה 

 -סדרי גודל של כמהעיר ב

טון בשנה. העבודה  23,000

נעשית באילוצים של חגים 

. לדברי האגף ואירועים

המחלקה מפעילה את 

הקבלנים תוך הקפדה על 

 6חוקי המדינה כולל תקנה 

לחוק הרעש באזורי מגורים. 

טיפול במכולות מסחריות 

באזורי מסחר ותעשיה 

ימשיך להתבצע בשעות 

הלילה ו/או שעות הבוקר 

קדמות כדי לצמצם את המו

 ההפרעה למסחר. 

בכל מקרה שבו בוצעה 
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עבודה בשעות חריגות הדבר 

היה בתיאום ובאישור 

 המחלקה.

: יש חשש הערת הביקורת

 להמשך הרעש לתושבים.

יש לבדוק ספציפית את הכניסות  .יג

שאותרו על ידי הביקורת בהם נמצא כי 

נעשה שימוש בשוברים ידניים יותר 

ל מול הקבלנים מפעם אחת. יש לפעו

 והתחנה בהתאם לתוצאות הבדיקה.

 בטיפול
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הופסק  2012החל מיולי 

השימוש בשוברים ידניים 

ואתר חירייה הונחה לא 

לאפשר כניסה ע"ש גבעתיים 

 עם שוברים ידניים. 

בחלק מהמקרים מדובר 

בכפילות שנוצרה בגלל 

המערכת הממוחשבת 

שהפיקה שובר ממוחשב עם 

 דומה לשובר ידני.  מס'

ברוב המקרים מדובר 

באישור ממוחשב קבוע 

שמאפשר מס' כניסות על 

 אותו אישור.



 

 

 
 
 החוק-בסיס

 
 מבקר העירייהשל עבודת 
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 לעבודת מבקר העירייה החוק-בסיס
 תוך פקודת העיריות*מ    

 
9<A .עדה לענייני ביקורתוג  

 המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל        )א(  

 רת בעירייה, דו"ח של מבקר המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקו           

 בכל דו"ח של משרד הפנים על העירייה ובכל דו"ח של מבקר העירייה,   

 ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת, והיא רשאית לדון בכל   

   Cהועדה תגיש למועצה את  דו"ח ביקורת אחר על העירייה שהוגש לפי דין 

 סיכומיה והצעותיה.  

 ה לא יעלה על שבעהC הרכב הועדה יהיה תואם, ככל מספר חברי הועד )ב(        

חברי ועדת ושניתן, את ההרכב הסיעתי של המועצהC ראש העירייה, סגניו   

 א יהיו חברים בועדה לענייני ביקורת.      לההנהלה   

 ( :(         יושב ראש הועדה לענייני ביקורת יהיה בכפוף להוראות פיסקה )9)ג()     

 ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר. מהאופוזיציה  

 לעניין סעיף זה יראו את יושב ראש הועדה לענייני ביקורת כשייך   

  Bלאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו, בין היתר, לפחות כל אלה 

 סיעתו שונה מסיעתו של ראש העירייהC )א(  

 לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלהC ב()  

 ונו סגנים לראש העירייהCמסיעתו לא מ ג()  

 סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירייה או  ד()  

 לניהול העירייה.   

היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת בלבד, יהיה  (:ג())

    Bיושב ראש הועדה לענייני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות כל אלה 

 ינו חבר בועדת ההנהלהCהוא א )א(  

 הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזיםC )ב(  

  הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר. )ג(  

סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה, אם יש במועצה יותר מסיעה  ד()  

 אחת.   

