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 2021ץ  מרב 25               
 לכבוד

 מר חיים צורי 
 ראש העיר 

 ת מוצקין יקרי
 
 
 

 אדוני ראש העיר,
 
 
 

להגיש   מתכבד  מס'    לעיונךהנני  העירייה  מבקר  דו"ח  פקודת    2020לשנת    32את  להוראות  בכפוף  וזאת 
         ג')א(.170ת )נוסח חדש( סעיף העיריו

 

נע השנתי  מג בשנה    השהדו"ח  עם  העולם  מתמודד  בסין  קורונה()   COVID-19תפי בה  שהתפרץ  נגיף   ,
 התפשט ברחבי העולם וגרם למותם של מאות אלפים. 

 
יש  ומדינת  ישראל  באמצעות  ממשלת  המקומיות,  צבאה  ,הממשלהמשרדי  ראל  והרשויות  המשטרה   ,

ארוכה   תקופה  פעל  במדינה  והמשק  השפעה  בעלות  משמעותיות  הגבלות  חירוםעשל  שקכמהטילו  ,  ת 
 . חדיםמיו ותנאים   ותבלמג ת תח  קשבהמשך פעל המ

 
ה והפנא הכלכליות  ותגבלות, ההשפע מתחת  עולם הספורט, התרבות  השבתת  אירועים,  ביטול  י, סקרה  , 

מס הסגר    תחומי  פרהביקורת  הטלת  בעת  אמת  בזמן  העירייה  תפקוד  את  גם  ובהם  עיקריים  פעילות 
 . 30.4.2020  – 15.3.2020בין התאריכים הראשון 

 
ממתו תפקידה  הליק   רתקוביה   יעהבצקף  שהתגלועל  הנושאים    ויים  את  ומדגישה  העירייה  בפעולות 

שא אף  על  זאת  תיקון  ו/או  שיפור  חיוביים    ךהמחייבים  דברים  הבדיקה  במהלך  שמתגלים  הוא  טבעי 
 המדגישים פעילות מנהל תקין. 

 
ומקצו מסורה  עבודה  של  יוצא  פועל  הוא  זה  סבורני  מכו  ית עדו"ח  והמלצותיומשאן    לק ח  יהוו  מצאיו 

          ה לשנה הבאה.העירונית ותקציב העיריי תית נהש  עבודההעת תוכנית השיקולים בקבילול  כממ
     

מצד זוכה  אני  לו  הפעולה  שיתוף  את  לציין  נעימה  חובה  מוצא  מצדאני  המנהלים  ,  העירייה  מנכ"ל   ך, 
 . וליישום המסקנותת הביקורת  ודעב והעובדים בכל הקשור לאיסוף המידע הנדרש ל

 
ביקורת, אשר מתפקידם  העיריו   ודתפק ב  והצוכמ לענייני  הוועדה  לחברי  כנדרש  הועבר  ת, העתק הדו"ח 

 ובהערות ראש העיר ולהביא את סיכומיהם והצעותיהם לאישור מליאת מועצת העיר.   לדון בדו"ח
  

 ג' לפקודת העיריות. 170יף סעמ אנא ממך הואיל למסור את תשובותיך לממצאי הדו"ח, כמתחייב 
 
 
 
 

 ,רב דבכבו         
   
 לירן מזמר                      
  העירייה מבקר                             
 וממונה על תלונות הציבור                                  
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 כללי: .1

)להלן   מוצקין  קריית  של  המתנ"סים  נוסהרשת  –רשת  בשנ(,  הסיםתנ" מל החברה  באמצעות    1995ת  דה    תשר. 

פורמלי  תמשמש הבלתי  והחינוך  הפנאי  התרבות,  בתחומי  המקומית  הרשות  של  ביצועית  זרוע  המעין  רשת . 

מת מגוון פעילויות לכל הגילאים, בתחומים שונים בכל שעות יצית, מקיבבעלות החברה למתנ"סים האר  המצויה  

הפזורות  היום שלוחותיה  העיר  באמצעות  רחבי  בחזונבכל  רואה.  לתושבים    פקתכמס  העצמ   את  הרשת  ה  מענה 

 לניצול שעות הפנאי, תוך שמירה על מקצועיות, איכות ועלות הנוחה לכל כיס. 

נבחנה פעילות המתנ"ס. נוכח קשיים שונים שנבעו בעיקר בשל נגיף הקורונה, חל עיכוב בביצוע   2020בתחילת שנת  

 . 2021רק בתחילת שנת  תוכנית העבודה והיא נסתיימה

 

 :הדיק הב  יקףהומטרת  .2

הב האחיד מטרת  התקנון  ובדרישות  החוק  בדרישות  עמידתו  ואת  המתנ"ס  פעילות  את  לבחון  הייתה  דיקה 

 המסדיר את יחסי הגומלין עם העירייה. 

וחוזי   ספקים  עם  המתנ"ס  התקשרויות  המתנ"ס,  של  הכספיים  הדוחות  של  בחינה  באמצעות  בוצעה  הבדיקה 

 של העובדים.   העסקה

 

 רשת :רייה להעי יןב קשראת ה  המסדירההסכם  .3

רשות המקומית להסדיר בהסכם כתוב כל התקשרות עם תאגידים עירוניים מחייבים את הכללי המנהל התקין  

בתחומ הפועלים  עם המתנ"סים  גם  זה  לכלול את  ובכלל  צריך  זה  מעין  השירותים ה. הסכם  תנאי ההתקשרות, 

נוכח צורך רגולטורי שינו הסכמי   . צד ועוד לכתן שנו יםתוהשיר ן את התמורה בגי הצדדים, שלהם מחויב כל אחד מ

 ההתקשרות שבין העירייה לרשת את פניהם במהלך השנים כדלקמן:  

 :1.9.1995אמנה להפעלת מתנ"ס קריית מוצקין מיום  3.1

היתר   יית מוצקין המפרטת ביןנחתמה בין העירייה לרשת המתנ"סים, "אמנה להפעלת מתנ"ס" קר 1.9.1995ביום 

ההנחב  יו מינכי  דר  תא "תקציב רי  המתנ"סים  לרשת  תעמיד  הרשות  כי  קובעת  האמנה  העבודה.   ותוכנית  הלה 

בקשת  לפי  לביצוע  העמותה  על  שתוטל  נוספת  פעולה  כל  על  וכי  לעמותה"  המאושר  הפעילות  היקף  את  ההולם 

נק  כן  מתאים".  ייעודי  "מימון  הרשות  תעמיד  את  הרשות,   תפטור  הרשות  כי  ן בגי  םמסיום  מתשל  העמותהבע 

זאת המבנ פיתוח,  תקציב  המתנ"סים  רשת  לטובת  הרשות  תעמיד  לכך,  בנוסף  בשימושה.  שיהיו  והמתקנים  ים 

 בנפרד מהתקציב הרגיל והיא תסייע בתחזוקת המבנים שבשימוש העמותה. 
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ב והיא תסייע  של המנהל  כי החברה למתנ"סים תשלם את שכרו  פרוינקבע  של  והפעלה  ס ובגי   וכן  יםקטהקמה 

 והעברת כספים ממשרדי הממשלה וגופים אחרים. םישאבמ

העמותה תאמץ את נוהלי החברה למתנ"סים ככל שהם נוגעים למרכזים קהילתיים ותפעל על פיהם. כן נקבע כי  

 לה.  הלים א קבלת והעסקת עובדים בעמותה כמו גם הפסקת העסקתם, תהא בסמכות העמותה, כאמור בנ 

 

 החוזה האחיד:  –למתנ"ס  העירייה ןית בשרוקההת  הסכםל  קיהבסיס החו 3.2

, קובע כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז  פטורים  1987  –לתקנות העיריות )מכרזים(, תשמ"ח    3סעיף  

 ( כאמור להלן:14אם נתקיימו התנאים כאמור בסעיף קטן )

ללא (  14) כמוסד  תאגיד המוכר  עם  לרכישת  כוונת   התקשרות  ודה  בעוע  ביצלאו    ותים ירש  רווח, 

ספורט  לצור או  רווחה  תרבות,  חינוך,  של  למטרה  רווח  כוונת  ללא  יפעל  אשר  מיזם  ביצוע  ך 

לפחות מהונו של התאגיד האמור או מכוח    40%בתחומה של העירייה, ובלבד שהעירייה מחזיקה  

 לה:א ים ן התקיימו תנאלו, וכלפחות מחברי הגוף המנהל ש 40%ההצבעה בו או בכוח למנות 

 ם ממקורותיו מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם;תור ידאגהת   א()

שאינם     )ב( ממקורות  הם  המיזם  ביצוע  לעלות  התאגיד  מתרומת  לפחות  אחוזים  עשרים 

 מתקציב המדינה;

העירייה,      )ג( עם  מההתקשרות  נובעות  אשר  נוספים,  צדדים  עם  התאגיד  של  התקשרויות 

 יבים;יים המחו ונבשיה, ירייעעל הל הח ז בהתאם לדין ו במכרייעש

 מועצת העירייה תאשר מדי שנה את תכנית העבודה לביצוע המיזם;   )ד(

)הקמת     )ה( העיריות  בצו  לאמור  בהתאם  התאגיד  את  לייסד  לעירייה  אישר  הפנים  שר 

 ;1980-תאגידים(, התש"ם

 לתאגיד יש אישור תקף אחד מאלה:    )ו(

 על פי דין; לעניין  ךממוסם השהר ןקף מת  יןבדבר ניהול תקאישור    (1)

ובלבד      (2) דין,  פי  על  לעניין  המוסמך  מהרשם  מסמכים  הגשת  בדבר  תקף  אישור 

שלושה   מדי  העירייה,  למועצת  מגיש  והתאגיד  התאגיד  מרישום  שנתיים  חלפו  שטרם 

כנסותיו, וכן תיו והחודשים, דיווח מפורט בכתב על מצבו הכספי, לרבות פירוט הוצאו

 וניהולו;עולותיו פ על כתבבט רוח מפוודי
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בעקבות דוח ביקורת שפרסם מבקר המדינה, פעל משרד הפנים להסדיר את מעמדם של מתנ"סים שהוקמו ללא 

אישור תקף של שר הפנים לייסודם כאמור בסעיף )ה(. הוחלט כי מתנ"סים שלא עונים לסעיף הדורש את אישור  

 ד. וזה האחיהח  על  המהחתי   םעה ז ור וכלו לקבל אישודם, ישר הפנים לייס

 

 ממצאי הבדיקה:  3.3

חתמה הרשת על החוזה האחיד. מעמד זה הקנה לרשת את הזכות להתקשר    12.2.2014הביקורת מעלה כי ביום  

בסעיף   כאמור  ללא מכרז,  )מכרזים(, תשמ"ח    3עם הרשות  העיריות  ממנה  1987  –לתקנות  נדרש  בבד  בד  אך    ,

הנוכבת  לוובהוג באמות המידה המקלנ ס  תביע לק  עגל  עם  עובדים, התקשרויות  עובדים פקשכר  ודרך קבלת  ים 

 כנהוג ברשויות מקומיות. 

 

אישר רשם העמותות את התקנון האחיד הקובע כי המתנ"סים בשיתוף החברה למתנ"סים מאוגדים   2013בשנת  

 ן:לקמ דכנאים תה  אתד היתר קובע החוזה האחיכעמותות משותפות לרשות המקומית ולחברה למתנ"סים. בין 

 מתנ"סים, יהיה עובד שלה ויקבל את שכרו מהחברה. : ימונה ע"י החברה ל מנכ"ל המתנ"ס

בשכר תפקידים  רו"ח  בעלי  וכן,  בה  חברים  שאינם  משפטי  יועץ  חשבונות  מנהל  לעמותה  יהיו  המנכ"ל  מלבד   :

 ה. ריה הכללית השנתית שלאחשייבחר באסיפה הכללית השנתי וישמש במשרתו עד האסיפ

כ  עקבנ  :תוקשרויתה עניינים, כי  ניגוד  לרבות  הרשות,  על  החל  לדין  בהתאם  תבוצענה  העמותה  התקשרויות  ל 

 חובת עריכת מכרז וקבלת עובדים.

 

 המלצות:

 משחתמה על התקנון האחיד, על הרשת לעמוד בתנאי החוזה האחיד. 
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 מעמד רשת המתנ"סים כחברה עירונית:  .4

לשנת שבשליטת של רשות מקומית במימון פעילותו של תאגיד  פות  שתתהה   כיע  בקנ   2005  בדוח מבקר המדינה 

באמצעות תקצובו במישרין של התאגיד קרי, בתוך תקציבה השוטף של הרשות. באשר לה להיעשות  הרשות יכו

ח שבו נקבעו כללי הפיקו  ,בלבד  , הדרך לסייע להן היא על פי נוהל מתן תמיכותשאינן בשליטת הרשותלעמותות  

 . מוש בכספיםיהש לע ת וריק הב  יוהסדר

 

הפנים  משרד  פעל  בשליטה,  שאינו  עירוני  תאגיד  עם  המקומיות  הרשויות  של  ההתקשרות  את  להסדיר  כדי 

אולם להסדרת החקיקה כך שתתאפשר הקצאת כספים בתקציב הרשות המקומית למתנ"סים בשיתוף החברה.  

ללים להקצאת כספים מטעם מו הכ יסוכעד שכי    בענק   רת המקומית במוסדות ציבולאור נהלי התמיכות של הרשו

יימשכו ההסדרים שנהגו בהתאם להוראות חוזר ,  רשות מקומית למתנ"סים המופעלים על ידי חברת המתנ"סים

בחקיקה  2011בשנת    .  1/2008מנכ"ל   מיוחד  ע   נקבע הסדר  ללא מכרז אם יירי ולפיו,  בחוזה  להתקשר  ה רשאית 

תאגיהוא  זה  החו עם  המהתקשרות  לצורך   נת כוולא  לד  וסכמ  ר וכד  עבודה  לביצוע  או  שירותים  לרכישת  רווח, 

תרבות, רווחה או ספורט בתחומה של העירייה, ובלבד ,  ביצוע מיזם אשר יפעל ללא כוונת רווח למטרה של חינוך

מחזיקה   אחוזיםשהעירייה  ההצ  ארבעים  מכוח  או  האמור  התאגיד  של  מהונו  למנות  לפחות  בכוח  או  בו  בעה 

 : הגוף המנהל שלו, וכן התקיימו תנאים אלה מחברי ותפח ל  יםחוזאם בעירא

 ;)א( התאגיד תורם ממקורותיו מחצית לפחות מעלות ביצוע המיזם

 ;תקציב המדינה)ב( עשרים אחוזים לפחות מתרומת התאגיד לעלות ביצוע המיזם הם ממקורות שאינם מ

לעירייה   אישר  הפנים  שר  בהתאם  )ה(  התאגיד  את  התש"ם(ת  יוירהעו  צבר  לאמולייסד  תאגידים),  -הקמת 

1980"...; 

כפעולה משלימה וכדי להסדיר את מעמדם של המתנ"סים שהוקמו ללא אישור תקף של שר הפנים כאמור לעיל,  

יחתמו יינתן למתנ"סים ש  ()ה(14)3הנדרש לפי תקנה  לייסודם, הוחלט כי אישור שר הפנים בדבר ייסוד התאגיד,  

   אחיד.על התקנון ה

 

 : 2/2011נכ"ל  מ זרחואות הור 4.1

רוכזו ההנחיות העיקריות הנוגעות לפעילותה של הרשות המקומית באמצעות   2/2011בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  

בסעיףתאגיד   עי  עירוני.  תאגידים  סוגי  שני  בין  הבחנה  נעשתה  הרשות  ההגדרות  שליטת  היקף  פי  על  רוניים 

 :המקומית בהם
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עירונית משרשו  דיאגת  :הבשליט  אגיד  מחזיקים אח  תמיקות  יותר  או  אחד  עירוני  תאגיד  עם  ביחד  יותר  או  ת 

ממספר  יותר  או  מחצית  למנות  בזכות  או  בו  ההצבעה  מכוח  יותר  או  במחצית  או  מהונו  יותר  או  במחצית 

 .  הדירקטורים בו

 

בו    בעהההצ  חומכ נו,  מחזיקה לפחות חלק מהו : תאגיד עירוני שבו רשות מקומית  ינו בשליטהתאגיד עירוני שא

 .כוח למנות לו דירקטוריםו מהא

 

ההנהלה:   עירוני(, התשס"ו  הרכב  בתאגיד  העירייה  )נציג  העיריות  סעיף  2006  –תקנות  עירייה .  2,  נציגי  מינוי 

 , קובע כי:  בתאגיד

העי  (ב( מועצת  חברי  מקרב  יהיו  מהם  ששליש  כך  ימונו  העירוני  בתאגיד  ע הנציגים  מקרב  יהיו  שליש   ובדיריה, 

 .ו מקרב הציבורהי י  לישוש  יריהעה

הפוליטיים,   הדרגים  בין  יאזן  בתאגיד  המועצה  נציגי  הרכב  כי  להבטיח  נועדה  זה  להרכב  הדרישה  תכלית 

 ם כוח שווה בהצבעת הגוף המנהל. העירוניים והציבוריים, כך שיינתן לכל אחד מה

 

 המתנ"ס:  ו הנוכחי שלמעמד 4.2

ים, אולם האגף רואה בכל מתנ"ס נחיות בנוגע למתנ"ס ה  םס פר   טרםים(  ינעירו   בכיר לתאגידיםים )אגף  משרד הפנ

כתאגיד עירוני שאינו בשליטה, אשר חייב לקבל על עצמו חלק מההוראות החלות על תאגידים עירוניים "רגילים". 

 ן: הוראות בתקנו  7יכך, מתנ"סים מתבקשים על ידי משרד הפנים לאמץ  לפ

 ד העירוני(. עירייה בתאגיי הג צי)נות יריעה  תתקנוי העירייה על פי נציג מינוי .1

הפנים בתאגיד עירוני יהיו טעונות גם אישור במתנ"ס )כגון שינוי תקנון, שינוי    פעולות הטעונות אישור שר .2

 בהון מניות וכד'(.

 דיני העסקת עובדים יחולו בשינויים המחויבים.   .3

 ויבים. דיני מכרזים יחולו בשינויים המח .4

 ה יחולו בשינויים המחויבים. חשפ מ וביקר  עסקתהו  יניםכללי ניגוד עני .5

המתנ"ס לא יהיה רשאי לקבל תמיכות אלא על פי נוהל התמיכות החל על הרשויות המקומיות בשינויים   .6

 המחויבים. 

 ר משרד הפנים לעסקאות מקרקעין כמו ברשות המקומית.  חובת קבלת אישו .7
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 ממצאי הביקורת:  .5

 הנהלה:הרכב ה 5.1

  -אחוזים מכלל נציגי ההנהלה ואילו יתרת הנציגים תורכב מ  40וו לפחות  הי שות  הר  יגי צנ  כי  בע בחוזה האחיד נק

 אחוזים נציגי החברה.  20אחוזים נציגי הקהילה ו  40

רשות מקומית אינה רשאית לתקצב תאגיד עירוני שאינו בשליטה, וכי עליה כי  נקבע    2011חוזר מנכ"ל  ב   כאמור

 .לפי נוהל התמיכות לפעול

קומית לא תיתן תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר כדין. בנוהל התמיכות נקבע ת מ ורשי  ע כנקב   ,רהיתן  בי

 המונחים שלהלן:  ,עוד הוגדרו בנוהל .ק לפי הוראות הנוהלכי תמיכה כספית, בין ישירה ובין עקיפה, תינתן אך ור

ובין    -"תמיכה"   ישירה  בין  הנאה  טובת  הל "מתן  מענק,  לרבות  ; "תמיכה "כספי  עסיו  או  בותרע  אה,וועקיפה, 

 מכל סוג שהוא בשווה כסף.  "לרבות תמיכה  -"לרבות תמיכה כספית לפעילות"; "תמיכה עקיפה"  -ישירה" 

 3חברי הנהלה הינם נציגי הרשות,    3חברים ומשקיף. מבין אלה,    7חברי ההנהלה עומד בפועל על  נמצא כי מספר  

 לו נציג אחד בלבד מוגדר כמשקיף. "סים ואינ תלמ  ברהחג היצהנו נ, נציג אחד ציגי ציבורנוספים הנם נ

 

 העברת כספים שלא באמצעות תקציב או תמיכה מאושרת 5.2

נוכח  כאמור לעי  לעיל, נבחן אופן    4.2עמדת משרד הפנים בנוגע להעברת תקציבים למתנ"סים, כאמור בסעיף  ל, 

 תקצוב המתנ"ס ע"י העירייה.

ה  כי  נמצא והביצוע  מיבים  קצת  ול   נתי ישר מו  מתנ"סהרשות מתקצבת את  נתוני התקציב  תוך תקציבה השוטף. 

 הנם כדלקמן:   2017-2019אשר הועברו לרשת בשנים 

סעיף 
 תיאור תקציבי 

הצעה 
2019 

תקציב  
2018  

 2016ביצוע  2017ביצוע  מתוקן

 880,900 642,800 618,000 530,000 שכר 1828320100

 128,000 146,600 157,000 175,000 רכש 1828320200

 5,380,000 4,657,000 4,657,000 4,657,000 השתתפות  1828320810

 145,000 145,000 145,000 145,000 השאלת ספרים  1828320811

 0 392,400 400,000 850,000 תכנית ניצנים  1829000781

 1,000,000 0 0 0 ספורט עממי   -מתנ"ס  1828320812

 
 7,533,900 5,983,800 5,977,000 6,357,000 יםמתנס" "כסה
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יבה הבלתי רגיל בשנים צמתקרשות את המתנ"ס  התקצבה  התקציב הרגיל,  באמצעות  להשתתפות  בנוסף  נמצא כי  

 ש"ח  624,191סך של ב 2019עד   2016

 המלצות:

 שרד הפנים.מ  ותא ורבה רומ"ס כאצוב המתנאת אופן תקר הסדייש ל

 

 תגובת המתנ"ס:

 . 2016פעילות הספורט הועברה לעמותת הספורט ומופעלת על ידה כבר מינואר  

 

 העברת ניהול פעילות מהרשות המקומית למתנ"ס .6

 –הכלכליות )להלן    בקר המדינה אשר בחן את פעילות התאגידים העירוניים, דרך בחינת הפעילות בחברות ח מבדו

)מתוך דוח מבקר המדינה  המדינה על מספר ליקויים אשר נמצאו בתאגידים שנבחנו    רבקמ  התריע  (,בקרדוח המ

 : על אסדרת תאגידים עירוניים בשלטון המקומי והפיקוח עליהם(

 

 צוע מיזמים ללא הסכם התקשרות המסדיר את תנאי ההתקשרות: לביות התקשר 6.1

ב המדינה,  מבקר  בין  י הלפי  ההתקשרות  הסכמי  ניהלו  ,  תאגידה  ןילב   תימהמקו  הרשותעדר  כלכליות  חברות 

 מיזמים עבור הרשויות המקומיות בלא שנחתמו הסכמים בכתב המסדירים את תנאי ההתקשרות ביניהן.  

 

 שת של הסכמים ישנים: אי ביצוע בחינה מחוד 6.2

..." כי  עודע עבורוניות הסכמי מסגרת לביצו רשויות מקומיות חתמו עם החברות העיכן העיר המבקר   ילפנ   דות 

 .  "בלא שאלה נבחנו מפעם לפעם בהתאם לתנאי השוק המשתנים ים רבות,שנ

 

 העברת מיזמים לניהול התאגיד כפיצוי:  6.3

שירות אחד בתקורה גבוהה  גיד, ללא אישור משרד הפנים, הספקת  חלק מהרשויות המקומיות מעבירות לתא"...

 ...".  הועבר אליהרות אחר ש שי לש ת ויחהרוו   חוסר  ת כדי לשפות את התאגיד עליותר מהמקובל, וזא
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 העברת מיזמים לניהול התאגיד ללא היגיון כלכלי: 6.4

..." שבבעלותןוכן,  העירוניות  לחברות  מעבירות  המקומיות  מהרשויות  הכדאיות   חלק  את  לבחון  בלא  פעילויות 

בכך. הכרוכה  נחוצ  הכלכלית  זה  מסוג  מצבים  בחינה  למנוע  כדי  לויול יעפה העברת  שבהם  ה  החברות  א ת  חריות 

 ...". רוניות נועדה אך ורק להצדיק את קיומן בלא שתביא תועלת כלשהי לרשויות המקומיותהעי

 

נבחנו והשני שני הפרויקטים עיקריים    על בסיס הערות אלה,  לניהול הרשת. האחד, החי פארק  אשר הועברו 

 טלי. הספור

 

 קה: ממצאי הבדי 6.5

 חי פארק:  6.5.1

ועדת הכספים של מועצת העיר ובה נדונה העברת החי פארק לאחריות    ישיבת  היימ התק   30.4.2001  וםיב

 ים. שהתקבלה, נקבע כי הפארק יועבר לתפעול בידי רשת המתנ"ס  728רשת המתנ"סים. בהחלטה  

העבירה   המועצה  כי  המעיד  מסמך  נמצא  לא  בנדון,  מסמכים  להמצאת  הבקשה  פארק  למרות  החי  את 

    תה.עמו לניהול ה

 

ע"י הרשת לא תוחם בזמן ולפיכך, הגם שחלפו כמעט שני עשורים מיום ההחלטה,    הפארקל  וה ני  יא כנמצ

 בידי הרשת.  ההפעלהממשיכה הרשת לנהל את הפארק מבלי שתתבצע הערכת מצב באשר לכדאיות 

 

ות  קשר אחד מהצדדים בגין הת  לא נמצא כל מסמך המסדיר את משך ההתקשרות והתמורה המגיעה לכל 

 .זאת

 

ת רשת המתנ"סים רבה ומגוונת אך אין בכך כדי לגרוע מהעובדה כי  זו קיבלה לידיה  פעילוכי    ן ילצי תן  ינ

שי ומבלי  העיר  מועצת  אישור  את  קיבלה  שההעברה  מבלי  מניב,  האם  פרויקט  עניין  של  לגופו  דיון  היה 

  .המצ ת עהרשור  הן עבור הרשות והן עבהעברת הפעילות לידי הרשת הינה החלטה מיטבית  
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 ספורטלי: 6.5.2

החליטה מועצת העיר להעביר את ניהול הספורטלי לניהול המתנ"ס .על אף הבקשה    2/4/97: ביום  מצאנ

הספו העברת  את  המסדירים  ההתקשרות  מסמכי  את  גם  לביקורת  לקבל  הוצג  לא  הרשת  לניהול  רטלי 

 מסמך מעין זה. 

המצדיקה את  ית עסקית  לא תוכנלם  טייקהפרו  י הול שנני  שות העבירה לרשת אתלסיכום, נמצא כי הר

 ניהול שני המתקנים באמצעות המתנ"ס ואת היתרון במעבר להפעלה דרך הרשת.

והחי פארק לניהול הרשת. בכלל   נמצא כי לא קיימים הסכמים כתובים המסדירים את העברת ספורטלי

ו  ורה שיקבלמתה  דרוגלא ה  ןוכת  רשאלה באמצעות המתקנים    והלו שניזה, לא הוגדר פרק הזמן שבו ינ

 חד מהצדדים בגין העברה של נכסים מניבים אלה לניהול הרשת. כל א

וספורטלי פארק  כי החי  נעשתה    נמצא  לא  אולם במהלך השנים  בידי הרשת  רבות  כל  מנוהלים שנים 

 רשת. באמצעות ה חשיבה ובחינה של כדאיות המשך ההפעלה של שני מתקנים אלה

 

 המלצות:

שיך בהפעלת החי פארק והספורטלי באמצעות המתנ"ס, יש לעשות זאת לא לפני מהל  ישי  רה כובס  ותרשככל שה

המועצה, לאישור  תובא  לחלופות    שההצעה  ביחס  המתנ"ס  באמצעות  ההפעלה  כדאיות  את  תבחן  אשר 

   אלטרנטיביות ובכלל זה, החזרת הניהול לידי העירייה.

 

 :תגובת המתנ"ס

 ל האמנה המשולשת וההסדרים הקבועים בה.  א שצוי  עלפו היא  תרשה די ת שלוחות שונות על יעלהפ

 

 שכר: .7

קבלת " וכן, " כל התקשרויות העמותה תבוצענה בהתאם לדין החל על הרשות...כאמור בחוזה האחיד נקבע כי "

 או על פי כללים ונהלים ,  במכרז על פי הדינים המקובלים ברשות, בשינויים המחויבים  לעמותה תיעשהעובדים  

 . ו לעניין זה ע"י המשרד"ושר איושה ותלעמ ומתאיוש

 בדוח מבקר המדינה בנושא תקצוב המתנ"סים נכתבו הדברים הבאים: 

ר, בדרך של מתן שווה כסף ובאמצעות הרשויות המקומיות שנבדקו העבירו כספים למתנ“סים שבתחומן, בין הית

 ; אשנוב  יםהפנ דרמשל כ“שלא בהתאם לחוזר מנת, כל זאהעברת כספים דרך מנגנון השכר, 

המי לאמות  בהתאם  עובדים  וקידומי  שכר  תשלומי  של  נורמות  מקיימת  המתנ"ס  עמותת  אם  לבחון  דה  כדי 

השנים   בין  השכר  התפתחות  נבחנה  המקומי,  בשלטון  הרשת   2018-2019המקובלות  מנהלת  אותן  בשלוחות 

 כמפורט להלן. 
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 ם מסלול קידום שכר עובדי 7.1

קובע כי כל תאגיד עירוני יחויב בניהול   2018אשר פורסם בינואר  נים,  פרד ה ששל מ  תו ת עירוניתונוהל אסדרת עמו

ני שיאושר ע"י משרד הפנים ואשר מתאים לצרכיו של אותו תאגיד. עץ המבנה הארגועץ מבנה ארגוני, שיאושר  

ה ז ני  וג נה ארבמל פי עץ  ע  מחויב לפעול  תאגידכי ה  יכלול את בעלי התפקידים, דרגתם והיקף שכרם. הנוהל קובע

ונקוו לשכר  הבסיס  עירוניים.  לתאגידים  הבכיר  האגף  אישור  את  דורשים  ממנו  חריגה  או  שינוי  הייחוס כל  דת 

 לקביעת שכרם של כל בעלי התפקידים הנו שכר המנכ"ל.

לשכר  ד  י, ששכרם אינו צמותייחס הנוהל לשכר בעלי תפקידים שאינם נמנים בעץ המבנה הארגוני, קר זה מלצד  

התאגיד העירוני ובמסגרת הליך קליטת בעלי התפקידים אלו תבוצע ע"י  "נקבע כי  ה,  דים אל בלעו  רל. באש"מנכ

כיר לתאגידים עירונים לחוזה  קובל ברשות. חוזי העסקתם יאושרו ע"י התאגיד. לא נדרש אישור אגף במכרז כמ

מגי העובד  של  שכרו  כן  אם  אלא  לרמהעסקתם,  השכע  המינימאליתת  מ ש  ר  מנהל  בתלחל    35קרי,    "ידג אקה 

 . אחוזים משכר מנכ"ל התאגיד

אולם נוכח העובדה שמדובר בגוף המתוקצב ע"י   ,המתנ"ס הינו גוף עירוני שאינו בשליטה  הביקורת מעירה כי 

 עובדישכר    ינהל את  כי  ממנו  מצופה   . לפיכך לדעת הביקורת,פרויקטים הפטורים ממכרזהעירייה ומקבל ממנה  

ים, נעשה ללא  מסלול עדכון השכר של העובד  יה. ברם, נמצא כי  רישל העי  לזו  ההדומ  ר כיניות שדמבהמתנ"ס  

 .  תוך חריגה מהותית מהעקרונות עליהם יש להשית את מסלול הקידום ,מדיניות ברורה

 

 "ס:תגובת המתנ

 ל ה. כטילרשת היא גוף עירוני שאינו בש זה אינה נכונה, שכן כפי שצוין על ידי הביקורת ההנחת היסוד בהקשר  

כל ה  אשנו הבוחנת  אדם  כוח  ועדת  ידי  על  עירוני:  מעין  מתאגיד  שנדרש  כפי  מבוצע,  העובדים  וקידום  שכר 

כח  ועדת  ידי  על  נבחנים  בשכרם  ושינויים  העובדים  קידום  נושאי  כך,  בתוך  וצרכיה.  מאפייניה  פי  על  שלוחה 

 אדם בתהליך סדור. 

צמיח שלצד  להעובדה  הרשת  בהכנסות  שמונה  ה  השהאורך  כ  תורונחאנים  מהווה  ההנהלה  מטה  שכר  -עלות 

 מעלות השכר הכוללת בלבד, מדברת בעד עצמה.  2.5%

ארגונית לפי   נה לרשת שלוחות שונות אשר חלקן מחזיקות במאפיינים נבדלים. בהתאמה כל שלוחה נבנתה מבחי 

רק. אי פחבהחיות    השלוחות היא גן   הנבדלת משאר  דוגמה לשלוחהית.  תכליתה ואופן קבלתה מהרשות המקומ

פעילזה בין  המשלב  בארץ  היחיד  המתנ"ס  וכתוצאו  חיות,  גן  גם  הרבות  גם  ויותיו  מכך  בה  שוני  בעלי קיים 

זו   מעין  בשלוחה  הנדרשים  משאר  שכאמור  התפקידים  בוצעהשונה  התפקידים  חלוקת  בהתאמה ה  שלוחות. 

 .  לדרישות הנובעות מאופי פעילות זו

כן, שהגם  להתייחס    יש  על  צמשרלכך  לאנבהכ  החת  הגוסות  וכן  האחרונות  השנים  שמונה  כמות רך  את  דילה 

  2.5%  –העובדים ואת היקף השירות הניתן על ידה. כל האמור בה בעת שעלות השכר של מטה ההנהלה מהווה כ  

 מעלות השכר הכוללת. 
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 .האפי שלוחה, מעלה את התמונה הבניתוח נתוני התפתחות השכר ל  :ינוי בעלות השכרשה  7.2

 

 2019 2018 ורהשות יותו
שיעור הגידול  

 בשכר
מצבת  גידול ב

 בדיםעו
 3 139.8% 347,066 144,709 מעון צלילים  - 113

ה גנים ומעון נו - 720  153,635 323,336 110.5% 4 
 4 37.4% 923,038 671,591 מעון צלילים  - 713
 0 35.6% 592,288 436,871 מעון ברושים  - 707

 8 35.0% 444,200 329,000 מטה  – 700
 46 33.0% 5,762,583 4,333,236 אלי כהן  - 702

 1 29.2% 398,107 308,214 גושן  – 704
 5 15.0% 6,287,520 5,466,952 אלי כהן  - 102

 1 14.3% 2,476,937 2,166,637 ספורטלי  – 108
 1 11.3% 1,458,948 1,310,286 מעון ברושים  - 107

פארק -חי - 119  3,090,791 3,381,854 9.4% 2 
 4 9.2% 231,594 212,061 אופירה  – 701

פארק -חי - 719  1,252,861 1,321,920 5.5% -8 
 7 5.1% 1,075,851 1,023,733 ספורטלי  – 708

ה גניםונו-מעון - 120  1,893,112 1,889,975 -0.2% 1 
 0 0.5%- 51,995 52,283 אופירה נבון  - 101

 1 4.7%- 892,401 936,263 ספריה עירונית  - 114
 1- 7.5%- 193,868 209,480 אשכול פיס  - 715

 0 9.5%- 52,217 57,706 ספריה  – 714
 0 10.3%- 271,131 302,201 בן גוריון  - 103
 0 14.5%- 38,512 45,028 בן גוריון  - 703

 2- 19.8%- 1,487,328 1,854,098 מטה  – 100
שן וג  – 104  765,725 521,210 -31.9% 4 

ולות אשכ ז מרכ - 115  427,820 245,660 -42.6% -1 

 80 11.8% 30,669,538 27,444,292 וללם כסכו
 

 

  אחוזים ומשקף שונות  11.8עומד על    2018-2019השנים  כעולה מהטבלה, שיעור הגידול בהוצאות שכר בין  

 לה בשינויים בעלות השכר בין המחלקות השונות.דוג

המשרות. ניתן    שינויים במספרבשכר עובדים והן בשל    גידול  חנוכ  ן בוע הנלמדובר בשינויים אשר יכולים  

והם   רצויים  אינם  השכר  בעלויות  אלה  מעין  קיצוניים  שינויים  כי  ברשויות  לומר  מתרחשים  אינם 

 שיהיה מבנה ארגוני מסודר. ל ככמקומיות. שינויים מעין אלה ימנעו 
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 מתנ"ס: תגובת ה

  12המעון פעל    2019חודשים. בשנת    9ה פעל במשך  ובאותה שנ  2018בשנת    ללפעו   זה החל   מעון  -מעון צלילים   

לפיכך בשכר.  גידול  שיהיה  ומובן  ברור  מכאן  לגזור    , חודשים  ניתן  שלמות  מסקנה  לא  שנים  בין  מהשוואה 

 בהקשר של מעון זה. 

יאה  לות מביהפע  י ת אופנ י ל פניה נראית גדולה, אלא שבחבטבלה מצוינת "חריגת" שכר שע  –מתנ"ס אלי כהן  

מדובר בפתיחה וסגירה    –. השינויים בעלות השכר נובעים באופן ישיר מאופי הפעילות  הואכך  נה שלא  למסק

זה, במנותק    ר של מתנ"סש "יבשה" של הנתונים בהק  הסתפק בבחינה  ל, לא ניתן  של צהרונים חדשים. לפיכך

   .תה בנתוני השכרמאופי הפעילות והשתקפו

 

ר הכלליות שמקורן בשינויים ובגידול במצבת  העובדים נבחנו שינויים  השכ  הוצאותבים  יו ל שינר טעל מנת לנ

 בשכר ברמת העובד כמפורט להלן: 

 

הגבוהים 7.3 אינ:  המשתכרים  נתונים אלה  ברשת.  הגבוהים  של  כוללים    םנבחן שכר המשתכרים  את שכרו 

 נ"סים.ת שכרו מהחברה למתאשר כאמור, מקבל אהמנכ"ל 

 ת: וריקי הבאצממ  

מס. 
 2019 2018 2017 2016 עובד

שיער  
  השינוי

2016-2019 
1 592,827 645,001 634,605 672,453 13.4% 
2 414,597 413,213 397,387 424,326 2.3% 
3 259,272 280,641 293,637 330,812 27.6% 
4 209,693 266,224 308,917 313,191 49.4% 
5    334,258  
6 243,704 252,053 263,110 281,688 15.6% 
7 204,499 216,280 238,564 246,128 20.4% 
8 190,918 196,505 210,339 221,983 16.3% 
9 190,384 193,015 206,970 233,200 22.5% 
      
10 238,024 241,966 244,690 245,055 3.0% 
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בעלו  בין הש ת שכר הבכיבחינה של הגידול  זה עככי שמעלה    2016-2019נים  רים  עור של אחוז  לה בשיר 

 כדלקמן:   2017אחד בלבד החל משנת 

 

עודכן שכר הבכירים. בשנת    2017בשנת   ב    2018לא    2019אחוזים ואילו בשנת    0.2עודכן שכר הבכירים 

 אחוזים.  0.8עודכן בשיעור של 

 

ת  בעלום  ייינו כי הש  ה ל בלה שלעיל, מעכאמור בטם ברשת,  כירינויים בעלות שכר הבשי מנגד, בחינה של ה

לעובדים  הש בהשוואה  ניכרת  בצורה  גבוה  בשיעור  גדלה  ברשת,  הגבוהים  כל המשתכרים  כמעט  של  כר 

 כירים ברשויות המקומיות.הב

 

לקב זכו  הנמוכות אשר אף הם  ברמות המשרה  העובדים  בשדרת  נכונים אף  הטבות שכר ל  דברים אלה 

 ת. ויהרשויות המקומ  ים בקרבם מקובל בשיעורים שאינ

  

 :המתנ"ס ובתגת

לביקורת מצויה טבלה שבה אמורים להופיע עשרת מקבלי השכר הגבוהים ברשת. חרף העברת מלוא   7.3בסעיף  

ברשימה   העובדים המופיעים  הגבוה.נתוני השכר למבקר  עובדים   אינם עשרה מקבלי השכר  נשמטו  משום מה 

   ה נכונה.לפיכך אינכן נכללים ברשימה והיא  ש

 

 : 1עובד מס'  •

עבו  החל   העובד ביום    1.4.2011ביום  דתו  את  שפורסם  מכרז  המכרז,  18.2.2011לאחר  בתנאי  כאמור   .

נדרשה מהמועמדים הצגת תואר ראשון. פרוטוקול הוועדה מעלה כי מספר המועמדים לתפקיד עמד על  

בלה  הק  ת קול ישיבת ועדה בפרוטולה, נמצא פני ועדת הקבלה. מבין אבאולם שניים בלבד הופיעו    ,שלושה

נו סטודנט לתואר  ין העמידה בתואר למועמד אחד בלבד, אשר הציג מסמכים לפיהם הנייסות לע חהתיי 

נו בעל תואר אקדמי. למרות  י, לא נמצאה הוכחה או תיעוד אחר כשלהו לפיהם ה 1שני. באשר לעובד מס'  

רושתו  גש   דהובח הע כ ווא עלול להיות נ בהם ה   נייניםינו עלתה שאלת ניגודי עיהאמור לעיל ועל אף שבענ

גן החיות לאחר חוות דעת משפטית שניתנה  מ גן החיות, אושרה העסקתו כמנהל  נהלת קיוסק במתחם 

 בעניינו.  
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ואותו    23.6.2016ביום   החתימה  מורשי  חתמו  עליו  ההסכם  במסגרת  חדש.  העסקה  הסכם  עמו  נחתם 

מ יעמודנהל  אישר  שכרו  כי  נקבע  תתו  30,955על    הרשת,  ולו  ברוטו  רוטו  ב  ₪  6,470של    תתוספ  ףס₪ 

שיינתן כמענק עבור "שיקום תצוגות ועבודות שיפוץ" שיבצע. כן נקבע כי מענק זה יהפוך לחלק משכרו,  

  ש"ח.  37,425, לאחר אישור ועדת כוח אדם ויעמוד על סך של  2016-2018שליש בתום כל שנה בין השנים  

  .אדם  חדת כועו עובד דורש אישור של ה ברוטונקבע כי כל שינוי בשכר ה

 

כנמצ של  א  בשיעור  צמחה  העובד  של  השנתית  שכרו  עלות  של    13.4י  מסך  לסך    592,827אחוזים  ש"ח 

672,453 .₪ 

 

ובצדי   נוספת  בעבודה  לעבוד  העובד  על  האוסר  סעיף  נמחק  העובד  עם  ההתקשרות  בחוזה  כי  נמצא  כן 

מה"  ההסכ "  תמהו  דים על יע לא נמצאו מסמכים המם,  בר  ב "בהתאם למוסכם עם העובד".נכת  ההסכם

 הקיימת בין העובד להנהלת המתנ"ס. 

