
1 

 

 דף שער 

  



 

 

2 

 

  



 

 

3 

 

 



 

 

4 

 

 

 



0 

 

  



0 

 

  



 

 

1 

 

 תוכן עניינים

 

 
 

3........................ניהול מלאי ומצאי – 2014/1דוח   

 

 

 41.............. הטיפול בפניות מהציבור – 2014/2דוח 

 

  



 

 

2 

 

  



 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 ניהול המצאי והמלאי

 2014/1דוח ביקורת 

 מבקר המועצה

 



 

 

4 

 

 

 תוכן העניינים

 

 

 

 

 

 

 עמוד שם הפרק  הפרק

 5 מבוא מטרות, מתודולוגיה –כללי   א

 8 תמצית ממצאים  ב

 12 ריכוז המלצות  ג

 15 פירוט ממצאים  ד

 15 מדיניות ונהלים 1 

 16 פונקציות ארגוניות בתחום ניהול המצאי והמלאי 2 

 20 ניהול טובין 3 

 28 מחסני המועצה 4 

 31 ספירת מלאי ומצאי 5 

 34 גריעת פרטי מצאי 6 

 36 ומסקנותסיכום  7 

 37 תמונות מהמחסנים א נספח

 39 לדוחמנהל המחסן התייחסויות  ב   נספח



 

 

5 

 

כללי -פרק א'   

 . מבוא1

 1עושה שימוש בטוביןיעקב )להלן: "המועצה"( -מועצה מקומית באר

ערך רב  בעל טוביןלתפקודה השוטף ולביצוע משימותיה. במועצה קיים 

אשר נרכש ברובו מתקציב המועצה. לאור חשיבות הנושא פורסמו 

ומטילים חובת ברשויות תקנות וצווים הקובעים כללים לניהול טובין 

הינו עניין מהותי, רגיש  שניהול הטוביןתיעוד ורישום מסודר. ברור איפה 

ובעל חשיבות, המחייב שימוש בכלים אפקטיביים  וקיום תהליכי פיקוח 

ובקרה. ניהול לקוי ובלתי אפקטיבי של משאב זה עלול לגרום לחוסר 

ובמימוש  המועצהיעילות ולהביא לבזבוז כספי ציבור ופגיעה  בפעולות 

 מטרותיה.

רישומו טתו במועצה, קלי, מרכישתו מתחיל בטוביןהטיפול תהליך 

בתנאים נאותים, ניהולו השוטף, ניפוקו  שמירתובמערכת המידע, 

שכבר אין בו  הטוביןמכירה/גריטה של או /ו במועצהלגורמים השונים 

 :טוביןתרשים שלהלן המתאר את מחזור החיים של ה צורך.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
בהתאם לתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות טובין מוגדר כדלקמן:  1

מיטלטלין שבבעלות המועצה או שנמסרו לה דרך שכירות, שאילה או רישיון 
 לרבות כאלה שנתרמו או נרכשו מכספי תרומה.

תכנון 
ודרישת 

 טובין

ניפוק טובין  ניהול טובין 

ליחידות 

 העירייה

קליטת טובין  
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על המועצה לנהל את הטובין בהתאם לתוספת החמישית לצו המועצות 

)להלן: "התוספת  1998 –צו תשנ"ט  – 1950 –המקומיות, תשי"א 

 קבוצות עיקריות כדלקמן: 2 -החמישית"( אשר מחלקת את הטובין ל

"מקום כ  מחסן מוגדר. "במחסני המועצה המצוייםטובין " – מלאי (1

. מההגדרה עולה של הרשות"ריכוז, רישום, אחסון וניפוק של מלאי 

 ןהמאוחס הקיימ נו ברוגם שאי הקיימ ברגם טובין  הםכי מלאי 

 . הרשותשל  חסניםבמ

. "בני קיימה שאינם מאוחסנים במחסן המועצהטובין " – מצאי (2

ציוד מזגנים, מחשוב, כלי רכב, ציוד דוגמה לכך הם פריטי ריהוט, 

 , ביחידות השונות של המועצה.תקשורת וכד'

בסופו של דבר הוא מתיישן או אף שהמצאי משמש תקופה ארוכה, 

בשל השימוש בו, תנאי אחסונו, תחזוקה לקויה ובשל נזקים  מתבלה

משימוש לא תקין או בזדון, בלאי טבעי ועוד. את המצאי ניתן לתקן, 

 להשבית או להחליפו באחר. 

נערכה ביקורת בנושא  2014 דצמבר – 2014במהלך החודשים אוקטובר 

 מועצה.של הניהול המלאי והמצאי 

 

 מטרת הביקורת. 2

ובין היתר ניהולם   ,י ניהול המצאי והמלאי במועצהבחינת תהליכ

וקיום וניהול ל"תוספת החמישית" לצו המעוצות המקומיות בהתאם 

 הליכי פיקוח ובקרה נאותים. 
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 שיטת הביקורת –מתודולוגיה . 3

 הרכש יחידת מנהל –הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים 

הגינון, מנהל מחלקת המים , מנהל המחסן, מנהל מחלקת והאספקה

 ופקידת משאבי אנוש.  , הממונה על החירום והביטחוןוהביוב

ם יעיינה במסמכים רלוונטיסיירה במחסני המועצה וכמו כן,  הביקורת 

 שנמסרו לה במהלך הביקורת.

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 תאם לנסיבות.אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בה

הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבלו וכפי 

 שעולה מתוך מסמכי העירייה.
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  תמצית ממצאים -פרק ב' 

 מדיניות ונהלים

לא נמצא תיעוד למסמך מדיניות בנושא ניהול המצאי במועצה  .1

, קובע הנחיות, היתרים/איסורים יעדים, מטרותוהמלאי המגדיר 

 בנושא ואת אופן יישום המדיניות. 

המועצה אין מערך מסודר ורשמי של נהלים מטעם הנהלת במועצה  .2

בנושא ניהול המצאי והמלאי המגדירים את אופן ניהולם, פעילות כל 

 היחידות השונות, מטרות, סמכויות ואחריות. 

 והמלאיפונקציות ארגוניות בתחום ניהול המצאי 

כנדרש;  "ועדת רכש ובלאי"ולא  ומלאי" ועדת רכש" המועצה מינתה .3

ומנהלת חשבונות.  מנהל מחלקת לרישוי עסקיםכחברי וועדה מונו 

היועץ המשפטי לא מונה כחבר וועדה כמומלץ בחוזרי המנכ"ל 

בחודש דצמבר יצוין כי, בעקבות הערת הביקורת, . 4/2009-ו 1/2009

 .כנדרשובלאי נקבעה וועדת רכש  2014

לא עבר השתלמות בנושא ניהול המצאי או השתלמות מנהל היחידה  .4

 לנושאים אלה. שיש לו אחריות כוללתבנושא ניהול מחסנים למרות 

י רישום  מצאי ביחידות אחראבמועצה לא מונה רשם מצאי ולא מונו  .5

קיימים בעלי לא  במועצה היא  שבפועלהמשמעות . כנדרש השונות

אשר מוצב  של ציוד רב יקר ערך האחראים לניהול ורישוםתפקידים 

בתי הספר, גני הילדים, מחלקות, ב)ביחידות המועצה השונות 

בפועל אין . ועוד ריהוט, כולל ציוד מחשוב, מזגנים (בספריה וכו'

 במועצה שליטה אפקטיבית על המצאי שלה.

 טוביןהניהול 

יתן לנהל את למרות  שבמועצה קיימת מערכת מידע שבאמצעותה נ .6

בפועל לא מנוהל רישום של  - מערכת "מטרופולינט" –הטובין 

ב"תוספת החמישית" וכמתבקש על פי כללי המצאי והמלאי כנדרש 

ע"י חלק מהטובין ידני של לניהול למעט . נמצא כי בקרה בסיסיים

שהוא יתר המלאי במועצה, מחלקת המים והביוב ובמחסני החירום, 

. המשמעות היא, חוץ אינו מנוהל כלל המהותי מבחינה כספית,

קיים חוסר שעובדה שהמועצה אינה עומדת בהגדרות החוק, המ
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 יכולת לשלוט בטובין שנרכש על ידי המועצה.

רב למרות  שבמועצה קיימים מספר מחסנים עם טובין בעל ערך  .7

)מחסן ציוד מתכלה, מחסן חירום, מחסן גינון, ומחסן מחלקת מים(, 

 מנהל רישום של הפריטים כנדרש. מנהל המחסן אינו 

במועצה לא קיימת הקפדה להשתמש במק"טים נפרדים לכל פריט.  .8

מנהל יחידת הרכש  מסר לביקורת כי בציוד מתכלה מתבססים על 

אך כל טובין אחר כולל  ,המק"טים שקיימים במערכת המידע

". ללא ניהול 9נרכש באמצעות מק"ט פיקטיבי כללי " ,המצאי

ם בסיס שעליו ניתן לקיים מערכת ניהול מלאי מק"טים לא קיי

 אפקטיבית ואמינה.

חד -במספר טבוע חד מצאיהמועצה אינה נוהגת לסמן את פריטי  .9

 ערכי כנדרש.

במועצה לא קיים תהליך של אישור קבלת הפריטים למלאי  .10

באמצעות מערכת המחשוב. המשמעות היא שלא קיים מעקב ובקרה 

 טוביןימת חשיפה לזליגת הביחידות המועצה ושקי טוביןאחר 

 מהמועצה.