_________________________________ 

 ?9Aעמ'  @דש, דיני מדינת ישראל נוסח ח*( 

 C  @עמ'  >CA9   תשל"ט, @<9עמ'  >;<ספר החוקים תשל"א,     

(.    8@)תקון מס'  <:@9תשס"ב,     



 

3 

 

 ינוי מבקרמ

 

 המועצה, בהחלטה ברוב חבריה, תמנה לעירייה מבקר במשרה מלאהC )ב(  ?<9

 לא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירייה אלא אם כן נתקיימו בו אלהB )ג(  

    (9) Cהוא יחיד 

               (: )    C הוא תושב ישראל 

  (; ) Cהוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון 

הוא בעל תואר אקדמאי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או  ( >)    

לארץ שהכיר בו, לעניין זה, מוסד -השכלה גבוהה בחוץל מוסד

 חשבון.להשכלה גבוהה בישראל, או שהוא עורך דין או רואה 

 הוא רכש נסיון במשך שנתיים בעבודת ביקורת. ( =)           

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף  (<)  

דומה אחר של רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות 

 .המקומית

 עירייה   מי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עירייה באותה (9ג)        

 באותה עירייה אואלא אם כן עברו עשר שנים מתום כהונתו כחבר מועצה   

 שנתיים מתום כהונתו כחבר מועצה בעירייה גובלת.                   

 מי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירייה, לא יכהן כמבקר אותה עירייה,   (:)ג 

 יה מועמד.        למשך כל תקופת כהונתה של אותה מועצה שאליה ה  

על אף הוראות סעיף קטן  )ג(,  רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של  )ד(  

( =)-( ו >אדם אשר לא נתמלא בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות )

לסעיף קטן )ג(, כמבקר העירייה, אם הוא רכש נסיון במשך עשר שנים 

  תשנ"בה הפנימית, בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת

9AA:-. 

 

 ועצה שלא מינתה מבקר מ  א'?<9

ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוש ממנה בצו  )א(  

 , תוך הזמן הנקוב בצו.?<9כי תמנה מבקר, כאמור בסעיף 

לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך תוך הזמן האמור, רשאי הממונה                 )ב( 

      ".        לקבוע את שכרוומבקר לעירייה למנות 
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 מנוי עובדי מבקר

  כשירות עובד ביקורתורכי מינוי עובדים אחרים ד. 8?9

 ?<9ראש העירייה רשאי למנות לעירייה עובדים שלא הוזכרו בסעיף  )א( 

 למשרות שיש עליהן הקצבה בתקציב המאושר.

ות המנויות בתוספת החמישית, לרבות למשרלא יתמנה אדם לעובד עירייה  )ב( 

אלא לאחר שראש העירייה או מי שהוא הסמיך לכך למעט המנהל הכללי 

 הכריז על המשרה בפומבי על פי כללים לפי סעיף )ג(.

השר, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, יקבע בתקנות  )ג( 

ורשאי  כללים בדבר דרכי מכרז ופרטיו, אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות,

הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות שעליהן לא תחול, 

 בתנאים שיקבע, חובת מכרז.

לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן )ב( על משרות שלהן מתקבל אדם  )ד( 

 .    -9A=A באמצעות לשכת תעסוקה לפי חוק שירות התעסוקה, התשי"ט

 עובדים ללשכת מבקר     ראש העירייה בהסכמת מבקר העירייה ימנה  )ה( 

 העירייה בהתאם לתקנים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל פי האמור                     

קנים לפי סעיף קטן זה ייקבעו בידי תבהוראות סעיפים קטנים )א( עד )ד(.                     

השר בהתחשב במספר התושבים, בתחומה של העירייה ובגודל תקציבה 

 השנתי.

 ( לא ימונה עובד ולא יכהן אדם כעובד ביקורת בלשכת מבקר העירייה 9)ה  

 (.>( עד )9)ג(  ) ?<9אלא אם כן התקיימו בו הוראות סעיף          

 (, רשאי ראש העירייה, בהסכמת מבקר9( על אף הוראות סעיף קטן )ה:)ה  

 לא בו התנאי האמור העירייה, לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמ                           

 ( אם רכש ניסיון במשך שבע שנים בעבודת ביקורת >)ג( ) ?<9בסעיף                            

                  .-:9AAבגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב                            

 יה. ואולם הם     עובדי לשכת מבקר העירייה דינם כשאר עובדי העירי )ו( 

 יקבלו הוראות מקצועיות ממבקר העירייה בלבד.                    