 

פעלה במתחם החי פארק חברת הזולא תיירות ופנאי בע"מ שהיא    4.1.2010כפי שיוצג בהמשך, החל מיום  

ע עניינים  ניגוד  המהווה  באופן  המנהל,  של  גרושתו  בבעלות  תפחברה  הנהוגיםם  לכללים  ובניגוד    קידו 

 .  2/2011 םיפנ ה ר משרדזו טון המקומי כאמור בחשלב

 

לתפקידו נסמכה על ניסיונו    1הביקורת מעירה כי החלטת הוועדה על בחירת עובד מס'    הערת הביקורת:

בתקופת   שנצבר  בניסיון  אלא  ניהולי  בניסיון  מדובר  אין  כי  עולה  הוועדה  מפרוטוקול  ברם,  לכאורה 

 ניהולי. ניסיון  שבת כחנ  ינהדבות א נת מציינת הביקורת כי ה  הזו בהתנדבות בחי פארק ולעניין בודתע

 

 :תגובת המתנ"ס

ביום   פורסמה  בעיתון  מודעה  מכרז.  התקיים  זה  עובד  שממלא  ההליך  18/02/11לתפקיד  במסגרת   .

רואיינו  המכרזי   ובה  ישיבה  לתפקיד.    3התקיימה  העמועמדים  למבקר  העבירה  מהרשת  ההודעה  תק 

   ההחלטה.ן המועמדים ורוטוקול ראיו שפורסמה, פ 

עו"ד  נבדק    יינים נ עהוד  ניג   שאונ וניתנה חוות דעתו.  בנדון  פנייה  נעשתה  בורובסקי אליו  יעקב  עו"ד  ע"י 

הוא  ולמען הזהירות    .הוא המתאים ביותרששאין מניעה לבחור בעובד זה במידה  בורובסקי חיווה דעתו  

 . דויקי תפ מילו  תר גבמסהיה ניגוד עניינים בו הוא מתחייב שלא ים על טופס יחתוהעובד הוסיף והציע ש
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 :2עובד מס'  •

ביום   במתנ"ס  לעבוד  כמנהל    18.6.2012ביום    10.4.2011החל  לתפקידו  העובד  עם  עבודה  חוזה  נחתם 

על   יעמוד  כי שכרו  נקבע,  ללא מכרז.    70  ₪ ברוטו בתוספת של   13,330ספורטלי. העובד מונה לתפקידו 

ור טלפון סלולרי בסך של  פת עבסות י לזכא יהא    "ח. כן נקבע כי העובד ש  5,172.3ש"ע גלובליות בסך של  

לחודש.  1,100 ביום    18.2.2016ביום    ₪  אחוזים.  בחמישה  העובד  שכר  עדכון  על  כ"א  ועדת  החליטה 

נ  1.5.2018 הרשת.  במטה  ותחזוקה  רכש  כמנהל  אחר  לתפקיד  להעבירו  הרשת  הנהלת  כי  מצא  החליטה 

  397,387אחוזים מסך של    6.8  -כ  לשור  שיע ב  2018-2019מחה בין השנים  צעלות שכרו השנתי של העובד  

 ₪. ₪424,326 לסך של 

 תגובת המתנ"ס

. בישיבת הוועדה  מנהל ניגש למכרז. ה18.2.11לתפקיד שממלא מנהל זה נערך מכרז שפורסם בעיתון ביום  

ונבחר מועמדים  שלושה  רואיינו  מועמדותמוע  שהתקיימה  את  הסיר  מכן  שלאחר  שהמנהל  ומד  מאחר   .

נבחר למלא את התפקיד. פרוטוקול והחלטת הוועדה    ,חלטת הוועדהים בהד מעהמוין  מב  י נדורג ש  הוא 

. הוועדה פנתה  הספורטלי  –נמסרו למבקר. בחלוף שנה נדרש היה למנות מנהל בשלוחה אחת של הרשת  

הצורך בקיום מכרז    אחרת. המנהל נעתר ולכן התייתרוחה  למנהל בשאלה אם ניתן להעבירו לניהול של

 י.  נ וחיצ

היללע ר  אש ינואר    ר:כשית  שבחודשים  להיווכח  ניתן  הנושא  שולמו    2019נובמבר    –ו    2019מבדיקת 

, והעיכוב נובע מכך  2018נובמבר  אמור היה להיות מבוצע בחודש    2019ביטוחים. התשלום שבוצע בינואר  

  שגרם שנה מה    מים עבור ביטוח באותהו. לפיכך בוצעו שני תשל2019  -ברק    שהעובד הגיש את הטפסים

 היה הפרש בין השנים.  כאמור, לא 2018  -צע באם התשלום היה מבו בעלות. לעלייה

 

 

 : 3עובד מס'  •

בתנאי  23.9.2014ביום   כמנהל.  בתפקידו  לשמש  העובד  של    מונה  ברוטו  שכר  יקבל  כי  נקבע  ההעסקה 

  7.4  לעלנה  ארק תעפה קבע כי במידה שהכנסות  ₪ תוספת גלובלית. כן נ  2,000ל  ת ש₪ ועוד תוספ  12,270

אחוזים. כן נקבע כי העובד יהיה זכאי לרכב    3עור של  ה לבונוס הצלחה בשי₪ לא כולל מע"מ, יזכמיליון  

 . 2צמוד מקבוצה  

 

 



 

  

20 

 

 

 

 

שווה, חצי    ופן₪ המחולקת בא  4,160כ"א של הרשת תוספת שכר בסך של    אישרה ועדת   7.8.2019ביום  

המענק    י התקציב, יהפוךוד ביעדק יעמראחי פ ידה שהמ בי כמענק. נקבע כי  וחצ   כתוספת לשכר הבסיסי

 ילו תשלום הבונוס שנקבע בעת החתימה, יבוטל.למרכיב קבוע בשכר וא

 

  259,272אחוזים מסך של    27.6העובד בשיעור של  צמחה עלות שכרו של    2016-2019נמצא כי בין השנים  

 . ₪2019 בשנת   330,812ל ך ש₪ לס

 

  ס:"המתנ תגובת

לא    ₪2018. בשנת    20,235שולם בונוס בסך של    2017בשנת  אלף ₪.    260  התהיי   ת השכרו לע  2016בשנת  

העובד ולפיכך קיבל  שונה חוזהו של    ₪2019. בשנת    33,789שונתה עלות השכר אולם שולם בונוס בסך של  

  תתאם להחלטות ועדכרו בהזה. ממועד שינוי החוזה עודכן שהחובונוס חלקי עבור חצי השנה טרם שינוי  

 ם. כוח אד

 

 :4ס' בדת מוע •

מורשי  1.10.2002ביום   מול  העסקה  הסכם  העובדת  עם  כרכזת    נחתם  לשמש  המתנ"ס  מטעם  החתימה 

 אחוזי משרה.  שכרה לא נקבע בהסכם.  70נוער ב  

ביום    1.1.2003ביום   מלאה.  במשרה  לעבוד  למונ  1.9.2005עברה  והמשפחה,תה  הרך  לגיל  מדור    מנהלת 

ת על מינויה כמנהלת השלוחה.   כתאות המעידוצאו אסמלא נמ  . תנ"סשלוחת מ  לתפקידה כמנהלת בנוסף  

₪ בתוספת    7,250מונתה לתפקיד "עוזרת אישית למנכ"ל"  ונקבע כי שכרה יעמוד ע"ס של    1.4.2008ביום  

בע  שכר ונק₪ ל  800ניתנה לה תוספת של    ₪3.2012 ברוטו. בחודש    ₪8,000 אחזקת רכב. סה"כ    750של  

 ₪ לשכר.   800ת של תוספ לב ה לקתזכ 1.2013כי בחודש  

נקבע כי תקבל תוספת של    1.5.2017אחוזים בשכרה. ביום    10נקבע כי תקבל תוספת של    1.2.2015ביום  

מיום    1,000 בתחולה  לשכרה  ביום  ₪1.4.2017  של    24.3.2018.  תוספת  תקבל  כי  לשכר    וזיםאח   5נקבע 

 כ"א.   באישור ועדת ה ניתנו שכר אל ספותכי תו םיו מסמכים המעידלא נמצא. 1.3.2018בתחולה מיום 

  209,693אחוזים מסך של    49.4חה עלות שכרה של העובדת בשיעור של  צמ  2016-2019נמצא כי בין השנים  

 . ₪2019 בשנת   ₪313,191 לסך של 
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 תגובת המתנ"ס:

שה  וותיקה  בעובדת  כחלה  מדובר  לפני  ברשת  בתחילשמציי י  כפשנה    20  -לעבוד  המבקר.    עבודתה  תן 

קולים והחלטות של  תפקידה. אסמכתאות ובפרט פרוטוהתקדמה ב  ובמהלך השניםת נוער  כרכז  הששימ

 ועדת כוח אדם הועברו למבקר.

 אשר לנתוני השכר:  

אינההעובדת    2016בשנת   שנה  באותה  שכרה  עלות  ולפיכך  לידה  בחופשת  שנת  משק  הייתה  נאמנה  פת 

חל גידול עקב מס' גורמים ובהם    2018  בשנת  .₪  266,224על    עלות שכרה עמדה  2017ת  עבודה מלאה. בשנ

כ   ניצנים. סה"כ  ובנוסף עבור הפעלה של תוכנית  בנוסף    16בונוסים שניתנו עבור קייטנות קיץ  אלף ₪. 

 אלף ₪.   24בסך של  נוסףאחוזים בשכר שהביאה לגידול   5ניתנה תוספת של   2018לכך, בשנת 

כמ"מ  העובדת  2019בשנת   גם  של  שימשה  פ שאוחת  מנהל  בכול  נבון  ןיס  ואופירה  נחסכה  גוריון  ובכך   ,

  אלף ₪ בשנה. כל העדכונים נעשו בהתאם להחלטות וועדת כ"א. 207של בסך  עלות שכר

 

 : 5עובדת מס'  •

ביום   ה  1.5.2018החלה את עבודתה  מול מורשי  כי  חתימ בהסכם שנחתם עמה  נקבע  ה מטעם המתנ"ס. 

₪    ₪16,442. סה"כ,    4,510ות נוספות בסך של  של שעבלית  ולפת ג₪, בתוס  11,932עמוד על  ברוטו ישכרה  

 ברוטו, מוצמד לתוספת היוקר כאמור בהסכמים הקיבוציים. 

מאי   בחודש  שכרה  עלות  כי  על    2018נמצא  דצמבר    24,104עמדה  בחודש  אולם  כדי    ₪2019  עד  הגיעה 

 החודשי.  ת השכר אחוזים בעלו  ₪17, גידול של  28,205

 

 : תנ"סהמ תתגוב

שול2018נת  שב עמה. בספטמבר  ,  ביטוחי הרכב כאמור בהסכם שנחתם  עבור  לעובדת החזרים    2019מו 

 אושרה העלאת שכר בוועדת כוח אדם.  
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 : 6עובד מס'  •

   להסכם שנחתם מול מורשי החתימה. ם  בדירוג המנהלי, בהתא  7בדרגה    18.5.1997החל את עבודתו ביום  

 שונה היקף המשרה למשרה מלאה.   1.9.97ום  יבים. ז ואח  89 ד עלמענקבע, שיעור המשרה ש

בדרגה    1999בדצמבר    22ביום   יועסק  העובד  כי  כ"א  ועדת  תוספת    8החליטה  ויקבל  המנהלי  בדירוג 

 אחוזים. 15מקצועית בשיעור של 

שכר  6.1.2002ביום   כי  ההנהלה  דרגה  ו  קבעה  לפי  המנהלי  9יהיה  תוספ  וכי    בדירוג  מקצויקבל  ת  יע ת 

 זים. וחא  20 ל ור שיעבש

על    26.6.2002ביום   יעמוד  העובד  של  שיעור המשרה  כי  הרשת  הנהלת  יעבוד    58החליטה  בהם  אחוזים 

במשך   תמורת    10כמציל  שחיה  כמדריך  ישמש  השעות  וביתרת  שבועיות  מההכנסות    50שעות  אחוזים 

 מים. רשהמגיעות מהנ

ר לימודי שחיה, שיפור שחיה  וב ים עפ סשל כה  גבי  רוורה עב כ"א  כי יקבל תמ קבעה ועדת    12.11.08ביום  

אחוזים לקרנות פנסיה פיצויים    19.5אחוזים מסך הגביה ובתוספת של    42ונבחרת השחייה, בשיעור של  

 והשתלמות.  

כרו  . מנגד, בתקופה זו צמחה עלות שליאחוז בשכר המנה   6.7חל גידול של    2016-2019נמצא כי בין השנים  

 .₪2019 בשנת  ₪281,688 לסך של  243,704ל ש מסך  םוזיחא  15.6 ליעור ששל העובד בש

 

 תגובת המתנ"ס:

שכר העובד משולם ע"פ ההכנסות מתשלום בגין שיעורי שחיה ומכאן שככל שהכנסות הרשת בשל פעילות  

 (. כרו יקטןרי שגם שידה, אם הכנסות הרשת יקטנו, ה ה מ כך שכרו גדל )באות  -כפי שאכן קרה  –זו גדלות 
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 : 7ס' מבד וע •

רכות מיזוג  מעת  נחתם מול מורשי החתימה בתפקיד של אחזקבהסכם ש   1.2.2014החל את עבודתו ביום  

החליטה ועדת כ"א לאשר הגדלת הוצאות רכב   ₪9.3.2015 נטו. ביום  8,000אויר. נקבע כי שכרו יעמוד על 

 ק"מ בחודש.   800ל 

אחוזים    8הוענקה לו תוספת של    1.1.2018יום  בו  טו רוב  ₪  9,622.5שכרו והועמד על    שונה  1.9.2016ביום  

 .  18.3.2018כר על פי החלטת ועדת  כ"א מיום  לש

  204,499אחוזים מסך של    20.4של העובד בשיעור של    וצמחה עלות שכר  2016-2019נמצא כי בין השנים  

 . ₪2019 בשנת   ₪246,128 לסך של 

 

 :תגובת המתנ"ס

  . במסגרת ההחלטות אושרו ההעלאות לאורך אדם  ת כוחדת ועלטו להח  םל העובד הועלה בהתאו ששכר

 התקופה הן בשכר והן בהוצאות הרכב. 

 

 : 8ת מס' בדעו •

ביום   עבודתה  את  כי     1.6.2005החלה  נקבע  מזכירה.  בתפקיד  החתימה,  מורשי  מול  שנחתם  בהסכם 

  100  ר שלושיע לתה  משר   ההועלת  1.3.2006. ביום  ₪ גלובלי  2,000העובדת תעבוד בחצי משרה בשכר של  

 בחרה במכרז. חוזים. לא נתקבלו מסמכים המעידים כי נא

שכר  1.3.2013ביום   של  עודכן  לסך  ברוטו    7,400ה  של    1.9.2013וביום  ₪  ביום    8,400לסך  ברוטו.   ₪

 שכרה.אחוזים ב 5, תוספת של 1.3.2018אחוזים בשכרה וביום  10קיבלה תוספת של   1.1.2015

  190,918מסך של    אחוזים  16.3שכרה של העובדת בשיעור של  לות  צמחה ע  2016-2019  םינמצא כי בין השנ 

 . 2019שנת  ₪ ב ₪221,983 לסך של 

 תגובת המתנ"ס: 

 עברה למשרה מלאה בשלוחת המטה.   2006העובדת החלה לעבוד בחצי משרה בהיכל גושן והחל משנת 

  אחר שאותרהמ  ורך.צבה    היהשם    תמשלוחה אחת לשלוחה אחרתה בתוך המערכת ועברה  יהעובדת הי 

העובדת קיבלה תוספות    2013יה צורך לערוך מכרז חיצוני. בשנת  עובדת מתאימה מתוך המערכת לא ה

₪ לאור העובדה שהוציאו    1,000הראשונה,  על פי החלטת ועדת כוח אדם. השנייה,  תוספת של    שכר:

כר  שינויי הש  כליד.  קהתפ מלק  ה חח קת במקומה, ועובדת זו לעובדת אחרת מהמערכת, לא נקלטה אחר

 כנדרש.  נדונו ואושרו בוועדת כוח אדם
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 : 9עובד מס'   •

גלובלי של    1.2.2009. ביום  1.6.2006נן  מיום  החל לעבוד כג ₪.   8,380נחתם עמו הסכם לפיו יקבל שכר 

 .₪  600  לקיבל תוספת שכר ש  ₪1.3.2014. ביום    525עודכן שכרו והוא קיבל תוספת של    1.1.2011ביום  

 ם. אחוזי 10קיבל תוספת שכר בשיעור של  ₪1.4.2018 וביום  500פת שכר של קיבל תוס 1.1.2016 םביו

  190,384אחוזים מסך של    22.5צמחה עלות שכרו של העובד בשיעור של    2016-2019י בין השנים  נמצא כ

 . ₪2019 בשנת   ₪233,200 לסך של 

 תגובת המתנ"ס: 

 ח אדם. ו ת כדעוו ו ברש תוספות השכר נדונו ואו לכ

 

 :10עובד מס'  •

ביום   עבודתו  החל  החת   1.5.1997העובד  מורשי  מול  שנחתם  הספורט  כמפעיימה,  בהסכם  במרכז  ל 

בדירוג המנהלי. נקבע כי העובד יקבל    7אחוזים. שכרו נקבע לפי דרגה    94ספורטלי ובחלקיות משרה של  

רה  מעשת שלו תשונה  מקצועי הפת  ס והתכי    ענקב  1.6.1997ים. ביום  אחוז   10תוספת כפיים בשיעור של  

 אחוזים.  מישה של ח ₪ לאחר תוספת  1.1.2016ביום  אחוזים לחמישה עשר אחוזים.

₪    238,024אחוזים מסך של    3.0צמחה עלות שכרו של העובד בשיעור של    2016-2019נמצא כי בין השנים  

 .₪2019 בשנת  245,055לסך של 

 :תנ"סתגובת המ

חודש. החל  ק"מ ב  300ו אחזקת רכב בסך של  שרה לאו  2004נת  אה. בשלה מרש למעבר    העובד  2002במאי  

ב  2007מיולי   כל  כוח    וועדת אושרה  דרגה.  בדרוג  שהיה  לאחר  גלובלי  בשכר  לעבודה  העברתו  אדם 

 השינויים נעשו בהתאם לדיון והחלטה של ועדת כוח אדם.

 

 המלצות:

להתאים את מסלול  גם  מקבילים וכך  ידים הק בתפ  תיוקוממהאמות את השכר ברשויות  יש לקבוע רמות שכר התו

 יות. ם בהתאם למקובל ברשויות המקומ קידום העובדי
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 התקשרויות:  .8

 הסכמי התקשרות עם חברת מ.נ.ה.ל להפעלת החי פארק: 8.1

אות בעלי חיים. המתחם דונם שבתוכם מ  180והוא משתרע על שטח של    2002חי פארק קריית מוצקין נפתח ביולי  

עיכ להול  כי בתו  10,000  ד ל  מתחם  מבלים.  פועל  פארק  החי  מתחם  ובו  ך  פארק  לונה  מיני  שבתוכו,  חי"  "לונה 

וב על גמלים וסוסי פוני במרחבי החי ת מתנגשות ועוד. כן ניתן לרכופעלים מתקנים חשמליים, קרוסלות, מכוניומ

 אומנים. פארק. עוד במתחם החי פארק, אמפי פארק המארח

ות והשקעות בע"מ להפעלת החי "ס לבין חברת מ.נ.ה.ל ייעוץ, יזמתת המתנין עמובכם  סהם  נחת  1.6.2006ביום  

במסגר  בפארק.  כי העמותה מעבירה  נקבע  מ.נ.ה.ל, קרקע בשטח שלת ההסכם  לחברת  להצבת   5  שכירות  דונם 

   מתקני לונה פארק, מתנפחים, משחקים חשמליים, קופות, משרד ומזנון.

כ  נקבע  ההסכם  תהאר השכי  פתתקו  יבמסגרת  ולמ  ות  להאריכו.נלשנתיים  האופציה  תהא  שלוש    .ה.ל  למשך 

בנות   נוספות,  וחצי. דמי השכחודש  30תקופות  עים כל אחת, סה"כ תשע שנים  עמדו  ל ירות החודשיים שנקבעו 

 שתבצע מ.נ.ה.ל במקום.   דולר לחודש אשר מחציתם ישולמו בפועל ומחציתם השנייה תקוזז כנגד השקעות   2,000

 שימוש בו. תשלומים השוטפים הנובעים מהתשלם את כל השוכרת הכי  ע קבכן נ

 

ול פארק הפקות בע"מ המכניס אותה שותפה בניהנ.ה.ל הסכם עם חברת לונה חי  חתמה חברת מ.  17.5.2009ביום  

תימה מטעם עמותת הפארק יחד עם חברת מ.נ.ה.ל. הסכם ההתקשרות בין השתיים אושר בחתימת מורשה הח

 זה.   םהסכ עצו לבי  סהמתנ"

הסכם אחר בין    2007על ההסכם כאמור לעיל, נחתם בחודש ינואר  עוד נמצא כי למעלה משנתיים לפני החתימה  

חי כחברה  החברה  תשמש  לפיו  מ.נ.ה.ל  חברת  לבין  שוטף  הרשת  ניהול  הכולל  פארק  החי  ושיווק  לניהול  צונית 

פארק ופרסומו. נקבע   ץ, שיווק החירמי חוול גומה  עבוד  זוקה, פיתוח החי פארק,ויומיומי, פיקוח על עבודות התח

 של שנה. כם יהיה תקף לשנה עם אופציה לשנה נוספת כי ההס

 .  30.11.2015בפועל, ניהלה חברת מ.נ.ה.ל את הפארק עד ליום 
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 "הסכם הפעלה וניהול של החי פארק עם חברת "הזולא תיירות ופנאי בע"מ 8.2

תיירות   "הזולא  בפוחברת  שמ   –  להלן) מ"  "ענאי  מי  של  גרושתו  בבעלות  חברה  הינה  גן הזולא(  כמנהל  שמש 

 . 15.9.2008אגדות החברה הנו התהחיות של החי פארק. תאריך 

המתנ"סים הסכם עם חברת "הזולא",  להפעלת סיורי גמלים וסוסי פוני בשטח החי חתמה רשת    1.4.2010ביום  

קסימום של חמש שנים. כעולה שנה עד למ   שךו למתארכהלשרות  פאם נקבע לשלוש שנים עם  פארק. תוקף ההסכ

 זכויות ההפעלה והניהול של החי פארק.   ם ההתקשרות, באותה עת הייתה הזולא "בעלתמהסכ

הה  כי  לומר  נכתב ניתן  למשל  כך  יד.  בכתב  רבים  תיקונים  הכולל  מוקפד,  בלתי  ובאופן  יד  כלאחר  נכתב  סכם 

כי  מנכ"   בהסכם  הוא  הזכיין  על    15.1ף  יסע  .ההעמות  לנציג  הפסד  המשית  או  נזק  לכל  אחריות  שייגרם הזכיין 

 כם. דנית מתנאי ההסוהדורש מהזכיין לבטח את פעילותו נמחק י למזמין עקב אי קיום הוראות ההסכם

של   בשיעור  זאת תהא  העמותה מפעילות  של  כי התמורה  נקבע  ע"ג אחוזים.    50כאמור בהסכם המודפס,  ברם, 

 50ורה לעמותה תעמוד על  במקום זאת, נכתב בכתב יד כי התמר התמורה ועובשי  רקשוה  מידע  טעהחוזה נמחק ב

 יסים.  ים ממכירת הכרט אחוזים מסך התקבולים הנובע  42.7מ, קרי, אחוזים כולל מע"

 

 

 "הזולא תיירות ופנאי בע"מ"  -הסכם ניהול מזנון   8.3

ע  1.4.2010ביום   נוסף  שטח החי פארק,  המזנון שבלת  הפעל"  "מנאי בעפ ום חברת "הזולא תיירות  נחתם הסכם 

,  המזמין להארכת מועד ההתקשרות למשך שנהעם אופציה של    31.3.2013קרי, עד ליום  חודשים    36לתקופה של  

 ים מתחילתו של ההסכם.  לכל היותר חמש שנ

להשכי יוכל  לא  הזכיין  כי  הקובע  סעיף  בעט  נמחק  בחוזה,  המופיע  ובעכפי  חג  בעתות  דוכנים  ם מישמתקיי  תר 

פארק  עיםירוא ה  בחי  קיבל  למעשה  כי  ממנו  המשתמע  דיכפין  באופן  לכל  דוכנים  להשכרת  היתר  במהלך זכיין 

 תות חג. אירועים המתקיימים בחי פארק ובע

 ₪ בתוספת מע"מ לחודש.  2,050התמורה לעמותה תעמוד על נקבע כי 
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 הארכת תקופות הזיכיון:  8.4

אמור פת החוזה עם הזכיין בשנה אחת, כ אריך את תקוס החליט להנ" המת  יה כ עד ין הויכ קיבל הז  24.1.2013ום  יב

ברם,  4בסעיף   להסכם.  נחתמוב.  אשר  הסכמים  בשני  ביום    מדובר  הזולא  לא    1.4.2010עם  להבין  ולפיכך  ניתן 

 מתוכן המכתב לאיזה מן ההסכמים הוא מתייחס.  

 . תוספנ  בשנה תו על הארכת תקופת ההתקשר יצא מכתב  12.2.2014ביום 

ספים "לאחר קבוע בחוזה, בעשרה חודשים נוהודיע מנכ"ל העמותה על הארכת ההסכם מעבר ל   10.2.2015  ביום

 מ"ש. עהתייעצות ע ם היו

 משפטית המאשרת זאת.לא נמצאה אסמכתה או חוות דעת 

 

 ף. קם תכסללא ה םלנהל את פעילותו במקו נמצא כי מאז ועד למועד הבדיקה לא יצא כל מכרז והזכיין ממשיך
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 תגובת המתנ"ס:

וכעת עומדת על    מספר שנים, תביעה הוגשה לבית המשפט  קשור בטבורו להליך משפטי המתנהל מזהנושא זה  

ד. על גם יח  ועל ידי הנהלת המתנ"ס    הפרק הצעת גישור. הנושא מלווה בבחינה עתית חוזרת ונשנית, משפטית

באוקטובר זה  פהר  2020  רקע  הורשת  כוללסמה  פומבי  מכרז  על  להלן ל  . דעה  בוטל.  זה  מכרז  העירייה  בקשת 

 ט:יובאו הדברים ביתר פירו

ארק הפקות טה שעם סיום החוזים עם הזכיינים "לונה חי פבהתאם לייעוץ משפטי רשת המתנ"סים קיבלה החל

מכרז כולל להפעלת  פורסם  י"(,  הזולא   תרבע"מ" )להלן: "חבפנאי  רות ובע"מ" )להלן: "חברת לונה"( ו"הזולא תיי

 מתקני הלונה פארק וסיורי החיות. ם  שני המזנונים, מתח

לוסיום ההתקשרו בין הצת עם חברת  נתקל בקשיים עקב מחלוקת  בנוגע לסכום החזר ההשקעות שעל  נה  דדים 

לזכי לשלם  המתנ"סים  בסעיף  רשת  זה  בדו"ח  )כמצוין  הצ  םהמשמעותייהפערים  נוכח  יל(.  לע  8.1ין    דדים בין 

בניסיון לחסוך הליך מש ל  פנותלהוחלט   ה פטגישור  ולהמשיך את מתן  ויקר,  ארוך  בי  מתחם החי  שירות לציבור 

ב  יצויןבמזנון ובמתחם המתקנים.    –פארק   ניתנה חוו"ד משפטית בשאלת המשך ההתקשרות עם   2017שנת  כי 

נוכח    -  היציאה למכרז  ור טרםש הגי  צות את מל , בסיכומה הומלץ  זולא(ברת ההזכיינים הנוכחיים )חברת הלונה וח

חון את האפשרות לא יסתיים בהצלחה לב במידה שהליך הגישור  ו  -למכרז    השקעות ם החזר הכושאלת סחשיבות  

 . עוד לפני שנקבע הסכום באופן סופי לפרסם מכרז

  נהלו חברת    את ההתקשרות עם  להמשיךהמגשר  עם התקדמות הליכי הגישור והבהרת המחלוקות, הוצע על ידי  

 נ"סיםת רשת המתמ על סכום החזר ההשקעות. בישיבת הנהלו"בד בבד להמשיך לנהל מו  2020או    2019שנת    דע

, 2020או  2019לונה עד לשנת  חברת  וחלט להאריך את ההתקשרות עם , וברוח המלצת המגשר, ה 28.12.2017יום  מ

 . תכום החזר ההשקעו גובה סור על תוך המשך ניהול מו"מ בהליך גיש

הפקות בע"מ"   לונה חי פארק"קשרות עם חברת  התשר עיכב את סיום הכב המתואר לעיל אך המוריהתהלנוכח  

 הרשת המשיכה את ההתקשרות ,  תנ"סיםלטת רשת המבהתאם להח  וכדי לפרסם מכרז כולל  פרסום המכרז,ואת  

 . תיירות ופנאי בע"מ" הזולא" עם

הגי הליך  כישלון  רקע  לבית  על  תביעה  והגשת  מצהשור  חבמשפט  לונהרד  לפרסות  נערכה  הרשת  כולל  ,  מכרז  ם 

. בסמוך לאחר מכן התבקשה  12.10.2020ת בתאריך  להחלטתה והודעה על מכרז פומבי פורסמה בעיתונו  אםבהת

נוכח בחינ  לבטל את המכרז  העירייה  ידי  על  ניהול מתחם החי פארק רשת המתנ"סים  ת האפשרות להעביר את 

 גיד אחר, וכך עשתה. לתא

י פארק הפקות בע"מ" ובימים אלה נראה כי ח   לחברת "לונה  ישור בין רשת המתנ"סיםליך הגה דש תבד התחב  בד

הצ לפשרה.  פני  לצדדים  דדים  המגשרת  המלצת  כי  המתנ"סים  כדב  –נעיר  לרשת  כספיות  בהוצאות  לחסוך    –י 

  עדכון  ךה תובהקשר ז  כי רשת המתנ"סים פועלתההתקשרות עם חברת לונה לפרק זמן נוסף. יצוין  להמשיך את  

 מיד של העירייה. מת

המתנ  רשת  מ"סלפיכך  בהקדם  תפרסם  הסו ים  וסיורי  המזנון  להפעלת  "הזולא כרז  חברת  כעת  שמפעילה  סים 

בע ופנאי  הצדדים  תיירות  בין  לפשרה  תוביל  לא  המגשרת  שהמלצת  )ככל  המזנון   –"מ"  את  גם  המכרז  יכלול 

 . (הפארק שמפעילה חברת לונ ומתחם מתקני הלונה 

 

 :צותהמל

גורמים חיצוניים, תוך הימת  תר מכרזי הפעלה לכל הפעילויוסם לאליש לפר ניגודי  ת מנעוהמתנהלות באמצעות 

 אלה. עניינים של המועמדים לנהל פעילויות



 

  

29 

 

 

 

   תקציב .9

 התקציב כולל  9.1

  . נוכח הלת המאושרת על ידי ההנה וף" את התנהלות העמותה מול התוכנית התקציבינ בחנה במערכת "מ  הביקורת

לחל  דה שלאבהעו הביקורת אמות המידה  בידי  גוק היו  פעילות  לראות  ניתן  לא  העירייה,  של  רעונית ת התקציב 

 לתוכנית המאושרת: חים של חריגה מההוצאות ביחס  נכלא תקינה, אך יש לבחון את התקציב במו

 )באלפי ₪(   2018הכנסות והוצאות שנת 

 2018שנת    

  

יב  קצת 

  ביצוע     הוצאות

  תקציב 

 וע יצב   ותסהכנ

עודף/  

גרעון 

 ביצוע

עודף/ 

ון רעג

 תקציב

 310- 59 2,375 2,729 2,316 3,038 מטה  

 18- 23 309 203 286 221 אופירה נבון  

 942 1,916 17,319 14,250 15,403 13,309 כהן י אל

 50- 44- 343 375 387 425 בן גוריון  

 32- 97- 1,334 1,585 1,431 1,617 גושן  

 64- 135 2,121 1,823 1,986 1,887 ים  ברוש

 414 794 7,164 7,315 6,370 6,901 י  ספורטל 

 139- 100- 1,016 1,179 1,116 1,318 יםמעון צליל 

 817- 659- 1,497 868 2,156 1,686 ספריה  

 107- 215- 808 881 1,023 988 אשכול פיס  

 0 593- 9,549 10,830 10,142 10,830 חי פארק 

 181 225 2,728 2,585 2,503 2,404 ם ה קסו נו

  313- 12,108 13,823 12,421 13,823 תיאטרון  

  998-   998  פחת  

  123-   123  הפרשות 

  10 58,671 58,446 58,661 58,447 סה"כ 
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 ( אלפי ₪ב)  2019שנת  תהכנסות והוצאו
 

 2019שנת    

  
תקציב   

 ביצוע      הוצאות
תקציב   

 ביצוע   הכנסות
 עודף/ גרעון  

 ביצוע

עודף/ 
 גרעון 
 תקציב

 246- 14 2,179 2,344 2,165 2,591 מטה  

 29- 20 328 312 308 341 אופירה נבון  

 668 555 18,695 18,115 18,140 17,448 אלי כהן 

 58- 16 334 344 318 402 בן גוריון  

 32- 56- 1,134 1,433 1,190 1,465 גושן  

 52 132 2,501 2,335 2,369 2,283 ושים  רב

 480 1,693 8,495 7,726 6,802 7,246 ספורטלי  

 24 147 1,962 1,801 1,815 1,777 מעון צלילים

 827- 610- 1,624 1,085 2,234 1,911 ספריה  

 153- 36- 676 676 713 828 פיס  ול אשכ

 0 196 10,764 11,085 10,568 11,085 ק חי פאר

 121 224 2,843 2,587 2,619 2,466 סםנוה ק 

 0 1,058- 13,118 13,390 14,176 13,390 תיאטרון  

 0 1,075-   1,075  פחת 

 0 145-   145  הפרשות 

  63,233 64,637 63,233 64,653 17  
 

פעילוי ע   ביסוד ההחלטה זה, לעמותת המתנ"ס, מצופה אגיד  ות מהרשות המקומית לתל העברת  עירוני ובמקרה 

המאו ממ העירייה  של  הארוכה  כזרועה  יתנהל  כי  בהתאם  נו  הנדרשים  לשינויים  להגיב  ויכולת  בגמישות  פיין 

ק למ השירותים ממנו,  השני  ניתוח    תיו.לקוחו  ירקבלי  בהוצא  2018-2019ם  נתוני  גידול  על  ביחס    ותמלמד  שכר 

 ל בתקציב ההכנסות כמפורט בטבלאות שלהלן:בפוע לתקציב ובמקביל, אי עמידה 

 2019שנת  2018ת נש 

 
תקציב  

 הפרש ביצוע שכר

אחוז  
(/  חריגה )

 עמידה
תקציב  

 הפרש ביצוע שכר

אחוז  
(/  חריגה )

 עמידה
 10% 195 1,710 1,905 11% 234 1,931 2,165 מטה 

 23%- 50- 272 222 21%- 37- 219 182 אופירה נבון 
 12%- 1,288- 11,748 10,459 27%- 2,106- 9,899 7,793 אלי כהן 

 16% 54 278 331 5% 18 344 362 יון גור בן 
 19% 205 848 1,054 7% 82 1,085 1,166 גושן 

 10%- 191- 2,082 1,891 12%- 181- 1,676 1,495 ברושים 
 2% 61 3,551 3,612 0% 12 3,315 3,327 ורטלי פס

 8%- 119- 1,543 1,424 6% 60 963 1,023 מעון צלילים
 2% 30 1,316 1,346 2%- 22- 1,314 1,292 ספריה 

 8% 50 576 626 2% 15 636 651 אשכול פיס 
 2% 108 4,687 4,795 5%- 197- 4,354 4,157 חי פארק 
 11%- 221- 2,244 2,023 8%- 167- 2,131 1,964 נוה קסם
 3%- 92- 3,192 3,100 1% 23 2,974 2,997 תיאטרון 

 28,574 30,841 -2,266  32,788 34,047 -1,258  
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 : לאותם מהטבילסיכום הממצאים העו  9.1.1

 :יבכי המתנ"ס חרג מהוצאות השכר ביחס לתקצ  לראות ניתן   .א

  225ל  קציב השכר, הבאה יחד עם עליה בהכנסות שאש"ח בת  2,266בסך של  ניכרת חריגה    2018בשנת   .1

 אש"ח.  2,041פער שלילי של  -אש"ח 

  -  בהכנסות   אש"ח,  1,420גידול של    אש"ח לעומת  1,258-חרג המתנ"ס בהוצאות השכר ב    2019בשנת   .2

 . אש"ח 162י של ר חיובעפ

הפעילות. בניגוד    ודה למחזוראות שכר עבהמבטאת קשר הדוק בין הוצ  ותרוב פעילות המתנ"ס הינה פעיל

 לא תמיד קיימת הלימה בין הוצאות השכר למקורות המימון.לכך, בדוחות המתנ"ס, 

 תגובת המתנ"ס:

המת פעילות  "רוב  כי  המבטאהקביעה  פעילות  הינה  הדקש  תנ"ס  בר  הוצא י וק  למן  עבודה  שכר  חזור  ות 

ברשת ולדינמיות    אופי הפעילותל  תייחסתהביקורת אינה מ  לפיהבשגיאה יסודית    בר הפעילות" לא נכונה. מדו

לל  כעמותה  רווח  שלה,  כוונת  לציבורא  שירות  במתן  ומצטמצמות  העוסקת  המתרחבות  בפעילויות  מדובר   .

מה  וגתועלת. ד-הערכות של עלות מתלכדים עם בהכרח אלו לים. הל י רנגזרת של הצרכים הציבובאופן דינמי וכ

צהרונים של  פתיחה  היא  לכך  אשר  והפעלת  מובהקת  פעילות  ם,  פתיחת  לקראת  היערכות  בסיס  על  נעשית 

כות  ת של הפעילויות הללו מחייבת היערשה, וכפופה גם לרגולציה מבחינת כמות העובדים ושכרם. הדינמיוחד

 ים המשתנים. אמת לצרכ זמןת בו אמהתביצוע  ןמלכתחילה ולאחר מכ 

תקציב הרשת אינה השוואה נכונה שכן    ן, כי השוואה בין הוצאות השכר לבי הביקורתלך  ה מבהובהר והוסבר  

על רקע אופי הפעילות כמובא  יאות בשטח. לעומת זאת, בחינת הוצאות השכר  היא אינה מתיישבת עם המצ

 בהכנסות.  הגידול  לביןבשכר  הר"חריגה" לכאוימה בין המשקפת הל לעיל,

 

 
 תנ"ס:במ בחינת מרכזי פעילות  9.2

 מתנ"ס אלי כהן: 9.2.1 

 אש"ח.  1,942אש"ח. בפועל  נותר רווח נטו של  942אלי כהן תוקצב נטו בעודף של  זכמר 2018בשנת 

   .אש"ח 555רווח נטו של   אש"ח. בפועל נותר 668מרכז אלי כהן תוקצב נטו בעודף של   2019בשנת 

 אלי כהן ירידה ניכרת ברווחיות.  ז , קיימת במרכ7.9%ב   ור מחזור הפעילותל בשיע וגיד למרות
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 "ס:המתנובת גת

משווה בין שתי    הביקורת.  על רקע ההסבר דלעיל, ברור גם מדוע ההערה הנוגעת למתנ"ס אלי כהן שגויה

ת בין שתי  להשוו  ןנית  יה. לאלע והרגולציה שחלה  י כהן  מאופי הפעילות במתנ"ס אל   ובכך מתעלמתשנים  

ש  כפי  הללו  הצהרונים    רת,ובביקעשה  נהשנים  של  הגידול  קצב  תוכני שכן  "ניצנים"  גדול.  את  ת  שינתה 

אלו   ונתונים  להעסיק,  מחויבת  שהרשת  הסייעות  כמות  ואת  השכר  הניכר  הם  עלויות  לגידול  שהובילו 

 בעלויות השכר. 