הניפוקים מהמחסים ליחידות השונות אינן מדווחות למערכת   .11

 המידע.

מהספק ליחידה הרלוונטית )מחלקה, בית ספר, המצאי מגיע ישירות  .12

וכו'(, בלי שמתבצע רישום של מיקום המצאי  הספרייה, גן ילדים

ה במערכת המידע של המועצה. כתוצאה מכך, לא קיימת בקר

  .מינימאלית על המצאי היקר ערך

האם הפריט  מקדימה מבוצעת בדיקה בעת הפקת ההזמנה, לא .13

, טיםיתוצאה מכך נרכשים פרהמועצה. כ במלאינמצא המבוקש 

 שקיימים במלאי.  למרות

כך לדוגמה,  כנדרש, המועצה אינה מנהלת  את הציוד השכור כמצאי .14

אינן ש, 2ההשונות של ביחידותמדפסות שכורות המוצבות  9במועצה 

 .כמצאי במערכת המידעמנוהלות 

                                                           
ספריה, גזברות, מח' ספורט, לשכה, חינוך, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון  2

 והנדסה.
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)מחשבים ניידים, טלפונים שמאופיו הינו צמוד לעובד מושאל ציוד  .15

 .נרשם במערכתאינו ניידים, כלי עבודה( 

( "קלירנס") ", לא מונהג "טופס טיוליםהמועצהבעת עזיבת עובד את  .16

 שבאמצעותו העובד מזדכה על כלל הציוד שקיבל מהמועצה. 

במועצה לא קיים נוהל טיפול בנזקים, גניבות ואבדנים מול חברות  .17

 הביטוח כנדרש.

 מחסני המועצה 

מנהל יחידת הרכש מסר לביקורת כי הייתה החלטה שלא מנהלים  .18

מלאי במועצה, אך הביקורת מעירה כי מאחר שבפועל קיים מלאי, 

 חייבים לנהל אותו על פי המוגדר ב"תוספת החמישית".

 , כאשר לחלקםנמצאים במצב תחזוקתי ירוד המועצהממחסני חלק  .19

וגע אשר פבחלק מהמחסנים נכנס גשם ותקרות אסבסט עם חורים 

 בטובין.

הם מסרו משרדים משלהם. ואין למחלקת הגינון אין מחסנים  .20

שנים לא הוקצו  7-לביקורת כי מאז שהמשרדים שלהם נשרפו לפני כ

מחלקת המים  הם מתארחים אצל. בפועל חלופיים להם משרדים

המחסנים שבמחלקת התחזוקה והביוב והטובין שלהם מחולק בין 

הביקורת מעירה כי העדר  לבין מחסני מחלקת המים והביוב.

מחסנים ומשרדים למחלקת הגינון אשר נותנת שירות לתושבי 

אינו מכובד ועלול לפגוע בשירות שיחידה זו  ,היישוב, לאורך זמן

 נותנת לתושבים.

מלאי יקר ערך במחסנים, המלאי אינו מסודר באופן למרות שקיים  .21

 המדפים אינם מסומנים. שיטתי ו

 לא קיים אישור מהנדס בטיחות למחסנים בשנים האחרונות כנדרש. .22

 ןאיזה טובין יאוחס ומחסןקביעה לגבי כל מחסן במועצה לא קיימת  .23

בהעדר קביעה כאמור  .בו ומה רמת המלאי של כל סוג טובין כנדרש

לוודא שכמות הטובין שבמחסן הינה בהתאם  ש אינו יכולמנהל הרכ

  .לרמת המלאי שנקבעה
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 מצאימלאי וספירת 

אין משמעות מאחר שהמצאי והמלאי במועצה אינם מנוהלים,  .24

לא  נערכה ספירת מלאי במועצה  2008נמצא כי אכן משנת  .לספירות

בוצעו ספירות מצאי, אך  2013-ו 2012בשנים פרט למלאי חירום. 

ספירות אלה הוזנו למערכת המידע באיחור וכתוצאה מכך לא היו 

 עדכניות.

 גריעת פריטי מצאי

בשטח המחסנים נמצא ציוד שאין בו שימוש ושניתן לגרוט/למכור.  .25

להלן דוגמאות לפריטים אלה: טרקטור מושבת, עגלות מושבתות, 

קו מגן שעשועים. הביקורת מעירה כי רמיכל מושבת וחלקים שפו

 ולהביא הכנסות למועצה.קיים פוטנציאל למכור את הפריטים 

אשר אמור לכלול אישור  במועצה לא קיים תהליך של גריעת טובין .26

הגריעה על ידי וועדת הרכש והבלאי. מנהל יחידת הרכש מסר 

לביקורת שמאחר שהמצאי אינו רשום, במקרים של גניבה ואבדן, 

ים למשטרה, אך לא מעלים את הנושא לוועדת רכש ובלאי מדווח

)שכאמור לא קיימת במועצה(. מאחר שאין תהליך מוסדר לגריעת 

גריעת הטובין מהרישומים לא נדונה בוועדת רכש ובלאי טובין בלוי, 

נציגי בתי הספר שבהם נמצא רוב  ולא אושרה על ידה כמתחייב.

לאי נבדק ומקבל אישור הבלוי מבלי שהבהמצאי המצאי זורקים את 

 בלאי כנדרש. הרכש והגריטה מוועדת 

במועצה לא קיים תהליך מסודר של מכירת פריטים או הנצלת  .27

 פריטים. 
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 ריכוז המלצות  –' גפרק 

 מדיניות ונהלים

נהלים מפורטים בנושא ניהול המצאי ולערוך לקבוע מדיניות  .1

  .במועצה והמלאי

 המצאי והמלאיפונקציות ארגוניות בתחום ניהול 

 את לוודא חלוקת כתבי מינוי לחברי וועדת הרכש ובלאי ולכנס .2

 הוועדה כנדרש.

לוודא שכלל בעלי התפקידים בתחום ניהול המצאי והמלאי יעברו  .3

 הכשרות בנושא, כולל מנהל יחידת הרכש.

 למנות "רשם מצאי" לניהול המצאי של המועצה כנדרש. .4

י מצאי באמצעות כתב אחרא ובמועצה ימונ ותכל יחידבלוודא ש .5

 .מינוי

 ניהול הטובין

, באמצעות מערכת המידעוהמצאי פריטי המלאי כלל יש  לנהל את  .6

 כולל קליטה וניפוק של פריטים.

יש לקבוע לכל פריט מספר קטלוגי ייחודי על פי שיטת קטלוג אחיד,  .7

 ולסמן פרטי מצאי עם מספר טבוע )תעודת זהות לכל פריט(.

לרשם המצאי )שימונה על ידי יך דיווח להסדיר בנוהל כתוב הל .8

 ;המועצהעל הזמנת פריטי מצאי ועל קליטתם ביחידות  המועצה(

הדיווח על הזמנת הפריטים יכלול בין היתר מידע אודות המועד  

 הצפוי לקבלת הפריטים ויעדם.

 ;לבצע מעקב אחר קבלת פריטי מצאי מרכש רשם המצאיעל  .9

במסגרת זו יש לבצע השוואה בין דיווחי היחידות על קבלת המצאי 

 לבין ההזמנות.

 נדרש.לנהל את המצאי השכור באמצעות מערכת המידע כיש  .10

לוודא ניהול ההשאלות לעובדים באמצעות  יחידת הרכשעל מנהל  .11

 כולל ציוד שמאופיו הינו צמוד לעובד. ,כנדרש המידעמערכות 

להקפיד שכתנאי להכנת גמר חשבון יוצג אנוש העל מחלקת משאבי  .12

יש להתנות כמו כן,  .בפניו טופס "קלירנס" החתום ע"י כל הגורמים

את גמר החשבון של מחלקת השכר, בין היתר, בצירוף טופס 
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משאבי  כמו כן, על מחלקת משאבי אנוש.מחלקת "קלירנס" על ידי 

 על כל עזיבה צפויה של עובד.מנהל מחלקת הרכש אנוש לדווח 

 לקבוע נוהל לטיפול בתביעות מול חברות הביטוח. .13

 המחסני המועצ

 , כולל החלפת הגגותלבחון ולשפר את מצבם הפיזי של המחסנים .14

 .בדגש לגגות האסבסט

בתגובה לדוח, מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי יש צורך 

 להחליף את גגות האסבסט בגגות איסכורית.

 ;למחלקת הגינון ופתרון אחסון לבחון אפשרות להקצות משרדים .15

מתוך המחסנים הקיימים  במסגרת זו לבחון אפשרות לאתר מבנה

 במחלקת התחזוקה.

המחסנים, תוך צמצום מלאי הציוד המתכלה חלק מלאחד  .16

 למינימום.

 להקפיד על אישור שנתי של מהנדס בטיחות למחסנים. .17

בתגובה לדוח, מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי יש צורך 

 ליף את גגות האסבסט בגגות איסכורית.להח

לבצע תכנון למלאי במחסנים, כולל קביעת סוגי פריטים ורמות  .18

 מלאי לכל מחסן.

 אי ספירת מלאי ומצאי

 המועצהבאתרי הטובין יש להקפיד על ביצוע ספירות שנתיות לכלל  .19

 .יחידת הרכשבהתאם לתכנית עבודה שנתית שתקבע על ידי מנהל 

, לאחר בקרה יובאו לדיון בוועדת הרכש והבלאיתוצאות הספירה  .20

 .אשר תחליט על דרך פעולה בעקבות פערים שמתגליםעל ידי הגזבר, 

 גריעת פריטי מצאי

להגדיר תהליכי דיווח וטיפול בבלאי, גניבות, נזק ואבדנים  של  .21

להקפיד על מילוי כלל הפרטים הנדרשים בטפסי במסגרת זו, טובין. 