 לא יופסק שירותו של עובד אצל מבקר העירייה, שלא בהסכמתו של     )ז( 

 ( ]עפ"י החלטת 9א ) 9?9מבקר העירייה, אלא בכפוף להוראות סעיף                     

 .דין למשמעת לפי חוק המשמעת[-בית

 .עובד המבצע פעולת ביקורת -בסעיף זה, "עובד ביקורת"  (ח)



 

5 

 

       פקידי המבקרתא.  8?9

 Bא( ואלה תפקידי המבקר( 

לבדוק אם פעולות העיריה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבנייה,  (9)                    

, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר -=<9Aתשכ"ה 

 ועקרונות היעילות והחסכוןCהמידות 

                    (:) Cלבדוק את פעולות עובדי העירייה 

לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים  (;)                    

             Cקיום הוראות כל דין, טוהר המידות העקרונות היעילות והחסכון 

לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי  (>)                    

 העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.

 

 הביקורת לפי סעיף קטן )א( תיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום  )ב(  

 עירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה                        

 משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב                    

 או משתתפת במינוי הנהלתם. למי שעומד לביקורת לפי סעיף קטן זה                     

                    C"ייקרא להלן "גוף עירוני מבוקר 

 

קר את תכנית עבודתו השנתית, בכפוף לאמור בסעיף קטן )א(, יקבע המב ג()        

 -את נושאי הביקורת בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

                   (9 ) Cעל פי שיקול דעתו של המבקר 

                   (:) Cעל פי דרישת ראש העירייה לבקר עניין פלוני 

מספר הנושאים פ"י דרישת הועדה לענייני ביקורת, ובלבד שע (;)                   

 .   עבודה-לביקורת לא יעלה על שני נושאים לשנת

            

 המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו.  )ד( 

  

מבקר העירייה יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי                      )ה( 

 קציב לפי הפקודה. הקף ללשכתו, לרבות הצעת תקן, במסגרת הכנת הת

הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים מהתקציב השנתי של   

 העירייה, כפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיר               

  ובגודל תקציבה השנתי.  
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 ועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר )ו(  

 העירייה, כפי שהגיש אותן מבקר העירייה, במסגרת דיוניהן בהצעת                    

 התקציב השנתי.                    

 

 מצאת מסמכים ומסירת מידעהב.  8?9

 

ראש העירייה וסגניו, חברי המועצה, עובדי העירייה, ראש                      )א( 

בדי המועצה                         המועצה הדתית וסגניו, חברי המועצה הדתית, עו

הדתית וחברים ועובדים של כל גוף עירוני מבוקר, ימציאו                              

למבקר העירייה, על פי דרישתו, כל מסמך שברשותם אשר                          

        לדעת מבקר העירייה דרוש לצרכי הביקורת ויתנו למבקר                  

תוך התקופה הקבועה בדרישה בהעירייה כל מידע או הסבר שיבקש, 

 ובאופן הקבוע בה.

 

למבקר העירייה או עובד שהוא הסמיך לכך תהיה גישה,                                )ב( 

לצורך ביצוע תפקידו, לכל מאגר מידע רגיל או ממוחשב, לכל                                    

בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של                                       

ייה או של המשרתים את העירייה או של גוף עירוני                                       העיר

 מבוקר.

 

פי דין, יחולו על מבקר העירייה ועל                           -לגבי מידע החסוי על )ג( 

עובדים מטעמו המגבלות הקבועות בחוק או לפיו לגבי המורשים לטפל 

       באותו מידע.         

 

עובדו של מבקר העירייה שאינו עובד העירייה, יחולו עליו,                                     )ד(     

לעניין עבודתו האמורה, כל איסור והגבלה החלים על עובד                                    

 הציבור שהוא עובד מבקר העירייה.    