  

 ספורטלי 9.2.2

 אש"ח.  794ל  אש"ח. בפועל נותר רווח נטו ש 414דף של וו בעקצב נטות רכז ספורטלי מ 2018 נתבש

   אש"ח. 1,693אש"ח. בפועל נותר רווח נטו של  480עודף של תוקצב נטו ב  מרכז ספורטלי  2019בשנת 

מ יותר  של  רווח  משאירה  הספורטלי  מתקצב  790-פעילות  אינה  המתנ"ס  הנהלת  אולם  שנה  מידי  ת  אש"ח 

 בהתאם

 :תגובת המתנ"ס

עלוי מתהספורטל ת  ותחזית שנתית קדימה הנבחן מעת לע  ת פעילות אחרונותשנו  3פי ממוצע של    קצב 

ך שנת  השטח. ככלל מדובר בתקציב שמרני תוך העדפת הפתעות "לטובה" במהל  אל מול נתוניובזמן אמת  

ב נמוך  בתקציב  וההכנסות  גבוה  בשיעור  מתוקצבות  ההוצאות  להוצהפעילות:  באיחס  תקצוב  ן  פ ואות. 

פועל  ם על הפעילות בזמן אמת, כמשתקף בייעדות טובה עם גורמים חיצוניים המשפהתמוד  רמאפשהזה  

ופה זו מתחרה של הספורטלי נסגר ובד בבד נפתחו חדרי כושר חדשים בסביבת  מדוברות: בתק בשנים ה

לערוך    ר אפוא אפשרותצוב משאיי. הרשת הגיבה בזמן אמת ושיפצה את הספורטלי . אופן התקהספורטל

 ך שנת הפעילות. ם במהליינויש

 

 ספריה 9.2.3

תיר גרעון נטו של  ש"ח. בפועל, מרכז הספרייה הוא  817תוקצב נטו בגירעון של    הכז הספריי מר   2018בשנת  

 אש"ח.  659

ון נטו של  אש"ח. בפועל, מרכז הספרייה הותיר גרע  827מרכז הספרייה תוקצב נטו בגירעון של     2019  בשנת

 אש"ח.  610

אש"ח, תקצבה     650-בספריה הינה בסך של  כ  הם הפעילות נטולפי  2019-ו   2018שנים  יצוע בבני הרות נתומל

 אש"ח.  820-פעילות הספרייה בכת המתנ"ס את  הנהל
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 סיכוםל

ב  2018-2019בשנים   רווחית במרכז אלי כהן  שנת הגיש המתנ"ס  מאזנים מבוקרים מאוזנים, זאת בשל פעילות 

 .  2019 בשנת ילט פורובמרכז הס   2018

 :צותהמל

ולהתב להבחן  צריכה  תקציב  והתנהגות  סבניית  הביצועים  על  בהסתמך  ומטרס  מחד  בעת העבר  ההנהלה  יד  ות 

 מאידך.  

שנת  בפתיחת  המתבצעים  לשינויים  לב  בשים  מידי  באופן  המתנ"ס  פעילות  את  לבחון  צריך  המקצועי  הצוות 

ים המתנ"ס את שנת הכספים ן יסי שבסיומ   לטותל החקבתו בחן  על מנת שההנהלה ת  לימודים ובמהלך השנה, זאת

ם שאולי יהיה בה כדי להביא לביצוע ת באחד המרכזילות לא מתוכננמאוזנת וללא הסתמכות יתר על פעי  בצורה

 מאוזן. 

 
 תגובת המתנ"ס: 

 המפנ שבה ו  עובדות. הרשתאין כל קשר בין התנהלות הרשת לבין האמור בהמלצה זו אשר אינה מתבססת על ה

מעבר    יה ותחסוי יהתי   למכלול  לעיל.  כמובא  התקציב  מקיימלבעניין  ההנהלה  כי  הרשת  תדגיש  ישיבות כך  ת 

ניית התקציב נעשית  בון וועדת כוח אדם מתכנסת ודנה בנושאי תנאי העובדים והעסקתם כנדרש.  לתקנ  בהתאם

והער ותוך  על בסיס הביצועים והתוצאות בעבר, על בסיס מטרות  המצב  ית של  נונש  חוזרת  הנבחי כות עתידיות, 

 ן אמת. מת ותגובות בזבשטח, ביצוע התאמו

הוא מאוזן או בעודף וזאת למרות שהיא לא  שמונה השנים האחרונות הדו"ח הכספי של הרשת בנוסף על האמור, 

ובד בבקיבלה את הס עליו סוכם במסגרת תוכנית ההבראה,  ד עם הרחבת כום הנוסף בסך מיליון ₪ מהרשות 

 .  פי שצוין לעילותי, כע משמ באופן תועילהיקף הפ

 
 

 יים:תתקציבים נקוד 9.3

בחשבון כי את ההשקעה  י הרווח, החי הפארק והספורטלי, יש לקחת  על מנת לבחון את התקציב בפועל בשני מרכז

העיריי ביצעה  אותם  רווח  מרכזי  של  שנהראשונית  מופחתות  השקעות  קיימות  המתנ"ס  בספרי  ידי  ה.  על  עשו 

 אש"ח בחי פארק ובספורטלי בהתאמה.  1,911 -ו ש"ח א 1,910 המתנ"ס בסך

 

הספורטליההשקעו והקמת  פארק  החיי  מתחם  להקמת  המת  הפחת  והוצאות  העירייה  ידי  על  נעשו  ופיעות , 

 ו ע"י המתנ"ס  בלבד.בדוח, משקפות את הוצאות הפחת בגין רכישות רכוש קבוע שנרכש
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מקומיות   רורשויות  מרכזי  באלופעי   יזוח/מרכמנהלות  חמת  עמותותצעות  או/ו  עירוניות  על  ברות  זאת  נת מ, 

תושבי הרשות. כנגד טענות על נכונה, למען מתן שירות יעיל וטוב ללנהל את מרכזי הרווח בצורה יעילה ו שיוכלו  

ים עירוניים והיא, צהרת המצדיקה ומצדדת בהקמתם של תאגידניפוח מנגנון וחוסר יעילות, עומדת התכלית המו

ציבורי גדול יותר, כך גדל הקושי  כל שהגוף הכהירות וביעילות שכן, כך נטען,  ות בממשימ   עווביצ חסמים    תהסר

נוכח סרבול בלה ושירותים  עיכוב במתן  ניע תהליכים  ירוקרטי. אין חולק כי  שיהוי בקבלת החלטות מביא עמו 

א כלכליפתרונות  נזקים  למנוע  שיכולים  זוופרטיביים  כאחד.  ותדמיתיים  התכליתם    ים  וניים  העיר  גידיםאתשל 

 עירוניות. ה ומשום כך נולדו החברות 

 

הם מאתגרים ומורכבים יותר, בשל כי יכולת השליטה והבקרה נעשים אף  נוכח התרחבות פעילות המתנ"ס ניכר  

כלוסייה בד בבד עם  נ"ס אתגר של ממש להבין את צורכי האוסוגי הפעילות השונים המציבים בפני עמותת המת 

העולות בקנהדה באמוך עמית ים,  האתגר  שומימ מידה מקובלות,  המידה המקובלות ברשות   אחד עם אמות  ות 

למשל, הטבת שכר שאין להעניקה בגוף ציבורי, לא ניתן יהיה וכתבות באמצעות חקיקה ונהלים. כך  המקומית ומ 

 העירוניים שמועברים לניהול המתנ"ס.להעניקה גם בגופים 

 הרווח: נבחנו הביצועים במרכזי 
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 ביצוע החי פארק  9.3.1

 2018-2019פארק    חי ביצוע

 בשקלים חדשים  
     2019 2018 סעיף םש חשבון 

     הכנסות מפעילות
 (9,504,516) (8,441,154) כרטיסי כניסה  21110019
 (259,696) (197,563) רק חי פא מנויים 21111019
 (129,888) (160,343) חשמל הכנסות  29320019
 (242,797) (297,551) השכרה הכנסות  29750019
 (150,743)  סות בפארק הכנ -, עצרות  םאירועי 21000019
  (1,580) פרסום  29250019

     (10,287,639) (9,098,191) סה"כ הכנסות 
 (1,580) (21,000) משפטיות  29000019
  (1,925) סות טלפון הכנ  29200019
  (12,000) חיות מכירת  29273019
 (21,727)  הכנסות רכב  29290019

 (23,307) (34,925) סה"כ הכנסות שונות 
 כרות שהוצא

 672,453 634,605 מנהל גן חיות  19600119
 85,008 82,831 שכר מזכירות  19610119
 104,232 98,357 ן ו ניקישכר עובדי   19620119
 304,464 203,242 שכר -ןניקיו י  עובד 19620719
 144,496 182,089 קופאים ר כש 19650119
 220,347 151,615 קופאים  -"עכש 19650719
 330,812 293,637 19כז שלוחה הוצאות  ל/רמנה 19670119
 186,011 236,189 מנויים שכר  11111119
 227,776 202,248 וטרינרית -שכר 12262119
 1,373,716 1,161,499 שכר מטפלים  19270119
 154,863 151,941 ה ת הדרכזרכר שכ 12261119
 48,650  ר שכ מנויים 11111719
 500,636 680,706 מטפלים  19270719
     297,831 237,853 הדרכת קבוצות  12260719

 4,651,295 4,316,813 סה"כ 
 הוצאות פעילות החי פארק 

 42,740 79,306 פעילות  ןניקיו חומרי   19280219
 379,477 322,251 ארק חי פ- ב כהוצאות ר 19290219
 179,012 431,767 חשמל פעילות  19320219
 766,023 639,081 מים פעילות  19340219
 78,269 39,513 השתלמויות וכנסים פעילות  19470219
 1,115,601 933,254 הוצאות אחזקה  19270219
 991,832 1,101,265 ון לחיות זמ 19271219
 69,228 40,572 ת וטיפול רפואי בחי 19272219
 24,443 49,627 הוצאות יבוא חיות  19273219
 427,832 272,229 הוצאות פרסום  19250219
  20,000 בטיחות חי פארק  19275119
 236,166 313,977 , עצרות  בפארק םאירועי 11000219
 9,676 17,313 ק בחי פאר םאירועי 11000719
 133,475 54,806 משפטיות הוצאות  19000219
  5,382 עירייה רועי יא 11200219
 70,460 77,476 ת אגרות שונו 19010219
 802,793 880,324 ן פעילות שמירה, אבטחה, בטחו 19030219
 72,660 100,840 פעילות  –הוצאות ביטוח  19040219
 30,100 31,627 הוצאות/הכנסות מימון  19080219
 74,726 85,059 הוצאות -טלפון 19200219
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 205 1,934 לוחים ים, משל , בודואר 19210219
 9,944 4,069 פעילות רד חומרי מש 19230219
 41,384 54,821 לות ם, שכפול פעי הדפסות, צילו 19240219
 45,115 22,756 פעילות -הוצאות מחשב  19260219
 28,601 800 בטיחות  19275219
 7,022 10,426 כיבודים ואירוח פעילות  19460219
 15,212 15,229 ות ל פעי עובדיםל שי 19500219
     26,183  פרויקטור  18700719

 5,678,177 5,605,706 סה"כ 

   רכיבה  פעילות 
     239,611 219,453 רכיבה הוצאות  14300219
 (454,647) (415,463) רכיבה הכנסות  24300019

     (215,036) (196,010) סה"כ 
     305,542 357,386 )*( חתהוצאות פ 
 (10,765,593) (9,548,578) מפעילות תהכנסו סה"כ 

     10,874,625 10,499,358 "כ הוצאות מפעילותהס 

 
מפעילות כולל   סה"כ גרעון )עודף(
 109,032 950,780 פחת

 )*( מוצג בתקציב הכולל בסעיף פחת 

 

 ורטליביצוע ספ 9.3.2

2019-2018 ביצוע ספורטלי  
       

 2019 2018 שם סעיף חשבון
        

 הכנסות מפעילות  
        

 (5,856,003) (5,156,258) ויי בריכה הכנסות נמ 24750008
 (1,688,754) (1,280,434) כרטיסים בריכה הכנסות  24760008
 (126,020) (120,489) הכנסות -תאים אישיים  24762008
 (66,976)   ביטוח  29040008
 (3,000)   פרסום  29250008
 (130,384) (25,884) ספורטלי ם הכנסות אולרת כהש 29750008
 (30,109) (49,904) חשמל קפיטריה  24670008
 (24,949) (22,737) קייטנות הכנסות   -כרטיסים בריכה  24761008

        
 (7,926,195) (6,655,706) סה"כ  

 שכר  הוצאות
 334,258 339,912 מנכ"ל ספורטלי  14500108
 276,179 259,297 שרתי משכר מציל  14510108
 179,602 129,476 י שעת מציל שכר  14510708
 698,044 684,701 כר מפעיל בריכה ש 14530108
   16,543 מפעיל בריכה  14530708
 493,616 480,570 עובד ניקיון בריכה שכר  14570108
 79,752 75,242 עובד ניקיון בריכה פעילות  14570208
 90,404 98,061 יכה רב וןקייי נדבעו 14570708
 282,273 242,888 שכר קופאי בריכה  14580108

 2,434,128 2,326,689 סה"כ  
 הוצאות פעילות הספורטלי

        
 65,096 74,906 19קופאי בריכה הוצאות  14580708
 741,940 721,123 לות חשמל בריכה פעי 14670208
 287,643 279,677 גז פעילות  -ק בריכה  לד 14681208
 109,082 77,806 מרים בריכה פעילות וח 14690208
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 326,106 323,209 שמירה פעילות  19030208
 44,513 24,297 הוצאות משפטיות  19000208
 21,008 19,957 בדיקת מי  -מסים, ארנונה, קנסות  19010208
 29,600 110,617 פעילות  –הוצאות ביטוח  19040208
 83,885 93,234 ות ן פעיל ומימ סותהכנ/ תהוצאו 19080208
 15,876 14,990 ת עילוטלפון פ 19200208
 2,839 3,626 לות חומרי משרד פעי 19230208
 7,280 2,065 הדפסות, צילום, שכפול פעילות  19240208
 173,143 45,654 פרסום פעילות  19250208
 43,857 34,750 הוצאות מחשב  פעילות  19260208
 249,067 202,948 ות לפעי   זקת ביתחא 19270208
 28,613   לי שדרוג ספורט 19274208
 34,427 13,804 בטיחות  19275208
 52,615 44,859 פעילות  ןניקיו חומרי   19280208
 589,193 538,494 מים פעילות  19340208
 5,346 4,224 ילות כיבודים ואירוח פע 19460208
 9,172 5,265 ת וכנסים פעילות מויוהשתל 19470208
 12,441 11,344 שי לעובדים פעילות  19500208
   1,709 דואר, בולים, משלוחים פעילות  19210208
 205,652 250,240 סמארט 14671208

 3,138,396 2,898,797 סה"כ  
 שיעורי שחייה   

 211,452 189,725 שעורי שחיה  14800108
 2,675 8,065 שכר  –שעורי שחיה  14800708
 (461,992) (402,746) נסות הכ-יה ח שרי שעו 24800008

 (247,865) (204,956) סה"כ  
 חוגים ואירועים   

 78,663 116,764 בחשבונית  םואירועיחוגים   14770208
 585,164 444,441 חוגים  14770708
 (70,492) (72,217( וחוגים םאירועי 24770008

 593,335 488,988 סה"כ  
 חדר כושר  

   20,000 פורטלי ס חות בטי 19275108
 136,156 77,571 חדר כושר שכר  13880108
 18,607 38,919 יס   –חדר כושר  13880208
 196,340 248,920 הוצאות שכר -חדר כושר 13880708
 (34,870) (33,720) מאמן כושר אישי  23880008

 316,233 351,690 סה"כ  
        

 390,802 244,072 )*(  ת פחתהוצאו  
        
 (8,493,549) (7,164,389) הכנסות מפעילות  "כסה  
 7,192,383 6,613,963 סה"כ הוצאות מפעילות   
        
 (1,301,166) (550,426) מפעילות )עודף(סה"כ גרעון   

 )*( מוצג בתקציב הכולל בסעיף פחת 
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 ונים נמצא: ת הנתבבדיק

פצל  יט ל ל רכזי הרווח, לכן במידה שהעירייה תחה על מטת המהוצאו  לכ ינה מעמיסה את  מתנ"ס א עמותת ה .1

 ההנהלה בהן.  את אותן פעילויות, יש לבחון את עלויות 

הנתונים   ולאור  זאת  תקורה  עם  עלויות  עם  פעילויות  שאותן  בעיה  קיימת  כי  נראה  לא  לעיל,  המפורטים 

 מהמתנ"ס. להציג תקציב מאוזן בנפרדנפרדות יוכלו 

בחי פארק .2 בספ  הן  ישנויורטל והן  ביח  ,  ניכרת  בצורה  בהכנסות  לגגידול  כי  מרכזי    ידולס  ללמדנו  בהוצאות 

 . 2018לעומת  2019יותר בין השנים הרווח רווחיים 

 זאת, ניתן לראות כי הוצאות הפרסום בשני מרכזי הרווח גדלו בצורה ניכרת.  עם

 

 

 ברה בע"מ. פעילויות לתאגיד עירוני חבר מע 9.4

ידי העירייה, כך שהעירייה    ה על נעשת הראשונית של הקמת מרכזי הרווח    ההשקעה  ,9ף  של  סעי  כאמור ברישא

 את המע"מ בעת ההשקעה.  לא קיזזה בפועל

ורשה לצרכי  עולה כי אילו פעלו שני מרכזי הרווח כעוסק מ  2019  –ו    2018עם זאת לאור בחינת הנתונים של שנים  

 עילות. פלכל לשנה   עצאש"ח ממו  350-מפסיד כ התאגיד היהמע"מ, 

 

 "ס למתנשיקול העירייה בהעברת פעילות  9.5

פעילות   את  להעביר  המקומית  הרשות  עיבחירת  מעין  נתמך  לגוף  פעילות הפנאי  ניהול  של  משיקול  נובעת  רוני, 

ף גמישות של  גוף רותים לתושב והיא אמורה לשקהפנאי בצורה יעילה, תוך מענה מידי ומתן פתרונות במתן השי

 העירייה. ל ומסורבל כמו וף גדוג  ומתלע  עיליו קטן 

אש"ח בהתאמה. נוכח הפעילויות  63,233-אש"ח ו 58,447-מסתכם ב 2019-ו 2018תנ"ס לשנים ל המסך התקציב ש

פקח באופן  ות את היכולת שלה להשפיע ול המרובות שמתקיימות תחת המטריה שלו וגודל תקציבו, מאבדת הרש

ון היחסי המהווה שיקול היתר  את  דבעקב גודלו,  הוא מא  ותים לתושב שכןתן שירמב "ס  מתנת הול ישיר על פעי

 הפעילות אליו.עיקרי בהעברת  

העובדה שלכל פעילות יש מנהל אתר שמתוקצב בפעילות המרכזים ומעליהם נמצא מנהל מתנ"ס, מהווה דוגמה 

 של המתנ"ס.   היתרון היחסי הנובע מגודלו  לאיבוד
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 םוסיכ .10

בפרק  ים המפא הממצלאור   עו9ורטים  להעבי,  לחברה פעילות מרכזי    ר אתלה השאלה האם  או  לעמותה  הרווח 

ספק שיש להפעיל את פעילות מרכזי הרווח כמלכ"ר לצורכי    בה ברורה וכי איןית, הרי שנוכח הנתונים התשוכלכל

 מע"מ. 

 

ר בין פעילות אחת  יים קשקמיד  ולא ת    ב יות הוא רמגוון הפעילו פעילות רבה,  מאחר שעמותת המתנ"ס מרכזת  

)למע היות למשניה  ולן קש ט  לבילוי  העיר(,ורות  של תושבי  הפנאי  מול הת    שעות  את העלות  לבחון  של יש  ועלת 

 ריבוי וגודל הפעילות מול ניהול יעיל ונכון. 

 

ובדה ע כח הממש נו  לווים אתגר שגג אחת מה   ת תחת קורת יוניתן להבחין ולראות כי מגוון פעילויות וריבוי פעילו

קשוש במהותן  אשר  בפעילויות  לתמדובר  מע  פעולת  במתן  קטנוקשורות  לאוכלוסיות  ושירות  גוניות נה  ורב  ות, 

קושי בהשגת המטרות אותן קבעה   רעתים אלתור לצורך התאמת השירות להן. משום כך עלול להיווצהדורשות ל 

 ההנהלה כיעד. 

 

עירונייםתאגידי ה  ם  הן  ברשויות  מנת שיוכלו לספק שיהרשות    ת שלד החניוחמקומיות  על  ם רותי המקומית. 

ויע ומקצועיים  הילים  נוספים  משאבים  לגייס  פראף  מגורמים  והן  מהמדינה  ינותב ן  שכספם  שיודעים  טיים 

עיות, חלטות מקצוולעתים אמורפית, מוטלת עליהם החובה להתנהל ולקבל ה לעניין נקודתי ולא לתכלית כללית  

 כאחד.  תות וציבוריויעיל

 

בעון ואי רצון  ברם,  הגישה נולדה עקב קיתאגידים נוספים.  ירת  נוספות נוצרות בעקבות יצ   כי עלויות   שהת גימקיי

 ת ציבורית ושקופה הסוגייה מתגמדת מול ערכים של  מתן שירות יעיל ומקצועי. קיים, אך בהסתכלולשנות מצב 

 

חלטות יעילות ומקצועיות יותר לקבל ה  תדע  בלבד,  דחמרכז רווח אוקה יהיה בהנהלה שעיסהביקורת סבורה כי  

 ור.הציבובת לט
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 ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא: הערות 
 עמותת המתנ"ס

 
 

 בדיקת עמותת המתנ"ס נעשתה ע"י מבקר העירייה בליווי משרד רו"ח ניר נחמני. 
 

 ע"י  ו ינוהל אשר סקייםעההגופים  ל עוד במהלכה בהליך הפרטה של חלק מח קה הו ידהמלצות הביישום  
 

 נפרדות.  תות עמו
 

 ת אחת לאחת בגוף הדו"ח. להערות הביקורת מפורטעמותת המתנ"ס   התייחסות
 

 מקצועיות  הישיבות  ובקיום ה רגוני של עמותת המתנ"ס העירייה רואה חשיבות בשינוי המבנה הא

 הקמת עמותות   ,תרבין הי  םנוי הכולליעיקרי תכנית השינקבעו יעדים ל.   לאחר הוצאת הדו"חשהתקיימו 

 עמותת המתנ"ס  עם הרשות שבנות  כניות עסקיות, סגירת גירעון והתחותכנית התייעלות, ת עסקיים, לגופים 

   אחר הוצאת הגופים מאחריותה.ל
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  משבר הקורונהיה בעת ירתפקוד העי
 תתיביקורסקירה   – Iסגר 

 
  32דו"ח ביקורת מס'                 
 

                                     3/2021 
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 הקורונה רבשופת מה בתקתפקוד העיריי
 סקירה ביקורתית - Iסגר 

 
 כללי .1
 

עולמג  כלל  מגיפה  היא  הקורונה  של  יפת  קו מית  נגיף  ( COVID 19)רונה  נגיף  ב שהתפ,  ו רץ  תפשט  הסין 

 איש.  250,000-למותם של למעלה מבגל הראשון וגרם   ולםהע יחברב 

 אות ברחבי העולם  יר הב מערכות ובות. תגדמיהפה כפנגיהמ ההתפרצות  להעולמי הכריז ע רגון הבריאותא 

 ישאר בבתים בתנאי הסגר. השו ל נדר אזרחי העולם ,גר, עוצר, ס טיסותעל     מגבלות היתר,, בין כללו 

ם  העול , עולם הספורט הושבת ומדינות  , בוטלו אירועים המונייםיותהרסנכרו דוגהליות, כ לשפעות הכהה 

     .גיפההמשטות  את התפ םוון לבליסניבדרכה ב  תח התמודדו כל א 

ישראל  לשממ  ומדינת  ישראל  הצבאמצבאת  הממשלה,  משרדי  המשטרהעות  המקו  ,  ,  מיותוהרשויות 

השפעהמשמעותיות  הגבלות  הטילו    במח  הינדמ במשק  הו  ,בעלות  חועבר  כמשק    2020ס  מאר  דשצית  לפעול 

 ום. חיר לשעת  

 

  מבוא .2

של    בתפקידה  מקומית  חירוערשות  אתלתוש  לספק  גרהבשגם    מוכ  ,םתות  ה  בים  תחת    תיםור ישכלל 

והתנאי  כמהמגבלות  המיוחדים,  ובציודם  אדם  בכוח  מחסור  מ  ,ו  שידם  ות  חמנות  אספקת  לקשישים 

מיד  העברת  משגת,  דובבסה  , לציבור  ע אינה  שירותיםרה,  מתן  הפעלת    רות,  השונים,  בתחומים  חיוניים 

להנחי  בהתאם  חינוך  וכןממש הת  ומערכת  אדם  מערך  שרת הכ  לה  להתמשכים  דבומתנ  כוח  כות  היערכות 

 המשבר. 

 .בעתות חירוםה תוערכ תקופת משבר הקורונה" מלמד על מוכנותה והיהרשות ב"תפקוד   

מפ  העולות  זההמסקנות  שמשלמ  ריכותצ  ,רק  כלי  הליקויים  סייעיש  תיקון  ההיערכות    בתהליך  ושיפור 

 . לא תתרחש תקווה שזוב לקראת שעת מבחן הבאה  

הת  הביקורת  ,  30.4.2020  –  15.3.2020  כיםיראבין  פעילוסקרה  עיקרתחומי  הרשות  ת  של    שנועדויים 

 ום.ת חירבע םיבתושק שירותים ללספ 

הרשות  בהתארגנות  התמקדה  מתנלביצוע    מצםומצ  חוכב  הסקירה  גיוס  אכיפהפעולות  העברת    ,דבים, 

 ת.טפירותים שומידע עדכני ואספקת ש  

 
 :קהבדי י הלהלן ממצא      
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   םחירות תובע הביקורת  .3

מתגלגל משבר  דת בניהולקומית, כאשר הנהגתה ממוקתקדים לרשות המשבר הקורונה מהווה אתגר חסר מ  

   ההשפעות. בחינת כלל , ללא בקרות וללאהוק-דא  ותלט בהח רה חלקןגשבשאינן מבוצעות  וביצוע פעולות 

זה דגש  ,במצב  לשים  תפק   יש  ו הבי יד  לחשיבות  תפקניו חיו קורת  בת  עובדת  הרשוש  עתבר  יקעידה  בהיקף  ת 

 . רבים של אי וודאות מים ותחת משתניםל בצוותים מצומצמוגב

מכללי המנהל  ווצר סטיות  להי   לותועל  ,מצםוצמוח עבודה  הפעולות מוטל על כ כאשר עומס    ירוםא בעת ח וקדו

 עליו.  המוטלות התקין והחובות החוקיות 

ות והעומדים בראשה ולוודא כי  הרש  לותנההת על  שמור  לת  נעל מחד  מיור חשובה בבודת המבקעה זו  בתקופ

 . ןיקתהמנהל ה   יים של סמכותן ואינן סוטות מכללוקיהח  לותוגב ועלות בתוך האף מצב החירום, הרשויות פ על

 

מן  שכן בכל ז  ,רגוןוד האכות תפק אמת באיבו קיימת הזדמנות נדירה לחזות בזמן  ת, זהו מצב  קוריהב  תלדע

ניתן  ,יראחר סב כל כך שלכמון  בשחת בחיהיה לק  לא  שיש    ,ותלב מגום, התאמות  ילוצים, שינוייא  לול רחב 

 ים כל העת. ני המשחק משת ר כלל, כאש אמת בזמן םהל  בילהג

 
הביקור  סיבע  םתסתיי  אל  תעבודת  הת  לאחר  ום  שכן  יהיהמשבר,  ניתן  המשבר  ה  סיום     יבטיםלאמוד 

אר, תצטרך הביקורת לבחון גם  השין  ב,  יותתפקודת הלויכו ת הוא  , את הנזקם את המוכנותכללוב  מיםמסוי

    שבר הבא.ונית למות הארגכנמוואת הגברת הטיפול והיכי הפקת הלקחים את תהל

 

שם  מנטילת תפקידים ביצועיים ב  להימנע  ,והן בחירום  גרהבש  ןהת  יות מקומשר   כי על מבקר  ,ראוי לציין

ומכיוון שהמבקר עלול   יםנ ק תבה וקיקך בח ות לכפשרר א דעהי אור , זאת לשהדרי  ל בטייע או לטובה לס וונהכ

   .וותבאי תל וםפגהעלול לבמצב של ניגוד עניינים עתידי להימצא 
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 המקומית  דדות הרשות  מותה את לקר כותרעה - הפנים יישום המלצות משרד .4
 ורונה  עם נגיף הק                                                  

 

לתרחהתב  ומיותקהמ  תהרשויו   היערכות  גרתבמס ה  רסםפ  ורונה,הק   ישיאם    3-במדריך    פניםמשרד 

 ". קומית עם נגיף הקורונהשות המ רדות הדלהתמוצעדים "  תרתתחת הכו מהדורות 

 .19.3.2020יום מ IIIומהדורה   17.3.2020יום  מ  II, מהדורה 16.3.2020  יוםמ  I המהדור

      מהלךות בירום והתנהל ת חונתכ ר למבמעבת לנקוט רשול השע בדבלצות בהמל י מדובר כ  ,ןייצ ראוי ל

 . החלטות תוקבל   תכנון יכיהמדריך נועד לסייע בהל .ת החירוםופתק   

 בזמן אמת.  צוען יבנה ובחיך רד וך המתמ המלצותליקטה מס'   ת רהביקו

 

     :תונישארשהוגדרו כהיערכות  צותלההמעיקרי הלן ל   

 כת מצברעפורום ה 14. 

  אנשים שמטרתועל עשרה  לא יעלה  להקים פורום הערכת מצב ש  ותרשעל ה  ,יםמשרד הפנ   צותהמל  "יפע 

אים: ראש  ם הבהגורמי  ןבי מים את המשתתפ יים ביום ולכלול נס פעמלהתכ  אמור וסנכרון. הפורום  כון עד

,  "עשפהל  ך, מנוחינ   מנהל ה,  ווח מנהל ר   י,טגטרסא , מנהל משאבי אנוש, מנהל תכנון  , מנכ"ל, דובררשותה

 .י אש, מד"או שטרה, כיב, מנדסון וחירום, מהיועמ"ש, ממונה ביטח , רוניהעי  מוקדהל המנ

ומת  צבמ  רכת הע  ,הפורום  ד תפקי  ניתוח תמונת מצב  מ  ןתוך  ובהנחיות  אחר  קעקב    . ע משימותביצורה 

 . פומצב בסו ערכתהם ו וי הב בתחילת  צערכת ממומלץ לקיים העפ"י ההנחיות 

 :נמצא 

הרשות )ר' מטה    אשות ראש העיר ו/או מנכ"לרדת מל"ח ב וע  של  אחת  ישיבהם  וי י  ד ימ  הס ניכ העירייה   

כך    הלותהתנ  על  ותסקיר  וניתנ ,  חירום( ובתוך  חירום  בשעת  בעליד הרשות  עלברשו  םידהתפקי  יווח    ת 

 לות.  ביצוע מט 

  תחת   ימותקיהפגישות ה  מפקד תחנת זבולון.ם  ג   רךוצת הבשע, מפקד העיר ובישיבותהשתתפו  מעת לעת   

  הפנים לכינוס ישיבות.משרד   שקבע, תו לבגהוה הנחיות  ה
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 רגונית ם ארת פנית תקשואחראי/ ינוימ  4.2

 ומידע העברת הודעות   על איאחר שיהיה   ד יקתפ על בנות מי המלצת משרד הפנים על הרשות ל"עפ 

 מרכז ו כמ  מגופים ,י הרשותהקשורות בעובד  חיותבל הנ בתוך העירייה. תפקידו של האחראי: לק

   ,והעובדים ת הרשות לאת הנה לעדכן ווצר הממונה על השכר בא ים, הפנשרד י, ממוטון מק לש

 יות. מדינעים ב וקה  ניות לגופיםברת פ עת והיוות התייעצומין לשאל להיות ז ,כמו כן

 : נמצא      

   ותחלק לי האגפים והמנה מ  יף עםצו בקשר רמד ע  ,שי אנומנכ"ל העירייה באמצעות מנהלת משאב      

להעב וי מדי    ודאגו       המם  את  שפיר  הרלבנטי  משרד  רסמידע  השלטוהפנים,  ו  המקומי  מרכז  ן 

הבריאות  הועברו,  ומשרד  כן  בנ  כמו  ושכר  כח שא  ועדכונים  המה  ,אדם  את ב להע  ונחונהלים     יר 

 העובדים. לכלל  המידע   

ים  ני החיו    עובדים לתפעול ה יע סיל שנועדה ,ייהיהול מנכ"ל העיר בנ  סאפטא וו ת בנוסף, נפתחה קבוצ     

    .מידעעברת כלי לה שמשה ו 

      

 וברותמנגנון הסברה וד .34

             במציאות  מידע ביםתושץ ל יפ יאשר  ,י אחדאחרא  על הרשות לקבו שרד הפנים, עעפ"י המלצת מ       

 . שתנהמה       

   מסרים תלהעבר ידאג  ,םת פרסויודינגבש מילתושבים, י הפרסום ערוצ  ל כלימה שהאחראי יצור רש       

 הסדרה וכדומה. לה ל בניית תכנית פעו  ,רטיבייםפצד מסרים או לרוני  ל חוסן עיע                      

 : נמצא       

 ופת המשבר.בתק  פן מלאל באוכונתו בעת חירום, הופעבמת ר ציבומידע ל לומכל        

ממשרדי  הועבר  מידע שכן וילות  עחומי הפבכל תור ציב מסרים למדי יום הועברו  ,לותוי ת פעבמסגר       

 תושבים.לד ועונהממשלה        

        במערכת   SMS ותודעי וההעירונ טנרוני, אתר האינטר יץ באמצעות דף הפייסבוק העהמידע הופ                     

     וני.  החירום העיר 
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  י רונוקד העיהמ 4.4

מהמה העירוני  מ  ווהוקד  מידע  קבל  זמין ו  י רכזצומת  מיוהעב  הלשם  כן  וומהתושבים  אל  ע  ד רת 

 ת ביטחון ואמון. שצירת תחוורמים לי מסרים התהעברת 

בידי  ומי  שונ אר יפאלי  צימונ ת רבה למתן מענה  וייחודי, קיימת חשיברום  יחבעת מצב   רוכז לתושב 

 .שות המקומיתרה

הצ עוד מודלהתדים הראשונים  עבמסגרת  הקורת  נגיף  מם  העביר    ת ת להפעלהמלצוים  הפנשרד  ונה 

 ב.יפול ומעק ניתוב ט ושבים,  בלת מידע מתוני זמין לקיות עיר פנ מוקד

 ן:ל, כמפורט לה שים להיערכותגד הושמו המלצות  הבמסגרת 

לעומס  .1 חהיערכות  בהרה  ינת חב  ,גיםיר ים  משמרות  צורך  וחלוקת  המוקדנים  צוות  חבת 

 . קדומהוספים בהפעלת ובדי עירייה נע  רתכשה ,גםאפקטיבית, כמו  

לטיפהיערכו .2 על  ניותבפ  כוןנ  לו ת  הנחי  תושבים  בידהפרת  בנות  סדוד,  עדיפויויית  טיפול  ל ת  רי 

 בפניות. 

 תיאום ציפיות. ו ודה בעחלוקת   ,ייםפים עירונ דות וגויבין המוקד ליחתיאום  ות שיביצוע פג .3

 . בקההד  למניעת ,רותמש במ ודהפיצול המוקד העירוני לשני מוקדים פיזיים ועב  .4

 ים. קבים ועסשלתו 24/7ם  הפעלת קו ח .5

 קד. מי של המוסיכום יו ח" צת דופה .6

 .ההדבקר אפשרות וזע פיזיים למר חללים וקד למספפיצול המ  .7

   

 :נמצא

רוסית והאמהרית. בשל מגבלת מרחב  שפות י  בר דו הם ב עובדים  11   וכללבר ירוני תוגע המוקד ה  צוות

עמדות  א העובד  הפעולה,  קצוותויים  בשני  בכ  שו  וזאת  עו  מרחק   מור לש  די דלפק  עם  בדלעוד  בבין   ,

נוכ ז וזאת  2  של  על מרחקלהקפיד    ניתן היהחה הביקורת כי לא  את  גבור  נוכח ת  מ' בין המוקדנים 

האוכ ששירחדר    ם.ובמק  םדח  אתנוסף  אלל  עיר"  קטיפרו  ת  אליו  "ימותלא  מוקדן  לעמדת  הוסב   ,

 וצאפ. והודעות ו   ארלו ת סל, שיחוהופנו שיחות מתושבים

מנת למנוע    ות המשמרת עלשונו שע  ים, כמו כן,הצוותשל  בע  ק  תלמשמרו  פך וה  ונהת שמערך השעו

 פים. בין הצוותים המתחל  פיפהח

, למדוד  מרת לחטא את ידיומשו לתס ניכ  םרט דרש  הצוות נחיטוי  ו   היסטריליזצד העירוני עבר  קוהמ

 חום ולחטא את עמדת העבודה.
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וע  ת מזון, סיק: חלום כמויר בנושאגרת בעיוב המה  י יע מהאוכלוסיבתקופת המשבר הג  ניותקר הפ יע

 מוצרים.בשינוע ורכישת ברכישת תרופות, עזרה 

 מתוכן ת פניו 1,864 ותקבל ה  23/4/2020 – 15/3/2020כים  בין התארי ים כ ממצאי הבדיקה מעלי

  פניות בנושא  43  בנושא מתנדבים,  53ת,  תרופו  פניות בנושא שינוע  109במזון    עפניות בנושא סיו  413

   יוע בתרופות.ס נושא ות בי נפ  18-ו מזון נוע שי

   

 שירות לתושב   4.5

     פות מענה בעירייה,לך תקופת החירום רצימהב רופנים, על הרשות ליצ משרד ההמלצת עפ"י   

 . תהלוהתקו תכנסות  ותים מקוונים וכן ביטול שירותים בעלי אופי של העבר לשירהמזוק יח      

 : מצאנ      

 עלי עסקים ב פלטפורמות דיגיטליות ל , יועדות קהלה קבלבוטל ,תההנחיופ"י עלה  פע העירייה      

 ד קופון במלוי ט רשות כמו הוספת קוו אמצעי התקשורת עם הבחור כחלק מהשירות המקוון וה      

 העירוני וקווים ניידים שפורסמו לציבור.       

    ת מול המחלקות.נוספים כשירו לים  מיי   כתובות ורסמופ      

 

 ך נוחי  6.4

 בתי  חריות מנהלי ת באמהביות לימוד נוות להיערך למתן פתר על הרש הפניםרד  מש צתהמלי  "עפ 

     הספרעבודות שיפוץ בבתי  יםלהקד  שותלר ץמומל וך. כמו כן, החינ משרד הספר בתיאום מול        

 לקיץ.  ננו שתוכ הערכות וכן הקדמת פעולות         

 :נמצא        

 מנהלי  ולת והתנהל מ נוו נושא למידה מקך בונחי משרד ה חיות להנ   כפוףל בפע  ייה בעיר   חינוךף האג        

 . בתי הספר        

      אולם ספורט, ו גני ילדים  8ם ושיפצה יר סגו ווך הי ני החות וסד את התקופה בה מהעירייה ניצלה         

כ         פעהואצ  ,ןכמו  ההכנה  וו  ב  3  לבנייתלות  ילדים  ספבים  תחמגני  וקה  התחזמחלקת    .נבון ר  ת 

 . םבגני הילדיבטיחות תגברה עבודות  
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 רווחה וקהילה   7.4

    אוכלוסייה ת כמו ו ר יש תבללק תוהנזקק ות  וסיהות אוכלשות לז על הר ,צת משרד הפניםהמל  עפ"י        

     םחלופיי  יגיטלייםד   תרונותצור פמומלץ לי ,כמו כן , דובבידשבים ה מבוגרת תוימוכרת, אוכלוסי         

 ת. משרד הבריאוף להנחיות פובכם יוס מתנדבי ג וותות לת עמטליים, הפעלמפגשים פרונ        

 :נמצא        

הדבר   יות משרד הבריאות.וך שמירה על הנח ת  ודב עלקפידו היוניים וכעובדים ח גדרו ם הויהעו"ס  -

 ש. ה החדרייהעיוחה בבניין הפיזי שיש כיום באגף הרו מרחב ות הבזכ התאפשר

פים  בים ומשאר האגישירות מהתוש  וניים, באיוש עו"סים, לקבלת פניותטלפ  קדיםמו  5  הוקמו -

 ה. רייבעי תוהמחלקו

 עפ"י שהוקמו הנוספים מוקדים ל וח לנשש  תויפנ ו נותבדו וע תו הל יומן אירועים יומי,ונ

 צרכים שעלו. 

לכל    טלפונימענה    תןני עו"סים  הצעפ"   ותפניהע"י  הכמו  ך רוי  שיח ז:    , מיכהתלת  יורגש  ותנה, 

 ומשרד הרווחה. אות הברי  ות משרדי חובכפוף להנ צורך  ביקורי בית בהתאם לו

י מרשם  עפ"  יםשב תו  11,000  רשימה שלפוניות מתוך  הוותיקים בשיחות טלחים  אזרכי המופו צר -

   :, כמפורט להלןהאוכלוסין

וביקאגף הע"י    שיחות טלפוניות  2,000   שרד ת מלהנחיוף  ובכפו  יםצרכבהתאם לבית  ורי  רווחה 

 ר. ים, חברה ונועלקת צעירת מחחריושיחות ע"י מתנדבים בא 7,500 ה.ווחהר

  שיחות לו  קיב  םתיקיו  םאזרחי  13מתוכם    ,חים ותיקיםיות לאזרפעמ-ניות חד שיחות טלפו  180

 ת ע"י השירות הפסיכולוגי החינוכי. מתמשכותמיכה 

סה"כ חולקו    ,וחההרורד  מש  יקים עפ"י זכאותת ם ואזרחי  1,150-מנות חמות כל שבוע ל  7ו  חולק  -

חמות  8,050 בסיקה  חלוה  מנות  עירי  וע נעשתה  פיעובדי  ה יה,  וקוד  במשךמתנדביעורף    ם 

 .םיי דשוח

 עות פיקוד העורף, עובדי ים באמצלאזרחים ותיק   םשיבירים צומ י מזון סל 2,500-חולקו כ -

 ה. במימון משרד הרווחית צונ יח עירייה ועמותה 

 נדביםת/הסעות ע"י מת ישת מזון/תרופורכסיוע ביקים לות חיםפניות של אזר 2,350טופלו  -

 וער. ה ונ חבר ,םת צעירית מחלק באחריו

 

 

 



 

  

49 

 

 

  אוטיזם(/  תפתחותיתה  ליתת שכגבלוומ זית/יפ )נכות ויות ם מוגבל תי אב עב 350מופו צרכים של  -

 בשיחות טלפוניות ע"י אגף הרווחה.