  .ובלאידיווח אבדנים, גניבות 

 על סמך אישור גורם מקצועי ראוירק  כי  ציוד יוכר כבלאי לקבועיש  .22

  .בלבד

, כדי שהזמן החולף בתדירות הנדרשתלכנס את ועדת הרכש והבלאי  .23
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 בין דיווחי הבלאי לבין מתן האישורים יהיה קצר ככל שניתן.

, כולל הטרקטור, לבחון אפשרות למכור את הציוד הבלוי/פסולת .24

 העגלות ובלאי נוסף שנמצא באזור המחסנים.המכלית, 

להגדיר נהלי פינוי/השמדה אשר יבטיחו פינוי תקין של הבלאי, כולל  .25

נוכחות בעלי תפקיד בעת הפינוי ואישור על פסילה/השמדה ותיעוד 

 הפינוי/השמדה וכו'.
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  פירוט הממצאים –' דפרק 

 מדיניות ונהלים .1

 

 כללי 1.1

מורכבים ממדיניות  הטוביןמנגנוני בקרה הולמים שתומכים בניהול 

כתובה, נהלים כתובים וברורים, מבנה ארגוני מתאים ומערכות מידע 

תומכות. שימוש נכון בכלי בקרה אלה מאפשר שימוש יעיל במלאי 

 ובמצאי ואיתור חריגים מבעוד מועד.

לא נמצא תיעוד למסמך מדיניות בנושא ניהול המצאי והמלאי המגדיר 

, קובע הנחיות, היתרים/איסורים בנושא ואת אופן יעדים, מטרות

 יישום המדיניות. 

אין מערך מסודר ורשמי של נהלים מטעם במועצה כמו כן, נמצא כי 

בנושא ניהול המצאי והמלאי המגדירים את אופן המועצה הנהלת 

 עילות כל היחידות השונות, מטרות, סמכויות ואחריות. ניהולם, פ

 

 המלצה 1.2

 נהלים מפורטים בנושא ניהול המצאי והמלאיולערוך לקבוע מדיניות 

לצו המועצות  "התוספת החמישית", אשר מתבססים על במועצה

 המקומיות.
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 פונקציות ארגוניות בתחום ניהול המצאי והמלאי .2

 

 כללי 2.1

והמצאי יהיו אפקטיביים וכדי שהמועצה כדי שתהליכי ניהול המלאי 

תעמוד בדרישות החוק, עליה למנות את בעלי התפקידים הרלוונטיים 

בתחום. להלן הפונקציות שנדרש למנותם במועצה בהתאם ל"תוספת 

 החמישית":

לאשר  , 5ועדה שמינתה המועצה לפי סעיף  –"ועדת רכש ובלאי  .א

  ביצוע רכישות למועצה, רישומן וגריעתן".

כי  מנחות 4/2009ו  1/2009מנכ"ל משרד הפנים מספר  יחוזרבנוסף,  .ב

"הרכב ועדת הרכש המוקמת מכוח תקנות העיריות )הסדר רכישות, 

, נדרש כי יהיה 1998-ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין(, התשנ"ח

מקצועי בלבד, ולא יכלול נבחרי ציבור. החוזר ממליץ "ליתן בהרכב 

)חוזר  העירייה וליועץ המשפטי לעירייה."הוועדה ייצוג לגזבר 

 מבהיר כי ההנחיות תקפות גם למועצות מקומיות(. 4/2009מנכ"ל 

לרכישת  5מי שמונה בידי המועצה לפי סעיף  –"מנהל רכש ואספקה  .ג

טובין, לאחסנתם, להספקתם, לשמירה עליהם ולקביעת רמת מלאי 

 או מי שהוא הסמיכו לכך".

 שמונה לנהל מלאי". עובד המועצה –"מנהל מחסן  .ד

עובד המועצה שמונה לנהל רישום מצאי של טובין  –"רשם מצאי  .ה

 במועצה".

מנהל היחידה או עובד  –אחראי לניהול רישום המצאי ביחידות  .ו

 ד'( 30שמונה על ידו )סעיף 

 

 רכש ובלאי ועדת 2.2

 .כנדרש "ועדת רכש ובלאי"ולא  ומלאי" ועדת רכש" המועצה מינתה

 אשר "ועדת רכש ומלאי" את הרכב אישרה המועצה 22.1.2014בתאריך 

כחברי וועדה ובחוזר מנכ"ל.  ב"תוספת החמישית"אינה התאם למוגדר 

ומנהלת חשבונות. היועץ המשפטי  מנהל מחלקת לרישוי עסקיםמונו 

 אינו חבר בוועדת הרכש כמומלץ בחוזרי המנכ"ל.
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נקבעה וועדת  2014בחודש דצמבר יצוין כי, בעקבות הערת הביקורת, 

 .כנדרשרכש ובלאי 

 

 יחידת הרכש והאספקה 2.3

האחריות לניהול המצאי והמלאי היא של יחידת הרכש והאספקה 

ממונה על שהוא גם מנהל יחידת  מונה במועצה)להלן: "יחידת הרכש"(. 

ביחידה מועסקים סגנית מנהל  ,המחשוב ומערכות האזעקה. בנוסף

סני המועצה. עד לפני מספר יחידה ומנהל מחסנים שאחראי לניהול מח

 חודשים טרם תחילת הביקורת ביחידה הייתה גם פקידה. 

בהתאם לתיאור התפקיד  3להלן הנושאים עליהם מנהל הרכש אחראי
 (:2006שלו, )משנת 

 ארגון וביצוע של תהליכי רכש ואספקה 

 סונו, רישומו וניפוקוחניהול מחסני הרשות, כולל קליטת טובין, א 

  ,הטובין ברי קיימה כל , רישום, פיקוח וספירת מלאי של ניהולארגון 
 ביחידות השונות של הרשות )מצאי/אינוונטר(

 עובדי בתי הספר בנושא ניהול מצאיביצוע של הדרכות ל ווידוא 

 פיקוח על תשלום חשבוניות לספקים 
 

 השתלמויות

: קורס לניהול כוללמנהל היחידה עבר מספר השתלמויות בתחום הרכש 

השתלמויות וימי עיון בנושא רכש  ,ואספקה ברשויות מקומיותרכש 

מנהל השתלמות מנהלי רכש ואספקה ברשויות מקומיות. וואספקה 

לא עבר השתלמות בנושא ניהול המצאי או השתלמות בנושא היחידה 

 לנושאים אלה. שיש לו אחריות כוללתניהול מחסנים למרות 

 הול רכש ולוגיסטיקה בכיר.ני בנושא סגנית מנהל היחידה עברה קורסים

 

                                                           
, שנמסר  2-03-144בהתאם למסמך "תיאור תפקידך במועצה" , סימוכין  3

 החתום על ידי מ"מ המזכיר/גזבר. 25.10.2006למנהל היחידה מתאריך 
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 מנהל מחסן 2.4

במועצה מונה מנהל מחסן. להלן הנושאים שעליהם הוא אחראי בהתאם 

 (: 2007)משנת  4לתיאור התפקיד שלו

  ,אחראי לכל מחסני הרשות המקומית )מחסני חירום, ציוד משרדי
בינוי, חשמל וכד'(, ובכלל זה קליטת טובין, אחסון, רישום, דיווח 

 למוסדות השונים בתחומי הרשות המקומית.וניפוק 

  ,אחראי לקיום בדיקות הטובין מבחינת התאמה למפרט ההזמנה
בדיקה כמותית ובדיקה איכותית, קודם לחתימה על תעודת משלוח 

 או חשבונית של הספק.

  לעדכן את אודות פריטים ברי קיימא שנופקו ליחידות השונות
 ברשות במחשב.

  במחסן במקום המיועד להם בהתאם סידור הפריטים שהתקבלו
 לשיטת האחסון הנהוגה.

  האודות פריטים ברי קיימ)מצאי( לעדכן האחראי לניהול אינוונטר 
שנופקו ליחידות השונות ברשות המקומית לצורך עדכון קובץ 

 האינוונטר.

 .לפקח על קיום רמות מלאי מינימום לכל פריט במחסן 

 ן ובמשרדים השונים של קיום ספירות  מלאי של כל הפריטים במחס
 המועצה, כולל מוסדות חינוך אחת לשנה.

  אחראי להביא בפני וועדת הבלאי את פריטי הציוד שהתבלו ולקבל
 אישור למחוק אותם.

 .אחראי לניקיון המחסן, סידורו ושילוט המדפים 

 .לטפל בכל הרכבים של המועצה 

ומיות מנהל המחסן עבר קורס בנושא ניהול מלאי ומצאי ברשויות המק

 שנים(. 11)לפני  2003בשנת 

 

  

                                                           
, שנמסר למנהל  2-07-43תיאור תפקידך במועצה" , סימוכין בהתאם למסמך " 4

 .16.6.2007המחסן מתאריך 
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 ואחראי על מצאי ביחידות רשם המצאי 2.5

שני תפקידים בתחום ניהול המצאי  נקבעו כאמור, ב"תוספת החמישית"

 :, בנוסף מנהל הרכשכדלהלן

 רשם המצאי .א

ב"תוספת החמישית" ד 30רישום מצאי בכל יחידה. סעיף  אחראי .ב

שמונה לכך בידו, ינהל קובע כי:  "מנהל יחידה או עובד היחידה 

 את רישום המצאי באותה יחידה."