   

וזמן מבקר העירייה ויהיה רשאי                                     לצורך ביצוע תפקידו י )ה( 

להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה                                     

מועדותיה או כל ועדה מועדותיו של גוף עירוני מבוקרC בישיבה שאינה 

 ."ובדיוסגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מע
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 ו"ח המבקרדג.  8?9

המבקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת שערךC הדו"ח יוגש אחת  (א)

באפריל של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדו"חC  9 -לשנה, לא יאוחר מ

בדו"ח יסכם המבקר את פעולותיו, יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון 

ידC בעת הגשת הדו"ח לפי סעיף קטן זה, הליקויים ומניעת הישנותם בעת

ימציא המבקר העתק ממנו לועדה לענייני ביקורתC אין בהוראות סעיף קטן זה 

 @=9A –ב לחוק מבקר המדינה, התשי"ח 9: -א ו9:כדי פגוע בהוראות סעיפים 

    .)נוסח  משולב(

 

               בנוסף לאמור בסעיף קטן )א( רשאי המבקר להגיש לראש                    (ב)

העירייה ולועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערך                                 

בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העירייה או הועדה לענייני                                  

 ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.       

 

מבקר יגיש ראש                                  תוך שלשה חדשים מיום קבלת דו"ח ה (ג)

העירייה לועדה לענייני ביקורת את הערותיו על הדו"ח וימציא                                 

 לכל חברי המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו.      

 

             הועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המבקר ובהערות ראש                      (ד)

העירייה עליו ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה                                  

תוך חודשיים מיום שנמסרו לה הערות ראש העירייה כאמור                                 

א הגיש ראש העירייה את הערותיו על הדו"ח עד תום לבסעיף קטן )ג(. 

ה, תדון הועדה בדו"ח המבקר ותגיש למועצה לאישור את התקופה האמור

סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו על ידי מבקר 

Cטרם תשלים הועדה את סיכומיה והצעותיה                                 ב העירייה לועדה

                         רשאית היא, אם ראתה צורך בכך, לזמן לדיוניה נושאי משרה         

של העירייה או של גוף עירוני מבוקר כדי לאפשר להם להגיב                                 

 על הדו"ח.
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 ( תוך חודשיים מן היום שהגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה                                  9) )ה( 

 בדו"ח המבקר ותחליט בדבר אישור וה דיון מיוחד בהם תקיים המועצ                        

 הסיכומים או ההצעות כאמור.                        

 ( "לא הגישה הועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום :)  

 התקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המציא ראש העירייה לכל חברי                         

 המועצה העתק מהדו"ח בצירוף הערותיו, ימציא המבקר עותק הדו"ח                         

 לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדו"ח ובהמלצותיו לא יאוחר                         

     משבעה חודשים ממועד הגשתו לראש העירייה".                        

 

רים בסעיף זה או חלק ממנו                                   )ו(   לא יפרסם אדם דו"ח מן האמו 

או תוכנו, לפני שחלף המועד שנקבע להגשתו למועצה, ולא                                    

יפרסם ממצא ביקורת של מבקר העירייה, ואולם מבקר                                       

, באישור הועדה, להתיר                                    העירייה או ראש העירייה רשאי

 פרסום כאמור.  

 

יה למבקר העירייה יסוד להניח שראש העיריה או היועץ המשפטי של ה )ז( 

העיריה, הוא צד לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה' סימן ב' לחוק 

בקר , יעביר המבקר את הענין במישרין לידיעת מ??9A-העונשין, התשל"ז

      המדינה.

 

 חומר שאינו ראיה . 9ג8?9

דוחות המבקר, חוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר 

העיריה במילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי, אך לא יהיו 

 פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך משמעתי.

 צוות לתיקון ליקויים א.9ג8?9

בדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים, עו –בסעיף זה , "הצוות"  )א(

  =@9A –התשי"ח א )ב( לחוק מבקר המדינה,  9:שמונה לפי הוראת סעיף 

 ]נוסח משולב[ )בסעיף זה חוק מבקר המדינה(.