רווחה,  רה במועדוניות בשג  ביםשולהמ ילדים בסיכון,  55  -לניתן מענה ו שר טלפוני קבוע ים קהתקי -

  :ן כמפורט להל  ,ומשפחותיהם

 . ל ילדכל  ₪ 200ביגוד בסך צרי מזון וקנייה למו תווי ₪ 300 חולקו  -

 . עפ"י זכאות משרד הרווחה ₪ 300בסך  קניה ת כלכלית תוויקו זקנ  תמשפחו 108-חולקו ל -

 הפיס פעלי מענק ממ כלכליתנזקקים   ותפחשמלוליחידים  ח סלי מזון " ש 2,000-לקו כוח -

 י. ותורמים פרטיים והמגזר השליש

 

 יה סילאוכלו נתונים  ס' מאגריו בו זמנית מך המשבר הוקמ הלכי בממעלים  יקההבדממצאי 

 מול נזקק יחיד. מה שגרם לריבוי פניות   ,יעיםהמסיפים וגמצד ה הנזקקת

 כל את  ניתבו זמ ת חירוםבשע רתיש רוני אחדר נתונים עיהקמת מאגרת סבורה כי הביקו

 .יםמתן המענ פניות ובה  בלתוימנע כפילויות בקהגופים העירוניים,  

 לי  ניצו לע ים טרחד עם כל הפ ירוני אתונים עמת מאגר נגם לגבי הק ברים אמוריםם דאות

   שואה בעיר.ה

 

 כלכלה עירונית   8.4

 ,  ונהארנ  כמו: רותיםשימ תוס נדה בהכלירי  היערךשות ל על הר, יםלצת משרד הפנ עפ"י המ       

 ם מיימקול עסקים ה עהקל ל  ות עירוניתש מדיניות לגבעל הרש  ,ות, היטלים ואגרותיר שכ       

 . ושבוטל  םהחזר כספים לשירותי דיניותוכן לגבש מ     

     :נמצא              

      שאמורי ושיפ ל ינההמת ים ובד בבד חודשים ארנונה לעסק 3קת פטור של הרשות נערכה להענ               

 טור זה. ן פבגי ים הפנ שרד התקבל ממל היה               

  .ב הכספיתהמצנת ו תמ יבלג  ותינתן הערכה מה תאענק תתבצע המ בלת הבעת ק       
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 חירום בעת אדם חכ .5

  Iם רוחי תקופת  5.1

מיום     ת  כנסונ  ,22.3.2020החל  )הגלתוקף  חירום  לשעת  העוב  תלבקנות  לשם  וםקבמם  ידמס'    העבודה 

   .(2020-תש"ף חדש הגיף הקורונה הנתפשטות צום המצ 

 . תישות המקומן בחצר הר ל רגע נתובכ י המותר לשהייה העובדים המירב   'סבל מהוג לתקנותם בהתא  

 להגיע רק עובדים חיוניים.לו יוכ כי למקום העבודה  ,ענקב  דעו  

וה    האהחקיקה  ההון  לניהול  ההסכמ  וללכ   םוה  24.3.2020ם  ויל  עד  פורסמו  נושיהנחיות  ים  את 

 הלן: רט לוהתקנות לשעת חירום, כמפו 

  .18.3.2020יום כם קיבוצי מסה -

   .20.3.2020מיום   4910 מס' שלהת ממהחלט -

   .25.3.2020ום מי  4927 מס' ההחלטת ממשל -

   .31.3.2020מיום   4947החלטת ממשלה  -

   .22.3.2020 מיום  2020 –ם תש"ף  ירוח  תקנות לשעת -

 .13.4.2020וצי מיום קיב כםסה -

   

לשעת י  "עפ  ה  ,חירום  תקנות  וה תקנות  הקיבוציהסכהרחבה  החימת  רשית  א  ,ם  יקבע העובדים    וניים, 

   ים.משרד הפנ ל  מנכ" באישור או מנכ"ל הרשותמית המקורשות ראש ה 

)  2סעיף    חירום  ל   נותלתק(  11)ג(  מל)הגב שעת  הת  סעובדיםס'  כי  קובע  הע...(    יםדרוגמ הדים  בוך 

רותים  שי   ןמועסק או נותנדבים ומי שסך עובדי הרשות לרבות מתמ 30%על עלה י  לא יםני ו כעובדים חי 

י   יומיבאופן  עוחי )בין אם מתקיימים    ת המקומיתחדרי הרשוב  ום  ובימע  דבסי  קובעת  עו  ,בין שלא(ד  ד 

לפי   יים  לציא ם סועובדי ,רשות מקומית בר , וגנ , סאש רשותבואו במניין ר א יי להתקנה כ     , וקחשמונו 

ן  ים אלו ניתאשפה )עובדוי  ו פינ שעיקר עיסוק  מצב וכן מיר  חדלרבות מוקד חירום    רוניהמוקד העי  דיעוב 

 ים. חפק  ןכיאוט וטיל לרבות עובדי רגם קיהעס ל  להמשיך 

כי    קובעת  לצורךעובדים  ההוראה  נכללים  אוסההמכ  חישוב  שלא  ול  תם,  כרגיל  להעסיק  לא  יש 

 בלות. מג 

הקישההסכ  בדים וע  לבוצם  חי  עליהםא  מכ  ,ל  ע מו  בהסעות  מלווים  ניתן  םיט קיפרו  ובדידריכים   ,

 לדמי אבטלה.  ו זכאיםוהם יהילחל"ת   םציאלהו 
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 :נמצא 

  יםהווהמעובדים חיוניים   139קבעה בשלב ראשון רשימה הכוללת   ייהעירה לים כי ע ממצאי הבדיקה מ 

  עובדיםכמו   להחריגםיה ן הניתתפקידים שי הבעל גם ו נכללומה זדם. ברשיאה  חוממצבת כ 28% 

  ,וניהעירהפיקוח חירום וביטחון וכן עובדי מוקד  עובדי ,וקד העירונימעובדי ה  ניקיון,  עובדי ציאליים,סו 

    צטמצמהההחיוניים ם העובדיכך שמצבת  ,מצבת העובדים החיונייםהוחרגו מש, בדיםוע 74-ב וברדמ 

   לעשות איןי נקבע כ שבר המזה של ב שלב .דםאהח ממצבת כ 13%ם וויהמהדים  עוב 65-לאוטומטית  

  עםמגע   לבשבידוד , אבל ה, ת )מחלחיובהניבות המפורטות סנאלא ב  ,חיונייםים ד בבין עוחליף רוטציה ולה  

 לידה וכדומה(. ,לואיםימ,  להחו 

    

משרד  מנכ"ל  חוזר  פי  מיום  הפ  על  הרש  ,29.3.2020נים  אי  ככל  פעולל  ויותהונחו  ליישום    שורשניתן 

פורמט  ה ום  קה ממ עבוד  נקבע  לא מגורים,  עבאחיד  מדובר עובד למרחוק    ודה ישור  חיוניים.  ים 

משימועב  בעלי  בת  ובדים  מרחוק  עבודה  נגישולעהמאפשרות  מגבלות    יתטכנולוג ית  שתותת  י  ללא 

 עובדים. ור או לפרונטלי לציבבשירות  אבטחת מידע וללא צורך   

 :ונייםדים חי עובבוצות עבודה ל ק 4  עוך נקב ורך כצל 

 ד מרחוק.פשר להם לעבומא תפקידם יים אשרחיונעובדים  – 1וצה קב 

 הליבה של הגוף.  רותייושת התפקודי תך שימור הרציפודרשים לצורחיוניים הנעובדים  – 2ה קבוצ 

 .  2-ו 1ת צוועל קבנמנים אשר אינם  ומרחוק   ביצוע עבודה ם מאפשרעובדים אשר תפקיד  - 3קבוצה  

 .ה מרחוקוע עבודקידם אינו מאפשר ביצתפ  שרדים א עוב  - 4 קבוצה 

  :נמצא 

עובדות    טלמע  מאפשר כשהוגדרו  שתי  שתפקידם  מר  מי  עבודה  העחוק  ביצוע  ם  ייונהחי  דיםבוכל 

  .העבודה עבודתם במקוםקרי עובדים הנדרשים לבצע  4-ו 2הוגדרו בקבוצות  ,יםחרהא 

  נהושוברא נועדה בראש   ה המאושרתסמכ ל חת מת  ח אדםוהצמצום בכ ת גממ כי רמסת נלביקור 

שני וע  למנ  הידבככל  העובדיםבקר  ויותקתן  ה  ,ב  שקפדה  תוך  כך  זעל  נתבכל  זמנית    שהויון  מן    'ס מ  בו 

הציבורים  ידעוב  שלם  מצומצ  זאת  ,במרחב  היה   ,עם  ניתן  כי  הביקורת  מ  סבורה  את  צבת  להגדיל 

מרחוק  לעבו  ותשרפא מתן  ביים  נו יהחהעובדים    שיבמת   מחויב  שאינו  למי דה  בעל  פרונטל רות  ן  והוא  י 

 צאה מצמצום  ורים כי כתובעירייה סב .מידע  אבטחתבתנאי  ת העומדתטכנולוגי תיתלתשנגישות  

 ית לא הייתה כדא חוק, טכנולוגית דיגיטלית לעבודה מרהרשות, הצבת תשתית של ת טפשועילות הפה 

   .קרחוור לעבודה מש ין אניתכך, לא לפיו  לא בטיחותיתו 
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  סגר כללי הטלת  – IIם חירו ופתקת 5.2

   .י על מדינת ישראלללר כ הוטל סג ,25.3.2020ביום 

יממ  של  4947  'מס   החלטהוות  א הברימשרד  לצוו  בכפוף   הבקתה  , אלשרשלת  המקומיות  שו  רשויות 

 .ודהבמקום העב ת ידים השוהים בו זמנאת מס' העוב ככל שניתן עד כדי מחצית להפחית

נגיף הקוטומצום התפש' העובדים במקום עבודה לשם צת מס)הגבלרום  חית  עראות תקנות שהו רנה  ת 

ג'    2י סעיף  פ"עם  לו א,  15%-לים  עובד את מכסת ה  פים לצמצםקראו למרבית הגו  ,2020-תש"ף  החדש(  

הורא  ,(11) זו על הרשויות המקומיולא חלה  הורשו  ה  ובאיע הממצבת    30%להעסיק  ת אשר    שורובדים 

   . 35%-סה לל את המכידלהג  ףא ם"ל משרד הפניכמנ

 

 נמצא:

תק  זולקראת  לתקנות11)   ג'2יף  עס  ותולמר  (16.4.2020  –  31.3.2020ם  יו)מ   ופה  ע  , (  העירייה  ל  הודיעה 

נוספים להישאר בבת  17  נקראוחיוניים ובתוך כך  ההעובדים    ת כסבמף  ום נוסצמצ מכסת  יהם,  עובדים 

 דם בעירייה.ח האוכ ממצבת 10%המהווים  םיוני חים ידעוב 48 -ל  דהירדים העוב

 

        IIIתקופת חירום  5.3

ה הקיבוצי  ההסכם  מועד  לתקוקיבוצ   םכסהם  נחת  I-בתום  חדש  שבין  י    30.4.2020  –  19.4.2020פה 

ע  רדיסמ  כםההס חופשה  ימי  בניצול  לעובד  המעסיק  בין    30.4.2020התקופה  תום  ד  בעיקר התחשבנות 

 . בדיםעוה  תדירה מרביודה סעבל רואמורים לחז  הלאחרי 

 

 :נמצא

ו ישראל  ממשלת  הנחיית  כך  ובתעפ"י  המשק  ך  של  החזרת  פעילות  שקובמ)  30%למתכונת  הונחו  מות 

כדי  לצמצ עד  חיו   17  סדירה  דהבולע    19.4.2020  םוביהוחזרו    ,(15%ם  העובדים  עובדים  ומצבת  ניים 

   עובדים. 65התייצבה כמלכתחילה על  

 ות.לסדירה תחת מגב  רת המשק לפעילותחזמועד סמוך ל 30.4.2020ד ליום ע  סהחי הבדיקה התי: ערהה
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 מיגון עובדים  6

ש   עפ"י  החדש  יף הקור)נג ם  רוחיעת  תקנות  , מעסיק במקום  א'  3  יףסע  2020  –  תש"ף פעילות(  הגבלת    –ונה 

 עבודה אחראי לכל אלה: 

   :הבאותהשאלות  את ים  נכנסאל את ה שמטעמו, יי או מ  "בטרם כניסה למקום עבודה המעסיק 

 תעל ? ה משם אתהא .1

 ? ן רו אחע המעלה או האם היה לך חום כאמור בשבוו צלזיוס 38°האם חום גופך מעל  .2

 ?  יםונחרעיים האובשב ם היית במגע קרוב עם חולה קורונה אה .3

כניס   תותר  מהשאל לא  אחת  כל  על  בשלילה  השיב  שלא  למי  למקום  למעט  ה  שהשיות  שהוא  אדם  ב 

 חרת. יה אאלרג ו א ני כגון אסתמהכרוצב על בשל ממשת 

מדידת   .א של  ביצוע  יסדיר  פולחוהמעסיק  שאינו  באמצעי  למק  שנים  ראפשה  כלכ  ום, לנכנסים 

 ומעלה.  צלזיוס 38°גוף של  ם חום ת אדם עסכני לא תותר  ,בוצעה מדידת חום כאמור 

של   .ב מרחק  ע  2שמירת  במקום  לאדם,  אדם  בין  שבו  מטרים  מנית  לאבודה  על  לשמור    רחקן 

 הדבקה. יעת  נ למ אחרים עיםאמצ ל ק סיכאמור ידאג המע  

   , ציוד  פון קוויכבר, טל, עדתקלמ זה  ה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר ובכללקצלכל עובד יו   .ג

 לפני כל העברה מאדם לאדם. בור חיטוי קפדני יע דח א דםיותר מא  ש שלבשימו  

 . יםלל זה שטיפת ידיכבו גיינהיה לי כלל רה קפדנית ש מתן הנחיה לעובדים על שמי   .ד

 ים. סע נוני  העבודה, לא יהיו במעלית יותר מש קוםממוש במעלית ב בדים כי בעת שינחייה לעוה  תןמ  .ה
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    :נמצא

 . הכולל הנחיות במקום העבודה בכפוף למגבלות רייההעינה בבחלל מ טו לשיה הציב   ןריית מוצקיעיריית ק

 : רי ההנחיותקילהלן ע

או מגע קרוב    38°על  ם חום מסה עכני  תרתולא    –בם הרפואי  צמל  ול העובדיםשאלתת המעסיק  ובח 

 . עם חולה

 קבלת קהל.  לא תתקיים 

 ם. דאלם אדים מרטמ 2ים ובמרחק של אנש  8-מ להלמעל  ת שוב שיי לא תתקיימנה 

 ונים. התקהלויות בפינות קפה ומטבח ר עלסויא 

 . אכילה משותפת סור על אי 

 קבוע. נהגהסעות ברכבים קבועים עם  

 רדי. יוד משבצ ש משותף שימו על  סוראי 

 משרד הבריאות. ור, המקום ייסגר עד לאישדבקהמקרה הב 

 בחדר.  בד שהייה לבד מלעת, כל ה בכ חובה לעטות מסי 

 מ"ר.  20 לדר שחת בותרם מ ישאנ 2ל שהייה ש 

 טו הפעולות הבאות: , ננקבנוסף על האמור לעיל        

ה - העובדים  של   הווטסאפ  הבר  וסמפור  ניים,חיובקבוצת  משרד  שהשיאהנחיות  העת  תנוות    כל 

 בהתאם למצב. 

 כפפות.ו ג'יללכום אה העירייה לחלוקת מסיכות לעובדי אג בתחילת המשבר ד -

 

 בין העובדים ובכלל זה ההנחיות לחבישת מסיכה   דהרפי ההלכל  מרונש ד ילא תמ נוכחה כי ת רהביקו  

 ובדיקת חום בכניסה למבנה.   

 ל ע השני  דים להזהיר האחד אתו העובהקפיד ולרוב עתחיות רועננו כל ה ההנ לציין כי  תן עם זאת , ני  

   שמירת מרחק סביר זה מזה.   
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    רונה ר הקוופת משבמידע בתקמאגרי אבטחת   . 7

לצמצם   ארגונים  ורת ההתמודדות עם המגיפה, נדרש. במסגה מציאות עולמית מאתגרתיצרונה  הקור  מגיפת 

השימוש  גם  באמצעים דיגיטליים, כמו  השימוש הורחב ,ה מכךצאכתווות העבודה וממקבפר העובדים סאת מ

מרחוק, גישה  השימ חבהרו  בפתרונות  אשר  טכנולוגיים  שומיםויי  בענןש  ות  את  הגביר ,  ד  מח  תוקישורי הו 

הסייברו סיכוני  כן  העלאת  כמו  המתחזי  מאידך,  מיילים  המשבר  תקופת  במהלך  מיד זוהו  למתן  על    עם 

 נגיף. המכיל לכאורה מידע על ה  WORDקובץ ריד להו  יםמשאת המשת ר עודדו שא ,הקורונה

מק  בנוסף אותרו  האמור,  כאונ ה  ירעל  האקשאות  הצלחר  את  לנצל  ניסו  של  רים    ZOOMציית  אפליקתה 

 .ייםוירוסים קטלנל  לשתו  ךכוך ובת

 

   :נמצא

אישור  בתחי .1 ניתן  המשבר  עובדו לת  לשתי  )עבודה  סית  מכבמצב  לעבוד  אבטחתת  בי הון(    לש  SSL  עם 

 ד.המשרוד מרה לעב בהמשך אחת מהן חזוטומציה  לאורה החב

  בין  שלהתרח  היתיה   אמורהשר  , את האקרים  פ ק מועד להת  דעומב  רךייה נערימנהל אבטחת המידע בע  .2

ו  יבל ם חיוניים קל לכבות את כל המחשבים, עובדיבאותה עת יצאה אזהרה במיי  .8.4.20  –  5.4.20מים  הי

 . הצפויהה נהוג במהלך ההתקפד לכיצנחיות ה

עובדים אלו  ,  דרששב כנילת מחענלהוראות ולא הקפידו על  מעו  א נשעובדים, להביקורת נוכחה כי מספר  

 .  תרעווה

 
תקופבמה .3 נכ  תלך  לפעיסנ המשבר  ה מערכלות  ה  המתריעה    BCIBER-ת  בזק  חיצוניים  של  איומים  על 

המערכ העירייה.  באמה ת  לרשת  כניס טנוא  ESETממשק  ת  עוצתריעה  על  וירוס  ובתווירוסית  י  כך  ם  ך 

 ותם.א  הסמח

יעיל    ,ןציי  מידעמנהל אבטחת   נעשה שימוש  י    ,ערכת מבכי  ה  יתמשמעות ת  כוללה  עם      מידע.לאבטחת 

 לרשת.  ס הווירו כניסתימה עוד בטרם סחכת המער העצ יבהאיום  יזיהו 

ובטחה בשרנעשו פעולות להמשך קידום הקשחת האב  .4 באופן משמעותי  לחזמה  מתוך מג  ןענ תים    את ק 

 איתרה הביקורת פרצות. שם  ,הפסיכולוגי חינוכי כולל השירות האבטחהמעגל 

יבר הלאומי,  סי רך הבל ממע יקאותם הוא    ראות במייל יך כל העת בשגרה של התשמהע  מידת  טחאב  הלמנ .5

 המחשב.עמדות   כל בנעשה כל העת פיקוח על החלפת סיסמאות   ,ןכמו כ
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 םוכסי .8

 ביצוע כדי תוך  משבר מתגלגל בניהול תדות המקומית הממוקתי לרשעומשמ מהווה אתגר  ה נרוקוה  עאירו

    ים.מצמוף מוגבל ובצוותים מצקבהירה בשג ת עו מבוצ פעולות שאינן

 ניתן לא באיכות תפקוד הארגון בזמן אמת שכן בכל זמן אחר   ות נדירה לחזות זדמנזו התה ילביקורת הי 

 אמת.  בזמן עליהםת שיש להגיב  ומגבלו תאמות ה   אילוצים שינויים של ל כךרחב כ ול מכללקחת בחשבון 

 מסמכים  , נסקרונית ו גרוההתנהלות הא   יםעירוהא  ל יהו ר נ ד אחמשבר צפתה הביקורת מהצב בשל בכל

 א שאינם נופלים בין הכיסאות. וודדי ל ים כנושא  ונח ונב

 

רי  תאוהפנייה ל  לציבורדע מי םמו פרסוכ יםשניתנו לתושב  הסקירה הביקורתית התמקדה בשירותים

טרה,  , משרףעוה קוד)פי רום תיאום הרשות מול גורמי חי ן בחנ  מסייעים למידע חיוני לתושבים.ה נטרנטאי

 מידים וחינוך מיוחד. מרחוק קשר עם התללמידה  ,נוךהחיקת ללות מח יע פ כמו גם ,ד"א וכדומה(מ כיבוי אש,

   ים וליווי תושביםלנזקקסיוע    ,אספקת מזון כמו תולוך פעובתוך כ םייפעילות האגף לשירותים חברתנסקרה 

קרו  סנבנוסף, ים. קניות וסיוע לקשיש ן,זו מ חלוקת  , םדבימתנו פעולות הנבחנ, קשישה יהי במצוקה ואוכלוס

ושיתוף פעולה  היערכות  , ביטחוןנבחן נושא ה, ריסוס והדברה שמירה על תנאי תברואה, ,הארובתכמו  םיושאנ

 . איומים חיצוניים ונטרולונאות רי הור מק ע איתד ינושא אבטחת מוכן    אבצר ושיטוורמי ג עם

 

ה  כותרעה והיותנכל מוהתנאים המיוחדים לימדה עבלות ו גמה תחתיה עיריהביקורת סבורה כי התנהלות ה

  רבול והמוכנות למשפהטי תימים לקרא ויק היבטים מסומשבר, ניתן יהיה לאמוד במדלאחר סיום הת זאם ע

 הבא.

 

 

 

                                                                   *         *         * 
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 הערות ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא: 

 סקירה ביקורתית  Iסגר  –רונה הקו  רת משבעב תפקוד העירייה 
 
 

 ה המתייחסת לתקופת הסגר הראשון במהלך משבר הקורונה. ביצע בדיקהמבקר 

פרסום מידע לציבור, הפנייה לאתרי  ב, האירועשניתנו לתושבים בעת  החירום   הבדיקה התמקדה בשירותי

 . וכדומה האינטרנט

משטרת ישראל, כיבוי אש, מד"א וכדומה,  העורף  יקוד כמו פ ,םהביקורת בחנה את תיאום הרשות מול גורמי חירו

באגף   נסקרו פעולות  ,המיוחד  שר עם תלמידים וכן החינוךאגף החינוך בנושא למידה מרחוק, וקנבדקה פעילות 

נסקרו נושאים כמו   ,הקשישלשירותים חברתיים כמו אספקת מזון )מנות חמות( סיוע לנזקקים ולאוכלוסייה 

 נסקר נושא אבטחת מידע לטון והצבא. כמו כן  חות מול גורמי השי טן ובשאי ביטחוונו   הדברה   ,תברואה ריסוס

 איתור מקרי הונאות ונטרול איומים חיצוניים. 

    .משבר בעתערכותה י כי העירייה פעלה כנדרש באופן מקצועי וכי הוכחה מוכנותה וה מצאההביקורת 
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3/2021 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

59 

 

 

 אבטחת מידע ממוחשב 
 

 כללי .1
  י ט ני מגצעאמכוחזק  מידע, ה   יונ נת ע" כאוסף  ד ימאגר  מ, הוגדר "1981-התש"את הפרטיות  נבחוק הג 

 וחשב. ממיועד לעיבוד מוה  או אופטי

לנתורת  הגד מתייחסת  על  מידע  אדם,אישיונים  של  מצבו  ,  אישיותו  צנעת,  שיאיהמדו  עמ  תו 

    קצועית, דעותיו ואמונתו . רתו הממצבו הכלכלי, הכשהבריאותי,  

ח  ש לאבטי  ע בצנעת הפרט,פגוה לנתונים עלול   מאחר ומאגרי המידע מכילים פרטים אישיים וחשיפת

ה יותראת  להיפגע  עלול  שאדם  ככל  ב  מידע.  עליו  המידע  עמגילוי  ררבים,  רגישות  ולה  ע  דיהמ מת 

 קוט.    נ לטחה שיש  האב רמת ועמה

ה  "אבטח  תנגחוק  מגדיר  או  תהפרטיות  המידע,  שלמות  על  כהגנה  מפני    מידע"  המידע  על  הגנה 

כ   " דיןת כוהכל ללא רשוחשיפה, שימוש או העתקה   מחזיק במאגר    ע, גר מידבעל מא י  החוק קובע 

  , ידע חת מאבט  ,המידע  רגאמבהמידע ש  אבטחתאחראי לכל אחד מהם  גר מידע,  מנהל  מא  מידע או

מישורים:צעת  מתב מ  במספר  מידע  של  פיזית  בחומרה    מוחשבאבטחה  פעולות  ביצוע  הכוללת 

ה של  הפעל   -  מידע ממוחשב  לת שוגיאבטחה לידע.  במאגר המ   תובתשתיות כדי למנוע פגיעה פיזי

ייעודיי  י נגנונמ לדוגםתוכנה  כמו  שם,  הזנת  וסי   מא  כת משתמש  לסמה,  המחשנאי    ו אב  הפעלת 

 הנתונים. סיס לבה יס נלכ

מזכרים    , על פלטי מחשב, דוחות  ה נהנדרשות להג  תפעולו   -  דע לא ממוחשבאבטחה פיזית של מי

 ומסמכים המכילים מידע. 

מנהלת  קמ  רשות   המרי  מאגומית  לעבבס שמשים  מידע  ביס  חירוודתה  ובעתות  רגיעה  ם  עתות 

ניה, תברואה  בורה,  ח, תחסקיםרישוי ע  ש,משאבי אנו   ווחה, ינוך, רם, הנדסה, חכמו כספי  בתחומים 

 ועוד. 

לגרום לנזקים כבדים ובכלל זה   הת ובתוך כך פגיעה במאגרי המידע עלולפגיעה במערכות הממוחשבו 

ב הניתלפגיעה  גם  לת  נים שירותים  כמו  בצפגושבים  הפיעה  על  נעת  להגן  החובה  מוטלת  לכן  רט, 

 דע. המי
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לשימוש  ומעבר העובדים   יברת הסימ וחה מלתוצארבים כ  םימ ובים עם אישהמח עולםדד יום מתמוכ

במחש ניידירחב  העירייה  בים  בתוכנות  השימוש  דבר.  לכל  מחשבים  שהינם  חכמים  ובטלפונים  ם 

או  /ו של פגיעה פיזית בבניין העירייה  במקרה  ים גם  וניח שרידות הנתמבטה שרתים בענן, מעובר מש

               .םטילי  ו פגיעתבמקרה של שריפה א 

 

מערך חדרי תקשורת  כן  וחשב מרכזי  מר  חדבמבנה  , הותקן  החדששכנה  מלעירייה  בר הת מעלקרא

 רייה. יהע  שרתיגם כמו  קומתיים. מרכזיית הטלפונים הועברה לענן הנתונים של בזק

 

ם  בשרתייותר  ה  אינה תלוי כמעט ו  ה לאוטומציה, עיריית קריית מוצקין,החבררתי  בשש  מועם השי

 לאוטומציה.  זק והחברהומגובה על ידי ב עובדת בענן שמוגןא  אל, ריצהאו פ  פגיעהל יםיים הנתונ פיז

 

 .בזק תחבר  בעזרת מנוהלתהבכדי להגן על המידע מותקנת בחדר המחשב מערכת "חומת אש" 

  ב בודד.של מחש   I.Pתובת  ימורים ואתרים אחרים עד רמה של כאתרי ה לישה לג   נתמסנ   זו מערכת  

 כבת המידע ושכבתיה, שטלפונ ת  בין שכבת הוחלטדה מהפר  קיימתו דוהופר –המידע  תשכבו

 . wi.fi-ה

 וע עובד  , מונה ממונה אבטחת מידע מטעם הרשות ואת תפקידו הוא ממלא בסי חוקבהתאם ל

 העירייה. של וב מחשה  יתיה, ספקלאוטומצרה החב

 

   .2020 תנש  לקראתחת המידע  ם אבטיה בתחוערכות העיריאת ה לבדוק מטרת הביקורת הייתה 

 

 רת:הביקו  יאממצלן הל
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  מבוא      .2

המ קרישל  חשוב  מערך  מוצקין  יעיריית  כת  עבר  מקומיים  שרתים  על  התבסס  כולו  משבעבר  עט 

עלט המאפשרכנולוגית  שנן  גבוההרידת  הנתונים  ו   תריו  ות  ושרידות  לגיבוי  האחריות  את  מסירה 

 וכן מיקרוסופט.   היומצלאוט  ברההח  בזק"" ת חברכמו ותים י השירתן לנותנ ות והעברשרמה

אולם בתצורה שונה    P.Cיה מתבסס על מערכות פיננסיות ומערכות  עירי ה ר, מערך המחשוב של  עבכב

 ה מיוחדת. קננטרנט רגיל ללא הת יא ן פדפאמצעות ד ת בעשילמערכות הפיננסיות נלחלוטין. הגישה 

 

פיננסי מחובהעיריי   ימחשב  –  ותמערכות  מטרוה  בקו  ולשרתים    היצמו לאוט   ברהלח  בזק  לש  רים 

 : הבאות הם מתקבלות המערכותממרכזיים ו 

 גביה )מים, מיסים, ביוב, קופה(. .1

 הנהלת חשבונות ורכש.  .2

 ם ושלטים. רישוי עסקי .3

 ה . וח וטרינרי קפי ייה,נח .4

 שכר. .5

 משאבי אנוש. .6

 רווחה. .7

 וכי. ולוגי חינשירות פסיכ .8

 

  " המותקנת על שרת סינאל"חברת    ני נוכחות של ו על שניהוודם  ח אוכ  תכ ות מערועלת ברשף, פוסבנ

   בענן של בזק. י ומגובהפיז

 . יותאישבמדפסות ההמשתמשים  יום על ידיכ הדוחות שבעבר הופקו בחדר המחשב מופקים 

מהם  מחשב   120יה  בעירי   במוקד  100ים  והאחרים  העירייה  קות  ובמחל   בארכיון  העירוני,  במשרדי 

      מרוחקות. 

 שורת לבניין העירייה  ן בקו תקות הן מחוברות ברוב טחת המחלקות המרוחקבא  תאשפר ל  נתמ לע

 ולשרתי העירייה.

   לאוטומציה.      ברההח על ידיהתמיכה בכל המערכות נעשית 

   

 



 

  

62 

 

 

 

 

 

למערכות    –   CP..תומערכ מעהפיננסיות  בנוסף  בעירייה  המות קיימות  במחרכות  שבים  קנות 

מל אערכות  מ  ישיים.א נ עיבולות  שמשה  גיליונותותד  הפקת  אלקטרוני  אלקט  נים,  דואר  רוניים, 

 בר העירייה. כדומה, כמו כן, מפעילה העירייה אתר אינטרנט רשותי המעודכן ישירות ע"י דוו

 

רי  ף את מכשיטרוני הפך להיות כלי מרכזי לתקשורת ומחליהאלק  רואהד   נושא  –  ירונלקטדואר א

תיבות    120עות  ת באמצ קטרוני מתבצע לאר ההדוא  ורתתקששכך    משלה    domain  לרשות  הפקס.

מיקרוס חברת  חברת    תיבות,  ופטשל  ידי  על  ומגובות  ומאובטחות  פיזית  הנמצאות  אלה  מייל 

שריד"מיקר מאפשרות  הנ גבוות  וסופט"  של  בשעג   יםתונ הה  העירייה  ם  בניין  של  ויציאה  משבר  ת 

    טלפונים חכמים.   ידל יע צע תבהמנה הש חו לתיבת המייל ולנכרון מצעות הסוזאת בא  משימוש,

 

 

 מוש בהםוהשי מאגרי מידע רישום .3
 

 בפעילותה, לדוגמה:השימוש במערכות מידע חושף את העירייה לסיכונים העלולים לפגוע  

 אישיים   יה או מתוכה לצורך חשיפת פרטיםשוב מחוץ לעיריחמה כותחדירה למער . 1 

 . םיראח בים וגורמיםשם, תועובדי של

 שאינו מאפשר שימוש בהם. שיבוש תם או נתונים, מחיק   ימסדעה בפגי .2 

 במערכות הפעלה. ופגיעה בחומרה בתוכנה   .3 

 

מיע את נושאי ניהול  טהל  ייהעל העיר  כך  לשםתכנון ומחשבה ו דורש  מידע  היישום מדיניות אבטחת   

     .יםהלנ  יבתכת לללאבטחת מידע כו יניות  הגדיר מד ול  עירייהובדי האבטחת המידע בקרב ע

 

מאגר  בנושא אבטחת מידע,     נת הפרטיותהחוק להג  ויבות לעמוד בדרישותשויות המקומיות מחרה

כהגדרת הינ  ומידע  הפרטיות  הגנת  הבחוק  מידע  נתוני  אוסף  מזק  מוחו  אופטי   ואי  גנטבאמצעי 

 והמיועד לעיבוד ממוחשב.
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רטיות,  עוסקים בהגנת הפ  קוחל  'ד-וב'  ים  קרתו של אדם )פנת פרטיובהג  סקעוהטיות  הפרחוק הגנת  

החוק ובהם רשות  שכל בעל מאגר מידע המקיים את אחד מתנאי    קובע  וחשבים(.ממ  במאגרי מידע 

לוגיה ומידע במשרד המשפטים  ונ טכפט  רשות למשע במיד שמו אצל רשם מאגרי המקומית חייב לרו

נ  )רמו"ט( כן,  כי  קבעכמו  ה  בחוק  חובשמשר  לקבוע  רשאי  בגין  קת  ה ראג  ום,תשל  תפטים  ופתית 

גרה, הרשם רשאי להתלות את תוקפו של רישום  וכי עקב אי תשלום א  בפנקסידע הרשום  מאגר מ

 המאגר או לבטל את רישומו. 

 

 הבדיקה מעלים: אי ממצ

מא   לויפ הט הו י מ ה  גריברישום  הרשות,  של  ודע  ברששת  עו"ד  משרד  לטיפול  נכון  שותעבר  למועד  '. 

   . רישום ברמו"טלצורך השלמת ה  עפ"י חוק  דרש ממנה נה  לכאת  יה  יריע הביצעה  כתיבת הביקורת  

 בוצע ההליך הנדרש לצורך הרישום.  הרשותת מבחינ

 

    

 

 דע יממאגרי אבטחת ל פעולות .4

 יות נהלים והנח 4.1 

חוק הגנת הפרטיומחת  בנושא אבט  לפוהטי לשם הסדרת   ויישומו של  וע  ומלץ לקבת מ ידע 

בתחוםנוה עבודה  והמיד  תאבטח  לי  קבע  ף סונב   זאתע  אותם  התקנים  לנהלים  מכון  ו 

 ה במשרד ראש הממשלה. נלביקורת המדי הבכיראלי והאגף הישר

      ע.  מידת החעבודה מיטביות לאבטסייע בקביעת שיטות אמור נוהל רשותי   

  

ויתקון  ן גלאואו -יט ברשב  י הבדיקה מעלים כי העירייה באמצעות משרד עו"דאצממ ן צין 

אמיד  תח טבא   הלינו  הנ יכה  ,שות'ו המגדירים  העע  מדיניות  בדרישות    העומדים ירייה  ת 

 הנוהל כולל את הנושאים כדלקמן: .הקבועות בתקנות
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חדר  תפיזי אבטחה    לעניין  תהוראו א. השל  ומקומישרתי  מאוחסן  פס נוות  ם  בהם  ים 

    "(.מאגר המידע "ה להלן:  נ יכו  רומידע כא מה לפי נוהל זה )נטעון הג מידע ה

 

 רכות ניהול מאגר המידע. ולמעידע מ למאגר ה שהגי תוארשה .ב

 

 ידע ואופן הפעלתם. מה על מערכות מאגר ה נשל אמצעים שמטרתם הג תיאור ג.

 

למאגר  למורשי  הוראות   ד. המידע    ראגהמ  ולמערכותדע  המיהגישה  על  הגנה  לצורך 

    במאגר. 

 

השוטפת    במסגרת המידע  חשוף  הם  להסיכונים   ה. מבע  לשהפעילות    ע,יד מה  אגרל 

הנ אלה  ממבנה  לרבות  קביעת  תמערכוובעים  אופן  ואופן  ה  המאגר,  סיכונים, 

לרבו בהם,  מ  ת הטיפול  ידי  להגנעל  מקובלים  הצפנה  הש  הנ גנוני  המידע  ור  מ על 

 . גרהמאבמערכות  או גר במא

 

לפ  ו. מידע,  אבטחת  אירועי  עם  ההתמודדות  ה  יאופן  רגישות  אירוע  חומרת  ומידת 

 מידע. ה

 

 ושימוש בהם.  ניידים  ל התקניםול שניה ין ינלע  אות הור .ז

 

    .    ערכות המאגר מואימות לגישה למאגר ול אמצעי זיהוי  .ח

 

ב ט. השימוש  על  הבקרה  האופן  ז ממאגר  ובכלל  תידע,  הגישיעוה  ת  וכ רעמלה  ד 

 מאגר. ה 

 

ביקורו י. עריכת  לעניין  אמצ  ידוא וו ל  תיות ופק ת  ת  הוראות  של  ותקינותם    י ע קיומם 

     האבטחה.הל נו   יפה להאבטח

 

 הוראות לעניין גיבוי הנתונים. יא.

 

הוראות לעניין אופן ביצוע פעולות פיתוח במאגר ותיעודן, ובכלל זה אופן הגישה של   יב.

 ונים במאגר.לנתוח אנשי הפית 

 

 הוראות לגבי שימוש מאובטח בטלפון נייד.  . יג

 

 ה. כנות  ותיקי שיר פסצאים אצל אגרי מידע הנמלגבי מהוראות  .יד
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 על אבטחת מידע נה ממו 4.2 

חוק הגנת הפרטיות גוף ציבורי ובכלל זה רשות מקומית חייב למנות אדם ל ב'  17עפ"י סעיף    

 ת מידע. ל אבטחבעל הכשרה מתאימה לממונה ע

עפ"י    .ת מידעל אבטחשל מנה    ד הפנים בקובץ תיאורי תפקיד כלל את תיאור תפקידורשמ  

ובקרה  נון מדיניות אבטחת מידע  ים: תכלנושאים הבא  אחראי  ע ד הקובץ, מנהל אבטחת מי

על יישומה, תכנון וביצוע של סקרי אבטחת מידע ניהול ההרשאות ודרכי  גישה למשתמשים. 

   מאסון וניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת.ת שותכנית התאושום של  תכנון וייש

 

מעלהבד אי  ממצ   ש  יםיקה  בסוף  מינתה  העירייה  אבטחת    2019  ת נכי  אשר  מידעממונה   ,

בנושא מחשוב בכלל  30בעל  מקצוע    באישובר  בתפקיד, מדהחליף את קודמו   ניסיון    ,שנות 

  איומי הסייבר מתרחבת ת  את מאחר וקשז  . עםבפרטוניהול בסיס נתונים  שתות התקשורת  ר

 עדכניות בנושא.     תייעודיו  שרות כהישתתף בהממונה כי  ומשתכללת. מומלץ 

 

 ת אבטחת מידע יניודמ  4.3 

אבטחת     רגישמדיניות  כ  מידע  את בעירייה  אש  חומת  אבטחת  למערכת  בנוסף  וללת 

איש מחשבים  אבטחת  פיננסיות,  מערכות  אבטחת  הבאות:  מ האבטחות  אנטי  יים,  ערכת 

  וס, כמפורט להלן:  ירו

יה, הנהח"ש, שכר  את הגביכוללות  מידע המערכות ה  –  אבטחת מערכות פיננסיות א.

סייוחנ  באמצעות  מוגנות  כה  אישית שמקבל  אך)  ל משתמשיסמה  את    היודע  ורק 

האישית חודשים  כל  (סיסמתו  להחליפה  הוא    שלושה  מורכבת    .נדרש  הסיסמא 

של א שילוב  וקטנ ותיות  ודורשת  וכן ספרות  ותגדולות  ומשתמש  ,  באנגלית  במידה 

 זהה המערכת ננעלת.  ם משתמשעם שת  רכנס למעה להיכס מנ ראח

נ המות גיבוי  הפיננסיני  באחרי ערכות  נעשה  לאוות  החברה  המבות  טיחה  טומציה 

זהים נתונים  בסיסי  בשני  שימוש  ידי  על  הנתונים  ובחיפה    ,שרידות  תקווה  בפתח 

    . DRP –התאוששות מאסון  יתתכנ  –הצורך בשעת  המתחלפים בניהם
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אחד    כלו,  סיסמה אישית  קיימתשתמש  לכל מ,  מוראכ  –  יםם אישיאבטחת מחשבי ב.