 
 ":תוספת החמישית"בלהלן תפקידי רשם המצאי כפי שנקבעו 

  על יחידותיה בפנקס הטובין במועצהינהל רישום מרוכז של המצאי 

  ו/או  המועצהיתעד השאלה והעברה של פריטי מצאי לעובדי
 העברתם מיחידה ליחידה

 בכל יחידה וממצאיה יועברו אליוי יקבע תאריך לספירת מצא 

 דרי דיווח על נזקים שנגרמו למצאייורה על ס 

  אובדן או השבתה או מכל סיבה גריעת פריטי מצאי מהרישום בשל
 אחרת

 

רישום  מצאי ביחידות י אחראא מונה רשם מצאי ולא מונו במועצה ל

קיימים בעלי לא  במועצה שבפועלהיא המשמעות . כנדרש השונות

אשר מוצב  של ציוד רב יקר ערך האחראים לניהול ורישוםתפקידים 

, כולל ביחידות המועצה השונות, בבתי הספר, גני הילדים, בספריה וכו'

בפועל אין במועצה שליטה . ועוד ריהוט, ציוד מחשוב, מזגנים

 אפקטיבית על המצאי שלה.

 
 המלצות 2.6

לוודא חלוקת כתבי מינוי לחברי וועדת הרכש ובלאי ולכנס את  .1

 הוועדה כנדרש.

לוודא שכלל בעלי התפקידים בתחום ניהול המצאי והמלאי יעברו  .2

 הכשרות בנושא, כולל מנהל יחידת הרכש.

 למנות "רשם מצאי" לניהול המצאי של המועצה כנדרש. .3

אי מצאי באמצעות כתב אחר ובמועצה ימונ ותכל יחידבלוודא ש .4

 י.מינו
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 ניהול טובין .3

 

 ממוחשבתאי ניהול טובין באמצעות מערכת  3.1

 ב"תוספת החמישית" נקבע כי:

"מנהל המחסן ינהל רישום פנימי של פריטי טובין ובו  –)א(  21סעיף  .א

יפרט את תנועות הפריטים בתוך המחסן לפי סוגם וסיווגם בקטלוג 

 ".האחיד

רישום הטובין כאמור בסעיף קטן )א( יעודכן באופן " –)ב(  21סעיף  .ב

 הניפוק ותעודת ההחזר".שוטף לפי תעודת הכניסה, תעודת 

"רשם המצאי ינהל רישום מרוכז של המצאי  –)א(  30בסעיף  .ג

 במועצה, על יחידותיה, בפנקס הטובין".

"המצאי יסומן בסמל המועצה, בסימון שככל האפשר  –)ב(  30סעיף  .ד

 אינו ניתן למחיקה".

"על יחידה במועצה שבה קיים מצאי, תופיע ברישומי  –)ג(  30סעיף  .ה

חידת רישום עצמאית, כפי שיורה רשם הטובין, ותצוין המועצה כי

 במספר זיהוי נפרד".

"מנהל יחידה, או עובד היחידה שמונה לכך בידו, ינהל  –)ד(  30סעיף  .ו

 את רישום המצאי באותה יחידה".

למרות  שבמועצה קיימת מערכת מידע שבאמצעותה ניתן לנהל את 

בפועל לא מנוהל רישום של המצאי  - מערכת "מטרופולינט" –הטובין 

ב"תוספת החמישית" וכמתבקש על פי כללי בקרה והמלאי כנדרש 

מחלקת ע"י חלק מהטובין ידני של לניהול למעט . נמצא כי בסיסיים

שהוא המהותי יתר המלאי במועצה, המים והביוב ובמחסני החירום, 

. המשמעות היא, חוץ מעובדה אינו מנוהל כלל ,מבחינה כספית

המועצה אינה עומדת בהגדרות החוק, שקיים חוסר יכולת לשלוט ש

 .5בטובין שנרכש על ידי המועצה

                                                           
הוזנו נתוני ספירה למערכת המידע, אך נתונים  2014ובמרס  1.12.2014ב  5

אלה הוזנו באיחור ואינם עדכניים, כמו כן הנתונים במערכת המידע אינם 
 מתעדכנים בעקבות קליטות וניפוקים של טובין.
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כמו כן, למרות  שבמועצה קיימים מספר מחסנים עם טובין בעל ערך 

)מחסן ציוד מתכלה, מחסן חירום, מחסן גינון, ומחסן מחלקת מים( רב 

יטים כפי שיפורט בהמשך, מנהל המחסן אינו מנהל רישום של הפר

  כנדרש.

 

 העדר ניהול מק"טים לטובין 3.2

המבדילה   מובנתמחייב שיטת קטלוג  טובין )מלאי ומצאי(ניהול נכון של 

 6מק"ט-בה לכל קבוצה יקבע מספר קטלוגי ייחודי  ,בין קבוצות הטובין

 .חד ערכי-,חד

 :להלן כללים מקובלים לקביעת מספר קטלוגי

קטלוגי של פריט, מורכב "קביעת מק"טים לכל פריט: מדובר במספר 

לל הציוד של הרשות. ערכית מתוך כ-מתשע ספרות ומזהה אותו חד

המק"ט הוא מספר קטלוגי של הפריט ומוגדר באופן מובנה על פי סיווגו 

 .משני("-דור )ראשי, משני, תתמ-לקבוצה, מדור ותת

 אור גרפי של מבנה המק"ט:ית להלן

X –       XXX –      XX –      XX –       X 

 ספרת   מס' רץ          תת          מדור     קבוצה

 מדור                    ביקורת

 

כמו כן, בעת קליטת פרטי מצאי במועצה אמורים לסמן את הפרטים 

בסימון שככל האפשר אינו ניתן למחיקה ולהגדיר להם מספר טבוע, אשר 

 מהווה מעין תעודת זהות שמאפשרת לזהות את הפריט הספציפי. 

                                                           

מדור )ראשי, משני, -"ט הוא מספר המוטבע על הפריט ומוגדר על פי סיווגו לקבוצה, מדור ותתהמק 6

 משני(.-תת
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 ה"תוספת החמישית" לצו המועצות מתייחסת לנושא הקטלוג כדלקמן:

או רשם מצאי, לפי העניין, יזהה את  כתוב "מנהל מחסן 16בסעיף  .א

 הטובין שבאחריותו ויגדירם לפי הקטלוג האחיד".

כתוב "מנהל המחסן יציין, ליד מקום אחסונו של כל פריט  17בסעיף  .ב

 ".16במלאי, את מספרו הקטלוגי ואת תיאורו כאמור בסעיף 

נפרדים לכל פריט. במועצה לא קיימת הקפדה להשתמש במק"טים 

הרכש  מסר לביקורת כי בציוד מתכלה מתבססים על מנהל יחידת 

המצאי  המק"טים שקיימים במערכת המידע אך כל טובין אחר, כולל

לא ניהול מק"טים ללא  ."9נרכש באמצעות מק"ט פיקטיבי כללי "

 מערכת ניהול מלאי אפקטיבית ואמינה.לקיים ניתן עליו קיים בסיס ש

-י המצאי במספר טבוע חדכמו כן, המועצה אינה נוהגת לסמן את פריט

 חד ערכי כנדרש.

 

 אי רישום קליטת המלאי במחסן 3.3

 ה"תוספת החמישית" מתייחסת לנושא קליטת מלאי למחסן:

"כמות הטובין המתקבלים במחסן, טיבם ואריזתם, כתוב  19בסעיף  .א

 יתאימו להזמנה לרכישה ולחשבון או לתעודת משלוח."

רטים בדבר ספק הטובין, "תעודת כניסה תכלול פ)א( כתוב  20בסעיף  .ב

מספר הזמנה, מספר תעודת משלוח, פריטי החשבונית, מספר 

 קטלוגי, תיאור הטובין והכמות שנתקבלה בפועל".

"מנהל מחסן ינפק טובין שבמלאי בהתאם לטופס כתוב )א(  24סעיף  .ג

 דרישה ולפי תועדת ניפוק, שתישא מספר סידורי עוקב".

אישור קבלת הפריטים למלאי בפועל במועצה לא קיים תהליך של 

באמצעות מערכת המחשוב. המשמעות היא שלא קיים מעקב ובקרה 

אחר טובין שמתקבל ביחידות המועצה השונות ושקיימת חשיפה 

 לזליגת טובין מהמועצה.

כמו כן, גם הניפוקים מהמחסים ליחידות השונות אינן מדווחות 

 למערכת המידע.
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רלוונטית )מחלקה, בית ספר, יחידה הל מהספקהמצאי מגיע ישירות 

וכו'(, בלי שמתבצע רישום של מיקום המצאי במערכת  , ספריהגן ילדים

לא קיימת בקרה מינימאלית על  ,המידע של המועצה. כתוצאה מכך

 המצאי היקר ערך שנרכש על ידי המועצה מכספי ציבור.