)ב( הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שהגיש   

(, לפי :( או )9ג )ה( )8?9ושנדון על ידי המועצה לפי סעיף  העירייהמבקר 

 הענין, ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד.
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)ג( הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה  חודשים מיום   

שדוח מבקר העירייה נדון על ידי המועצה, וידווח לוועדה לעניני ביקורת 

 על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים.

ייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסוים, ובלבד שינמק )ד( ראש העיר  

דחיה זו לפני מבקר העירייה והוועדה לענייני ביקורת, בכתב, לא יאוחר 

 משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצות הצוות.

ב לחוק  9:-א ו 9:)ה( אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 

 מבקר המדינה". 

 

 ובדים בכיריםיטורי עפ. 9?9

)א( לא יפוטר אלא אם כן הוחלט על  ?<9עובד העירייה שנתמנה לפי סעיף  )א( 

כך בישיבת המועצה לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר                                               

 הפיטורים יידון באותה ישיבה. 

שהוא עובדה אלא באישור המועצה ברוב של  לא יפוטר מבקר העיריה  (:))ב(         

שלושה רבעים מחבריה, לאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה 

 שדבר הפיטורין יידון באותה ישיבה.

 

לא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העירייה או היועץ  )ג( 

המשפטי לעירייה אלא לאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את 

 בעניין הפיטורים.    דברם

      

)ג( יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על -הוראות סעיפים קטנים )ב(  ו )ד( 

 השעיית מבקר העירייה או היועץ המשפטי לעירייה.                                  

 

האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת לפי חוק  )ה( 

, לפסוק בדבר פיטוריו של @?9A -מיות )משמעת(, התשל"חהרשויות המקו

עובד עירייה שסעיף זה דן בו, בשל עבירת משמעת כמשמעותה                                               

 בחוק האמור.
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     רסום דו"ח ביקורת או ממצא ביקורתפ

בכך                               המפרסם דו"ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת, ומפר א.  >;;

ג)ו( או תנאי בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור,                              8?9את סעיף 

 מאסר שנה. -דינו 

 

 קנותת

השר רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועה של הפקודה.                              .      ?>;

ן פעולתו של מבקר העירייה או לעניין הטיפול בדו"ח תקנות כאמור לעניי

    שהוא מגיש טעונות אישור הועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת.

 

 

  מתוך התוספת השנייה לפקודת העיריות[] דיונים מיוחדים של מועצת העירייה

יה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי והדוח החצי שנתי יראש עיר )א( . ?=

לפקודה, שיהיה, לכל המאוחר, חודש לאחר הגשתוC  <9:ר בסעיף כאמו

יה ובדוח מבקר המדינה, יהיה באופן ובמועדים ימבקר העיר  בדוח  הדיון

 .ג לפקודה8?9הקבועים בסעיף 

 

 

*   *   *   *   * 
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 (   )*(>?9A -תשל"ד  -קנות העיריות  )דין וחשבון מבקר העירייה ת

 

 לפקודת העיריות, אני מתקין תקנות אלהB ?>;תוקף סמכותי לפי סעיף ב

 אריך הגשת דין וחשבוןת

מבקר העירייה יגיש לראש העירייה, לא יאוחר מהאחד באפריל בכל שנה, דין חשבון  .9

 המתייחס לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך.

 וכן דין וחשבוןת

 טח הביקורת, ויפרט את הליקויים.בדין וחשבון יסכם המבקר את פעולותיו בש .:

 מלצותה

 המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד.  .;

 שימת מעקבר

הדין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות  .>

יותיו קודמים ושל ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם בתחום סמכו

 תוקן. של מבקר העירייה, והוא יציין אם הליקוי שעליו הצביעו

__________________ 
 ר הפניםש                                                                      A=Aק"ת תשל"ד,  *
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