במחשבעו בלב  בד  מ שלו  כגון  האישיים  הקבצים  נד.  השרת  סמכים  על  שמרים 

ם אישית על השרת שהגישה  ולא על המחשב. לכל משתמש תיקיית מסמכיהמרכזי  

גישה לתיקיות של    ,יוחדים מקבל מנהל המחלקהמ  לבד. במקריםה לו ב אליה נתונ 

לצעוב יידיו  ה   העבודה.כי  תהליעול  ורך  למנוע  מנת  זר  לש  הצצעל  ים, בנתונ  גורם 

ת לאחר שנעשה שימוש אחרון בעכבר  דקו  5י  יניות השרת מכבה את המסך מדמד

 ם הסיסמא למערכת. והמשתמש חייב להיכנס מחדש ע

 

 מערכת אנטי וירוס מתקדמת מדגם 1920נת  בשהותקנה ייה בעיר  – וירוסאנטי  ג.

32  dt noEse  מערכת זו    ,אליורטיו  נות המנוהלת על גבי שרתרישיו   012ת  הכולל

לעדכ וירוס  דואגת  האנטי  ומתניות  עמדה  שלא  בכל  אבטחה  עדכוני  על  גם  ריעה 

-בשימוש  בכל מחשב ומונעת    USB-כל כניסות הבוצעו. בנוסף המערכת נועלת את  

disk on key  קרת. לא מבותונים והוצאת נתונים מהעירייה ללא רשות או הכנסת נ 

 

וצה  העירייה ומח  בסביבתים  הפועל  נייחיםמחשבים ה ה   120  מעלים כי מתוך  הבדיקהי  ממצא 

את התמיכה   לגביהם חברת מיקרוסופט הפסיקה   windows  – 7חשבים הינם מסוג  מ  70, הל

במחצית   האבטחה  יועדכון  לווירוסים  מאו  2020נואר  חודש  וחשופים  בטוחים  פחות  הם  ז 

 ם. הותקנת ב ס המי וירות האנטלמרות תכנ

תמיכת אבטחה  ניתנת    windows  –  10מסוג  אחרים  ם הנייחים הישבהמח  50יודגש כי לגבי   

 מחברת מייקרוסופט.  

 

על העירייה     כי   מסוג במחשבים  המחשבים הישנים    כל  החלפתל  לפעולהביקורת סבורה 

10 –windows מתעדכנים בעדכוני אבטחה. ה 

 

נוכחה  כי  הביקורת  מ ,  ברשותה  גישוהר  הסמךידות  חיאחת  ברשות מחזיקה  ידע  מר  מאג ת 

 כרגע הוא חשוף לפגיעות. רגיש, ש

ועלת  וכי העירייה פמשאבים,    הטיפול בה מצריך,  יין כי הבעיה ידועהמנהל אבטחת המידע צ 

 ן.    גר לענישור המאק  כוללעמדות  להחלפת
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 גנת מידע פיזית ה 4.4

נוהלי  מילהמסגרת    עפ"י  מטעאבטחת  לביקויהבכ   האגףם  דע  ראש ר  במשרד  המדינה  רת 

ת את מאגרי  ות ומערכות החומרה המשמשובטחה פיזית את התשתייש לאבטח א  לה,ממשה

ו המידע  ואבטחת  התקשורת  רכיבי  סוגי  כל  ואת  מהמידע  במקום  אותם  לשמור  יש  וגן  כי 

חדיר המונ  אל ע  וכניסה  מאגר  יוה  של  פעילותו  לאופי  בהתאם  וזאת  הרשאה    המידע   בלא 

 מור בו.  שמידע השות הולרגי

 

הבדי  כ ימעלקה  ממצאי  יחידת ם  הע   י  את  המשרתת  ומחלקותיה המחשב  אגפיה  על    ירייה 

עירייה מאובטח   בניין  י,  מרושת במצלמותופועלת מתוך  כי  על  נמצא  חידת המחשב מוגנת 

גישהידי   עלוננע    קוד  פיזית  פעילות,  י  לת  יום  כל  בסיום  מפתח  כן  די  הש  כמו  רתים חדר 

מפה יועל  המ תוך  יד חידת  על  תמידית  נעול  מ חשב  ה  פתחי  וכי  הקשיחים  נוסף  דיסקים 

 חדר השרתים.    שים לגיבוי, נמצאים בכספתהמשמ

 

 

 הגנת מידע לוגית  4.5

 צם זיהויים. בעאגרי המידע כנס למרשים להיה למנוע מגורמים שאינם מולוגית נועדמידע  תהגנ

ת  פשרהגנה זו על בקרותיה מא.  שוניםשים התמהמש  בין  הלאימות וזיהוי משתמשים מזהה ומבדי

 ות שביצע במחשב.מש ומשחזרת את הפעולהוי של משתיז

 להם. ניתן לסנן גישה של משתמשים למידע שאינו נחוץ   ,ההגנה הלוגיתבאמצעות 

מגדירי המסגרת  ל נוהלי  בקרה  כם  ממוחוגית  תוך    שב "ניטור  הממוחשבת  במערכת  הפעילות  אחר 

בא  או  חריגי   ירועיםהתמקדות  אחר  גי"לו  "פיקוח  יםמגדירהם  וכן  רגישים  ם  פעילויות    כ"מעקב 

גם   ובהשהבמחשב  הפעילות  ביצוע  כלשהו"לאחר  זמן  אבטחת    .יית  על  הממונה  כי  נקבע  בנוהל 

אחראי או  המידע  חריגות  פעולות  לדרגישות    להגדיר  ניסיוכמו  סיסמא,  נווגמא,  להזנת  סרק  ת 

רבות של    סותכני   וכן,  ץ לשעות העבודה, צעו מחות שבופעולו  לים אושימוש בשמות משתמש לא פעי

יבד למערכת, כל הפעולעו )ות הללו יפורטו באמצעות  בנוהל כי אחת    LOGומן שימוש  נקבע  ( עוד 

לבחון, בין היתר,  ו  הבדיקה עלי   כי בעת השימוש ועל אבטחת המידע את יומן    לשבוע יבדוק הממונה

 שלהם היה בשימוש.  המשתמש אך שםבודה,  רו מהעפעילות הקשורה לעובדים שנעד
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הבממ מיצאי  בעקורת  הלוגית  ההגנה  כי  מתבצעתעלים  יד   כאמור  ירייה  סיסמאות  על  החלפת  י 

כל   מ  3כניסה  המורכבות  )סיסמאות  אותיות   8-חודשים  ומכילות  לפחות  גדולות ווים  ת  וקטנו  ת 

שתמש  ועל המ  וש האחרון ז השימקות מאד  5נכבות כל  רות(. כמו כן, תחנות העבודה  ספ באנגלית ו

 יסמתו. ה עם סדהעבו נת לתחלהיכנס מחדש 

זום של יומן השימוש על מנת לזהות פעולות חריגות  , כי לא מתבצע ניטור יורתעם זאת מצאה הביק

 לות אלה. וע פעו נות לביצמים בלתי מורשים או ניסיושמבצעים גור

יימות גם ניטור  ת הק גיוהגנות הלונוסף ללבצע בהנכנס  ורת סבורה כי על מנהל אבטחת המידע  יקהב

 ש במחשבים.השימו ייומנשל  ום יז

 

 יכונים ומניעתם סקרי ס 4.6 

וייזום ש  מתפקידו  מידע  אבטחת  סקרי  ולבצע  לתכנן  מידע  אבטחת  על  הממונה  מבחני    ל 

המייחד למערכות  והתקשרה  ולדע  לדמות  ורת  הרשות  נימעשה  מתוך  פריצה  סיונות 

 לה.   המקומית ומחוצה  

מחשוב. הסקר אמור  רכות העשל מחה  אבט אפיין את פגיעות האמוד ול ר לשל הסקמטרתו  

לאב  לבחון הקשורים  שונים  הנשקפים,  היבטים  הסיכונים  את  להעריך  וכן  המידע  טחת 

והנזקים   ה חומרתם  למערכות  להיגרם  ולהעלולים  חדירה  י  מבחנ   .המידעמאגרי  מחשוב 

אלו אמורות  בדיקות  .  ב ברשותהמחשו  תשתיותבחינת איכות אבטחת    ,לתשתיות מטרתם

חיונ ניסלכלול   יזדות  להשירה  המחשוב  למערכות  למאגרי  ומות  ולהגיע  הרשאות  המידע  יג 

ון  גנ יישומי המחשבים כמו מנ  כמו כן, בוחנים מבחני החדירה את איכות אבטחת,  רגוניהא

 ואמצעי גישה למאגרי מידע. משי גישה למשת, אמצעזיהוי

 ם. ניעתומ םלסקרי סיכוני דגשהושם ש  בנוהל החד  ים כירת מעלממצאי הביקו  

מה לל נוהל  גורמים  לחדירת  מתייחס  דרך  מידע  למאגרי  הרשאה  וכן  א  העירייה  חשבי 

עובדי   ידי  על  המידע  ממאגרי  חומרים  חוץלמשיכת  לגורמי  והעברתם  כןהרשות  כמו   .  ,

לפמתיי הנוהל  שריחס  דוא"ל  עם  המסונכרנים  ניידים  טלפונים  הרשו צת  ולפרל  יצות  ת 

 ר. סייב

, ניתן יהיה לאמוד  ותיוועפ"י תוצאצע סקר סיכונים  בל  יש  שניתן כל  י ככורת סבורה  הביק

 קודם.   ן את פגיעות האבטחה של מערכות המחשוב בעירייה, ויפה שעה אחתולאפיי

ה  כונים כנדרש. עם זאת נמסר ע"י ממונסי א נעשה סקר  ד כה לים, כי עממצאי הבדיקה מעל

 וע ניטור המערכת. צבבד עם ביבד   ניםוצע סקר סיכ ונתו לבבכוע הנכנס, כי ת המידאבטח
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     תמודדות עם אירועי הבטחת מידעה 4.7 

הארג סיי  ניםו דוחות  אבטחת  בפתרונות  המתמחים  לאחרונה  הבינלאומיים  חשפו  י  כבר 

ם את  מרחיבימתוחכמים וכי פושעי הסייבר לא רק    תרוהופכים יו  מתרביםהסייבר    איומי

שלהם,  ילכ גם  ההתקפה  אס  אלא  לפריות  רטג טמפתחים  ההג יחדשות  מערכי  של  צת  נה 

 .   ארגונים

ת ישראל שנה גדושה של מתקפות שהופצו במיילים, במסרונים,  ,  עברה על מדינ 2019בשנת  

 ר. ות כופללו דרישתקפות כמחות טלפון חלק מהבשי

המידע  גר  נת בשלמות מאה מכוו לפגיע  חת מידע הינם אירועים המעוררים חששבטאירועי א

 ה. בנתוני מאגר מידע ללא הרשא עשה שימושתו נ סגר מבו אירוע שא

 

מספר   מיד עם כניסתו לתפקיד  נקט  הנכנסנהל אבטחת המידע ממצאי הביקורת מעלים כי מ

בין היתר, הופצו הנחיות    ה,מידע בעיריירכות הגיעה במעת כדי למנוע ו/או לצמצם פפעולו

קבצים   דחיית  ,יםהימנ י מתם להיות בל העלולי  ליםם לדחיית מייתייחסיחות המוכללי בטי

חשודים,   להיות    כןומצורפים  הנחזים  מגופים  )במיילים  וכדומה(רשמיים  כן,  נקים  כמו   ,

  העירייה גם   למחשבילהתחבר    פשר למי שאינו עובד הרשותנדרשו עובדי העירייה שלא לא

 א לצורך טעינת טלפון חכם.ל

למרסבורה    הביקורת  שכי  הפעולות  הופנהנו  , טוננקות  לא  בדים  וע  וכי לא  מ ופן  בא  ם שא 

יוצאים מחדר נעילה  םלעיתים  ה  ללא  בעקבות מספר    .  ם במצב פעילמחשבים נמצאיבעוד 

   .הדרכות בנושא תןבמחל וה  אחריםומסוג זה   אירועים 
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יה לשחזר  יתן יהע כדי שנכחלק מעקרונות האבטחה, יש לגבות מיד    -  ערכות מידעיבוי מג

מודד עם  בים להיות ערוכים להת מידע חיי  רכותעמן, ב, לכוש  ה של כשל או שיבבמקר  ותאו

   פויים.מצבים בלתי צ

ובחיפה    מציההמערכות הפיננסיות נמצאות בשרתי החברה לאוטו  ,כאמור   –בפתח תקווה 

 .   החברה לאוטומציהת הוא באחריו  מערכותגיבוי ה

נמ העירייה  בשרמסמכי  הענצאים  ומ ן  תי  בזק  עשל  זגובים  עם  בזק.  ידי  מנת  ועל  את  ל 

  ש בחדר השרתים בעירייהותקן שרת פיזי חדה , םיבצורה מוחלטת את גיבוי החומר  בטיחהל

 גיבוי שרתי הענן. למשמש והוא  

לאמור  הביקורת  בנוסף  כי  ננוכחה  גיבו,  פיזיעשה  מדי   י  חברת  י  בקלטות  של  בענן  וכן  ום 

 ירייה. שרתי הע לכה י תמיתיקה שירו חדש" המענ אופק  "

 

)  מערכת א כאמור  העירייה הותקנה    שרתימד  אח  על  –  וסמערכת אנטי ויר וירוס     32נטי 

eset)   הגישה לכניסות    המערכת מתריעה על מצבו של כל מחשב, כמו כן, היא חוסמת את

U.S.B   ב. ל כל מחשש 

 

  כל לאבטחתי    ן סיכו  קיים   eset 32כון להעיר כי למרות התקנת מערכת  לניקורת רואה  הב

 כך יש לתת את הדעת.  ועל  windows 7 וגם מהדור הישן מסמחשביה
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 רכת עובדיםהד 4.8 

העלולים לסכן את מערכות  להבטיח כי עובדי הרשות יהיו ערים לקיומם של גורמים    על מנת

ולה הנ   חשיבותמידע   מידענקהפעולות  שיעורי   ,טות לאבטחת  להעבירם  לדאוג    על הרשות 

 שא.ודיים בנ ון ייעוימי עיהדרכה ו 

 

המידע    נהל אבטחת מ  , סברה הנכלל בנוהלי המסגרתהמעה וה, הטהדרכ  תועפ"י נוהל מודע 

  הלי אבטחת מאגרי מידע וכיאחראי לכך שהעובדים ישתתפו פעם בשנה בהדרכה בנושא נו 

 ענון להגברת המודעות לנושא. ריבצע פעילות שנה תתבמהלך ה

 

  ה ויעודכנורכדהות  רש עובדי הירותים, יקבלו  לש  ע אומידגישה ל  ת ם קבל, כי בטרנקבעעוד  

ולנהלים. הפעולה  לשיטות  ועוב  בנוגע  חריגה  מנהלים  פעולה  כל  על  לדווח  יתודרכו  דים 

הק המחשב  מערכות  מידעבתחום  לאבטחת  כןשורה  כמו  מנהל  אחריות בתחום  ,  ,  של  ו 

מיבטא אבטחת  בנושא  משתמשים  להדרכת  לדאוג  המידע  וחת  על    דיםעוב החתמת  כן  דע 

 . להיבטי אבטחת מידע חראיםיה הם אפות ליב הצהרת סודיות ועל התחי

הממונה על אבטחת המידע הנכנס החל לקיים הדרכות לעובדים   יקה מעלים כיממצאי הבד

 קות בנושא.פר מחלודרכו מס פן מרוכז ופרטני ועד כה תבאו

מך המחייב  על מסם  חתוייה לרבדי העיחויבו עו, לא  נמצא כי למעט מנהלי מאגרי מידעד  עו

סו על  סבורהב ה,  ותדישמירה  ל   יקורת  הסיכון  את  להקטין  מנת  על  למערככי  ת  וחדירה 

בעירייה על  ,המידע  שמירה  המחייב  מסמך  על  לחתום  העובדים  מסירת    על  כולל  סודיות 

פה,  מידע   ז בעל  יכלול התח מסמך  רגיש  ייה  מידע  להעברת  במייל    של בות  ורק  אך  הרשות 

 ׂ ( .walla ,gmail)פרטי יל לא במיאובטח ומ

כ כי  ה  הר סבון  כמו  למייל  ביקורת  המסונכרנים  הטלפונים  יחויכל  בסיסמא מאובטח,    בו 

שבהם הרשותי  המידע  על  להגן  מנת  על  מו  ,וזאת  מחשבבנוסף  ציוד  גריטת  לבצע  ים  מלץ 

לנוה  משימוששיצא   שהוכן  ל  בהתאם  עימוהחדש  חברה  באמצעות  תיעשה  הגריטה  ה  כי 

 ים.  ם הקשיחידיסקה  השמדתתהליך   ויק אתבמד יגדיר  אשרחוזה    ייחתם
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 סיכום והמלצות  .5

  ן ם להבפרק זה, מעלים כי העירייה מתמודדת מול האיומים והסיכוני  ים המפורט צאי הביקורת  ממ 

מערכות   ונוקטתמידהחשופות  להבאמצע  ע  שונים  ויישוסדים  המידע  באבטחת  הטיפול  חוק    םרת 

 טיו.כל היבות על ת הפרטי הגנ

נ  במסגרת ההסדרה  ברייהעי  הקטצעדי  פמה  למינימ ספר  עד  להקטין  האמורות  פגיעה  עולות  ום 

ה השרתים    ,מידעבמערכות  העברת  והחלכמו  בזק  חברת  בגיבוי  ענן  לאוטומציה,  טכנולוגית  ברה 

ממו  אבטחתמינוי  כלמידע    נה  את  המיילה  המרכז  תיבות  והעברת  האבטחה  בנושא  תחת    טיפול 

,  עות משרד המתמחה בתחום באמצ  עחת מידל אבטוהרוסופט, הכנת נ מייקרת  יבוי של חבטחה וג אב

כניסה אישיוס   הגדרת כת אנטי  רת למחשבים המתחלפות מדי תקופה קצובה, התקנת מעיסמאות 

מוירו מחשבים  החלפת  מתקדמת,  השרתים  -windows  10  -ל   windows-7סוג  ס  חדר  העברת   ,

מתן    ם וכןילעובד  טיחותב  יות וכללית הנחהפצ   שה,עם קוד גי  המוגן  ומאובטחלמבנה חדש מצולם  

 הדרכות בנושא. 

לתת    לגביהן ראוי   קויים המהווים בשלב זה של הבדיקה פרצות מור, נמצאו מספר לי למרות כל הא

 הדעת. את 

 

    :הביקורתלהלן תמצית הערות 

פועליבע  מסוג    70עדיין  ם  ירייה  חברלגבי    windows-7מחשבים  וסופט  מייקר   תהם 

 וחים ויותר חשופים לווירוסים.ות בט ח והם פ אבטחהה ני תמיכה ועדכוקה את הפסיה

 חשוף לפגיעות. הגישות ברשות מחזיקה ברשותה מאגר מידע חת מיחידות הסמך הרא 

יגות שמבצעים גורמים  חר הות פעולות  מנת לזימוש על  צע ניטור יזום של יומן השלא מתב 

 ה. פעולות אל  לביצועסיונות  בלתי מורשים או ני

נ  סיכונילא  סקר  פגיעלאפיו ם  עשה  האון  המחשוב  בת  מערכות  של  כןטחה  לכמו  נעשו    א , 

 למערכות בניסיון לדמות ניסיונות פריצה.  מבחני חדירה

 ת.רם הופנם בקרב עובדי הרשו נושא אבטחת המידע ט 

 תום על מסמך המחייב שמירה על סודיות. לח טרם חויבו  הרשות  עובדי 

 סיסמא. נים בוגמאובטח, אינם ממייל ל המסונכרניםפונים  ק מהטללח 
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 : הלן המלצות הביקורתל

  פעול להחלפת כל המל  על העירייה ( חשבים הישניםwindows-7  )מחשבים מסוג  ל 

        10windows-  חה. המתעדכנים בעדכוני אבט 

    גיעה. על המידע ביחידת הסמך החשופה כעת לפ  גןל לאלתר ולה ש לפעוי 

     מני      גם ניטור יזום של יוות מ ייות הקיהלוג  ותע בנוסף להגנידע לבצחת המנהל אבטעל מ 

 ימוש במחשבים. הש   

   וייזום מבחני   ל הממונה לאבטחת המידע ברשות להיערך לביצוע סקרי אבטחת מידעע 

 ערכות המידע והתקשורת. למ חדירה                              

   להבט מנת  ע על  כי  היח  ער ובדי  יהיו  לקיורשות  גורמיםים  של  לסכן  עלוליה   מם    ת אם 

ל הרשות לדאוג להעבירם ות לאבטחת מידע, ערכות המידע ולחשיבות הפעולות הננקט מע

 שא. שיעורי הדרכה וימי עיון ייעודיים בנו

   הס את  להקטין  מנת  לחד על  למ יכון  המידע ירה  על  ב  ערכות  לחתום  העובדים  על  עירייה 

 ידע בעל פה. מ  תסירמסודיות כולל רה על ייב שמימסמך המח 

  מנת להגן  ם בסיסמא וזאת על  ונכרנים למייל מאובטח להיות מחייביהמס   םהטלפוניל כל  ע

 על המידע הרשות שבהם. 

 

 

 

                        ****************** 
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 הערות ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא: 

 אבטחת מידע ממוחשב 
 

 
 פר פעולות כמפורט להלן: במסהערות הביקורת נקטה העירייה בעקבות 

 וחלפו חלק מהמחשבים הישנים והאחרים יוחלפו בהמשך.ה -

 רווחה. השפ"ח ו עובדי ב להועברו ימי עיון בנושא אבטחת מידע ממוחש -

 שפ"ח וניתנו פתרונות כנדרש כולל אפשרות לעבודה מהבית.בבוצע סקר אבטחת מידע  -

ולל זיהוי פעולות  דע כות המי צות במערכאיתור פרת אופק חדש מבצעת ניטור מעת לעת לגבי חבר -

 חריגות. 

או מחשב   USBרכז אבטחת מידע מפיץ לעובדים מעת לעת הנחיות בנושא אבטחת מידע לכל חיבור  -

 מראש ונעשה תחת פיקוחו.  זכרה  אישורכל חיבור כפוף ל ,נייד 

 סיכונים. אפיוןסקר , כמו כן מתוכנן פרצות העירייה מבצעת בדיקות פתע במטרה לאתר -

 הנחיות ואזהרות לעובדים יוצאות תדיר.  ,מוטמע כל העת בקרב העובדים ידעמ נושא אבטחת -

העובדים מונחים לעדכן סיסמאות   ,ערכת בהתאםנהעירייה מקבלת התראות ממערך הסייבר הלאומי ו  -

 וכולם חתמו על כתב סודיות. 
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 וניהול מלאי ומצאירישום 
 

 מבוא .1

 

 ייה. אית על נושא הרכש, ניהול ורישום מערך המצאי )אינוונטר( בעירוהאספקה אחר  מחלקת הרכש 

 והוא ושה מישהעירייה או נתרם או הועבר לס שרכשה נככל פריט או , הוא ריט מלאיפריט מצאי בשונה מפ 

    למלאו מחדש.   צורךומר אינו אוזל ואין לכלה, כ אינו מת 

 ד, תקשורת, אלקטרוניקה, מיכון, כלי רכב וכן כל פריט  פריטי מצאי כוללים, בין היתר, ריהוט, מחשוב, ציו 

 קשיח.  

   ךרוומשמשים לתפקודה השוטף ולצ  המקומית ותם מכספי הרשנרכשי ד מתכלה(פרטי המצאי והמלאי )ציו 

 ולקבלת   וכן לבקרה על הרכוש הציבורי ומירה  חוצים לשי, נ המצאוורישום המלאי  ל, ניהושימותיהצוע מיב 

 . בהתאם החלטות 

 מית. ות הכספיים של הרשות המקוניהול יעיל ותקין של פריטי המצאי והמלאי חשוב בניהול המקור  

יים  ק מלאי הלכמות הבהתאם גם  אלאק בהתאם לתקציב פנוי לרכש, בחן לא רהיבין צריכה לישת טורכ 

   .שות יחידות העירייה השונותלרמצאי העומד אם ל וכן בהת כו ולער 

כסים אלו עלול  ים באתרים שונים, ניהול לקוי של נבומוצ   העירייה מרובים י שלמאחר שפרטי המצאי והמלא 

  ורך.צ הת  יו זמינים לשימוש הרשות בעיה  ך שלאכ בות ולתקלות, לגנים לנזקיםלחשוף אות 

ם  מ, נקבעו דרכי רישו1998-ן( תשנ"חול טובי ים, רישום וניהחסנ דר רכישות, ניהול מהסיריות ) ות העקנבת 

הוגדר   תלתקנו 1בסעיף  . אחסונם, ספירתם ואחזקתם של הטובין ברשויות המקומיות ,מונםסי ,ניהולם 

 ירייה. ן העבמחס םסניומצאי כטובין שאינם מאוח  העירייה סןהמצויים במח טובין כ"מלאי" ה 

היבט של פיקוח, שליטה, בקרה  לניהול המצאי ב, קיימת חשיבות לימצאי אמצעי פונקציונא בהיות ה 

 וח וכדומה.ש, מניעת הזמנות מיותרות והבטחת פיצוי נאות מחברות ביטהרכו על  ושמירה 

 לקויה    זוקה, תחןיתק  , גרימת נזק עקב שימוש לאאי אחסוןתנמשימוש,  יםהנובע או פחת ילמצאי יש בלא 

 בזדון.  או נזק 
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 מלאי )למעט ציוד קריית מוצקין, נעשה ללא החזקת מחסנים וללא החזקה ושימור  תאי בעירייהול המצני 

 ומחסני  פ.ע  אגף ש.תברואה, מחלקת התחזוקה, מחלקת מו  , כמשרדי והפעלת מחסנים מחלקתיים ייעודיים 

 רן נרכשו. דות עבוברים ישירות ליחיטים מועריוטפים והפכים שרצעפ"י  כישת פרטי טובין נעשיתר חירום( 

 

 ות, תקנות העיריות )הסדר רכישות, להנחיהביקורת ביקשה לבדוק את נאותות ניהול המצאי בהתאם  

 ,צאיסימון מ ן,ל פנקס טובי: ניהושאים כמובנו 1998-ול טובין( תשנ"חניהול מחסנים, רישום וניה 

 מה.אי וכדופרטי מצ יעת י גראצמ פרטי  והשאלה של העברה 

 דיקה: מצאי הבלהלן עיקר מ 

 

 נוהלי עבודה  .2

 ות המגדיר את מדיניות הארגון ומטרותיו, את השיטה לביצוע עבודה הוא כלי ניהולי ותפעולי בעל חשיב  נוהל  

 הם. י האחריות של כל אחד מואת תחומ ק וקחים בו חלדים הללי התפקיהליכים לשמם נכתבו, את בעהת 

 יפעל כפי שהוא מוצא  מצב שבו כל עובד עבמטרה למנווארגון  סדר הצורך לקבוע נובעת מהל  בהכנת נות יבו שחה 

 לנכון. 

 " הנוהל כלל פרקים בניהול יקה מעלים כי בעבר החזיקה מחלקת הרכש בנוהל "רישום אינוונטרממצאי הבד 

 ש מסר רכש החדנהל מחלקת הים. מטי יעת פראלת פריטי מצאי וכן גריטים, השפר שום וסימון אי, ריספר מצ 

 ודכן המפרט קה וכי נבחנת האפשרות להכין נוהל חדש מעבמשרדי המחלנמצא  המדובר לא י הנוהללביקורת כ 

 ם.את אופן ביצוע התהליכים ובעלי התפקידים האחראיי 

 מחלקת   ל, על עו ודה בפוגע בביצוע תהליכי העבנוונטר פאי מו של נוהל אי קיוהעיר כי רואה לנכון להביקורת  

   ומם ותיעודם.  יצוע התהליכים רישהמפרט את במעודכן  ע נוהל אינוונטר  כש לקבו רה 
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 ניהול מצאי רישום  .3

 רשם מצאי  13. 

 . מנהל מחלקה ועובדת :ובדיםלרכש ואספקה מונה שני עהמחלקה    

 ייה על  אי בעירהמצל  ש מרוכז רשם המצאי ינהל רישוםנקבע כי  ,ש( לתקנות הרכ )א 30 בסעיף 

 .ביןחידותיה בפנקס הטוי 

 ובדת, רשם מצאי כי בעבר העסיקה העירייה בנוסף למנהל המחלקה והע  ,ה מעליםממצאי הבדיק 

 .60%בהיקף משרה בשיעור של  

 המשרה    לא אוישה  ,. מאז פרישתועירייהיחידות העל רישום וניהול המצאי ב  הרשם היה אחראי  

 מו.קומ לאת אתוהעובדת ממ 

 מצאי ככוח עזר נוסף. ם פשרות העסקת רשל אי על העירייה לשקוורה כרת סבהביקו 

 

 מצאי   פנקסניהול  23. 

 נהל באופן מסודר  את נדרשת העירייה ל  ,והמלאי הנרכשיםלקיים מעקב נאות אחר הציוד על מנת     

  .האינוונטרמערכת  פריטים בה   

 שימה  כ"רין(.  הוגדר פנקס וניהול טוברישום  ים,סנחמניהול לתקנות )הסדר רכישות  1בסעיף    

 כי עירייה תנהל את   תקנותבנוסף נקבע ב  "המלאי והמצאי... ערוכה לפי מספרים קטלוגיםבספר    

 מית ובקרת  פני קה אפשר בדי עיבוד נתונים אוטומטית שתהטובין שברשותה באמצעות מערכת    

 נתונים.   

    

 תונים הבאים: הנ  ת אמעלים בדיקה ממצאי ה   

 רשות העירייה מערכת לוגיסטית מטעם החברה לאוטומציה  ב – ממוחשבתכת מער .13.2   

 . טובין וכן במצאי )אינוונטר( תרכש ואספקנייני  בע לטפל  מיועדתה    

 עשה נ רך המצאי שום וניהול מעיוכי רה שימוש כי במערכת זו, לא נעש צאהמהביקורת    

  .נדרשקטלוגיים כים פרלא מסללמחשב, וקלדים י מא צריטי מכאשר פ ת ידני   

 , מחלקות, םגפיאנעשה לפי יחידות העירייה כמו טי מצאי יפרהביקורת נוכחה כי רישום    

 יעים אלה מופ , מועדוני קליטה וכו', כלמרכזי חינוך מוסדות חינוך, מתקני משחקים,   

 אחראי  בד עו ןיהוי נפרד ומונה לה' זסמניתן   להן ותם עצמאי ת רישוייה כיחידובתיקי העיר    

 .המיועד לכךקידו להעלות את ספירת המלאי על טופס  שמתפ   
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 באמצעותם  )קטלוגיים  םמספרי לפימקום שפנקס המצאי יהיה ערוך  כי בהעלתה הביקורת     

   אגריטו  , רכש א דות מצאיום התניימעקב אחר ריש  רתאפש תאוטומטימערכת עיבוד נתונים     

  מיושן מסורבל נמצא פנקס מצאי ,(ד ובקרת נתוניםיבוע  ואפשרות לביצוע  ך דיווחתו    

   עדכונו  עירייה ומקשה עלהעות הפריטים ביחידות המפחית מהיכולת לבקר ולשלוט על תנו     

 השוטף.     

ו  ומציה א ברה לאוטית של החמערכת הלוגיסטהש את  יה להשמיביקורת סבורה כי על העיריה

עיבוד נתונים  מערך    תכלולאשר  ס המצאי  נקפ  להולניערכת ידידותית אחרת  ת מלר הפעלאפש

חשבונות    ,אוטומטי הנהלת  מערכת  מול  תכנון    שרותאפרישומים  כספיות.  יתרות  על  דיווח 

 ים.  קרת נתוניאפשרו בדיקה וב ו לתקנות  ם ועיבוד הנתונים יהיו בהתא

 

   2015שנת  ז אמעודכן  לא אי צפנקס המכי  מעלים הבדיקהממצאי   - אימצנקס הן פעדכו 3.2.2   

 שנים ממועד הבדיקה. במהלך תקופה זו נערמו במחלקת הרכש מאות חשבוניות 5 קרי    

 י. ראוי לציין כי במהלך לא קוטלגו ולא נרשמו בפנקס המצא , אולםשל פריטים שנרכשו    

 כלל  המעבר    ליךתה .החדש ןלמשכן יש  הבנממרייה ימשרדי הע  ועבר  2019  – 2018 םניהש    

 ריהוט משרדי,  רכישת ציוד במאות אלפי ₪ הכוללונדרש ו/או מתכלה  טת ציוד בלתיירג    

 וד אלקטרוני וכדומה. מחשבים, צי    

 א רישוםעשו לל נ ,וריטת ישן ו/או גה ציוד הניוד   ,הביקורת נוכחה כי רכישת הציוד החדש    

 ף את הרשום  קשמו חידות העירייה אינ בי  םכיוים אי הקימצות הכמוין שא נדרש ומככ    

 . בפנקס המצאי    

 ם מלא ומעודכן שלהביקורת מבקשת להעיר כי העירייה אינה מנהלת מזה שנים רישו    

 פרטי  דןום לאבאי או אי רישומו עלול לגרהמצאי שברשותה, רישום לקוי של מצפרטי     

 ך. רעת הצוינים בזמ היוא י כי ל  חששה אן מכו מצאי    
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 אי מצ ירת וספסימון  .4 

 ן מצאיסימו 4.1  

 האפשר אינו ניתן למחיקה."  ב' לתקנות "המצאי יסומן בסמל העירייה בסימון שככל 30עפ"י סעיף    

 ערך  הם רבי מ בעלותהטובין שבא אמצעי לבקרה על פריטי הסימון מצאי בסמל העירייה הו   

 ות.ם לגניביפ החשו   

 שנרכשו    םות ומאות פריטיעשרמהם אי  י מצריטפת אינה מסמניה , העירי 2015 י משנתנמצא כ   

   , סומנושלא   פרטי מצאי ניידים רבי ערך בעת המעבר לבניין העירייה החדש. הביקורת מצאה   

 סית.בקלות יחיטים  בהם ניתן לשלוח יד פר וכמו מחשבים     

 ת  סמנה מאינרש בתקנות הרכש ודלנ ם בהתא תוהגה נ אינ ייה שהעירך כבליקוי ה הביקורת רוא   

 אי רבים שברשותה.מצ פרטי    

 המצאי שלה של העירייה לנהל את ימון פרטי מצאי, נפגעת יכולת הפיקוח והבקרה ס בהיעדר    

 טים.   יל פרוגדל הסיכון להיעלמותם ש   

  

 אי צמ ספירת 4.2 

 אי המצן התאמה בין כמות בחול נועדהוהיא המצאי  רישומי ללבקרה ע  עיצאי היא אמצמ ספירת   

 ין הרישום בספרים.בפועל לב   

 , "אחת  33ניהול טובין( פרק ה' סעיף עפ"י תקנות העיריות )הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום ו    

 ם  אלכך בהת עדי טופס המיולפיחידה  צאי בכל מ  תשם המצאי תיערך ספירר במועד שיקבע  לשנה    

 לרשם המצאי.  עברובים וממצאיה יוחויבשינויים המ 28-ו 27 ( )ג-( ו)א   26לתקנות     

 

 . הבדיקה קודםם שני  5כלומר   .2015אי האחרונה נערכה בשנת צספירת המ   נמצא:   

 בצעת  אינה מו נות הרכשאת הוראות תק אינה מקיימת  העירייה כי הביקורת מוצאת לנכון להעיר    

   תרת מצאי פוגעביצוע ספי אי י כ  ,ראוי לציין ,השנ  יה כנדרש מד עיריי ת ה חידוכל יי במצא  תירספ   

 היקפי הרכישות  לוגדועיקר בתקופה בה כלל  הבאחריות שאחר המצאי   עקובל הרשות ביכולת     

 . השוטפת הפעילותו   

 ול וגיד כש קת הר חלת כח אדם במ, מגבליםשנ 5משך  מצאי וסימון פרטי מצאי ב אי ביצוע ספירת   

   לסיוע ומחשבהפתרון מידיי חייבים מ , נותאחרו ים הבשנמצאי שת פרטי רכיבות והצטייד כר בינ   

 . יםחשב ופרטי מצאי ממחוץ לביצוע ספירה עדכנית וסימון  מיקור  ישירות   
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 התייחסות לממצאי הספירה  .5

 בר ז"הג 1998-"ח( תשנל טוביןיהום ונרישו, יהול מחסניםישות, נכ)הסדר ר לתקנות העיריות 27י סעיף עפ" 

 יתרות הרשומות בפנקס הטובין, הייתה אי התאמה בין תוצאות הספירה  ל רת המצאי ספית צאוישווה את תו 

 ים בכתב מאת מנהל הסבר  ר הגזבר בכתב לוועדת רכש ובלאי את כל הנתונים בצירוףליתרה כאמור יעבי 

 ליט רכש ובלאי תחדת עוו נקבע כי ות אללתקנ 28יף בסע שים"פרה על פשר ההש ואספק כומנהל הרהמחסן  

 ים את ממצאי הספירה לרישומי פנקס הטובין. ד יש להתאכיצ 

 

 לתקנות ואינה בודקת את  27ת למלא אחר הוראות סעיף ממצאי הבדיקה מעלים כי העירייה אינה נוהג 

 כי מאחר  ן נמצאככמו  ,הטוביןס  נקבפ  ו רשומותתרות שהיל ליבפועם בין ממצאי ספירת המצאי ההפרשי 

 כל השוואה.גם ממילא לא נעשתה י הרו נים האחרונות הש 5-צאי ברת מספי התנעש ולא 

נעשיתכי    , הביקורת סבורה  ולא  כך  ו  יספירת מצא   מאחר  בין ממצאי ספירת מצאי ליתרות  בתוך  השוואה 

הטובין  הרשומות  עה  ובקר   יקוחפ  לבצע  ולתהיכ רייה  מהעי  נמנעת  ,בפנקס  המצאנאותים  ,  רשותהשבי  ל 

 .    נותקבת רשנדכ 

 

 ריטי מצאי ה של פאל העברה והש .6

 ם או יהוע תפקידלתקנות, "השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי העירייה לצורך ביצ 31עפ"י סעיף  

רישום    מיחידת  ליחידת  אחת  יתועארישום  בטופס  חרת  המצאי  רשם  בידי  לדו  ויפורהמיועד  בו  טו  כך 

 " .השאלתו ומועד החזרתואי נו, תרו, כמותתיאו ,טשל הפרי קטלוגיה ומספר 

   המצאי שברשותה,טי  יפרת התקנה, מוטלת על העירייה הדרישה לבצע רישום של תנועות ה מהוראוולכע 

 . לצורך זמינותם בכל עת 

כך  וך  בת רשותה וים בכבר נמצאש יי מצאשהרשות תיאלץ לרכוש פריט  מעקב תקין, יתכן כאשר לא מתבצע  

 יותרים. ם מ יפסכלהוציא  

 

 יט, תיאורו, כמותו, ערכו וכן ל מס' קטלוגי של הפרציוד הכול ס השאלתבמחלקת הרכש קיים טופ: אצנמ 

 . ת פריטשאלה והחזרפירוטים נוספים הקשורים לה 

 וד ולא ת צי פסי העברנמצאו ט אי בין היחידות השונות לאלהעברת פרטי מצהביקורת לא מצאה תיעוד  

 . יםות של פריט ברהע קס המצאירשמו בפננ 
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 טים ממבנה העירייה יבות של פר , נעשו העברות ר2018יה של שנת ית השני צ התייחס לעובדה כי במחב 

 ורת כי ת, סבורה הביקא נגרע, הועבר ממחלקות מסוימות למחלקות אחרוהישן למבנה החדש וציוד של  

 ם. ו/או העברת  יאצמת פריטים וד להשאליע מתבצע תולא לתקנה   31ת סעיף  לא מתמלאות הוראו 

 

 בין  קפידה לבצע רישום מסודר של העברות פרטי מצאי אינה מה העירייי  כ  ת להעירביקורת מבקשה 

 שלה לבצע פיקוח ובקרה על המצאי   היכולת תבמצב זה, נפגעוכי ות  היחידות השונות כנדרש בתקנ 

    ות. ש ולגניב ובדן רכוסיכון לאה תתוך הגדל 

 או העברתם מצאי לת פרטי שאולתעד הלתקנות   31  עיףס  ל עפ"יעולפ  ייהעל העיר  יכ ה רת סבורקוהבי 

  את פנקס המצאי.   מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת בטופס המיועד לכך ובתוך כך לעדכן 

   

 גריעת פרטי מצאי  .7

 :1998-"חשנת (ל טוביןהושום וני, ריל מחסניםות, ניהותקנות העיריות )הסדר רכישל 35עפ"י סעיף  

 אחרת תיעשה רק באישור ועדת מכל סיבה  אוו השבתה  א ל אובדןום בשמהריש צאימ טת פרי"גריע 

 השוק של פריט זהה חדש בעת הגשת הדו"ח". ערכו של הפריט ייקבע בהתאם למחיר . רכש ובלאי 

 ות כל ארוהכש לפי הרי מנהל ל ידיימכרו עלשימוש   נקבע "טובין בלתי ראויים לתקנות 29בסעיף  

 כש ובלאי על ייעודם ". תחליט ועדת רה למכיר יםנם ניתניובין ואם את טר יעל מכ תהחלודין  

 

 :  נמצא 

 רכש בישיבתה כוועדת בלאי. ועדת את כינוסה של הביקורת לא מצאה פרוטוקולים המאשרים  .1 

 .ת המצאי ימטים מרשפרי ריעתם שלשנים בג עדת רכש לא דנהוהביקורת   להערכת      

 , בעת מעבר העירייה למשכן 2018שנת  שנייה שלה במחצית  כון להעיר כי לנ  הרת רואהביקו              

 פיקוח ובפועל חלקם    לגביהם לא התקיים ודוצי החדש נותרו במבנה הישן פריטי ריהוט ישן       

 ין. ך עדיין רשומים בספר הטובאינם קיימים, א   

 שום  נמסר ללא רי  לקםחתקנות תאם לרעו שלא בהנגם יק מהפריט חלכי  ,חהנוכ הביקורת     

 . כגרוטאות בלא שוועדת רכש ובלאי אישרה זאתה חלקם פונ ועוד  וללא תי      

 בנוהל: "ציוד בלתי נדרש או מתכלה".בעבר החזיקה העירייה      

 כדלקמן: הכולל את ההוראות     
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 קה,אספוכש הל מחלקת ראל מנשה בכתב בק תונפהל  ה, ישו מתכלי נדרש אציוד בלת "במקרה של   

 לצורך השמדתו או סילוקו,  הצא לציוד ערך או צורך, יועבר הנושא לוועדת גריטימ קרה ולא במ      

 , ניתן לסלק או להשמיד את הפריט".השור ועדת גריטעם קבלת אי      

 :ריעת הפריטים נעשה כדלקמןהליך ג  

 ובדן.האבלאי או סיבת ה כולל ותומובכי בתיאורו ן/בלאופס אובדבט  םשרנ ,הלגריטמיועד פריט  א.       