 2014להלן דוגמאות לפריטי מצאי שנרכשו על ידי המועצה במהלך שנת 

 נרשמו במערכת המידע כנדרש: ולא

 

  

מס' מס"ד

הזמנה

מק"ט

 פריט

תאריך תאור פריט בהזמנה

פתיחה

עלות כולל 

מע"מ

מקום אספקהכמות

בי"ס הדרים11.09.201412,744.002שער דגם ברצלונה18739

26229

שרת IBM הקלטה למצלמות כולל 16 גיגה 

מוקד עירוני20.07.201411,210.001למערכת הפעלה

מחסני המועצה28.08.201410,018.2010 עגלות אשפה 1100 ליטר כ38189

46548

ערכת פקח לפקח הנוסף ל 12 חודשים 

מחלקת פיקוח700+1+1227.07.20149,912.0012=8400

מחלקת מים וביוב10.02.20149,215.80110מד מים ר"ז מחודש 3/4" אנטי מגנטי טרייד אין5869

מוקד עירוני20.07.20148,378.002מסך"50 פנסוניק66229

גני ילדים                31.07.20147,410.404מקרר לנקו יבש 345 ליטר76899

87599

מיני בר  עבור הגנים גפן דפנה חרוב צפצפה 

גני ילדים                20.08.20147,200.006ערבה ונופר

מוקד עירוני20.07.20146,962.002מסך 42" פנסוניק96229

הספריה09.09.20145,428.001מזגן 3.5 כ"ס מסוג תדיראן108609

בי"ס הדרים11.09.20145,428.001מזגן 3.5 כ"ס מסוג תדיראן118789

גני ילדים                26.08.20145,298.201דפיברילטור 300 + הדרכה127979

מחלקת המים והביוב27.05.20144,970.0070מד מים ר"ז מחודש 3/4" אנטי מגנטי טרייד איו134399

מחלקת הפיקוח11.05.20144,956.006מסופונים לפיקוח משולב143958

156899

תנור בישול ואפיה משולב כיריים חשמליות + 

גני ילדים                31.07.20144,720.004מכסה אפולו

בתי ספר25.08.20144,153.6040כסא תלמיד גובה 34 ס"מ167829

בתי ספר25.08.20144,153.6040כסא תלמיד גובה 34 ס"מ177829

מחסני המועצה28.08.20143,516.4020עגלת אשפה 240 ליטר188189

193179

מחשב עבור לשכת ראש המועצה קומפלט+ 

מזכירת ראש המועצה07.04.20143,068.001מסך 24"

2010269

מחשב עבור לשכת החשב מלווה קומפלט+ 

משרד החשב המלווה22.10.20143,068.001מסך 24"

המוקד העירוני14.07.20143,009.001אלפסק 19"215848

227799

טייפים עבור הגנים כרכום דוכיפת יסמין 

גני ילדים                25.08.20142,902.806נקרמרגנית דולב

גזברות07.09.20142,714.001מחשב ללריסה עובדת הנהלת חשבונות238479

מחלקת רווחה14.09.20142,714.001מחשב קומפלט למנהל רווחה חיים סקה248799
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 אי בדיקת קיום מלאי במחסן בעת ביצוע רכש 3.4

 כולל את השלבים הבאים:וקבלת הטובין במועצה תהליך הרכש כאמור, 

 דרישה על ידי היחידה שמבקשת את הטובין. .א

 הרכש. יחידתהזמנה על ידי  .ב

   קליטת הפריטים למחסן/יחידות .ג

 גורם הדורש.מנופק ישירות ל –מצאי  (1

מנהל המחסן ואשר חותם על החשבונית –ציוד מתכלה  (2

 ומעביר אותו בצירוף העתק מההזמנה למנהל הרכש.

האם  מקדימה מבוצעת בדיקה נמצא כי, בעת הפקת ההזמנה, לא

, טיםיתוצאה מכך נרכשים פרהמועצה. כ במלאינמצא המבוקש הפריט 

ני לפריטים המאוחסנים במחס דוגמאותשקיימים במלאי. להלן  למרות

 קלסרים מסוגים שונים;ובמקביל נרכשים על ידי המועצה:  המועצה

נייר,  י, בלוקאטבים, חוצצים, םחד פעמי ות, כוסיםיעה, מטאטא

הנגו, סיכות  י, תיקשקופיםחצי ים מעטפות, נייר טואלט, גומיות, תיק

ת חישוב )פריט מיושן(, ולמכונ יםלסלוטייפ, סרט נים, מתקלשדכן

, מגפיים, פתקיות, טושים מדגישים, כפפות גומי, סלוטייפ, יםמחורר

לניקוי  יםמטליות, שקיות זבל, נייר ניגוב, נוזל לשטיפת ריצפה, חומר

אוויר, ספריי נגד ג'וקים, אקונומיקה,  יאסלה, מבריק חלונות, מטהר

, ברזנט, ערכות עזרה ראשונה כיםמערי יםדפי  צילום, מברגים, כבל

 ותת, צינוראוושרשר יםנוכחות )ישן(, מנעול ינ)פגי תוקף(, שעו

ת ו, מברשיםנצמדנים השקיעה, חוברות, גנרטורים, סולם, ניילו

 לאסלה, ועוד.
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 מצאי שכורניהול  אי 3.5

קובעות כי ציוד שכור שהוא טובין בני קיימה  ה"תוספת החמישית"

 , הינו מצאי ועל כן ינוהל  כמצאי. המועצהשאינם מאוחסנים במחסן 

נמצא כי המועצה אינה מנהלת  את הציוד השכור כמצאי. כך לדוגמה, 

אינן ש, 7ההשונות של ביחידותמדפסות שכורות המוצבות  9במועצה 

 .כמצאי במערכת המידעמנוהלות 

 

 השאלת פרטי מצאי 3.6

 כי: תקובע ל"תוספת החמישית" 31סעיף 

לצורך ביצוע  המועצה"השאלת פריטי מצאי או העברתם לעובדי  

תפקידיהם או מיחידת רישום אחת ליחידת רישום אחרת, יתועדו בידי 

רשם המצאי בטופס המיועד לכך ויפורטו בו מספרו הקטלוגי של הפריט, 

 . תיאורו, כמותו, תנאי השאלתו ומועד החזרתו"

נרשם במערכת; כאמור נמצא כי ציוד שמאופיו הינו צמוד לעובד אינו 

 רישום של המצאי.במועצה לא מנוהל 

 

 עזיבת עובד בעת  "קלירנס"ביצוע  אי 3.7

 ("קלירנס") ", לא מונהג "טופס טיוליםהמועצהבעת עזיבת עובד את 

שבאמצעותו העובד מזדכה על כלל הציוד שקיבל מהמועצה. כמו כן, לא 

 :לדוגמהלהלן נוסח , רבותמונהג תצהיר כנהוג ברשויות 

השייך  ציוד"אני החתום מטה מצהיר/ה בזאת שלא נשאר ברשותי 

ב הפסקת עבודתי במועצה. במידה וימצא יעקב, זאת עק-למועצת באר

ציוד המועצה שלא הצהרתי עליו שנשאר ברשותי, תוכל המועצה לעכב 

 תשלום ולחייב אותי, עד להחזרתו של הציוד".

 

                                                           
ספריה, גזברות, מחלקת ספורט, לשכה, חינוך, רווחה, איכות הסביבה, ביטחון  7

 והנדסה.
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 ביטוח טובין 3.8

 בתוספת החמישית כתוב:

"מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם המרכז את  –)ה(  22סעיף  .א

הטיפול בנושא הביטוח במועצה, יוודא שקיים כיסוי ביטוחי 

מתאים לאובדן, לגניבה ולנזק אחר למלאי ולמצאי במסגרת 

פוליסת הביטוח של המועצה, זולת אם החליטה המועצה שלא 

 לביטוח טובין אלה".

יקבע את צורת הדיווח מנהל רכש ואספקה " –)ו(  22סעיף  .ב

 ".לחברת הביטוח ולגזבר על נזקים שנגרמו למלאי ולמצאי

הביקורת פנתה למנהל יחידת הרכש והאספקה ולאחראי על הביטוח כדי 

לוודא שהפריטים מתועדים כנדרש ושקיים נוהל לטיפול בנזקים, גניבות 

 ואבדנים למול חברת הביטוח. 

נזק בטובין של  שאמור לכסותלביקורת הוצגה פוליסת ביטוח בתוקף 

 המועצה. 

נמצא כי במועצה לא קיים נוהל טיפול בנזקים, גניבות ואבדנים מול 

 חברות הביטוח כנדרש.

 

 המלצות 3.9

באמצעות מערכת והמצאי פריטי המלאי כלל יש  לנהל את  .1

 , כולל קליטה וניפוק של פריטים.המידע

קטלוג  יש לקבוע לכל פריט מספר קטלוגי ייחודי על פי שיטת .2

אחיד, ולסמן פרטי מצאי עם מספר טבוע )תעודת זהות לכל 

 פריט(.

לרשם המצאי )שימונה על ידי להסדיר בנוהל כתוב  הליך דיווח  .3

. המועצהעל הזמנת פריטי מצאי ועל קליטתם ביחידות  המועצה(

הדיווח על הזמנת הפריטים יכלול בין היתר מידע אודות המועד  

 דם.הצפוי לקבלת הפריטים ויע

 ;לבצע מעקב אחר קבלת פריטי מצאי מרכש רשם המצאיעל  .4
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במסגרת זו יש לבצע השוואה בין דיווחי היחידות על קבלת 

 המצאי לבין ההזמנות.

 נדרש.י השכור באמצעות מערכת המידע כיש לנהל את המצא .5

לוודא ניהול ההשאלות לעובדים באמצעות  יחידת הרכשעל מנהל  .6

 כולל ציוד שמאופיו הינו צמוד לעובד. ,כנדרש המידעמערכות 

אנוש להקפיד שכתנאי להכנת גמר חשבון העל מחלקת משאבי  .7

יש להתנות  .טופס "קלירנס" החתום ע"י כל הגורמים בפניהיוצג 

את גמר החשבון של מחלקת השכר, בין היתר, בצירוף טופס 

 על מחלקתכמו כן,  משאבי אנוש.מחלקת "קלירנס" על ידי 

על כל עזיבה צפויה של מנהל מחלקת הרכש לדווח  משאבי אנוש

 עובד.

לוודא שכלל פרטי המצאי והמלאי מבוטחים במסגרת פוליסות  .8

 הביטוח של המעוצה.

 לקבוע נוהל לטיפול בתביעות מול חברות הביטוח. .9
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 מחסני המועצה  .4

 

 כללי 4.1

 הבא בנוגע לניהול המלאי: נקבע הסעיףב"תוספת החמישית" 

"טובין הנרכשים בעבור המועצה המקומית ואינם מסופקים  - – 13סעיף 

ישירות ליחידות הצורכנות, יאוחסנו במחסן בלבד, ויירשמו בידי מנהל 

 המחסן כמלאי".

 

הכוללים מלאי שכאמור אינו מחסנים  מספרכי במועצה הביקורת מצא 

 כדלקמן:מנוהל במערכת המידע, 

 במתחם מחלקת התחזוקה

 מחסן ציוד מתכלה  .1

 אשר מהווה גם מחסן פס"ח –מחסן חירום  .2

 בו מאוחסן ציוד ליום עצמאות –מחסן יום עצמאות  .3

 במחלקת המים והביוב

 נמצא במתחם מחלקת המים והביוב –מחסני מחלקת המים והביוב  .4

 בהם מאוחסנים מיכלי אשפה. –מחסן מיכלי אשפה  .5

 ציוד שונה. –מחסן כללי  .6

המאוחסנים תחת כיפת נמצאו שלטים/חומרים  –אחסנה חיצונית  .7

  .השמיים

אתרים  2-פריטי מחלקת הגינון מאוחסנים ב –מחלקת הגינון  הטובין של

 שונים במחסן שבמחלקת המים ובמחסן שבמחלקת התחזוקה.

מנהל יחידת הרכש מסר לביקורת כי הייתה החלטה שלא מנהלים 

מלאי במועצה, אך הביקורת מעירה כי מאחר שבפועל קיים מלאי, 

 לנהל אותו על פי המוגדר ב"תוספת החמישית". חייבים
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 מצב הפיזי של המחסנים 4.2

 ב"תוספת החמישית" כתוב:

"טובין יאוחסנו במחסן בצורה המאפשרת את )א(  22בסעיף  .א

שמירתם ואת החזקתם המתאימה, היעילה, החסכונית 

 והבטיחותית".

"תנאי הבטיחות במחסן ייבדקו, אחת לשנה לפחות, )ד(  22סעיף  .ב

 בידי מהנדס הבטיחות".

, כאשר נמצאים במצב תחזוקתי ירוד ממחסני המועצהנמצא כי חלק 

אשר בחלק מהמחסנים נכנס גשם ותקרות אסבסט עם חורים  לחלקם

 וגע בטובין.פ

משרדים משלהם. ואין כמו כן, נמצא כי למחלקת הגינון אין מחסנים 

שנים  7-הם מסרו לביקורת כי מאז שהמשרדים שלהם נשרפו לפני כ

הם מתארחים אצל מחלקת המים לא הוקצו להם משרדים. בפועל 

לבין המחסנים שבמחלקת התחזוקה וב והטובין שלהם מחולק בין והבי

הביקורת מעירה כי העדר מחסנים  מחסני מחלקת המים והביוב.

ירות לתושבי הישוב לאורך זמן ומשרדים למחלקת הגינון אשר נותנת ש

 אינו מכובד ועלול לפגוע בשירות שיחידה זו נותנת לתושבים.

כמו כן, למרות שקיים מלאי יקר ערך במחסנים, המלאי אינו מסודר 

המדפים אינם מסומנים. המשמעות היא שקיימת מלאי באופן שיטתי ו

 יעודו.ירב שאינו מסודר, אינו רשום ולא ניתן לדעת האם הוא מנוצל ל

נמצא כי לא קיים אישור מהנדס בטיחות למחסנים בשנים האחרונות 

 כנדרש.

 

 תכנון מלאי במחסניםאי  4.3

 בתוספת החמישית נקבע:

"מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יקבע לגבי  –)א(  15סעיף  .א

כל מחסן במועצה את סוגי הטובין שיאוחסנו בו ואת רמת המלאי 

 של כל סוג כאמור".
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"מנהל רכש ואספקה, בתיאום עם הגזבר, יבדוק  –)ב(  15סעיף  .ב

ויעדכן, לפחות אחת לשנה, את סוגי הטובין ורמות המלאי של כל 

 סוג כאמור".

"מנהל רכש ואספקה יוודא שכמות הטובין שבמחסן  –)ג(  15סעיף  .ג

 תהיה בהתאם לרמת המלאי שנקבעה."

בו  ןאיזה טובין יאוחס ומחסןקביעה לגבי כל מחסן במועצה לא קיימת 

ב"תוספת החמישית". ומה רמת המלאי של כל סוג טובין כנדרש 

לוודא שכמות הטובין  מנהל הרכש אינו יכולבהעדר קביעה כאמור 

כאמור,  כמתחייב. ,שבמחסן הינה בהתאם לרמת המלאי שנקבעה

למרות שלביקורת נמסר כי המועצה אינה אמורה לאחסן ציוד מתכלה 

 קיים מחסן ציוד מתכלה.במחסנים, 

 

 המלצות 4.4

, כולל החלפת הגגות ולשפר את מצבם הפיזי של המחסנים לבחון .1

 בדגש לגגות האסבסט.

בתגובה לדוח, מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי יש צורך 

 להחליף את גגות האסבסט בגגות איסכורית.

, למחלקת הגינון ופתרון אחסון לבחון אפשרות להקצות משרדים .2

מתוך המחסנים הקיימים  זו לבחון אפשרות לאתר מבנהבמסגרת 

 במחלקת התחזוקה.

לאחד חלק מהחסנים, תוך צמצום מלאי הציוד המתכלה  .3

 למינימום.

 להקפיד על אישור שנתי של מהנדס בטיחות למחסנים. .4

בתגובה לדוח, מהנדסת המועצה מסרה לביקורת כי יש להזמין 

 וח.יועץ בטיחות לבדוק את המחסנים, ולהגיש ד

לבצע תכנון למלאי במחסנים, כולל קביעת סוגי פריטים ורמות  .5

 מלאי לכל מחסן.
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 מצאימלאי וספירת  .5

 

 כללי 5.1

הוראות  ואת טוביןאת תהליך ספירת  קובעת ה"תוספת החמישית"

 כדלקמן: הבאשר לספיר

אחת לשנה לפחות, בסוף שנת הכספים, תיערך " –)א(  26סעיף  .א

הספירה( בכל מחסני המועצה; מנהל הרכש  –ספירת מלאי )להלן 

ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח מבקר המועצה, 

 ובהשתתפות הגזבר או מי שהוא הסמיכו לכך".

"תוצאות הספירה יירשמו בטפסים המיועדים לכך  –)ג(  26סעיף  .ב

ויכללו את מספרם הקטלוגי של המפריטים, תיאורם והכמויות 

 הספירה..."בפועל שנמצאו במחסן בעת 

, במועד שיקבע רשם המצאי, לפחות "אחת לשנה -)א(  26סעיף  .ג

תיערך ספירת מצאי בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם  

 .....בשינויים המחויבים וממצאיה יועברו לרשם המצאי". 

"הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות  – 27סעיף  .ד

ן תוצאות הספירה ליתרה בפנקס הטובין; היתה אי התאמה בי

כאמור, יעביר הגזבר, בכתב, לועדת רכש ובלאי, את כל הנתונים 

בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן ומנהל רכש ואספקה על 

 פשר ההפרשים".

"ועדת רכש ובלאי תחליט אילו פעולות לנקוט  –)א(  28סעיף  .ה

 להתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס הטובין".

מבקר  ואספקה אחראי לספירה שתיערך בפיקוח"מנהל רכש  .ו

 .העירייה, ובהשתתפות הגזבר"

"אחת לשנה, במועד שיקבע רשם המצאי, תיערך ספירת  – 33סעיף  .ז

-)א( ו26מצאי בכל יחידה לפי טופס המיועד לכך בהתאם לסעיפים 

 .", בשינויים המחויבים, וממצאיה יועברו לרשם המצאי28 -ו 27)ג(, 
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אין משמעות אחר שהמצאי והמלאי במועצה אינם מנוהלים, מ

לא  נערכה ספירת מלאי במועצה  2008נמצא כי אכן משנת  .לספירות

בוצעו ספירות מצאי, אך  2013-ו 2012פרט למלאי חירום. בשנים 

ספירות אלה הוזנו למערכת המידע באיחור וכתוצאה מכך לא היו 

 עדכניות.

הוא בו  2007דצמבר  23 -נמצא מסמך מה בתיקו האישי של מנהל המחסן

 הטוביןהוא לא יבצע את ספירת  2007למזכיר המועצה כי בשנת  הודיע

מאחר שאינו מקבל את המידע הרלוונטי לביצוע עבודתו בנושאים 

 הבאים:

רכישת ריהוט, מחשבים וציוד נלווה כגון מדפסות וטלפונים בבתי  .1
 הספר.