 הטופס מועבר להחלטת ועדת רכש ובלאי, בצירוף המלצת מנהל המחלקה.  ב.  

 ונטר.הוועדה על גריעת הפריט, רשם המצאי ימחק אותו מרשימת האינולאחר החלטת  ג.  

 

 נמצא. בם נאי  אלו,נוהל   וראותדש וכי ההח שכ רה להמוכר למנ נו זה איהל ים כי נו ממצאי הבדיקה מעל 

 בפרטי   בהתאם להוראות תקנות הרכש פועלת כון להעיר כי מזה שנים העירייה אינה  לנאה רת רוהביקו 

 י להיות בעל ערך. רכוש בין אם הוא שמיש או מתכלה הוא רכוש ציבורי שעשו שים.מצאי שאינם שמי 

  

 ות זאת לעש ההי  י ת, מן הראואחרו  עבר ליחידותהו  וא רםנתמהרכוש  חלק גם אם   ,הביקורת לדעת 

 ור ומתועד.  סד יך הלבת 

 . ההביקורת סבורה כי גריעת פריטי מצאי תיעשה באישור ועדת רכש בישיבתה כוועדת גריט 

 ולפעול על פיו.  ה לקבוע נוהל גריט מן הראוי 
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 סיכום .8

 העירייה.  רשותשב  מצאיריטי יהול ורישום פנב ים תימהו םיגמים תפקודיקויים ופמצאה לי הביקורת  

 הוראות תקנות הרכש. מפורטים בפרק זה מעלים התנהלות בלתי תקינה החורגת מבדיקה ההממצאי  

 נפגעת יכולתה צרת מהעירייה האפשרות לנהל את המצאי שברשותה באופן תקין ו במצב  הקיים נב 

 חסכוני . יעיל ו  ןלפעול באופ 

   ,בפועל הקיים  ית המצאאינו משקף אייה ירע של הובין רשום בפנקס הטה  איצהמרת ו יקלהערכת הב 

 צאי  לפעול לביצוע ספירת מצאי באופן מיידי ומאותה עת לרשום ולנהל את המ על העירייה 

 שברשותה עפ"י הוראות תקנות הרכש.  

  

 :רתוות הביקלהלן תמצית הער 

 וש משי  שה בו , אשר בעבר נע"רנטוונאי  וםיש תה  "נוהל ריקה ברשואינה מחז הרכש  מחלקת   

 . המחלקה לם למנהנו מוכר כיוואי 

 

 בתפקיד רשם מצאי מאז פרישתו  60%בעבר הועסק במחלקת הרכש עובד בהיקף משרה של         

 לא אוישה המשרה ועובדת המחלקה ממלאת את מקומו.     

  

 מציה אשר לא  וטאול חברהה  שלניהול מצאי מוחשבת ל גיסטית מבעירייה קיימת מערכת לו      

 וש. ה שימב הנעש      

 

 כאשר פרטי מצאי מוקלדים למחשב.  ניתידעדיין בשיטה ה  מצאי נעשה  םווריש ניהול  

 

 על מהיכולת לבקר ולשלוט  המפחיתה מסורבל בשיטה ידנית מנוהל באופן פנקס המצאי       

 הפריטים ועדכונם. תנועות      

 

   ן אינ י הקייםמצאה  תכמויו ,צאיעודכן פנקס המ  אל (2020 ראהבדיקה ינו ים )מועדחמש שנ  

 את הרשום בפנקס המצאי.  ותמשקפ     

  

 שנים, לא סומנו פרטי מצאי ביחידות העירייה.  5במשך       
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 ת ספירה מדי שנה.שנים לא נערכה בעירייה ספירת מצאי כאשר התקנות מחייבו 5      

 

 צאי בפועל המ ן ממצאי ספירתיקת ההפרשים ביד ות לבר שפאי מונעת אספירת מצי ביצוע א      

 .  , כמתחייב מהתקנותליתרות הרשומות בפנקס הטובין                              

 

 ין לא נמצאו טפסי העברת טוב  ,השונות העירייה יחידותמצאי בין  לא נמצא תיעוד להעברת פרטי  

 ם.של פריטיעברות ה  ולא נרשמו בפנקס המצאי

 

 ים. שאינם שמיש המצאי מתי ם מרשריעתם של פריטיגשנים ב דנהלא  שכועדת ר 

 

 ה מטפלת בהתאם להוראות תקנות הרכש בפרטי מצאי שאינם שמישים.מחלקת הרכש אינ  

 

   רת: להלן המלצות הביקו

 טרל אינוונהעירייה לקבוע נוהה,  על אי קיומו של נוהל אינוונטר פוגע בביצוע תהליכי עבוד 

 ומם ותיעודם.ם רישתהליכיע וצהמפרט בי עדכני

 

 פתרון מיידי.  מומלץ לשקול יםקף הרכישות מחייבבהיל גידוו לות העירייהעיפבות רחהת  

 .כוח עזר נוסףכ העסקת רשם מצאי

 

 עלתאפשר הפלאת המערכת הלוגיסטית של החברה לאוטומציה או  שמישעל העירייה לה 

  ד נתונים אוטומטיעיבו רךמעת עוצמהמצאי בא  פנקס את  אשר תנהלמערכת ידידותית אחרת 

 דיווח על יתרות כספיות. תכנון ועיבוד וחשבונות  הלתהנשומים מול מערכת יר לכולה

 רת נתונים.ובקיהיו בהתאם לתקנות ויאפשרו בדיקה  הנתונים

 

 

 

 



 

  

86 

 

 

  ל.פורט לעיעיבוד נתונים אוטומטית כמניהול ורישום המצאי יעשו באמצעות מערכת 

 

 שם במחלקת הרכ אד וחכ לתגבמ ,שנים 5במשך  םנוסימומצאי י טפר יצוע ספירתב יא  

 . מומלץ לשקול פתרון מיידי יםמחייב ,ניכר ברכישת פריטי מצאי בשנים האחרונות ולידוג

 . יםספירה עדכנית וסימון פרטי מצאי ממוחשב י מיקור חוץ לביצועשירות שכירת 

 

 רתם פרטי מצאי או העב ד השאלתע לתובתוך כך ת נולתק 31"י סעיף על העירייה לפעול עפ 

 המצאי. עדכן את פנקסלהמיועד לכך ו אחרת בטופס םרישו דתאחת ליחי וםישר תדמיחי

 

 בתה כוועדת גריטא. יש לקבוע נוהל גריטא ישיגריעת פריטי מצאי תיעשה באישור ועדת רכש ב 

 ולפעול על פיו. 

  

    

                                                                                       *    *   * 
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 לממצאי הביקורת בנושא:   רהערות ראש העי
 

 רישום וניהול מלאי ומצאי 
 

 
 בסמוך למועד מציאתם, כמפורט להלן: את תיקונם ליקויים מהותיים אשר חייבו הבדיקה העלו   ממצאי

 הוכן נוהל אינוונטר מעודכן.  -

 נטר. רכש בנושא אינוו ת החלקמשרה למ  50%-ר של עובדת בניתן תגבו -

 האפשרות להכנסת  נבחנת  ובתוך כך  מטרופולינט  תותי מחשוב מחברהעירייה שיר השכר  1.6.21-החל מ -

 למחלקת הרכש.ייעודית תוכנה   

   צאי.מ פרטי ניידות  תיעוד ו ,בכל הנוגע לרישום והנהליםמחלקת הרכש הונחתה לפעול עפ"י תקנות הרכש  -

 ור גריטת פרטי מצאי בלתי שמישים.ישיבות לאיש לך כל שנה שתיבמהועדת הרכש תקיים  -
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 וניתספרייה העירה   
                

   32דו"ח ביקורת מס'        
 
                              3/2021 
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 הספרייה העירונית            
 

 
 

 
 
 
 ללי כ .1
 

ציבורפריי ס  ח  יתה  מתוקף  הספריותפועלת  התשל"ה הציבוריו  וק  נתמכת  מוקמת  1975-ת  ידי  -על   וממומנת, 

 צעות רשויות מקומיות או ארציות. מהקהילה בא 

 

לא  , ל להי הקהישה לכל חברי  , היא נג באמצעות מגוון משאבים ושירותים  מספקת גישה לידע ולמידע  פרייהס 

    תי.וקאו תעס  לכלים, מצב כולא  ין,מהבדלי דת, גזע,  

 

   במידע בהשכלה  רךווזאת כדי למלא את הצים במגוון אמצעים תשירוו ביםלספק משא של הספרייהמטרתה  

 בהתפתחות אישית וכן בבילוי ופנאי.      

 

 זמין  כז רמכשמשת א מי ה  וך תורמת הספרייה לרמת ההשכלה וללימוד העצמי. בתחום המידעינ בתחום הח 

 יש לידע. גונ      

  

   ,נוערובני   ילדים בקרב  יצירתי פיתוחל זדמנויות מתן היה יהספראפשרת מפתחות האישית התבתחום ה  

 בקהילה.ת ואמנותית מהווה מוקד להתפתחות תרבותיו     
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  : ו, כממשתמשיםשירותים כדי למלא את צרכיהם של ה  ייה מגווןספר הככלל מספקת  

 .םרית ספשאלה .א

 העיון.   תיש בספרימוישלימודי ל מרום וח אספקת ספרי .ב

 ואלקטרוניים.ים כתובים ש באמצעוי מידע ושימ שירות .ג

 י מידע לקהילה. שירות .ד

 . משחכיף  – שירות לילדים ולבני נוער .ה

 דגוגית. משחקייה פ .ו

 ך. פעילות מוטורית לגיל הר .ז

 קברט ספרותי.  .ח

 פעילויות גנים ובתי ספר.  .ט

 

ה   ישהגשרות  אפ  ניתנה  יבורצ ל  ,מוחשבוג מסים לקטלי רט כלוג  לעבור מקט   תהחלו ספריו  80-בתחילת שנות 

ציקל עידן    רחלא .  וןקומ   יבורטלוג  ה  האינטרנט כניסת  שנות  לקטלוג  90-בתחילת  גישה  דרך    התאפשרה 

גיש לאפשר  ספריות  החלו  במקביל  מדיה  האינטרנט,  ולסוגי  מגוונים  בנושאים  ממוחשבים  מידע  למאגרי  ה 

 ע. ו לנוטי קמוזיקה וסר תכמו הקלטו יםנוספ 

  

מוצקי  תיהעירונ   רייההספ ב  ך מתולת  עו פ  ן בקריית  ,  מ"ר  2,000של    שטחפני  על  ת  ערומשתת  מוקו  3ן  מבנה 

 להלן תיאור המבנה: 

 

בי עת וכן מרכז העשרה לבני הגיל הרך הכולל  של עיתונות יומית וכתה מבואה ובה פינת קריאה  כניסהבקומת  

 ת. חינוכיו תלועוהפ קנים, חוגים מחשבים, מת ,םמשחקים חינוכיי

מידע ממוחשבים ועמדות  , מאגרי  יםנטד וולסטדים  תלמיל  יםספר  24,946המכילה    ספריית עיון  II-קומה ה ב

 אינטרנט. 

ות )עברית, אנגלית, צרפתית  שפ   4-רים בספ  48,745ספריית השאלה למבוגרים ולילדים המכילה    III-בקומה ה

 ספרים. 73,691הספרייה   להסה"כ מכי   ורוסית(.
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 ס החוקי בסיה .1

 . 2007 –ח שס"לאומית, הת ה  יההספרי חוק  .1

 . 1975-תשל"הה  ,תריוויב הצת פריוס חוק ה .2

 . 1998-וק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"חח .3

 .  1998-חוק חופש המידע, התשנ"ח .4

 . 1983-העישון במקומות ציבוריים, התשמ"ג חוק הגבלת .5

 . 1988-מ"חהתש( רים לנכיםות )סידוי מחוק הרשויות המקו .6

 . 1965-, התשכ"חיהני ן והבתכנו חוק ה .7

 .  2006-, התשס"ווגבלותמ םם עי לאנשכויות ז ויוןוש תקנות  .8

 19990-תקנות חופש המידע, התשנ"ט .9

 .  1976-תקנות הספריות הציבוריות )המועצה(, התשל"ו  .10

 .1978-קנות הספריות הציבוריות )שעות פתיחה(, התשל"טת .11

 .1978  –של"ט הת ,ים(תירוציבוריות )שספריות הה  תקנות .12

 .1977-של"חתה, ם(ימתשלוריות )וביפריות הצ הסת  תקנו .13

 .  1979-יות )דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים(, התשל"טת הציבור הספריו  תותקנ .14

 . 1998-נ"חש ת, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התתקנות העיריות )הסדר רכישו .15

   .1970-"להבנייה, התשהתכנון ות  תקנו .16

 .  2007-ס"ח(, התשתבקרבה משפחתים ם, סייגייינו ר )מי קשי"וראות התה .17

 . 10/07/08חדש[, ת ]נוסח העיריו תדפקו .18

 .  1.1.2008-מ ות והספורט,התרב  הנחיות לספריות ציבוריות )עירוניות ואזוריות( בפיקוח ובסיוע משרד המדע .19

   תקנון הספרייה קריית מוצקין.  .20
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   קורת ת הבימטר .2

 ם: יהבא בנושאים היי רהספפעילות  תבדיק   

 ת. ייעוד מטרו .1

 ם. ילנה .2

 י מנוי, החזרת ספרים, קנסות. רישום ומעקב תשלום דמ  ,םיפר ס אלתשה .3

 טלוג, ספריה ואובדנים. ק רכישה, –ספרים  .4

 כספים.  .5

 יבית. תקציב ובקרה תקצ .6

 להלן ממצאי הבדיקה: 

 

 נהלים  .3

 
   תיו,ומטרו וןהארגניות מדי את םרייהמגד ות חשיב ם ותפעוליים בעלי ליילים ניהוכה הם עבוד נוהלי

נכתבו,  יטשהאת   לשמם  אשר  התהליכים  לביצוע  התפקידים  באת  וה  וה עלי  חלק  בו  תחומי  לוקחים 

 . םאחריות

 מתעדים את הידע הארגוני הנצבר  הם סף יות ובנונוהלי עבודה הם כלים בידי הארגון לביצוע המדינ 

  .ובדיםשל הענם סיו מתוך ני נובע ה

 למנוע  ה הכתיבה נועד  ,וארגון בתהליכי עבודה דרלקבוע ס  רךמהצוובעת ים נ נהל  בכתיבת תבו החשי 

 העובדים  בין ן השירות תשבו כל עובד יפעל כפי שהוא מוצא לנכון כמו גם מצב של אי אחידות בממצב  

 או בין היחידות השונות. /ו 

   כך ם יעובדופת  תחל במצב של בטא המת י נארגון הסיווהנידע  ת את הידת ומתעים משמרל כתיבת נה   

 ים  לבצורת נהנשמר מנע כאשר הידע  זה נ, אובדן ימובד עוזב, הידע והניסיון הולכים עשר עוא, כלדוגמא 

 . מהירועליו באופן יעיל  המוטל מיו ומבצע את הניסיון של קודוכן כאשר עובד חדש מתחיל את עבודתו עם  

   :כמו םאינוש לל כשהלים ץ נקוב ת קורמצאה הביבעבר   

 שות. רכי והל נ -

 מספריית העיון ומספריית ההשאלה. ריםספת  אלשה נוהל  -

 הספרייה. נוהל תפעול מבנה  -

 משחכייף.  לנוהל תפעו -

 הנחיות בנושא ביטחון ובטיחות.   -
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 ינויים. למ תקנון  -

 . נוהל אינוונטר -

 נוהל קופה קטנה.  -

 נוהל הפקדת כספים בקופה.  -

 

נמצאים  נהלים אלו   יכו  ספרייההי  שרדמם בייאינו ק ,רם האמוהנהלי ץבם כי קויעלהבדיקה מ אי ממצ

 . ים קריית מוצקיןהמתנ"סרשת משרדי עמותת ב

 

   .ענון נהליםיר דף . 2 תקנון ספרייה. 1: עיקריים ציינה כי ברשותה שני מסמכיםלת הספרייה המנ

 : םמסמכים אלו עונים על הכללים הבאי

 

בנושא השאלתהנחיתוכו  ב  לכול  -  יהון הספריתקנ  .1 ב ונחים, הריספ  ות  יית  גות בספרהנהת  א כללי שנות 

 ת והתנהלות במתחם הספרייה. התנהגו וכללי  העיון

   רייה.ה הספהנחיות לעובדים בנושאים שונים ובעיקר בנושא תפעול מבנ  בתוכו ולל כ   - ענון נהליםירדף   .2

 

כ הנהלים  שאר  נוישורכ  נוהל   מוכל  אינוו ת,  נוההל  כסנה  ט קופה  ק  לנטר,  הפקדת  ,  קופהב  יםפונוהל 

 . עמותת המתנ"סמ ישהדר פ"יעו  קבלתה

  

ו תקן לביצוע פעולות תוך תיעוד הידע  ת שישמשעל מנ   הלים  נ ענון  יר  אוו/ה  ת בהכנהביקורת רואה חשיבו

 תקין. וכן השמירה על כללי המנהל ה  יוןוהניס

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

94 

 

 

 

     ביצוע –תקציב  .4

  ניצול תקציב  ותח "ל דוע  ה בססתהקה  בדיה  2018  –  2016מהלך השנים  תקציב בהנה את ביצוע  יקורת בח בה 

 . ים קריית מוצקיןהמתנ"ס רשת מטעם עמותת 

לה עמותראוי  כי  המתנדגיש  בת"ס  ת  הפעלתונסמכת  על  עבודתה  בתקציב    כנית  בשל  גרעוני  הספרייה  וזאת 

 . המתנ"ס שלוחות 12מתוך שלוחה אחת היותה 

משרד התרבות  ,  יתמקוהמ  ותשו הרן כמ ימומי מרמגו  מגיע   פרייהשל הסהכנסות  ה קציב  חה כי ת ורת נוכהביק

     .מפעילויות, כמו משחכייף ואירועיםספורט וכן הו

 עובדים מושאלים מהרשות לטובת פעילות הספרייה.  2בספרייה 

 

   2018לשנת  ת/הוצאותהכנסוצוע בימול תקציב להלן טבלה המתארת 

 

 הערות %-ב היסטיה הפרש ועביצ ציבתק ושאנ

  72%   ₪ 628,065   ₪ 1,496,565   ₪ 868,500 הכנסות 

 ת וכולל הוצא  לא 28%   ₪ 472,540   ₪ 2,155,940   ₪ 1,683,400 הוצאות 
 ציוד )פחת( 

 עודף תקציבי  19%   ₪ 155,525   ₪ 659,375   ₪ 814,900 עון גיר

 

 

מה בסך של  מאוזנת והסתכ  בלתי   , הייתה2018נת  תקציב לשה הצעת הלבורטים בט מפנים ה הנתו "פ  ע

 .  ₪ 814,900, הגירעון הנחזה הסתכם בסך של  בהוצאות ₪ 1,683,400מת  ולעת  נסוכבה ₪ 868,500

 

פע הספרייה  מה  סיי  2018  תבשנ של  ילותה  את  בסך  כלומר  ₪  659,375בגירעון    גירעון ל  מתחת    19%  , 

  ל גיע לסך שהה משמעותית וויה גב הביצוע  ה  ₪  868,500ל  ש  סךב  הכנסה    הת נצפ  זיתחי הת עפ"  נחזה.ה

על  הסטייה  רשיעו,    ₪  1,496,565 ההוצאות    .תחזיתה  מעל  72%  נקבע  בנצפתה  בסעיף    שלסך  הוצאה 

בסך  על  בפו  .  ₪   1,683,400 ההוצאה  הסטייה    ₪  2,155,940של  הסתכמה  מעל    28%  -לע נקבע  שיעור 

   .התחזית
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וקצב  ת  צפהנה   ןוהגירע,  חזיתמהת  ₪  155,525-מוך ב ן היה נלגירעו   הצפישכלול הכנסות מול הוצאות  ב

 , ₪  155,525  שלסך  נקבע על    ההפרש    ₪  659,375סתכם בסך של  הביצוע בפועל ה    ₪  814,900  לסך שב

 נתית. מתחת לתחזית הש   19% -ב)לחיוב( הביצוע חרג 

עהערה וההוצאה  ההכנסה  בסעיפי  ה :  אינה  ממותת  סך תנ"ס  לתקצב    ת בהקצ  ₪  0420,00  של    נוהגת 

 אליהן התייחסה הביקורת. םשניה לפה תקהערה( תפריו ס ה קו)עפ"י ח  ורטות והספ בהתר משרד

העמותה הס2018שנת    :הסבר  בחוק דף  בעותיימה  ,  לקבוע  מעבר  פעילות  שעות  למרות  תקציבי 

  , ירועי תרבות כגון קברט ספרותיאמיאה,  נות מתרבות קרלה  ,העירלתושבי  תאפשר  מבכך  יות  הספר

   . ףהמשחכי ותילפעכן משנה ולם משנה גדלי וישמנוי

 :וצאותה/ת הכנסו תסטיועיקר ה להלן

 :נסותכה

 חשמל 

  פער ה    ,₪  171,867התקבולים בסך של    ובפועל הסתכמ  ₪  90,000של    התחזית נצפתה הכנסה בסך  עפ"י

מהתקציבח  ₪  81,867בסך   התקהעו  -  91%בשיעור    רג  נצדף  ה  בע יבי    אספקת   עבור עירייה  מתשלום 

 יף זה. עבסת בהוצאו ריגהחה ל מספרייה בהליברת למונה הומח הרקה מזלשמל ח

  

 משחכייף 

  פער ה   ₪  244,670לים בסך של  מו התקבובפועל הסתכ  ₪  219,999סך של  סה בנהתחזית נצפתה הכ עפ"י  

 .11.2%יעור  שבקציב מהת  )לחיוב( רגח ₪ 24,670ך בס

 

 שכירות

סך  ב  ער פה  ₪  146,907קבולים בסך  תסתכמו הבפועל ה  ₪  110,000תה הכנסה בסך של  תחזית נצפהעפ"י  

 .   33.5%בשיעור  מהתקציב ( )לחיוב רגח  ₪ 36,906
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  אירועים

הכנס   עפ"י נצפתה  בסך  התחזית  הסת  ₪  24,000ה  בסבפועל  התקבולים  בסך    פערה  ₪  43,251ך  כמו 

 .80.2%בשיעור  רג מהתקציב ח  ₪ 19,251

 

 :הוצאות

 ם: יבאהיפים  סע בריגות חמצאה  פרק ההוצאותבדיקת 

 .שאל(ו בד מ)עו יבקצמעל הת  17% - יה ריספת שכר מנהל הוצאו •

 מתחת לתקציב.  7% -  כר משחכיף הוצאות ש •

 מתחת לתקציב  23% - חה  הוצאות שמירה ואבט •

 מעל התקציב.  58% -   אות טלפון צוה •

 ( ות)גידול הוצאות כנגד הכנס  ציבקהת ל מע 75% -      סות צילום הדפת  הוצאו •

 . יבקצ מתחת לת 70% -        ום        אות פרסהוצ •

 התקציב.  מתחת 82% -      נית בו חשבמחשב  ותצאוה •

 יב. צ מתחת לתק 31% -  הוצאות בטיחות           •

 ת לתקציב מתח 34% -  ון    י ומרי ניקהוצאות ח •

 נסות( כ ה למול) יבתקצהמעל  22% -                חשמל   ותהוצא •

 ציב קמתחת לת 36% -                הוצאות מים        •

 קציב לת ל מע 53% -            ות כיבודים הוצא •

    מעל לתקציב    8% -  ות עובדי ניקיון       אהוצ •

 

 

   2017לשנת  ת/הוצאותביצוע תקציב הכנסורת להלן טבלה המתא

 הערות %-ב ייהסטה הפרש ביצוע תקציב ושאנ

  55.2%   ₪ 473,371   ₪ 1,330,370   ₪ 856,999 סות הכנ

 הוצאות  כולל לא 27.2%   ₪ 445,435   ₪ 2,082,735   ₪ 1,637,300 הוצאות 
 יוד )פחת( צ

 יבי תקצעודף  3.5%   ₪ 27,936   ₪ 752,365   ₪ 780,301 גירעון 
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סך של  בה  והסתכמ  , הייתה בלתי מאוזנת2017  נתצעת התקציב לשבלה ה"פ הנתונים המפורטים בט ע

 .  ₪ 814,900של   בסךנחזה הסתכם ון הע, הגיר ותבהוצא ₪ 1,637,300עומת  לנסות  בהכ ₪ 856,999

שנת  סהספרייה  י  כ   נמצא את  תקציבי,  2017יימה  הנמוך   ₪   27,936של    בסך  בעודף    3.5%  -ב  סכום 

  מהתחזית   ה  גבו  היה  בפועל  ביצוע  ה  ,₪  856,999ולים בסך  תקב  ופנצ בסעיף ההכנסות    .ן הנחזהירעומהג

  נצפתה ות  א צההו  בסעיף  .מעל התחזית  55%  לר שה בשיעור סטייכלומ  ₪  1,496,565בסך של    ם  והסתכ

  בשיעור   גחר כלומר הביצוע    ₪  2,082,735סך של  בבפועל הסתכמה ההוצאה    ₪  1,637,300בסך    אהוצה

 מעל התחזית.  27.2% של

בסך    נצפה הסתכם הגירעון ה  ,ועיצ בהמ  3.5%-ה גבוה ב ל הוצאות הצפי לגירעון היבשכלול הכנסות מו

 .  ₪ 752,365ך של בס סתכםהע  והביצ ודבע  ₪ 780,301 של

 

 צאותוהכנסות/הת יויקר הסטלן עהל

 הכנסות

 ן: פרק ההכנסות מצאה סטיות מהתקציב, כמפורט להל בדיקת

 מעל התקציב.  14% - משחכייף הכנסות 

 . במתחת לתקצי 32% -הדפסות/צילום  הכנסה  

 ב מתחת לתקצי 30% -  ל הכנסות חשמ

 התקציב  עלמ  11% - מושאל  שכר עובד
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 הוצאות

 רט להלן: ופציב כמקתמה  ה סטיותמצא תצאות פרק ההובדיק

 מתחת לתקציב.  15% -  כר משחכיף הוצאות ש •

 ב ל התקצימע  120% -    ם הוצאות אירועי •

 מעל התקציב.  33% -   רה שמיוצאות ה •

 ציב. קתלמתחת  49% -   ם דואר בולית אוהוצ •

 ב. קצימתחת לת 49% -       רי משרדחומהוצאות   •

 . יבלתקצ  תחתמ 21% -      ות/צילוםפסדההוצאות   •

 תקציב ה  מעל  15% -    חשב  מ  אותהוצ •

 קציב ת המעל  56% -                   קהחזא הוצאות  •

 תקציב מעל ה  199% -                  דיםבוכיהוצאות  •

 

 

   2016לשנת  צאותות/הוסקציב הכנתארת ביצוע תהמלהלן טבלה 

 רותעה %-ב סטייהה הפרש ועביצ ציבתק אשונ

  91%   ₪ 594,933   ₪ 1,248,433   ₪    653,500 הכנסות 

 הוצאות  לא כולל 29%   ₪ 465,673   ₪ 2,058,143   ₪ 1,592,470 הוצאות 
 פחת( ציוד )

 עודף תקציבי  14%   ₪ 129,260   ₪ 809,710   ₪   938,970 גירעון 

 

 

בסך של  נת והסתכמה  מאוז  ה בלתית יי, ה 2016  נת קציב לשהצעת הת  ,בלהבטהמפורטים  ונים  נתה  פ"י  ע

 . ₪  938,970בסך של גירעון נצפה ,  בהוצאות ₪ 1,592,470ת  ומעלת  נסובהכ ₪ 653,500

מתחת    14%  על שיעור הסטייה נקבע    ,₪  809,710ך  סבגירעון ביימה  ת סה,  2016שנת  כי  מצאה  הביקורת  

 . השנתית  לתחזית 
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 וע: להלן פירוט סעיפי הביצ

של  ם בסך  כתית והסתעומשגבוה מ  נמצא  צועהבי  ₪  653,500  ל  ש  סךבם  ינצפו תקבול  נסותכיף ההסעב

  . מעל התחזית 91% נקבע על סטייה  שיעור ה  ₪ 1,248,433

והסתכם    מהתקציב  היה גבוה  בפועל    הביצוע  .₪   1,592,470  של  ה בסךקצבה הוצאבסעיף ההוצאות תו

 . זית על התחמ 29%  על  נקבעה סטיי שיעור ה ₪ 2,058,143של  ךבס

-ב נמוך    ,₪  809,710כם בסך של  תית והסז תחל  מתחת ה  היעון  גירה  וע צבי  ,ל הוצאותול הכנסות מ כלושב

 .  זית השנתיתחמהת 14%

 :הוצאות/עיקר הסטיות הכנסות  להלן

  הכנסות

 פרק ההכנסות מצאה סטיות, כמפורט להלן: בדיקת

 מעל התקציב.     25% -  כייף  חשסות מנהכ

 התקציב   מעל    43% -    תיפרוברט סת קוהכנס

 תקציב לתחת  מ    26% -             ת  סות הדפסוהכנ

 )חילוף כ"א( מעל התקציב  275%  -  מית  הכנסות רשות מקו

 הוצאות   

 )חילוף כ"א( מעל התקציב 25% - כב ספרייה   הוצאות שכר ר   

 קציב ל הת מע 18% -      אות שכר משחכייף  הוצ   

 התקציב  מעל 33% -              ם   רועיאות איוצה   

 תקציב למתחת  1% -   אבטחה  רה וישמ הוצאות    

 מעל התקציב  21% -    זכירות             הוצאות מ   

 מעל התקציב   132% - וצאות משפטיות               ה   

 לתקציב  תמתח 23% -                   הוצאות דואר    

 ל התקציב מע  6% -      ד     משרהוצאות חומרי    

 יב קצ מתחת לת 22% -   צילום    אות הדפסות/הוצ   

 מעל התקציב   673% -   ום                   ת פרסוהוצא   

 מתחת לתקציב  49% -                     ות מחשב הוצא   

 מעל התקציב  27% -    ות בטיחות הוצא   

 ציב מתחת לתק 37% -    ( )פעילות םהוצאות מי   

 התקציב מעל  25% -      וד ואירוח   בכיצאות וה   
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 ואה בהשויצוע ב מול  בקצית 

     ותסהכנ 

   :  2016, 2017, 2018ות מול תקציב בשנים צוע הכנסלהלן טבלה המתארת בי 

 %-ב סטייהה הפרש ביצוע תקציב שנה 

2018 868,500 ₪   1,496,565 ₪   628,065 ₪   72% 

2017 856,999 ₪   1,330,370 ₪   473,371 ₪   55.2% 
 

2016 653,500 ₪   1,248,433 ₪   594,933 ₪   91% 

 

וואה  בהש  תמשמעותיות בביצוע ההכנסו   מצאו סטיותרת נן התייחסה הביקויה אלים  נבשלוש הש 

 . לתקציב 

 

 .  91% – 2016ת שנואילו ב  55.2%  – 2017בשנת  72% לע  ייהסטהשיעור  נקבע, 2018בשנת  

 

ו  ר ים עבנמשב יצתקל ניצווחות על נתוני ד  ססהתבל  יוצתקציב ר תלך הכנמהה כי בהביקורת סבור 

ספית  כ ילותפע חוקית לביצוע   ב הוא מסגרתתקצי .ת בשיעור גבוהשך מסטיומהלהימנע ב ו 

   ד במסגרת זו.עמול ומשקית לתקופה של שנת כספיים ומומלץ  

 

 :תהוהסבר העמ 

תקציבי   ייצר עודף ל האגואף ד י התקציב יעדמדת בייה עוהספר ,ספיים ניתן לראות כים הכנימהנתו 

ופעילות  תרבות אירועי   ידוד הקריאה בקרב התושבים,  טמעת עהדי תוך כזאת   2016 – 2018ים שנב 

 . יםלילד 
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 הוצאות

 ;  2016, 2017, 2018תקציב בשנים  להלן טבלה המתארת ביצוע הוצאות מול

 %-ב הסטייה שהפר ביצוע תקציב שנה 

2018  1,683,400 ₪    2,155,940 ₪   472,540  ₪   28% 

2017 1,637,300 ₪   2,082,735 ₪   445,435 ₪   27.2% 
 

2016 1,592,470 ₪   2,058,143 ₪   465,673 ₪   29% 

 

   .יבקצשוואה לתצאות בהות בביצוע ההויבשלוש השנים אליהן התייחסה הביקורת נמצאו סט 

 . 29%  – 2016 תואילו בשנ  27.2% 2017בשנת  28% יהי סטהעור  שי היה  2018שנת ב

 

 :ותההעמהסבר 

צאה  . אין הביקורת לוקחת בחשבון את ההובנפרדסעיף  גבי כל  ת למתייחסות  בביקור   תארותויות המהסט

לות  ה הפעיותסעיף הכנסות של א  מולוצאות ללמול ההכנסה של אותה פעילות. נכון להסתכל על סעיף ה

הסע שסיכום  התיובמיוחד  תקציקציביים  פים  עודף  על  בטבלאות  יבמראים  לראו.  ל  והגידש  תניתן 

 .בהכנסהל דוגית הא אםתוהוצאה ב

 

 : ירעוןג

 : 2016, 2017, 2018ים  להלן טבלה המתארת ביצוע גירעון מול תקציב בשנ

 %-ב סטייהה הפרש ביצוע תקציב שנה 

2018  814,900 ₪   659,375 ₪   155,525 ₪   19% 

2017 780,301 ₪   752,365  ₪   27,936   ₪   3.5% 
 

2016 938,970 ₪   809,710 ₪   129,260 ₪   14% 

 

   .14% – 2016 -ו  19%   – 2018  בשנים:נמצאו ון בהשוואה לתקציב  ע יצוע גירבב סטיות 

  הסבר העמותה:

 לה הכנסות משירות  ת שאיןרוהרשת פועלת רבות כדי לתת שירות לקהילה ברמה הגבוהה ביותר למ

 תקציבה. מ כך ממומנת הפעילות ם, לצורךת ספריפהחל

 הניתנים בה לרווחת תושבי העיר.  יםוהשירות ייהפראת הס חדש להעת  כל עלת שת פוהר
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 לאי ומצאי )אינוונטר( ניהול מ .5

שנרכבמצאי    פריטי פריטים  הם  מלאי  מפריטי  מתכל שושונה  ואינם  לשימוש  הועברו  או  נתרמו  ,  ים, 

 .  אם מחדשך למלרר אינם אוזלים ואין צו כלומ

כוללי מצאי  בפריטי  היתר:י ם  מחריהוט  ן  צ,  אלורתתקש  , יודשוב,  מי רו טק,  פריט    וןכניקה,  כל  וכן 

 קשיח. 

והמלאי המצאי  נרכש  פריטי  מתכלה(  התרבות  ים  המתנ"סרשת  עמותת  מכספי  ים  )ציוד  ומשרד 

 תיה. משימו ועצורך תפקודה השוטף וביצ הספרייה לומשמשים את  

ת  לטות החלקב  לצורך  ציבורי וכןהרכוש ה  על  צורך שמירה ובקרה ל  י נחוציםומצא   ייהול ורישום מלא נ

 תאם.בה

ה בקרה ושמירה  ליט הולו בהיבט של פיקוח שקיימת חשיבות לני צאי אמצעי פונקציונאלי,  מבהיות ה

 ומה. דכפיצוי נאות מחברות ביטוח ו תהבטח ל הרכוש, מניעת הזמנות מיותרות וע

 

פחת  למצאי   או  בלאי  משמוש,נובעיה יש  גרימתת  ם  אחסון,  שי  קנז  נאי  תקיעקב  לא  תחזמוש    וקהן, 

 דון. ק בזו נזה אלקוי 

 

ני ספירת  לפ  עת ובעיקרה מעת ל ימעבירה לספרי   ים,המתנ"סרשת  אי הביקורת מעלים כי עמותת  צממ

ד  וציפרטי    לאי הכוללפר מ ו של סומהשאר, קי  בין  ,ות כוללותההנחי  .הנחיות לניהול מלאי ומצאימלאי  

ריכוז    נותוי ליאי, גת מל ספיר  וןגילי  וד,צי מון  ציוד, סיי  ובה פרט  ב'  –סת מלאי לפי א'  רטש קיום כנרכ

או   העודפים  מפורטים  בהן  צספירה  השאלת  טפסי  צ  טפסי   ,יודהחוסרים,  וכן  ציוד  ילומי  גריטת 

 . שתיכלל ר טרהרשת קיים אינוונ במטה  –  שת ציודחשבוניות בגין רכי

 

ם  יעי מופ  הפיר וני הס, וכי נת 2019נואר  ידש  בחו  התקיימהרונה  אחהמצאי ה  ספירת  הביקורת מצאה כי

לר  לסבק מצאה  הביקורת  .  ךכהמיועד  לגריט  לא  תיעוד  ות  בקלסר  חשבונ כן  ציוד  בגין  צילומי  יות 

 . כנדרש בהנחיות ,האמורים להיות בקלסרציוד  רכישת 

 

 .בחל"ת  המצאי ת האחראי על ניהול הבי שהה אבה  הבדיק תע ציין כי בל ראוי

 

 מהלך ב  ש כי עודיודגים, ומנ י מס תבל י מחשבאה מס' מסכמצציוד  רטישל פ יתדיקה אקרא ב

     ות.קבאמצעות מדב  ון פריטים, אלהבדיקה דאגה מנהלת הספרייה לסמ
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 רכש  .6

 :יםהבא  גורמיםה תהליך הרכש בספרייה נעשה באמצעות  

 י פרימיום. חברת פמ תבאמצעוט שרד התרבות והספורמ .1

 . יםנ"סהמתשת  רתת ועמ .2

  

בות והספורט  ר משרד הת  םעמט רשה  המוספק  הם"  מיוריפ"פמי  ברת  ח  –  פורטסוהמשרד התרבות   .1

העירוניות   הספריות  את  ספרים,מתקצבת  ריהוט,  לניהול    ברכישת  תוכנות  משרדי,  ציוד  מחשוב, 

 . וכדומהת ויו השתלמ ,  ספרייה, כיבוד, הזמנת אירועים, הרצאות

ה ספרייה  התקציבכל    ציוד  שורכ ל  ייןנו מעמנהל  מתחומי  לפ אב  אחד  לספקים  נומור  ם  הרשומית 

 מחיר.  הצעתבקש  ול פמי" "ב

מנועצה ידי  על  מאושרות  להיות  אמורות  המחיר  מט ת  ומפקח  הספרייה  לאחר  הלת  רק  פמי,  עם 

 מכן, תוכן הזמנה על בסיס הצעת מחיר. 

נדרשות    ₪  50,000  -  ₪  10,000  שביןבסכום    נת ריהוט הזמל:  מאשלו לדוגמ  הלכל פריט תנאי רכיש 

 למפקח. יש להגיש ן יר אות חמ  הצעות 2

 

מעל    יעפ"    -  םינ"סמתה  רשתותת  מע .2 רכישות  רשת המתנ"סים   ₪  10,000ועד    ₪  5,000הנחיות 

)ללא    3-ב   בותמחוי מחיר.  מעל    3הצעות  רכישות  ההזמנה(  את  להזין  ניתן  לא    ₪  10,000הצעות 

של  בק  בהליך  ותב ימחו מח   3שה  רכש  לאישויובאו  אשר    ,ירהצעות  ועדת  לא ור  ן  זמ יומכן    רחרק 

 . מוצרה

 

על  בכי הים  מעל  דיקה בה י  ממצא נעשית ע"י    ,ורטליך הרכישה באמצעות משרד התרבות והספהקרה 

יודגש    ,המקדימים  איםנאינה מאפשרת ביצוע הזמנה ללא עמידה בת    פרימיום" וכי החברהחברת "פרי  

  הוחלפה ט וספורות והב רמשרד הת  ר ועבשירותיה    את  2019נת  ש  וףימיום", סיימה בס י פרת "פמברח  כי

 ."ניטו ם "ת בשאחר  הברחע"י 

 תקינה.  מצאהנ ,2019בשנת  יםהמתנ"סרשת עמותת  של  הרכישות  בדיקת
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 ות פעילות שע .7

   מרכזית יתציבור ספרייה ,1978 –בוריות )שעות פתיחה( תשל"ט  עפ"י תקנות הספריות הצי 

 :אהבה ההנחי ה   יעפ" תהיה פתוחה לציבור 

 ם יילד             וערם ובני ניגרמבו םמספר תושבי

 שעות   25         שעות   40          20,001 -  50,000

  

 :נמצא

 16:00 – 19:00בשעות  ד', ה', ההשאלה: בימים א', ב', ג' שעות הפעילות בספרייה

   09:00 – 12:00בשעות  ב'          וםיב                                                          

 

 09:00 – 14:00בשעות  ה'   ג', ד', א', ימים: בעיוןהית בספרי ת הפעילותשעו

   16:00 – 19:00בשעות  

 09:00 – 14:00 בשעות ב'       ביום                                                        

 

     16:00-19:00 ותע בש   ה' ,ג', ד'  ,א', ב' יםמ: בי רכז העשרה לגיל הרךבמפעילות ה שעות

   09:00 – 12:00בשעות   ג', ד'  בימים  ב',                                                                    

 

 ות שבועיות ע ש 55-כ  ער מבוגרים ובני הנוה רום כי הספרייה הציבורית פתוחה לציבמצאי הבדיקה מעלימ

מום  מינית למתח  תאח  שעה),  ת שבועיותשעו  24-כ  יםציבור הילד ול  (הנדרש  ם  מונייהממעל    ותשע  15)

 . (נדרשה

 דרש. הנ  בתקן  לעמודמנת  עללילדים שעת פעילות נוספת רייה להוסיף ביקורת סבורה כי על הספ ה
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 ים שאלת ספרה  .9

הציבוריות    חוק  כי7)סעיף    1975-תשל"ההספריות  קובע  הספררושי  ,(  י ייתי  חינה    ינם.תנו 

מ  על  השירפירוט  נקבע   בספרייה  םותיתן  הבת  הציבורית  רותים(  י)ש  הציבוריות  יות ספר קנות 

 . 1978 –תשל"ט  

ד  ל  הספרייה  חות"ו עפ"י  עדים  וספרים המי  48,745בספריית ההשאלה    קיימים,  31.12.2019-נכון 

 . ראיםקו 11,821כ ה"בה ס  נוייםמוהגילאים  לכל 

ת,  ריב: עשפות  4-ים בספר   ממנה  אולניתן לשו  יהי כל שכבות האוכלוסל   עדת יוהשאלה מ ה  ספריית  

 . סיתרפתית ורוצ, תגלי אנ 

צע ע"י  בלבד. הרישום מתב  ו ספרים ועל שמ  2קורא יחיד רשאי לשאול עד    ,רייהעפ"י תקנון הספ 

הצטר   טופס  האישייםמילוי  פרטיו  והקלדת  הפות  בעת  המ  ,שוםרי.  המחאעל  להפקיד  ת  נוי 

עת.  כל  תה בת אווכך שניתן לפדא תאריך  לל   שמתאה נרמחהה  ,עבור כל ספר  ₪  120סך  ב  דוןפיק 

     הפיקדון.מנוי מוחזרת המחאת  הטל כאשר מתב 

 

לה   זמןמשך    נקבע  להאשבועות   3-4ין  שבה  תקופ השאלה  אפשרות  עם  טלפונ)    כהר,  ית(  גם 

ליתונ  ₪  40  ךב בתשלום קנס בסספר מחוי  רתר בהחזחבאישור הספרנית. המא   את  ול ממנו  שלן 

הה  בשא זכות  ו מיד לה.  איה  ההמנוי  את  משלם  וקנו  בעו  אינונס  מרישותדמד  התקנון    ראפש, 

        טחון לאחר חודשיים איחור.שטר הבילפרוע את  

 

 : הבדיקה מעלים את הנתונים הבאים איממצ 

הספריו  שירותי  בתקנות  המפורטים  חינם,  ציבוריות  ה  תהספרייה    ריות פהסבחוק    עבוכקניתנים 

 . 1975-תשל"ההציבוריות  

כי  ורתיקבה  מאפ  מצאה  לשהספרייה  מאפשמל  םספרי  7ד  עאול  לש  קורארת  שהתקנון  ר  רות 

כי    2עד    לשאול  ציינה  מנהלת הספרייה  ונשארה  ת הספרייה  ניומדיספרים.  תרבות    עידודהייתה 

 לדים. יל וער  לבני נו ספרים לבוגרים תקריא 

 

ליום  נ  מצא 31.12.2019כון  מתוך  ביקוהה  ,  כי  מאחרים  הים  מנוי   241  אונמציים,  מנו  11,821רת 

 ימים.   100על  ר מת ספהחזרב 
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בדיקה  .  תיפרע  פיקדוןהאת  המחוזהרו כי  וה טלפונית  קיבלו הודעה  המאחרים    כל הבדיקה מצאה כי   

   :להלן, כמפורט יםימ  300מעל ספר חרו בהחזרת ימנויים שא  6מצאה מדגמית 

 ם. ימי 375ספרים משך  2רת בהחזאיחרו  וייםמנ 2 

 ם. ימי  338 ספרים משך 2ת בהחזר איחר וימנ 1 

 ים. ימ 325שך ת ספר מ זרהחאיחר ב וינמ 1 

 ימים.   316איחר בהחזרת ספר משך  נוי מ 1 

 ימים.  312ך מנוי איחר בהחזרת ספר מש 1 

 

התרע  קה  לתמנההסבירה    למאחרים  הבמכתב  כי  נו ספרייה  לממת  יםפסוראים  י  וארים  פסינים 

,  יהיר יים בספהקחיד  תק יבעו  וברדבים בעיקר כשמונאות לתוש  לםהו  ירותהחזרתם משבשת מתן ש

כההמנהלת   התריעה  את  לפדות  תיאלץ  יוחזרו  לא  והספרים,  במידה  הודעהי  ללא  הפיקדון    מחאת 

 ההשאלה .  יתרי ר להשתמש בשירותי ספת לא יוכל יו  נוספת וכי המנוי

 

  תן ולא ביטלה את הפיקדו וא חהמת  תה א, הספרייה לא פדהניכר  ראיחוה   למרותי  כ  הביקורת נוכחה 

כנוייהמ כ ם,  כי ן  מו  הספרייה  הנ    נמצא  קנסות  ממעטת  הלת  מלהטיל  נמנעת  גורף  פירעון  ובאופן 

 ות פיקדון וביטול מנויים.המחא

 

הספרייה  והיעדר    מנהלת  למרות הקשיים  כי  דבפקת  במידה מסעה  רת הציינה  של    הספרים   רבסופו 

 ה. יראת האוו רכיי להעענישה ומבל ים ללא אמצע חזרימו
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 ם מוגבלותעלאנשים  ישות נג ת הבטח     .10

זכו  1998בשנת    . עיקרון היסוד  1998-נ"ח שים עם מוגבלות התש יות לאנחוקק בכנסת חוק שוויון 

ויות  לזכ  ה של החברה בישראלת בוחויומהם של אנשים עם מוגבלות  של החוק מתייחס לזכויותי  

מושלהא  בעיקעל    תתת,  בע  ן, השוויון  רו ההכרה  ההכרה  האדל    עיקרון   עלו  לםבצשנברא    םערך 

 . תהבריו כבוד 

  

כבו  על  להגן  החוק  של  ור וחי  ודמטרתו  מוגבלות  עם  אדם  של  להשתתפות  ותו  זכותו  את  לעגן 

תחומי  בכל  ופעילה  ה  שוויונית  מענה  לתת  וכן  לצרולהחיים  באופןכים  המיוחדים  לו  שיא  ו  פשר 

ן זכויות  וחוק שווי  .תווליכ  לא של  ממיצוי    תוךד  וב בכות ובפרטי  יתרבבעצמאות מ   את חייו יות  לח 

שת כל המקומות  ת להנגישירה על הרשויות המקומיוובה  אנשים עם מוגבלות ותקנותיו מטיל חל 

     ק זמן קצוב.פר בתוך  קתהרשות מספששירותים ל השבאחריות ובבעלות הרשות וכן כ 

 

 ת: הרשושל   הילותומי פע תחית תפקידיה וע למרבגנגשה נוהליך ההת 

מבגיש  הנל  מחויבת   תהרשו .א כל  הציבור,  נ את  והתשתיות  הי  הפתוחים  השטחים  רחובות, 

 חומה. בתש 

שבהם היא מספקת לכלל הציבור ואת המקומות  שש את השירותים  הרשות מחויבת להנגי .ב

 ו. אלניתנים שירותים  

רישוי  הרשות    על .ג לאכוואכי כגוף  החפה  את  הנ ף  לנגישותקיקה  בנייה  תכנו הליכי  ב  וגעת  ן 

 סקים.עורישוי  

ת במבנים קיימים עד  ותאמוגבלות קבע החלה הדרגתית לביצוע ה מלאנשים עם    ן זכויות וויוש  וקח

שוויון  2017שנת   לתקנות  בהתאם  אולם  מוז,  עם  לאנשים  הרשויוכויות  נדרשות  ת  גבלויות 

 . 2021מבר עד נוב  אחריותןשבבנים ת המלים את הנגשיות להשהמקומ 

 

 לתו, נעזרה הביקורתוהמבנה ותכ ורך בדיקתלצ ,יםקיציבורי  נייןת בנית מוגדרעירורייה הספה

אש נגישות,  מורשת  של  ע בשירותיה  סקר  ביצעה  תקנור  עם  פ"י  לאנשים  זכויות  שוויון  ת 

 מוגבלות.
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 :להלן ממצאי הסקר

  נה מב גישה ל         10.1  

  גישותנהמל  לוט עם סלנדרש. קיים שיות  ת תואמ ידו, מ"י הנדרשמקומות חניה מסומנים עפ 

סה הראשית  ל גישה נגיש המוביל עד הכניים בקרבת שבים ממוקמיה נגישני, תאי חאומיהבינל 

 למבנה. 

 

 כניסה למבנה        10.2

       ן  אין סימ קטרונית, למבנה נגישה, דלתות נפתחות באמצעות עין אלהכניסה   – הכניס .א

    ט  אין שילו ,ייןבנסה ליבכנ תזכוכי י דלתותתי על גבחזו  דניגוב ין סימןא , מול הפתח  אזהרה  

 . לכיוון המעליתומי אשות הבין לסמל הנגי עם  וונה הכ  

    חלש חזותי בקצה ההן בעלות סימן בניגוד המדרגות המובילות לקומה העליונה    - מדרגות .ב

טחי  שם מ ימקיי  יון.ה עד לקצה המדרגות בחלק העלופ ת מאפשר גריפה רצומעקה המדרגו

 ת. ת המדרגואש ובתחתי הנדרש בר עפ"יה  ורסטטק  י לעותי וב רה בניגוד חזהאז

 . המעלית בעלת בסמוך למעלית, אין משטח אזהרה מול פתח המעלית טשילוין א  – מעלית .ג

 ייל. כפתורי הפעלה בר  ללקולי, בכל התחנות, כו חיווי מנגנון    

 

   דלפק שירות        10.3

      .שי הנדרעפ"  יומינלא בהנגישות הנמצא דלפק מותאם עם סמל לא 

שכב  ורעב ר  מכשיקיים   הדלפדי  על  שיל  אךק,  מיעה  המעיד  אין  כךוט  קייעל  עמדה  מ ,  ת 

 ותאמת לכבדי ראייה. מ

 

 מעברים בין השורות       10.4

 לגלים.עבור אנשים המתניידים בכיסא גאימה, פינות עם גישה נכונה גם  מה מתבעוצ אור

 

 ירותים ש     10.5

תאבכל    קיימים  שירותיםקומה  לשימשינג   י  מני  שוש  ים  אבזוע ב  טותוחזקים  המינים,  ר ם 

 . שירותיםלת ושילוט מכוון לכיוון חדרי הדמתאים על הין שילוט נייר וא   אין מתקןכנדרש. 
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 :נגישותת ושה נגישות להשלמת התאמלהלן המלצות מור

.  השמיע  שיר לכבדי שירות של מכ  ותים, הצבת שלט ירהמעליות ולש   שילוט הכוונה לכיוון   - ❖

 ישה. ג נ דהעמשלט  הצבת

 פרייה. כזי של הסירות המרבשפק בגובה נדרש בדלנגיש לפק  ד  תוספת - ❖

ה בניגוד  זהרה בכניסה ראשית מול דלת הזכוכית והתקנת סימן אזהר למת משטח אשה  - ❖

 כוכית. חזותי על דלת הז

 

 : סיכום

 . תאמות קיימותחזקה טובה של הא ת נגישות טובה, רמתרמת התאמ

 

 : ותהמת העוהתייחס

הנס ל וגישקר  הועבר  הוהנג  יחותבטחראי  א ת  רשת  עמותת  של  לבמתשה  כל  יצוע  נ"סים 

 . שותרהתאמות הנדה
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 :יכוםס .11

העירו   מוצקנהספרייה  בקריית  "ספרייהיןית  ההגדרה  על  עונה  הביקורת  ,    התרשמה  מודרנית" 

הספרי   מתכי  ממויה  שינויים  עם  להתרחשודדת  וצועדגיבה  היהחידוש   בבקצת  יות  טליים  דיגים 

 ם. לוגייטכנוהו 

בתחומבדיק  הפעילויות  שפיםת  כפי  בפרק,  א  ורטו  מעלה  למנויים    תזה  הניתן  השירות  תקינות 

 מים השונים. בתחו 

הליקויי  בתיקון  המפורטים  יסם  הדו"ח  וילשיפו   ייעגוף  התהליכים  וייעול  רות  שילרמת  תרום  ר 

         .יותרב  גבוהה 

רואההבי  בכלציין    ןנכו ל   קורת  מדינכנס   ,יקהד הב  מהלךי  כתוצא  ישראלנת  ה  חירום  ה  למצב 

הק מהתפשטו  נגיף  וכי  ת  פעילוהורונה  מנעו  כך,  בשל  שהוטלו  של    תהגבלות  ומלאה  שוטפת 

 נהוג בעת שגרה. כ הספרייה, 

 

ה  השפעתןמגבלות  למרות  כך  הבד   ובתוך  הליך  ה על  התריקה  כי  הביקורת  ספרייה  שמה 

   ות.נלו ה תנווהתק ק  פי החו על  תועלפ ו ותיהר טומ דהאת ייעו תמשרת 

 

 

                                                                       *     *      * 
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 הערות ראש העיר לממצאי הביקורת בנושא: 

 הספרייה העירונית
 

 
 

   .ת בגוף הדו"חר מפורטלהערות המבקעמותת המתנ"ס    התייחסות 
 

 יי הספרייה  ו הניתן למינ ו"ח הביקורת מעלה את תקינות השירות בדהמפורטים ת הפעילות בתחומים, קבדי
 

 בתחומים השונים. 
 

 בטיפול עמותת המתנ"ס והעירייה וזאת ובכפוף ללוחות הזמנים  יםמס' ליקויים שנתגלו בתחום הנגישות נמצא 
 

 עיר. ב יבור צ ה לכלל מבני התקציבית שהוקצשקבע משרד המשפטים ובמסגרת הת
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 ות העירייה בגין שירותי דואר צאהו
 
 מבוא .1

 
ציבור  לכלל הספקת שירותי דואר  ממדינה הלות הבבעחברה ממשלתית  אר ישראל היא  דו  רתחב

 בנק הדואר.  עותצבאמנקאות בד שירותי לצ

 

בח לפעול  החלה  הדואר  רישיון  2006מרץ  ברת  פי  מכ   על  הדואושקיבלה  חוק  .  1986-ר התשמ"וח 

עת גם    באותה  לפעול  )שהיחבהחלה  בע"מ  הדואר  בנק  מלאה  בבע  נהרת  חבלות  דואר  של  רת 

 (. ישראל

 

וגע  נ לא החלק הל דואר, אך  ל חברת הלותה ששראל על הסדרת פעייממשלת    חליטה, ה 2006בשנת  

ההפרט החברה  הלמתווה  הדבר  של  בת,  הגלום  פגע  ההתייעלות  חברות בעצם  מריץ  לשוק    כניסה 

 . הדואר התחרותי

 

רות  בולטות בהן חברות המספר מתח  אר הכמותי בישראל ולשוק נכנסודו, נפתח שוק ה2007בשנת  

ודייר דוא  ,לייןקט  מסר  להורי  רעל  נאסר  תעריישראל  והחבד  המשיכה פים  על    רה  י  פ לפעול 

 עדה ציבורית.ותעריפים שקבעה  

 

ק מוצקין  עיריית  מגוריית  שיר מקבלת  מחברתוון  דיוור  ק  תי  דואר  דברי  לרוב  כמו  הדואר  לים, 

ר,  י דואדבררשום, משלוחי  דואר    כים כמונצרר  ירותי דואשוכן    טנות, בינוניות וגדולותק   מעטפות

 וכדומה.   24 דואר

 

חהפעיל  ריכוז מול  הדוארות  י  ברת  על  אחראית,  ד נעשה  עובדת  ומחלקות  הי  מאגפי  מקבלת 

  ות דואר רשום, מעטפטגוריות כמו דואר רגיל,  אותם לפי קומביילת  נת  ירייה דברי דואר, ממיי הע

ומקבלת  קרוב  ף ה הדואר לסני  רידבאת  האחראית  בירה  י יום, מעמד  , לפי משקל, חבילות וכדומה

 . רמרכזי בעימהסניף הירייה  המיועדים לע  ריטיםפ
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אלקטרוני, פייסבוק,  שליחת דואר    ,יעילה  רתוס מהירות רחב של תקשפו לם של מדיה זורמת  ובע

הופ  יטרוטו נוספים,  חברתית  מדיה  הדוא  חתויישומי  שירותי  מול  הפעילות  הקשנפח  בכל  ור  ר 

 יית מוצקין. ר עיריית קל זה  להארגונים ובכ   חלפת מכתבים ביןלה

בקשההביק א  ורת  העלויותלבחון  בהכ  ת  בשירותגספיות  השימוש  בקשר  ה  יין  היבטים  דואר, 

 בתוך בניין העירייה:   דוארר וכן את ניהול פרטי ההעירייה לחברת הדוא  שבין

   

 : בדיקהה  להלן ממצאי

 
     וארהוצאות בגין שירותי ד .2

   רגיל ואררייה הוא שירות ד יפקת לעמס אר הדושחברת  העיקרי  השירות -  רגילדואר 

 מוסדות השלטון    םשר מתמיד עם התושביק ם קיום לש ת זה נועדשירו  

 דבר הדואר   ,סקייםוסדיים בנקים וגופים עזי והמקומי, גופים מ המרכ  

        .ימים 3תוך  ת ופחאמור להגיע ליעדו ל   

 

 בו החברה  שנוסף   תשלוםת ב רשום הוא שירוהעברת דבר דואר ירות ש - שוםדואר ר

   ר מכשואמצעות ריאתו ב קאת פשר המא בר הדואר חודי לדית מספר ינותנ  

 עד הגעתו לייעדו.מרגע יציאתו ו  ות נועקב אחר ת ועה ייעודי   

 

 שמש חלופה למשלוח דואר מהיר  ל  שירות משלוח דברי דואר בארץ אמור - 24ר דוא

 וזאת   ליעדו   הפריטאת  שעות להעביר  24מתחייבת תוך   הדוארחברת   

 . לום נוסףתמורת תש  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

115 

 

 

 :הלך עשורן שירותי חברת הדואר במיהוצאות העירייה בגאת   מתארתבלה הט להלן

 
 מס'

 'סד

 עלות ההוצאה  שנה 

 בש"ח

1. 2010 257,876 

2. 2011 228,216 

3. 2012 255,450 

4. 2013 279,303 

5. 2014 228,545 

6. 2015 222,072 

7. 2016 161,338 

8. 2017 172,271 

9. 2018 182,471 

10. 2019 135,459 

 69,836 ( )נכון לאפריל 2020 .11

 
 
 

הגיד פעולות הלמרות  בהיקף  הול  הוצאות  כדי  עירייה הצטמצמו  עד  בהדרגה    50%דואר הכמותי 

ב העהסיבה   נובעת  בהוצאות  לקיטון  הזורכנסת  המ עיקר  יקרית  המדיה  דואר  שירותי  מת, 

 וכדומה.  טוויטר, ווצאפ  ,קופייסב וני, ראלקט

מצביעים על  ו   של השנה, נתונים אל נים  וחודשים הראש  4-חסים לימתי  0202ת  נתוני שנ  :   הערה

 תן יהיה לאמת רק בסוף השנה הקלנדרית. ניבהוצאות אותם ת עלייה מגמ
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  ת הדוארתעריפי תשלום לחבר  2.1

רממצ כי  מעלים  הבדיקה  הדו אי  דברי  הם הי  ארוב  ורמכת  וצא  רגילים  פחות  בים  מכך  שומים 

 ת.ו או חבילו/ גדולים יםפריט

 יה מול חברת הדואר:התחייבה העירי לגביהםר  אלהלן תעריפי הדו

 ₪   2.30 -  מכתב רגיל  

 כתב בינוני/גדול( מ - ₪ )חריג 4.00 - כתב רגיל + חריג  מ

 ₪   11.80 -  מכתב רשום  

 י/גדול(ינונ מכתב ב – יג₪ )חר  13.20 - מכתב רשום + חריג  

 ₪   3.10 -  24דואר מכתב 

   ₪ 17.00-ל 15.00ע בין  נסירה )תלוי במשקל(  מאישור  עם מכתב רשום

 

מגדיר  ה  הסכםב  , אינה מעוגנת  חברת הדואר  עםהעירייה  ת  והתקשרלים כי  מע  בדיקה  ממצאי ה

ודרכי   כתעריפים  כן,  פעולה,  ניצלה  נמצא  מו  לא  העירייה  שוכי  פתיחת  הכמהדו ק  את  ותי  אר 

לק2007בשנת   מ,  הצעות  נוספ בלת  ובתוך  חיר  וכך  ות  משל לנסות  תעריפי  את  פריטי  להוזיל  וח 

 הדואר. 

 

ה  הנכנס עם נציגי חברת הדואר ובסיכומ, נפגש מנהל הרכש  2019ת  רת נמסר כי במהלך שנלביקו

 . ותקודמ ס לשניםיפים ביחהתער   של הפגישה הוזלו

נוכחה   ביח  כי הביקורת  קודמלשנס  ההוצאה  ב ן  אכת  ה  מוע  .25%-הוזלה  עריכת  במהלך  ד 

מחיר במטרה להוזיל    מנהל הרכש להגיש הצעות  ייד -מתחרות על  חברות  קשו מס'התבהביקורת,  

 עלויות. 

 

עת  פשר כל המובהק את ההוצאות ויא ן  יקטין באופ  ,שיתוף חברות נוספותכי  הביקורת סבורה  

 ניתן. תעריפים נמוכים ככל שאת ה לשמר

 ם. מעוגנת בהסכחייבת להיות  חברהול כל ת מרוההתקש
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 ארדו יהול דברינ .3
 

 דואר נעשה באופן הבא:  איסוף ומיון דברי ךיתהל

דואר  כ  עדיומדואר יוצא ה  : האחת  קופסאות  2ך  וספת את פריטי הדואר מתויחידת הדואר א חראית  א

מוצקין )קריית  קרייתמקומי  השנייה  חיים  ,  שמואל(  קריית  חוץ  ,  לכל  עהמיודואר    ,ארץה  רחביד 

ה  תאחראיה את  ומביילת  אומכתבים  ייעתם  ממיינת  נדלפי  רשומים  מכתבים  אישור  רם.  דף  על  שמים 

 מעטפות. המודבקת על כל אחת מן ה  וזאת בנוסף ללשונית  מרוכז

הנכנס   לעירייהדואר  מהדוארבאמצה  מגיע  העירייה   פקחי  ממוינות  ,  בעיר  המרכזי  עות  ע"י  המעטפות 

 מחלקות. לפים וות לאג ק מחולוהאחראית 

 

של  ם  לא מתקיים רישוו  מאחר    ר לוקה בחסברי הדואר  ד  שליחת  ו  ן מיו  ,יסוףהליך אי  יקורת נוכחה כ הב

מכתבים וסיוו    פיל  הוצאת  ומחלקות  וכן  כ  גם  אגפים  רגיל  דואר  רשום,  המעטפות. ן  יו צדואר    משקל 

 הליך. על הת  בסיסית בקרהות לקיים , נמנעת מהעירייה האפשראלו תנדרשות  בהיעדר פעולו

 

כי  הביק מצאה  דברי  ר ורת  למעוב  חהדואר  גט  עוברד בילות  העירייהיתהל את    יםולות  בבניין  הביול  ,  ך 

הדואר   על  ע מטעינה  האחראית  הביול  מכונת  מכ  10,000"ס  את  מביילת  ובאמצעותה  רגילים, תב₪  ים 

העירייה    גזברות₪    3,000סך  ל  צטמצמת  מת. כאשר היתרה במכונה  קטנו  חבילות  מכתבים רשומים וכן

  תקבלת חלילה. הקבלה המ  ת חברת הדואר וחוזרד לפקו₪    10,000ה ע"ס  ית בהמחאאיידת את האחרמצ

 סיווג פרטי הדואר. ללא  ת ויו כמו   ₪ ללא פירוט  10,000ע"ס   גזברות העירייה הינהב

 

בהיעדר תיעוד    כאמור  או  הד רישום  אפרטי  ניתןוסיווגם  פיונם ואר  לא  בדי  ,  ויות   כמ  הן  מעבד  לדעת 

תמונת ההוצאות    תיכולת להבין אייה ה רמהעיעת  נמנ  וצאה מכך ת כ  .דוארפרטי ה  ומהות  היוצא הדואר  

 . להקטנתהלהביא ו
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צורך בשלימ   אתריאגפים ומחלקות    לפיהדואר  דברי  רישום  דעת הביקורת  ל חת  וקדים המפריזים ללא 

 גיטליים. אמצעים דייוע בסעלות ללא   כאשר ניתן לעשות זאת ילים, רגים מכתב

ו מכרישום  רשותיעוד  מחויבים  בים  תמכיתור  בא יסייע  מים  תבים  לחסוך  ל שאינם  ובכך  כאלה  היות 

 . יהלעירי וצאות מיותרותה

 

 ים. ספר פעמ נשלח אותו מכתב מאחד  לנמען ו   דהבמיול לסייע באיתור כפילויות רישום דברי דואר יכ

 

יעיל    באופן  ארהטיפול בדברי דו  את הליך  שפריענה לתסי  לויות א ת בסיס לדעת הביקורת, הכללת פעולו

 עת בקרה בזמן אמת.הוך אפשרות לבצע כל תחסכוני , יותר
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     הליםנ .4
 

הוא  נוהל חשיבו   עבודה  בעל  תפעולי  ניהולי  הארגוןת  כלי  מדיניות  את  ה  ,  רותיוומט   המגדיר  שיטה  את 

ות של כל  מי האחרים בו חלק ואת תחושר לוקחיתפקידים א לי הבע, את  נכתבו  לביצוע התהליכים לשמם

 מהם.  חדא

 

ב שבו  והיא נועדה למנוע מצ  ודהעבהר וארגון בתהליך  בוע סדנובעת מהצורך לק  ,חשיבות בכתיבת נוהלה

 צא לנכון. מוכל עובד יפעל כפי שהוא  

 

ומונעת  ת השירות  רת אשפון, מת הפרי פעולה לאורך זמן, מגבירה אדרכי  שימור    כתיבת נוהל מאפשרת

 זבוז משאבים. ב

 

 בעירייה. ך הטיפול בדואר הכמותי  ינוהל המגדיר את תהל  לא קייםי קה מעלים כ צאי הבדי ממ

 

שנצבר במשך שנים ולא מתוך    דעפרטי דואר נעשה מתוך שימור היהל מסודר תהליך הטיפול בנובהיעדר  

 ן. ה המבטאת את מדיניות הארגוטרטגילים ואסכל

 פה לסיכונים. יכוי לחשסי ומעלה את הן הנצבר הידע והניסיו   את רות לשמרמונעת אפשוהל נ  כתיבתאי 

 

ל ניסיונה של העובדת  י עבודה אחידות שיתבסס ערכקבוע נוהל שיבטא דרת סבורה כי על הרשות לוהביק

  ם ליעת כלוך קבי דר וארגון בתהליך העבודה תבוע סאמור לקך שינוי תהליכי עבודה. הנוהל  תוהאחראית  

 .לה בשליחתםכיעודם ות  ם, אפיונם,דרך מיוניסוף פרטי הדואר מתהליך אורים החל בר
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 סיכום .5

ל   ממצאי הביקורת  מעלים מס'  זה  הדואיקבפרק  פרטי  בניהול  לחויים  העירייה  בין  ובהתקשרות  ת  ברר 

 הדואר. 

 

 : ביקורתלהלן תמצית הערות ה

שנת    עתבארב ▪ של  הראשונים  עליח  ,2020החודשים  בהוצאותה  לה  בשירותי  השי   ניכרת  מוש 

 דואר.

 כי פעולה. המגדיר תעריפים ודרתוב כה ללא הסכם תנעש  ,ברת הדוארח ירייה עםקשרות העהת ▪

 רה להוזיל עלויות.   מטהצעות מחיר מחברות מתחרות בכת הביקורת, לא נלקחו עד מועד ערי ▪

שרות  האפ  ללאולא אפיון  ל  תיעוד  , ללאום יחת דברי דואר, נעשה ללא ריש ן ושלוף, מיואיסהליך   ▪

 ליך. על התה   הנאותקרה לקיים ב

 אחראית על דברי הדואר.הכי פעולה עבור העובדת רעבודה המסדירים ד בעו נוהלינקלא  ▪

 

   : להלן המלצות הביקורת

 ב. סכם כתול התקשרות עם חברה חיצונית בהכ יש לעגן •

נוספותורחב  שיתוף  .ת מחירוהצע  ותר חברמהלך הבדיקה ביקש מנהל הרכש ממספב • אמור    ,ת 

 שניתן. ככל  םר  תעריפים נמוכימכל העת לש אפשר לות ואת ההוצא קטין באופן מובהקלה

וכן  נת תמונת ההוצאות,  הב יסייע ב  ,עת איסוף, מיון ושליחהד ואפיון דברי הדואר ברישום תיעו •

תה  אולקיים בקרה נ  ותובאפשר ויות יזים בשליחת מכתבים, באיתור כפילהמפר  מוקדים  באיתור

 על התהליך. 

נוהל   • לקבוע  הרשות  דרכי  שיבעל  סדרטא  וק  עבודה,  ב בארגון  עבודה  כללי  החל  ורריעת  ים 

 תם.אפיונם, תיעודם ושליח  פרטי הדואר דרך מיונם,מתהליך איסוף 
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 : בנושאהערות ראש העיר לממצאי הביקורת  

 הוצאות העירייה בגין שירותי דואר 

 
 :הלןכמפורט ל ,הדיוורבעקבות הערות המבקר, נקטה העירייה במספר פעולות להוזלת עלויות 

 , תפיק מכתב + מעטפה + משלוח ,בודדת עם חברה אשר בעלות בול ושר קהעירייה בוחנת הת -

 נייר.עלויות וך זמן עבודה  יחס י בכך 

 שום וחבילות. הוזלו עלויות דואר ר -

 .24הוצאו הנחיות לעובדים לבטל לאלתר את שירותי דואר  -
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 העירייה   מבקר טיפול בממצאי דו"חקב אחר מע

 9120לשנת   13מס' 
 

 מבוא 

 

 .  31/3/2020  יוםוגש לראש העיר בה  31רייה מס'  ידו"ח מבקר הע  .1

 לחברי הוועדה לענייני ביקורת, כחוק.  וו נמסר העתקים ממנ

 

 .2.12.2020 ביום ן ונדו  העיר מועצתן ח על שולחהדו"ח הונ           . 2

 

 : להלן יוצגו כמפורטמעקב י ביקורת הממצא .3

 

 ת. ריכוז ממצאי הביקור א. 

 

 צות הביקורת. המל ב. 

 

 רת.יה לממצאי הביקוסות העיריהתייח ג. 
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 ה אכיפת גביי
 

 

 צאי הביקורתלממ יחסותהתי המלצות מצית ממצאי הביקורת ת

מערכותממשק   ממבין  קיים  לא   קש: 
ה  קווןמ מערכת  ירונית עיה  גביבין 

 למערכת אכיפה.
 
 
 

ת ממשק מקוון בין  יש לשקול התקנ
הגמ העירביערכת  למערכת ונה  ית 

בה,  יפהאכ להערכת זאת  התאם 
לצור ייעול  נחיצותה  עבודה הך 

מ שבין  החוהקשר  ה  גבילקת 
 למחלקת האכיפה. 

 

עוה ביברעירייה  אלו ת  מים 
מחשו אוטומציה מחברת  ב 

מטרופולי  ה העיריי  טנלחברת 
ב ה תפעל  מול  חברה עניין 
   החדשה.

 

קהאכיפה  מסלול לא  נוהל  :  "מסלול  יים 
ת נוות האכיפה נתוול ורה פעכאאכיפה" ול

ובץ  בדיקת ק  .ל המחלקהתה שדע  לשיקול
להחיי כי  מעלה  מתקיבים  פעולת י א  מת 

לאחראכיפה אלא  הודעה   ,  שיצאה 
  .ןיה, כדישנ הע ה ולאחריה הודאשונר
  

"  והל "מסלול אכיפהנמומלץ לקבוע  
תרש מעין  יגדיר ו זרימה  ים  שיהווה 

אכיפה שיש לנקוט נגד את פעולות ה
 ם. חייבי

 
 

מוסדרת   מתקיי ביצוע ל  תכנית 
הכוללתהא השאר  ,כיפה   ,בין 
תיושיבי שבועית  בן   תואום 

ח  למנכ" לנציג  ברת  העירייה 
 בייה. הג

גבי נההוצאות  כימצ:  הגביה   א   חברת 
הו פועלת   בהצומשיתה    תאםאות 

הקבועים ונוכח   לתעריפים  ברם,  בחוק. 
קריטריונ נקבעו  שלא  באשר העובדה  ים 

דבר פתח המהווה   ה,להפעלת אמצעי אכיפ
אע  לביצו שאין פעולות  כפולות  כיפה 
לקיויס  חרבהכ לשונבה  וכן  ות מן 

 ות בין החייבים השונים.לבהתנה
 

קרי לקבוע  לניטריומומלץ    פעלת ה ם 
פעולות לואכיפה  אמצעי   מניעת 

   כפולות. אכיפה

ה כפול   ,תוצאהבמבחן  חיוב  אין 
בדקה   על אותה פעולה, הביקורת
שהינה האכיפה  מע'  ע' מ   את 

ולאלפעות מע'  ית  בילינג ה  את 
שהי ש )אוטומציה(  העירייה  א  ל 

 ספית של הרשות.מע' הכ
חיוב גנהבילי  במע' בוצע  לא   ,
   כפול.

ה : בדיקכתבי דרישהמצאת הו שיהוי ב
רק הזמן  מדגמית העלתה מקרים בהם פ

ה הראשונה לשנייה, נעשה תוך רישבין הד
 שיהוי ניכר. 

קת הודעות דרישה הפבעת  ץ שמומל
האבמ קוביפהכחלקת  יופק  ץ , 

די ישה ראשונה ויבחנו מועהודעת דר
 . דעותהוה תהפק

למועדי יופקו   םבהתאם  אלה 
שנייה   דרישה  עמיהודעות  דה תוך 

שנקבעו  בלוח הזמנים  רזת  באכות 
    סים )גביה(.יהמ
 

  ותעפ"י לוח  ברת הגבייה פועלתח
בפקודה ההזמנים   קבועים 

להנ היועץ  ובהתאם  חיות 
לממשלה  המ דעת  ל) שפטי 

בוה,  רהחב בזמן צעהפעולות  ו 
 ביר(.ס

: הוצאו העות דרישפילות בהוצאת הודכ
יוצא , חייבלפי נכס ולא נגד  דרישות חוב

מחזיקים בשני ים המשלמ שכנגד  פואא
 . תנכסים, הוצאו דרישות כפולו

דרישה הודעות    רמעקב אח  צעיש לב
חיובולהימנע  כפולות,   של   ממצב 

 . כפול
 

הוצ הדרישה  לפי   אוהודעות 
למחזלמש גם  וכך  בשני יקם  ים 

 אחת. בו פעםויחאשר  נכסים
ה הכספית  מ עפ"י  הרשותע'   ,של 

לחי כפולים  חיובים  נעשו  יב לא 
   ים.נכס המחזיק בשני

חייבים  יקע  פעולות נגד  ברישום  ול 
שונים במועד מ  :ים  פי   ערכתעל 

מקרי  ,האכיפה בוצעו   ם נמצאו  בהם 
כ נגד פולות  פעולות  ברישום  עיקול    של 

בח שונמייבים  כעוים.  ועדים  נמצא  י  ד 
מקר בוצעו  יםבמספר  האכיבמע,  פה רכת 

כפו פעולות   משלם לעיקול  אותו  כנגד  ות 
אותו לביקורתהנכס  על  כי הר  הוב  . 

בגין ינג,  הביל  תכבמער חיוב  היה  לא 
 . ות אכיפה כפולותפעול

באשר    תורורלקבוע הנחיות ב  מומלץ
בי פעולות  צולתדירות  ול עיקע 

לענתיולה  ישוםבר  במידה  ין  ייחס 
משלם עיקול  ת  פעולע  בצתתו כנגד 

 נכס.או כנגד 
 

מבוצעת  כל עיקול  כנגד   פעולת 
ל ספציפית,  חוב  בוצעו יתרת  א 

אותולכפפעולות   כנגד   חייב  וות 
לג הנכס  יתרתבאותו  אותה    בי 

בוצע חיוב כספי . כמו כן, לא  חוב
אותה   בגין  כפי   ,פעולהכפול 

לראותשנ הכס  יתן  של במע'  פית 
  שות.הר
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 תהתייחסות לממצאי הביקור  תהמלצו רת קוצית ממצאי הבימ

בנקכפילו  עיקולי  בביצוע  כי נ  :ם י ת  מצא 
בוצעוחיי  54נגד     כיפההא  במערכת  בים 
עעולות  פ  121 במועד של  בנקים  יקולי 

בבח   אחד, המקרים  של  יתרת לקם  גין 
כך   נכס.  אותו  של  נמצאו חוב  למשל 

ארבעביו  קוהופ  הם  ב  יםמקר אחד  ה ם 
יתה ם להם הימימשל  כנגדנקים  בעיקולי  

 בד. יתרת חוב בנכס אחד בל
לא  הבילינג,    ת במערככי    ,ורת הובהרלביק

 כפולות. פה בגין פעולות אכי היה חיוב

הנח לקבוע  באשר  יש  ברורות  יות 
פעבילתדירות   עצוע  של  יקול ולות 
 ברישום. 

באשר  מדיניות  לקבוע  ת ולפעול  יש 
כנגעי בנקים  חייביםקול  ר  באש  ד 

אם עיקול   לשאלה  נק ב  פעולות 
לחילוכנ  תתבצע או  משלם    פין, גד 

 .כנגד נכס
ה פעולת עיקול עבוצ  יימצא כיל שככ

תוך   כפובנק  הוצאות   לות השתתת 
לשקול יש  החייב,  של    על  השבה 

 ם. הכספים לחייבי

בנקפ עיקול  מבוצעת    עולות 
ם )עבור כלל הנכסי  ברמת משלם
החייב   לבצע של  ניתן  שלהם 

מספרו  בנק(  עיקול בנקים   מול 
 אם.בהת בחוימ והחייב

מתייחסת הביקורת  למע'   הערת 
כספית  הכיפה בלבד ולא למע'  אה

אינ אשר  הרשות  מחייבת  של  ה 
  לחייב. פולבחיוב כ

אזה עושה  :  רההערות  הרשות  כי  נמצא 
ה סך הערות  אזהר  וש מינורי בהערותמשי

במ  האזהרה עהרשומות  עומד    78ל  ערכת 
נ שבהן  שנת המ ברשמו  האחרונות  לך 

  ת אזהרה. חמש הערוו , אז נרשמ2018
 ני.ו עדכאינ ם במערכתנמצא כי הרישו

כ תתקשר    ימוצע  המקומית  הרשות 
המספק חברה  כגון ונינת  תעם  ם 

פעולות בטאבו,    רישום  אזהרה 
בנסחי דוחות   צפייה  וכן  טאבו 

הנוגעים  ת רישום לפעולות  קופתיים 
 הרה. אז רותהע

משרד ה לטיפול  הועבר  נושא 
 . חיצוני "דעו

פסיבי מ  :ת אכיפה  לא קרנמצאו  בהם  ים 
 יבים. חי פה כנגד בוצעה כל אכי

  

הימנע משיהוי בפעולות לעל הרשות  
 . אכיפה

העי דו"חות  ריימנכ"ל  מקבל  ה 
ומחלקת  שבועיי הגבייה  מחב'  ם 

ה ייהגב על  דגש  בשים  ימנעות  ה 
 בפעולות אכיפה. משיהוי 

פעול נוהל  :  ת מנהלי  פהכיאות  סיום  אין 
באקריטריו  ואכתוב   ברורים    שרנים 

נגלמיצוי   המנהליות  חייהפעולות  ב ד 
 ות.יאכיפה משפט  ולותלפע והמעבר

ה אשר  חוב  יתרות  אכיפה קיימות 
או  ליתהמנה לגבות  מסוגלת  תן  אינה 

אובייקטיביות   בעות והנמסיבות 
ש בנכס  המהעובדה  מחזיק  אינו  חייב 

למימוש.   ה  משוםהניתן  תקשרה כך, 
חיצונהרשו יועץ  עם  להכין שתפקידו    ית 

חי למחיקיבתיקי  סים  לפי    338עיף  ה 
 יריות. דת העלפקו

חייבים אלה אינן    רות חוב שלי יתמצא כנ
סוג מיו  מקבלות  במערכת    דחשירות 

 ת. הגבייה העירוני

שיש  ה סבורה  ס כנילהביקורת 
שמ חוב  למחיקה יתרות  ומלצות 

שיבדי מיוחד  שירות  סוג  ל תחת 
וימנעיתרה   אחרות  מיתרות   זו 

אכיפה  ולפעו והת  מנהליות  ן הן 
בשעה משפטיות   בה  החייב  נגד 

   .ןתמחיקפועלת ל שהרשות

ת קטגוריה ארנונה חיש סימון ת
ליהמ מי  צביע  הדין כי  מעורדי 

חננאל,   או  החומר יעזורה  ועבר 
   .להמשך אכיפה

   :אכיפה משפטית
לא קיים   העברת תיקים לטיפול משפטי:

ר את המבחנים הקובעים וכן נוהל המסדי
יש  מועד בו  ל   ות מידה באשרמנקבעו א  לא

האכי פעולות  את  המנהלהפסיק  יות  לפה 
 טית.ם לאכיפה משפיולהעביר את התיק

י משפטייםמאגר  תביעלה  ועצים  ות  גשת 
קל  משפטיות: יועצים א  מאגר  יים 

בים יול בתיקי חיחיצוניים לטיפ  םייפטמש
 בדרך של אכיפה משפטית.