 הספר.השמדת ריהוט וציוד מחשבים בבתי  .2

 רכישת ריהוט לבניין המועצה. .3

 לא הוקמה וועדת בלאי שאמורה להחליט על השמדת ציוד. .4

 לא נשלח ללימודים להקמת מאגר ממוחשב של ציוד במערכת. .5

 הוא טען כי לא קיבל כל גיבוי מהממונים עליו.באותו מסמך כמו כן, 

כמו כן, נמצא מסמך תגובה מעת מזכיר המועצה בו הוא כותב שאינו 

בל את ההודעה של מנהל המחסן ומוטלת עליו האחריות לטפל בנושא מק

 תוך כדי קבלת סיוע נדרש ומתבקש מהמועצה.

. מנהל המחסן מסר לביקורת כי התכתבות נוספת בנושא הלא נמצא

לא מבוצעת , 2008, אך משנת 2007בפועל הוא ביצע ספירה בשנת 

  כלל ואין כל מעקב ובקרה אחר אותו טובין. מלאיבמועצה ספירת 

לגבי ספירת מצאי, מנהל יחידת הרכש מסר לביקורת כי בוצעה ספירה 

; הנתונים 2012על ידי חברה חיצונית שנשכרה למטרה זו בסוף שנת 

. מנהל יחידת הרכש מסר לביקורת 1.12.2013-הוזנו למערכת המידע ב

 2014תשלום לספק. בתחילת כי העיכוב בהזנת הנתונים נבע מעיכוב ב

פקידת יחידת הרכש ביצעה ספירה והנתונים נקלטו למערכת בתחילת 
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אינם נקלטים במערכת המידע, אין  שעדכוני טובין. מאחר 2014מרס 

משמעות לספירה ולכן הביקורת לא בדקה את תקינות תהליך הספירה 

 עצמה.

 

 המלצות 5.2

באתרי  ןהטובייש להקפיד על ביצוע ספירות שנתיות לכלל  .1

בהתאם לתכנית עבודה שנתית שתקבע על ידי מנהל  המועצה

 .יחידת הרכש

, לאחר בקרה יובאו לדיון בוועדת הרכש והבלאי תוצאות הספירה .2

אשר תחליט על דרך פעולה בעקבות פערים על ידי הגזבר, 

 .שמתגלים
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 גריעת פריטי מצאי .6

 

 כללי 6.1

   י:קובע כל"תוספת החמישית"  34סעיף 

היחידות ידווחו לרשם הטובין על נזקים שנגרמו למצאי לפי "מנהלי 

 דו"ח(." -סדרי דיווח שעליהם הורה רשם המצאי )להלן 

   :קובע כי 35סעיף 

"גריעת פריט מצאי מהרישום בשל אובדן, או השבתה או מכל סיבה 

 אחרת, תיעשה רק באישור ועדת רכש ובלאי. . .".

 קובע כי :ל"תוספת החמישית"  30סעיף 

טובין בלתי ראויים לשימוש יימכרו על ידי מנהל רכש ואספקה לפי "

הוראות כל דין החלות על מכירת טובין, ואם אינם ניתנים למכירה, 

 ."תחליט ועדת רכש ובלאי על ייעודם

 

 בלוי בשטח המחסנים אחסנת ציוד 6.2

נמצא כי בשטח המחסנים נמצא ציוד שאין בו שימוש ושניתן 

 גמאות לפריטים אלה:לגרוט/למכור. להלן דו

 טרקטור מושבת. .א

 עגלות מושבתות. .ב

 מיכל מושבת. .ג

 חלקים שפורקו מגן שעשועים. .ד

הביקורת מעירה כי קיים פוטנציאל למכור את הטובין ולהכניס כסף 

 למועצה.

 

 אי קיום הליך של גריעת טובין 6.3

לא קיים תהליך של גריעת גם צה במועמאחר שאין רישום של טובין, 

אשר אמור לכלול אישור הגריעה על ידי וועדת הרכש והבלאי.  טובין
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מנהל יחידת הרכש מסר לביקורת שמאחר שהמצאי אינו רשום, 

במקרים של גניבה ואבדן, מדווחים למשטרה, אך לא מעלים את הנושא 

 לוועדת רכש ובלאי )שכאמור לא הייתה במועצה(. 

גריעת הטובין וי, כמו כן, מאחר שאין תהליך מוסדר לגריעת טובין בל

 מהרישומים לא נדונה בוועדת רכש ובלאי ולא אושרה על ידה כמתחייב.

הבלוי המצאי נציגי בתי הספר שבהם נמצא רוב המצאי זורקים את 

בלאי הרכש והמוועדת  גריטה אישור וקיבלמבלי שהבלאי נבדק 

 כנדרש. 

הנצלת כמו כן, במועצה לא קיים תהליך מסודר של מכירת פריטים או 

 פריטים.

 כתוצאה מכך עלולים להיגרם הפסדים כספיים גדולים למועצה.

 

 המלצות 6.4

להגדיר תהליכי דיווח וטיפול בבלאי, גניבות, נזק ואבדנים  של  .1

להקפיד על מילוי כלל הפרטים הנדרשים טובין. במסגרת זו, 

בטפסי דיווח אבדנים, גניבות ובלאי; בנוסף יש למספר את 

 את מספרי תעודות הבלאי. הטפסים ולרשום בהם

על סמך אישור גורם מקצועי רק כי  ציוד יוכר כבלאי  לקבועיש  .2

  .ראוי

, כדי שהזמן  בתדירות הנדרשתלכנס את ועדת הרכש והבלאי  .3

החולף בין דיווחי הבלאי לבין מתן האישורים יהיה קצר ככל 

 שניתן.

, כולל שרות למכור את הציוד הבלוי/פסולתיש לבחון אפ .4

הטרקטור, המכלית, העגלות ובלאי נוסף שנמצא באזור 

 המחסנים.

להגדיר נהלי פינוי/השמדה אשר יבטיחו פינוי תקין של הבלאי,  .5

כולל נוכחות נוכחים בעלי תפקיד בעת הפינוי ואישור על 

 פסילה/השמדה ותיעוד הפינוי/השמדה וכו'.



 

 

36 

 

 סיכום ומסקנות .7

 

 רב שרובו נרכש מתקציבה.  )מלאי ומצאי( במועצה קיים טובין

את כללי הטיפול  קובעתהתוספת החמישית לצו המועצות המקומיות 

תוספת מוגדר בבטובין. בביקורת נמצא כי המועצה אינה פועלת על פי ה

לא מונה רשם מצאי ולא מונו   -לצו המועצות המקומיות  החמישית

 בלאי הוקם במהלךהרכש וה; ועדת השונות אחראי מצאי ביחידות

, לא מבוצעות כנדרש הביקורת, לא מבוצע רישום של תנועות טובין

לא כנדרש ו , לא נקבעות רמות מלאי למחסניםטובין כנדרשספירות 

 .כנדרש קיים תהליך מסודר לגריעת טובין

נמצאים ברמה פיסית ירודה וללא אישור בטיחות,  מחסני המלאי

 ניםהמחס טחבשמחלקת הגינון פועלים ללא משרדים ומחסנים משלה. 

מיכלית נגררת, עגלות חלקי גן שעשועים, קיים טובין מושבת )

 וטרקטור(.

כמו כן, במועצה לא הוגדרה מדיניות ולא נערכו נהלי עבודה בתחום 

 ניהול הטובין.

בתוספת החמישית לצו המועצות תיקון הליקויים יאפשר עמידה 

 שיפור רמת הבטיחות וחסכון במשאבי המועצה.המקומיות ו
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 מהמחסניםתמונות  – א' נספח

 

 

 
 חלקי גן שעשועים באחסנת חוץ                גג אסבסט שבור                                             אחסנת חוץ                   

  
 טרקטור מושבת בשטח האחסנה                                              מחסן חירום                        כללי                      מחסן              
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 מחסן מיכלי מים                                מחסן ציוד מתכלה                                 מחסן ציוד מתכלה

 
 עגלה מושבתת             עגלה מושבתת                               מושבתת                           כלית   מי                              

 
קלסרים זרוקים במחסן              קלסרים זרוקים במחסן                                 פריטי מחלקת מים                   
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 לדוח מנהל המחסןהתייחסויות  –' בנספח 

 שלום רב.

 קראתי את הדוח שלך ואפיק לקחים מזה.

שיש לי ובאיזה תנאים אני ה בביקורך במחסן הצגתי לך את כל מ

 עובד. 

אינטרנט כי האני מודע שאני לא עובד לפי הנהלים שהורדת מ

 כלים המתאימים.את המערכת לא נותנת לי ה

לא שלחו אותי ללמוד תוכנה של מלאי ומצאי. הייתה לי פקידה שלא 

 ידעה להקליד ועוד שורה של 

 אמצעים הדרושים לכך.

 כאשר אקבל אותם, התמונה תראה אחרת.

 וכמובן אחסון הטובין כפי שראית אין יותר גרוע מזה.

 

 תודה על הדוח.

 אל גלדור דניאל.מיכ
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 הציבורמהטיפול בפניות  

 2014/2דוח ביקורת 

  מבקר המועצה
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 56 פירוט ממצאים  ד

 56 מידע ותהליכי בקרהארגון, מערכות  1 
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 71 התקשרויות במסגרת הקמת המוקד העירוני 3 

 75 ניתוח פניות למוקד העירוני 4 

 84 חוק חופש המידע 5 

 89 סיכום ומסקנות 6 
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 כללי -פרק א' 

 . מבוא1

יעקב )להלן: "המועצה"( מספקת שירותים -המועצה המקומית באר

מוניציפליים לתושבים שבתחום שיפוטה במגוון רחב של נושאים כולל 

חינוך, רווחה, פינוי פסולת ואשפה, תחזוקת מדרכות וכבישים, גינון, 

במועצה מתקבלות פניות לקבלת  כמו כן,פיקוח עירוני, וטרינריה ועוד. 