כי   הרשות נמצא  שעושה  השימוש 
קטמבאכיפה  ת  המקומי הינו  ן  שפטית 

לת במערכת  יהמופ  יםקייחסית  עים 
 לית. היפה המנהאכ

 

ממומלץ   יועצים  אלהקים  גר 
לטיפמש  ותיקים שהרשול בתפטיים 

את  בהם  מיצתה  כי  כי  הלי  סבורה 
 האכיפה המנהלית. 

מכן   לקבוע  דיווח מומלץ,  נגנון 
על  תקופתי  מידע  העברת  הכולל 

של שמנוהלים  יקים  הת  מצבם 
משפ יובאמצעות   יים טעצים 

 . חיצוניים 
 

המשפטית    בהנחיית המחלקה 
מ הגנתבקשה  לייצר בחלקת  ייה 
חייב איןידו"ח  לגביהם  סיכוי   ם 

 . שך גביה מנהליתלהמ
המעודכן,  הדו"ח  קבלת   עם 
החלטה  העיר  הנהלת  תקבל 

 יין. בענ
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 יקורתהתייחסות לממצאי הב המלצות            צאי הביקורת תמצית ממ
 

: סים כונס נכ/"רתיקים הנמצאים בפש
גביה ת הכמערופיעים בהמהנתונים 

, אינם זהים 977ג שירות העירונית בסו
 ת כנ"ר.א במערכהנמצ עלמיד

  977סוג שירות ו בליק צאו חייבים אשרנמ
ורת  ביקעים נכון למועד הינם מופשאי

"ר ומשום כך דינם היה במערכת הכנ
 שירות זה.סוג מתוך החייבים מ ער להיג

לם הינו  רטיס המשכ ים בהםנמצאו מקר
זוג. משכך, ניתן לפעול ני בני הש על שם

. ברם, גני בני הזו פה כנגד שליכי אכיבה
עתה את פעולות שהאכיפה ה מחלקת

היות בן זוגו נגד חייב אחד בשל  הכיפהא
בה בשעה כינוס נכסים,  /ש"רבהליך של פ

הזוג  שלא הייתה כל מניעה לפעול נגד בן
קשה ב  שני, אשר בעניינו לא הוגשהה

 . ר/כינוס נכסיםלפש"
ית למים במערכת הגביה העירוננמצאו מש

, אולם פטרה, נתן בית המשפט םינשבעני
ת רכהוסרה מתוך מע ארת חובם לית
 בייה. גה
    

לסי הסבת  מומלץ  את  כל ים 
ל משלמספהמשלמים  לפי מרי  ים 

שמדובר   ככל  זהות.  תעודת  מספר 
מורשה מומלץבעוסק  בשם    ,  לציין 

ואת מהעהמשלם את בעלי   ספר  סק 
 משלם. פרשלו כמס ותתעודת הזה

לצד לרשום  המשל  מומלץ  ם שם 
)ת.ז. של ראש משק    ומספר המשלם 

אה גם  הבית(,  בן/בת  פרטי  ,  גזות 
תן צו פשיטת  ת כדי שמקרה בו ניזא

החי נגד  לרשות   יב,רגל  תהא 
גם  שפהא הליכים  נקיטת  לבחון  רות 
 וג. גד בן הזנ

החייבים מומלץ   של  עדכון  לבצע 
ם  תאבה  977שירות    עים בסוגיפהמו

 . כנ"רהעים במערכת י ם המופלנתוני
כ המערכתמומלץ  עדכון  לאחר   י 
ע לנוהל    אםתקופתי בהתכון  דיבוצע 
 י העדכון. מועדאת ר שיגדי

למ יתריש  את  של חוק  החוב  ת 
  ו הפטר.צניתן לגביהם  מיםמשל

 

שמתקבל   המידעהברגע  חומר , 
לפקיד העוסקת  מועבר  ה 

והי חובות  מטפלת  א  במחיקת 
הפנים  מו משרד  חיקת  במל 

 ב. החו

שהועבר ת  משפטי  לאכיפה   ו תיקים 
 :  צוניים יאמצעות עורכי דין חב

הועבר חייבים  לב"כ תיקי  יה  ריהעי  ו 
מ  ךרלצו אכיפה  לא בחינת  אולם  שפטית, 

היה היבל  ניתן  בשל  זאת  ם  תונינ  דרעחון 
פעול  נגד  על  שבוצעו  מנהלית  אכיפה  ות 

 חייבים. ה
בים אותם  כספי חיית  העברהליך  נמצא כי  

העירייב"גבה   אינכ  עבורה   מוסדר  וה 
 . והלבנ

פסק  מתן    רים שהועברו לאחי תיקנמצא כ
ההוצל"פ,   במסגרת  לטיפול  גרו  נסדין 

שב"כ   כוח העירייה  היות  ייפוי  קיבל  לא 
  .קיםבתילטפל 

לב קובמומלץ  מסד  נות  על ץ  נתונים 

שימת כל  יל את ראשר יכ  Excelבי  ג
לט שהועברו  מ יפהתיקים   שרדיול 

 ניים. צועורכי דין חי
האכיפה   יש נתוני  את  להעביר 

ו רו בתיקים שהועבשבוצע המנהלית  
לבחון   מנת  על  הדין  עורכי  לטיפול 

המשפהמאת   הטיפול  כנגד שך  טי 
 . ים אלהביחי

לקבוע כספי הל  נו  מומלץ  העברת 
ו המקומית  דיווח  זכייה  לרשות 

 י כוחה. ממשרדי בא
לבא  יש הכוח  ייפוי  את  י להסדיר 

 העירייה. של  כוחה
סבורה  ורהביק את  ת  להסדיר  שיש 

סגירת המ   אופן  תנהל התיק 
באמצעו של   תבהוצל"פ  אחד  ב"כ 

שמתנהל   בשעה  בה  דר סההעירייה, 
בא אחר חוב  ב"כ  של   מצעות 
 העירייה. 

 

 לא תוקן.  
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 מתן תמיכות         

 
 :תמצית הערות הביקורת 

 

כוללת בתקציבה את הסך הכ יניה א העירי  - והעקשייב התמיכות היל של תקצולה  ואת  רות  יפות 

ת  תמיכוהן, אינה מציינת בנספח לתקציב את  ככמו    קי התקציב.לפר  י התמיכהחלוקתו לפי נושא 

 העקיפות. 

ה - חוות  לאישור  ניסוח  המשפטית  ואישורם  יניתבחהדעת  נבמם  המועצה,  חודשיים  ליאת  עשו 

 לאחר המועד הקבוע בחוק. 

לה - למוסדות  הקוראת  בקשתם  גיבמודעה  לש  סוגי  העירייה  ה  דאג  אלתמיכה  את  לפרסם 

 יכה. כאים לתמהזהמוסדות 

 שות לתמיכה. שת בקשל מועדי הגו/או תיעוד הלת רישום נ העירייה אינה מ -

מיכה עקיפה בסך  שאושרה עבורם תף  יד לבנים א  וןארג  וד להגשת מסמכים מצדלא נמצא תיע -

130,000    .₪ 

 

 : המלצות הביקורתלהלן 

 יפה. את תמיכתה העק הישירה גם לתמיכתה סף פר התקציב בנולכלול בסה על העיריי •

יבים ר חי העי  מועצתנוהל התמיכות והתבחינים ואישורם ב  ת משפטית לאישורת דעחוו •

 בחוק.   תאם למועדים הקבועיםלהיעשות בה

למוסדות ציבור    ונההפ  מור בנוהל תמיכות ולפרסם )במודעהלפעול על פי הא ה  על העיריי  •

ב את סשקלהגיש  התם(  המוסדות  לתמיזכוגי  התייחסות  אים  וכן  שאיןלכה  ודאות    כך 

 מיכה.תע תקציב לנושא ה ייקבש

 מיכה. שת בקשות למתן תי הגמועד ז של על העירייה לנהל רישום מרוכ •

לד • העירייה  מגו ר על  הנהניםוש  למ מ  פים  עקיפה  בצירוף  תמיכה  הבקשה  טפסי  את  לא 

   . ה כספית ישירהתמיכ  ליםקבשמיוק כפי שנהוג עם גופים המסמכים בד 
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 קורת: ירייה לממצאי הבהעי  תייחסותה

 

  נכ"ל  הכפופה ישירות למ אגף הגזברות לעובדת  הועברה מעובדת  כותפי התמיוח על כסיקמשימת הפ

 העירייה. 

 

  פות,  עקיתמיכות הול ועדת התמיכות נכללות הבפרוטוק ה,יועמ"ש לעירייעתו של הד עפ"י חוות

תכליתיים,  -דולהחזיק מבנים תות רת לעמויא מאפשלכך ביטוי בתקציב מאחר והותנת  נ רייה לא העי

ה כספית  מצב זה לא נגרם הפסד בהכנסה ואין הטבכגון מקלטים. בורה  ללא תמ  ,מניביםנם שאי

 לנתמך. 

 

 כאיםהז המוסדות  , מפרסמת העירייה את סוגים לתמיכהשתדות להגיש בקסראות למוקובמודעות ה  

   לתמיכה.

 

 ת לתמיכה. שת בקשוירייה מנהלת רישום של מועדי הגעה 
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 ירונוקד העיהמ     

 

 :יקורתהב   ממצאימצית תלהלן 

  40.4%  –נדסה  באגף הה  12.4%  –נמצאו במוקד העירוני  תקן לטיפול בפניות,  מהי עמידה נמוכים  אחוז -

 . 59.3% –הילתי שיטור הקוב

נמצא    .  מסך הפניות(  31%תקן )לא נקבע זמן    2018  בלו בשנת  קשהת  פניות  21,597  וךפניות מת  6,797-ל -

 ן נקבע זמן תקן. יפול בפניות להבר לט בה מעך זמן הרו אריפול בפניות אלכי הט

ו/ת  בהזנ  ה מליקויות כתוצאניפ   3,405ומי המוקד העירוני  נמחקו מריש   2018בשנת   - או מהגיית  פרטים 

 י תקין. שמות באופן בלת 

תגזמ - לטיפול  7מתוך      -  ובהן  שהועברו  פנייה  ההנ  דו"חות  נפתחה דסהאגף  אחת  וכל    היוםלמחרת    , 

 קה. ידעד הבחו עד מונפת האחרות לא

 נקבע לסגירתן.שקן מטלות פתוחות מעבר לזמן הת  28נמצאו  – מטלות פתוחות -

 

 : ורתצות הביקמללהלן ה

מל - ביעילותהזמנים    וחחריגה  פוגעת  כתקן  לשירוה  ואמינות  שנקבע  הביקות.  חשיבות  ר דעת  קיימת  ת, 

לעניין   מירבה  בין  הזרמת  והמחלקותדע  לל  ,האגפים  רצוי  כך  לנ שבועי מפגשים    ערוךצורך  יתוח  ים 

 . לוח זמנים יפול והקפדה על עמידה בתקןטלנושאים  

 עמידה בלוח זמנים.אים תקן ושלכמה שיותר נ  " ולקבועעהעל הרשות "להרחיב את הירי -

ל  - ממבכדי  כרטיסי  ריבושל    צבהימנע  מידת י  מהזנת  כתוצאה  שנערמו  מושב  חסר,  להע  וסיף  ומלץ 

התושב בלע  לכרטיסי  חובה  ניתן  דיהןשדות  הכלהמש  יהיה  לא  את  ולמלא  כן,    ,רטיסיך    מומלץ כמו 

 אות. גיכרטיס בהגייה נכונה וללא שלהקפיד על הזנת ה

בסדנמלץ לרענמוסף על האמור,  בנו עבודת המוקדנים  ייעון את  השירות    תו את תודעישפר ות שדיאות 

 מול התושבים. 

פני ל  לקות  פים והמח על האג - ולד בזמן אהמוקות המגיעות מן  הקפיד על קריאת  עיכוב    הימנעמת  מכל 

 יין זה. בענ

ול בהן  יפ ומעקב אחר הט  חת מטלותתי דו"ח שבועי המתייחס לפפקת  המומלץ לבצע מעקב רציף הכולל   -

 כפוף לזמן התקן שנקבע. ב



 

  

130 

 

 

 

 

 קה: יייה לממצאי הבדהעיר  התייחסות

 

  .נםיש לתק ע כי  נקב ם לגביהם ון בנושאיים דיליקויים והפקת לקח  קיים צוות תיקון, בעקבות הערות הביקורת

 והגדרת מטלות. מני תקן לזוהוחלט לבצע מיפוי מחודש   הועברו הנחיות למנהלי האגפים והמחלקות ,נמצא כי

 

 כי זמן נמצא ת ובעיקר באגף ההנדסה  ו ני תקן במרבית המחלקבזמ מידה שיפור בע חל מעקב מעלה כי ביקורת ה

 באופן ניכר.  , שופרלפניותההנדסה ף  אגבה של תגוה

 

 ד.וקד ולהימנע מסגירתם בדיעב פניות אל מול המ סגירת עלת נוכחה כי על השיטור הקהילתי להקפיד  הביקור

 

ות כך שלא  השמ  כון שלפיד על איות נונחה להקה  גיאות כתיב, צוות המוקדות בשל ששדליקוי מחיקת האשר לב

 ור.ין זה חל שיפ יגם בענ כחה כי  קורת נו הבי, אותו תושבשם ל  חו מספר כרטיסים עייפת 

 

 רם נענתה. קתי, טמחללקיים סיעור מוחות בין   קשת המוקדב
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 ושמירתן   ות ניהול רשומ

 

 :הביקורת ת תמצית הערו 

 

הבדיקה   למעליממצאי  מתמשךיקם  ניהו   וי  הרשומבתסדיר  העירול  ראש  בלשכות  כאשר  /ת  מנכ"ל 

את  יהעירי  אימצה  לא  הרשו סיד  ות  הנחי ה  פמות  ור  המדינה    משרד  רסמו אותן  וארכיון  הפנים 

 ומות. ני של רשרו ת גנזך המדינה לניהול אלקטלא אומצו הנחיו   כן, כמוורים הקודמים בעש

 

כי    ת הביקור בטרמצאה  עידן  ועוד  ה   לא המחשב,  ם  רשניהלה  את  תיוק  לומותיה  עירייה  מפתח  פי 

לאחלניה  וגם  רשומות  המע  רול  שילוב  בעת  בעמכן  המחרכות  העירייהידן  עשתה  לא  שימוש    שב, 

ניהול משרד ש העיר/מנכ"לכות  לש  יהוטמעה במחשב בתכנת  וקש  ,ראש  מסורבלת  זו  כי  ה  מהסיבה 

 לתפעול. 

 

 :תרהמלצות הביקו

ולעבור לשי  שדרג אתו לחילופין לד חדשה אשרניהול מ  רייה לאמץ תכנתעל העי ניהול  הקיימת  טת 

ממו  ו  .שבחמשרד  החשיבה  חכמהוהתקנת  התפיסה  שינוי  ניהול  מגת  ,מערכת  התמצאות  ב מנע  לת 

  .רות אלפי המסמכיםך עשבבס

 

 

 : ורתייה לממצאי הביקהתייחסות העיר 

אמורה  ינט(, ל)מטרופו  החברה שזכתה ,יהול ואחזקהת מידע נוכררז לרכישת מעמכימה  קי ת הרשו 

 ומציה.את החברה לאוט  ףלהחלי 

 

תכנה לניהול  כולל  ,חדשותתוכנות תוטמענה  ,החפיפהיך הלירייה ציין כי ברגע שיסתיים  מנכ"ל הע 

    ות ושמירתן.רשומ 
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  "ח הדו –ב אחר תיקון ליקויים עקמ
במשרד  ת של אגף הביקורהמפורט  

 2019 ם לשנתניהפ
 

 32רת מס' דו"ח ביקו
 

      3/2021      
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 9120לשנת  עקב אחר תיקון ליקויים נכוןמ

 

 מס'
 סד'

 תוקן/ הליקוי 
 לא תוקן/

תוקן 
 חלקית 

  ומים  ארנונה

ערכ .1 לא  בתחוה  העירייה  לשם  סקר  שיפוטה  לגביית  עדם  הבסיס  כון 
 הארנונה.  

מתבצע  העירייה  תגובת הנכסים  סקר  ההנדסה.  ב :  אגף  ע"י  שוטף  אופן 
  .קר נכסיםסלעריכת  העירייה שכרה את שירותיו של דב קהת 

 

 

 קן א תול

 היווצרותם.  ונה לפי שנותים בעירייה לגבי התפלגות חובות ארנ אין נתונ  .2
שרת הפקת התפלגות חובות  אפביה עודכנה וממערכת הג :  תגובת העירייה

   .תן לבצע התפלגות רטרואקטיבית ואילך. לא ני 2015  תצרו משנובות שנולח
 

 

 חלקית   תוקן

  ל ביצוע התקציב הרגי

, נרשמו ההוצאות וההכנסות של בית ספר אורט  2019רי העירייה לשנת  בספ .3
ל,  בהתאמה  ₪אלפי    35,498-ו  ₪  אלפי  36,036בסך   משרד  בניגוד  הנחיות 

 ים. פנה
העיר זו  ייהתגובת  הרשות  לדעת  ה:  הנכונה  ההצגה  בצורה  ת  אמשקפת 

 .  משקל לדוגמא: פעילות רווחה והפעילות, על אות
 

 

 

 תוקן לא 

 יב הרגיל לאחר המועד הקבוע בחוק. מועצת העיר אישרה את התקצ .4
העירייה התקציב  :תגובת  רק  ככלל,  העיר  מועצת  לאישור  אחר  ל  מובא 

 ין.  סיבות בעני הנכל מרכיביו ו  הכנת
 

 

 תוקן לא 

לת התבח .5 ע"י  ינים  אושרו  לא  כדין  המיכות  מנכ"ל  מליאה  בחוזר  כנדרש 
4/2006  . 

 

 א תוקן ל

 הפיתוח  ביצוע תקציבי
 

 

 תב"רים קיימות חריגות בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת   8-, ב2019בשנת  .6
 .  ₪ אלפי 298המאושרת בסך כולל התקציבית  

ההתהעירייה  תגובת בפנה:  לביצוע  בהתאם  נעשית  בתב"רים  ועל  לות 
 .  מים יתרותעמים ישנן חריגות ולפ לפע

 

 תוקן לא 

  חייבים 

הג .7 במערכת  לא מסמנת  נפרד אהעירייה  שירות  בסוג  ת החובות  בייה שלה 
 .  המסופקים או המיועדים למחיקה

העירייה הרשות  תגובת  החוב :  כל  לגביית  עדפועלת  מל מיל  ות  חוב  א.  צוי 
 . חיקהצוי הליך(, עובר למלגביה )לאחר מי תןשלא ני

  

 

 לא תוקן 
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 מס'
 סד'

 וקן/ת וי הליק
 תוקן/לא 

 ת קיתוקן חל
בשנת .8 הקפידה  לא  המועצה  המלצת    התקציב  מליאת  את  לאשר 

   .תיהן של ועדות מכרזים, כספים וביקורתוישיב
 

 לא תוקן 

קורת בדוח המפורט של מבקר  יון בשנת הדוח בוועדת הביד  לא התקיים .9
הפנים   ממי2016-2018לשנים  משרד  וכך  ה,  כל  הוגשו  לא  מלצות  לא 

הרשות.יאלמל נ  ת  לא  כן,  לעניין  וה כמו  הליקויים  תיקון  אחר  מעקב  ל 
המ  ההדוח  משרד  מבקר  של  מבקר  פפורט  דוח  ולעניין  שנים  לאותן  נים 

 . הפנים לשנים

 

 לא תוקן 

ת  לא פעלו במהלך השנה כמתחייב מפקודחלק מועדות החובה בעירייה,   .10
 העיריות.  

העירייה מתגובת  ה :  ענכ"ל  לממונה  פנה  וה ל  עירייה  על  המחוז  לין 
 .  סותנמתכ חלק מיושבי הראש של הוועדות שאינן ת התנהלו

 

 לא תוקן 

או ליקויים במועדי הגשת הדוחות הרבעוניים לדיון במליאה ובאופן  צנמ .11
 הדיון בהם.  

 

 וקן חלקית ת

 יהול נכסים ובטיחות נ

 הקצאות מקרקעין.  רך ביצועהעירייה לא גיבשה תבחינים לצו .12
הע  הנ ירתגובת  בטיפושא  וייה:  נכסים  ל  נמצא  סקר  הכנת  במסגרת 

 ע.  והקצאת קרק 
 

 

 תוקן  לא

 א קיבלה מתאגידים בבעלותה דוחות כספיים לשנים להעירייה   .13
 העיר. יהם לא הובאו לדיון במועצת ודוחות  2016-2018

 חר הכנסת הדו"ח.  : הדוחות הגיעו באיחור לאתגובת העירייה
 

 

 תוקן חלקית  

 תקשרויותכספי וה וחרישום, דיו

לשאלת ו .14 התייחסה  לא  ולא    ת העדיפו  עדת ההתקשרויות,  פומבי  למכרז 
 . דימיםה תנאי סף מקעקב

 לא תוקן 

ומקות  ייה, לא נמצאו החלטותיה המנשל העיר   בסקירת אתר האינטרנט  .15
שרה  ח המפרט את המציעים שהעירייה התקשל ועדת המכרזים ו/או דו 

וההיקף הכספי של    דהכולל סוג העבו,  2018ת  שנ( ב8)  3  עימם לפי תקנה
 כל התקשרות.  

 

 תוקן  לא
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 ותחוקים ותקנ
 32דו"ח ביקורת מס' 

       3/2021    
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 ות ידת העירוות מפקבואמ      
 
 

 רת  יקות או ממצא בבדבר פרסום דו"ח ביקור             
 
 
 ירייה. מבקר הע שלסמך זה מכיל ממצאי ביקורת מ

ר העירייה או  עם מבקמט  רשות   ללא נטילת עצת העיר  למו המועד שנקבע להגשתו  לפני     א או חלקי, מלם  פרסו

 ו( לפקודת העיריות.) )ג(  170סעיף  פי  ר  על א ס ו –באישור ועדת הביקורת  –ראש העיר 

 

 או חלק ממנו או תכנו,  ף זהסעיב  מן האמורים "לא יפרסם אדם דו"ח 

 

 סם ממצא ביקורת   ולא יפרו למועצה, שתהגועד שנקבע ל שחלף המ נילפ

 

 או ראש העירייה רשאי,  ירייה  הע מבקר  יה, ואולםבקר העיריל מש

 

 " כאמור.באישור הוועדה, להתיר פרסום, 

 

 א' לפקודת העיריות:   334עיף סעל פי 

 

 ביקורת,  ומפר בכך את  מצא ו מו אלקו או תוכנ"המפרסם דו"ח, או ח 

 

 ו פי הסעיף האמור, דינלו על  היתר שניתןב  אי( )ו( או תנ )ג  170ף עיהס

 

 נה." מאסר ש –
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 חוקי לעבודת מבקר העירייה ההבסיס  
 
 

 יריות פקודת הע

 ר קמינוי מב

 

 משרה מלאה; ב  ה מבקרלעיריי יה, תמנהברהמועצה, בהחלטה ברוב ח )ב(  "   167

 כל אלה:  מו בויכן יתקי אלא אם קר עירייה,בנה ולא יכהן אדם כמ לא ימו ( ג)

 הוא יחיד;  (1)

 הוא תושב ישראל;  (2)

 ;ןמה קלוש עשי הוא לא הורשע בעבירה  (3)

ת (4) בעל  בישרוהוא  גבוהה  להשכלה  מוסד  מאת  אקדמי  להשאר  מוסד  או    להכ אל 

בו לענייןגבוהה ב א  ראל או שהוישבוהה בהשכלה גה מוסד לז  חוץ לארץ, שהכיר 

 דין או רואה חשבון;עורך 

 דת ביקורת;בעבו םך שנתיישסיון במהוא רכש ני (5)

של   וף דומה אחרגה או בעילפ  הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה (6)

 רשות המקומית".רשימת מועמדים שהתמודדה בבחירות ל

ומי שכ ( 1)ג ימונה  לא  מועצה  כחבר  כמ  לאיהן  עיריכהן  עבר  לאייה, אבקר  כן  נים ו עשר שאם 

 ר מועצה.במתום כהונתו כח

מועשמי   ( 2ג) בבחמהיה  כלד  למשך  עירייה,  אותה  כמבקר  יכהן  לא  העירייה,  למועצת    ירות 

 עצה אליה היה מועמד. ו ה של אותה מתת כהונקופת

סע ( ד) הוראות  אף  רשעל  )ג(,  קטן  ע י  איף  אדהממונה  של  מינויו  לאשר  המחוז  לא  ם  ל  אשר 

  ,העירייה  , כמבקריף קטן )ג(ע( לס5)-( ו4סקאות )ויים בפהתנאים המנן  אחד מ  תמלא בונ

ה כאם  ציבורי  בגוף  ביקורת  בעבודת  שנים  עשר  במשך  ניסיון  רכש  בחוק   מעומשוא 

 .     1992-ית תשנ"במביקורת הפניה

                                                                                   

 .  197עמ'  8 סח חדש,ישראל נו נתמדי יני ד

 .  168'  עמ 634 וקים תשל"אחספר ה

 .8עמ'  914חוקים תשל"ט, ספר ה
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 מועצה שלא מינתה מבקר

 
   מבקר, כי תמונה ש ממנה בצו אינה ממנה מבקר, רשאי הוא לדרוה  הממונה כי המועצ ראה ()א א.  167

 וב בצו. נק , תוך הזמן ה167מור בסעיף כא

 

  יה עירי מבקר ל   נותהממונה למ   ור, רשאיוך הזמן האמי הצו תמועצה אחרה   לא מילאה )ב(

 ולקבוע את שכרו." 

 מינוי עובדי מבקר 

עובדים ללשכת מר  עירייה בהסכמת מבקהראש   )ה(                  170" ם התאבקר  העירייה בהעירייה ימנה 

 (.)א( עד )דם ת סעיפים קטניובהורא   ורר הפנים בתקנות ועל פי האמנים שיקבע שלתק

סעיף  תקני לפי  י ם  זה  בידיקטן  במר בהתחשהש  יקבעו  של ספב  ר  התושבים, בתחומה 

 העירייה ובגודל תקציבה השנתי. 

 

אד  ה ימונ  לא (  1)ה יכהן  ולא  העים  עובד  מבקר  בלשכת  ביקורת  ככעובד  אם  אלא  ן  רייה, 

 ( . 4( עד )1)ג 167סעיף  ו בו הוראותתקיימה

 

א (2)ה סעיף    ף על  )הקטהוראות  רש1ן  ראש  (  בהאי  מבקהעירייה,  העירייה  סכמת  ר לאשר 

 (. 4)ג 167דם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף  א ו שלמינוי

ר  ניסיואם  במשכש  בי  7  ךן  בעבודת  בחוק  קושנים  כמשמעו  ציבורי  בגוף  הביקורת רת 

 .  1992-תשנ"בת ההפנימי

 

העירייה ()ו מבקר  לשכת  כשאד  עובדי  העיריי  רינם  הם  ה,עובדי  הוראות  יקבלו    ואולם 

 בד.בל  קר העירייהעיות ממבמקצו

 

שלי  לא ()ז בהסכמתו  שלא  העירייה,  מבקר  אצל  עובד  של  שירותו  הע  ופסק   ,ירייהמבקר 

 (." 1א ) 171סעיף  ת אלא בכפוף להוראו

 

 ביקורת".  המבצע פעולתעובד  "  –"עובד ביקורת" בסעיף זה   (ח)
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 קר תפקידי המב

 קר:ידי המב ואלה תפק     )א(     א.       170"

-פעולות לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה  רבות העירייה, ללות  אם פעולבדוק       (   1) 

נעשו  1965 בידי  ,  שמירה  המוכדין  תוך  לעשותם,  המידות  סמך  טוהר  על 

 ן; יעילות והחיסכוועקרונות ה

 עירייה; ובדי העפעולות    לבדוק את (2)

סד (3) אם  ו הבוח   רילבדוק  הנוהל  ן  בעירי הנ הוראות  מבטיהוגים  ם  קיוחים  יה 

 ת היעילות והחיסכון;  רונוהמידות ועקוהר דין, טוראות כל ה

העירייה (4) חשבונות  הנהלת  את  אם  לבקר  העירייה  דר  ולבדוק  כספי  החזקת  כי 

 ות את הדעת. רת רכושה והחזקתו מניחושמי

 

כן לגבי  ו  בתחום העירייה ת שהדתי  צה תיעשה גם לגבי המוע  טן )א( ק פי סעיף  הביקורת ל ב()

תקציבם השנתי כדי יותר פת בירייה משתת ר העגוף אש, קרן או  וסד, מ מפעלתאגיד,  כל  

 שתתפת במינוי הנהלתם.ה מאו שהעיריימעשירית לגבי אותה שנת תקציב 

 קר." וירוני מב לן "גוף עלה ף קטן זה ייקראלמי שעומד לביקורת לפי סעי 

 

בסע  )ג( לאמור  המבקר  )א(קטן    יףבכפוף  יקבע  עבוד  את,  השנת תכנית  אי  נושאת  ית,  תו 

 הביקורת.   היקףלונית ואת פה פ ת בתקו הביקור

 על פי שיקול דעתו של המבקר; (1)

 קר עניין פלוני; לב אש העירייהעל פי דרישת ר (2)

  יקורת לאנושאים לבר ה רת, ובלבד שמספדרישת הוועדה לענייני ביקועל פי   (3)

 דה. בול שני נושאים לשנת ע יעלה ע

 

 תו. צוע ביקורלביים הדרכעתו את  פי שיקול ד  עלהמבקר ייקבע  )ד(

 

תו, לרבות  ין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכה יכ בקר העיריי מ ה()

 ציב לפי הפקודה. ת תקן, במסגרת הכנת התקהצע

  ה, ציב השנתי של העיריים מהתקיוע באחוז משיעור קב חת  ת התקציב לא יפ היקף הצע 

בהתחשבשיקכפי   השר  התושביב  בע  התחומ מספר  שלם  ובגודליריהע  ה  ה תקציב  יה 

 נתי. הש

 

ה, כפי  ריית מבקר העית הכספים והמועצה, יידונו בהצעת התקציב והתקן של לשכועד )ו( 

 י." שנת בהצעת התקציב ההעירייה, במסגרת דיוניהן   שהגיש אותן מבקר
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 ידע סמכים ומסירת מצאת מ מה

 

העיר )א( ב.  170" ראש  אש  העירייה,  עובדי  המועצה,  חברי  וסגניו,  הדתית  רייה  המועצה 

רוני  עי  בדים של כל גוףעובדי המועצה, חברים ועוניו, חברי המועצה הדתית,  גוס

לימ  מבוקר, דרישתמציאו  פי  על  העירייה,  אשר    מסמך  כל  ו, בקר  שברשותם 

דע או  כל מי  העירייה  למבקר  יתנורכי הביקורת וי וש לצררייה דעת מבקר העילד

 באופן הקבוע בה. הסבר שיבקש, בתוך התקופה הקבועה בדרישה ו

 

ע תפקידו,  יצוגישה, לצורך ב   ובד שהוא הסמיך לכך תהיהלמבקר העירייה או ע )ב( 

וד נתונים  יבולכל תוכנת ע  תוניםס נסידע רגיל או ממוחשב, לכל בימאגר מכל  ל

 מבוקר.   עירוניגוף  עירייה או של  של ה תוטומטיא

 

העי )ג(  מבקר  על  יחולו  הדין,  פי  על  החסוי  מידע  עובדיםלגבי  ועל  מטעמו    רייה 

 דע. לטפל באותו מי וק או לפיו לגבי המורשיםהמגבלות הקבועות בח

 

שעובד )ד(  מבקר ו  עיריי   ל  עובד  שאינו  עיח  ה,העירייה  עולו  לעניין  דתו  בוליו, 

אי  האמורה, והסכל  על  ור  החלים  עהציבו   עובדגבלה  שהוא  מבר  קר  ובד 

 העירייה. 

 

בה  רשאי להיות נוכח בכל ישי  הקר העירייה ויהילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מב )ה( 

 . רי מבוקרונ של גוף עי  תיהכל ועדה מוועדושל מועצת העירייה או 

 . ובדיו"ידי עובד מע-ליות נוכח אף עוא להי השאבישיבה שאינה סגורה ר  
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 המבקר ו"ח ד

 

 ערך;בקר יגיש לראש העירייה דו"ח על ממצאי הביקורת ש המ )א( ג.  170

יו   לשנש  גהדו"ח  מאחת  יאוחר  לא  הב  1-ה,  שלאחר  השנה  של  שנה  אפריל 

הוג השלגביה  בדו"חש  הלי   המבקריסכם    דו"ח.  יפרט את  פעולותיו,  ים  י קואת 

 נותם בעתיד;ת הישם ומניען הליקוייקווימליץ על תי שמצא

טן זה. ימציא המבקר העתק ממנו לוועדה לענייני  סעיף קדוח לפי  הגשת הבעת    

 יקורת; ב

בה   סעיףרא ואין  לפג  ות  כדי  זה  סעיפים    ועקטן  לחוק    21-ו  א'   21בהוראות  ב' 

 ".3]נוסח משולב[  1958-תשי"ח ר המדינה, המבק

 

)א  לאמור   ףוסבנ )ב(  קטן  המבק(  בסעיף  להגישרשאי  ולווע  לראש  ר  דה  העירייה 

  ל ממצאי הביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשרדו"ח ע ביקורת    ענייניל

 שו ממנו לעשות כן. דרנייני ביקורת ייועדה לעהו ראש העירייה או

 

ח  ג()  שלושה  קבלודשתוך  מיום  דו"חים  לוועדה המבק  ת  העירייה  ראש  יגיש    ר 

בעל הערונייני  את  הדו" תייקורת  על  וימציו  לכלח  ה   א  המועצה  עתק  חברי 

 ו. הערותיבצירוף   מהדו"ח

 

יו ותגיש  רייה עלעיהקר ובהערות ראש  הוועדה לענייני ביקורת תדון בדו"ח המב )ד( 

ובהצל  למועצה סיכומיה  את  חודש אישור  תוך  שנמסר  ייםעותיה  לה  מיום  ו 

 )ג(.  טןראש העירייה כאמור בסעיף קערות ה

, תדון  האמורהופה  ו"ח עד תום התקעל הדערותיו  רייה את העילא הגיש ראש ה  

עדוועדה  ה סיכומיה  את  לאישור  למועצה  ותגיש  המבקר  חמישה    בדו"ח  תום 

 העירייה לוועדה.  קרידי מב-מצאתו עלממועד הם יחודש

הוועדבט   תשלים  ארם  וה  סיכומיה  רשאהצעותית  צורך  ה  ראתה  עם  היא,  ית 

לדיו זל  בכך, משרמן  נושאי  העירייה  ניה  שלשל  או  מבוקר,  גוף    ה  כדי  עירוני 

 דו"ח.ב על הלהם להגילאפשר 
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 והצעותיה וועדה את סיכומיה ה  שהשהגייים מן היום (        תוך חודש1) )ה( 

   .יוחד בהם ובדו"חן מיים המועצה דיותק               

          ות    כאמור. או ההצע  יםומותחליט בדבר אישור הסיכ המבקר    

סיכומיה  הגישה    לא (2) את  לחהצעו הוועדה  עד    בריותיה  תום  המועצה 

חברי  ל  לכייה  ציא ראש העירהתקופה כאמור בסעיף קטן )ד(, או לא המ

ב מהדו"ח  העתק  ימצ ציהמועצה  הערותיו,  עותק  רוף  המבקר  יא 

המומהד חברי  לכל  והמועצהו"ח  ובהמלצותיו    עצה  בדו"ח    לאתדון 

 ייה. אש העירהגשתו לר עדעה חודשים ממו אוחר משבי

  

 לפני , תוכנו סעיף זה או חלק ממנו או ן האמורים בח מאדם דו" סם רלא יפ )ו(  

 . למועצה ולא יפרסם תוגשע לה ף המועד שנקב שחל  

העב  ממצא   מבקר  של  מיקורת  ואולם  ה  בקרירייה,  ראש  או  עירייה,  עירייה 

 . ום כאמוררספ י, באישור הוועדה, להתיררשא

 

למ  )ז( העירייהבקהיה  ל  ר  העירייה  יסוד  שראש  הא הניח  המו  של  שפטיועץ  י 

ה'  העיריי פרק  הוראות  לפי  עבירה  לעשיית  צד  הוא  לחוקה  ב'  ,  יןנשהעו   סימן 

 נה. מדי לידיעת מבקר ה  ת העניין במישריןא יעביר המבקר   1977-התשל"ז

 

יה  ריהכין מבקר העיציא או שהוש  חוות דעת או כל מסמך אחר"ות המבקר,  דוח )ג(  170

יהיו  י,  יך משפט הל   ל, לא ישמשו ראיה בכתפקידו  במילוי פסולים בשל  אך לא 

 כך לשמש ראיה בהליך משמעותי. 
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 רי עובדים בכיריםפיטו

 
וחלט על כך  אלא אם כן ה)א( לא יפוטר,    167  נתמנה לפי סעיףעובד העירייה ש ()א   171"

בר הפיטורים  ועצה שדל חברי המ לכה הודעה כדין  נחר שנית לא ה בישיבת המועצ 

 . אותה ישיבהביידון 

 

 אלא באישור  יפוטר היועץ המשפטי לעירייה שהוא עובדה,  לא (1) ב() 

עה כדין לכל  לאחר שניתנה הוד ה,ברוב של שני שלישים מחברי  ועצה המ  

 באותה ישיבה. ורים יידון המועצה שדבר הפיטרי חב

 

יפוטר   (2) עובדה,    ההעיריי  קרמבלא  באישור  אלשהוא  ברוב    המועצה  א 

רבע  שלושה  מחבריה,  ישל  חברי  הו  שניתנה ר  לאחם  לכל  כדין  דעה 

 . ידון באותה ישיבההמועצה שדבר הפיטורים י

 

החלטה   ג() במועצה  תתקבל  ה לפלא  מבקר  של  היועיטוריו  או  העירייה  משפטי  ץ 

רם בעניין  בצה את דועהמתנה להם זכות לשאת לפני  לא לאחר שנילעירייה, א

 רים. טוהפי

 

)ב(    הוראות  )ד( קטנים  יחולו-וסעיפים  ב)ג(  השעיית  המח נויים  שי ,  על  גם  ויבים, 

 . ץ המשפטי לעירייהמבקר העירייה או היוע

 

בא  ה() אינו  זה  בסעיף  של  ל  האמור  מסמכותו  למשמעת גרוע  דין  חוק  לפ   בית  י 

ו של עובד  יר פיטור דבב  , לפסוק1978-עת(, התשל"חקומיות )משמהרשויות המ

 מור". הא וק משמעותה בחכ, בשל עבירת משמעת ה דן בוה שסעיף זייעיר
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 9741-ירייה(, התשל"דתקנות העיריות )דין וחשבון הע

 

 לה: א ת אני מתקין תקנולפקודת העיריות,  347בתוקף סמכותי לפי סעיף  

 

 שת תאריך הג   באוגוסט  חדהא ראש העירייה, לא יאוחר מרייה יגיש למבקר העי .1

 בוןדין וחש ותו לא ספים שקדמהכון, המתייחס לשנת הין וחשבל שנה, ד כב 

 תאריך על ממצאי הביקורת שערך. 

 

 תוכן דין ויפרט , את פעולותיו בשטח הביקורת מבקרין וחשבון יסכם הבד .2

  וחשבון  . בו את הליקויים 

 

  המלצות  הליקוייםן קווחשבון את המלצותיו לתי ר יביא בדיןהמבק .3

 ד. עתם בעתיימנ ול 

 

 רשימת מעקב  צאי הביקורת תיקון של ממי ה המעקב אחר  תהדין וחשבון יפרט א .4

 קורת של מבקר המדינה הבי קודמים ושל ממצאיבדינים וחשבונות   

 אם  והוא יצייןרייה, יהע יותיו של מבקר ם שהם בתחום סמכו איבנוש 

 שעליו הצביעו תוקן.  הליקוי 

 

 תחילה   מן חר פרסולושים לאשה יוםקנות אלה ב לתן של תחית .5

 

 השם ות )דין וחשבון מבקר העירייה(, תקנות העיריא "ת אלה ייקר ולתקנ .6

 ".1974-דהתשל" 

 (. 1974במרס  11תשל"ד )דר ה י"ז בא 

 

 

 בורג יוסף                                                           

  הפנים שר                                                             

 

 

 

 

   959(, עמ'  4/4/1974התשל"ד )   3157ק"ת   .1

   –  2002-( התשס"ב80קן בחוק )מס'  ת תו

     באפריל בכל שנה"  אחד  יאוחר מהטא  60"ל