הם יכולים לפנות  ןת במועצה שאליהוכתוב ושבים תהיהמידע. חשוב שלת

 בנושאים השונים הקשורים לשירותי המועצה.

 

 ,מי שלדעתם עשוי לעזור להםכל ל יפנובהעדר כתובת מוגדרת, התושבים 

כגון לחברי מועצה, מנכ"ל, מנהלי מחלקות, עובדי המועצה או לתקשורת. 

באופן לא מסודר,  ההשונים במועצפניות מרובות שמגיעות לגורמים 

מענה הולם ולהקשות על מתן בתפקוד השוטף של המועצה  לפגוע ותעלול

 על פי סדרי עדיפות נכון. 

 

משרד לפניות , 2014( אשר הוקם ביולי 106מוקד עירוני )במועצה קיים 

עד להקמת המוקד . וממונה על תלונות הציבור )מבקר המועצה(הציבור 

קיים מזה מספר שנים אשר פניות הציבור המשרד ל, 2014העירוני ביולי 

" אשר 109היווה גם מעין "מוקד עירוני". כמו כן, במועצה הופעל "מוקד 

התבסס על עובד נייד עם טלפון נייד. דובר המועצה מסר לביקורת כי טרם 

 הקמת המשרד לפניות הציבור הוא טיפול בפניות מהציבור.

 

שילוב של מוקד  צריכיםמיטבי לפניות התושבים  מענהיצוין שכדי לתת 

וגורם שנותן מענה לפניות  רוב פניות התושביםעירוני שנותן מענה ל

המוקד מענה דרך מקבלות מורכבות יותר או פניות שלאורך זמן לא 

. יחסי גומלין וממשקים אפקטיביים בין הגורמים השונים העירוני

ופן משמעותי לרמת השירות לתרום באשמטפלים בפניות מהציבור עשוי 

 שהמועצה מספקת.
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את ההבדל בין סוגי הפניות השונות  להמחישהביקורת מבקשת 

פונה למועצה  משכונות היישובנניח שתושב באחת : באמצעות דוגמה

הגורם אליו הוא פונה תלוי בנסיבות ברחוב שלו, שבנוגע לתשתיות 

 :הפניה

ה יצאו במדרכחלק מהאבנים המשתלבות  –(106פניה למוקד ) .א

 התושב מבקש להחזיר אותם למקום.מהמקום ו

  – פניות הציבורממונה על פניה ל .ב

התושב פנה למוקד מספר רב של פעמים במשך  –דוגמה א'  (1

 מפגע לא תוקן.התקופה ארוכה ו

התושב טוען שטרם השלימו את עבודות הפיתוח  –דוגמה ב'  (2

 ברחוב שלו למרות שהוא כבר גר שם מספר חודשים.

סוגיות שונות תושב מבקש לקבל מידע אודות ה – פניה לקבלת מידע .ג

  הקשורות למועצה.

מסוים תושב טוען שהוא פנה לבעל תפקיד ה – לתלונות הציבור הפני .ד

ובעל התפקיד התייחס אליו בזלזול ואף  הרחוב שלו במועצה בנושא

 העליב אותו באופן אישי.

 

 הפניותאת לתעד  אמוריםהעירוני המוקד /המשרד לפניות הציבור

גורם/גורמים הרלוונטיים במועצה )בדרך כלל ה להעביר אותן לטיפולו

 לתת את המענה. אותו גורם אמור לדווח ים/שאמור מחלקות המועצה(

 על סיום הטיפול. חזרה

 

( בשם "פוקוס" RMC 8במועצה קיימת מערכת לניהול קשרי לקוחות )

 .("CRMC" :י. אר. אם. סי בע"מ )להלןסשל חברת 

 

 רגולציה

 טילה על הרשות את החובהמ – 1998 –חוק חופש המידע, התשנ"ח 

 לספק מידע לבקשת התושבים, תחת כללים שנקבעו במסגרת החוק.

                                                           
8Customer Relationship Manager  
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 2008 –חוק הרשויות המקומיות )ממונה על תלונות הציבור(, התשס"ח 

מחייב את המועצה למנות ממונה על תלונות הציבור.  החוק מפרט את  -

סוגי התלונות בהם הממונה על תלונות הציבור דן, דרך הגשת תלונה, 

יעקב -דרכי בירור תלונה ואופן הטיפול בתלונה. במועצה מקומית באר

 המבקר מכהן גם כממונה על תלונות הציבור. 

 

 מטרות הביקורת. 2

מהתושבים למועצה ועמידה ותות תהליכי הטיפול בפניות בחינת נא

 בדרישות חוק חופש המידע.

 

 תכנית הביקורת. 3

 תכנית הביקורת התמקדה בנושאים הבאים:

 הציבור.ממדיניות, ארגון ונוהלי המועצה בנושא הטיפול בפניות  .א

  .הציבורמאופן הטיפול בפניות  .ב

 פרויקט הקמת המוקד העירוני. .ג

 לצורך הטיפול בפניות. CRMהשימוש במערכת ה  .ד

 עמידה בדרישות "חוק חופשה המידע" .ה

 
 שיטת הביקורת –מתודולוגיה . 4

מזכירת פניות  –הביקורת נפגשה עם בעלי התפקידים הרלוונטיים 

, מזכירת משאבי אנוש, מנהל העירוני הציבור, פרויקטור הקמת המוקד

. כמו כן,  מוקד העירוני, הדובר ועובדות היחידת הרכש והאספקה

 ם שנמסרו לה במהלך הביקורת.יהביקורת עיינה במסמכים רלוונטי

 

הביקורת נערכה על פי תקני ביקורת מקובלים ובהתאם לכך ננקטו 

 אותם נהלי ביקורת שנחשבו לדרושים בהתאם לנסיבות.

 

ו וכפי הממצאים שלהלן ניתנים לפי מיטב הידיעות והביאורים שנתקבל

 מתוך מסמכי העירייהשעולה 
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  תמצית ממצאים -פרק ב' 

 ארגון, מערכות מידע ותהליכי בקרה

לא קיימת מדיניות כתובה ואין מערך מסודר ורשמי של  ברשות .1

בכל הקשור לטיפול בפניות מהציבור  המועצהנהלים מטעם הנהלת 

 חסרה בנושאים אלה, ללא מדיניות ונהלים וחוק חופש המידע.

הגדרה של אחריות, סמכות, אופן הטיפול בפניות השונות, גבולות 

 .וכד'גזרה בין בעלי התפקידים השונים, תהליכי בקרה 

בין  נמצא מסמך המגדיר חלוקת תפקידים ברורהלא  ברשות .2

פונקציות השונות שמטפלות בפניות מהציבור. כתוצאה מכך, ישנם ה

במקביל או שפניה מקרים בהם מספר גורמים מטפלים באותה פניה 

כמו כן, במועצה לא קיימת תמונה  . את המענה הנדרשאינה מקבלת 

 כוללת של כלל הפניות שמתקבלות.

 ,כנדבך במתן שירות לתושביםהעירוני המוקד  ו שללמרות חשיבות .3

טרם פורסם מכרז ולמרות שעברו מספר חודשים מאז הקמתו, 

 התנהל על ידיממשיך ל והוא, המוקד העירונילאיוש תפקיד מנהל 

 . רישוי העסקיםמחלקת מנהל מ.מ.   -פרויקטור 

שהפניות  תושבים פונים ישירות למנהלי המחלקות בלילעיתים  .4

לא מכך פניות הציבור. כתוצאה משרד /העירוני נרשמות במוקד

תמונה מלאה לגבי הפניות שמתקבלות מהציבור ואופן קיימת 

באמצעות המוקד העירוני טיפול בפניות שלא כמו כן, . ןהטיפול בה

 בסדר העדיפות הנכון של המועצה.לפגוע  עלול

המועצה  מיחידותפניות ניהול  מנגנון שלהוטמע  במועצה טרם .5

פניות טיפול בכלל ה , בתי ספר וכו'(.מחלקה, ספרייההשונות )

אפשר עבודה לפי סדר עדיפות ותיעוד תמוקד העירוני באמצעות ה

 הליכים.התקלות לצורך לימוד ושיפור ת

במועצה לא נערכו תכניות עבודה בתחום פניות הציבור והמוקד  .6

עבודה עשויים להתמקד בגורמים אלה  ,העירוני. כתוצאה מכך

  .שוטפת בלבד

לא נוהל לפי מתודולוגית ניהול  העירוני פרויקט הקמת המוקד .7
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לא הוגדרו אבני דרך,  ,פרויקטים כלשהי: לא הוגדרו מטרות ויעדים

 סיכונים.  ניהול לא בוצעו

שהיה אמור ללוות את פרויקט התקשרות עם יועץ   למרות שהייתה .8

המסמך שהוכן  טרם הקמתו.הייעוץ הופסק הקמת המוקד העירוני, 

המוקד  שמונה להקים אתהפרויקטור בלי ש על ידי היועץ נגנז

זאת למרות שהוא יכל להיעזר בו בעת הקמת  .העירוני הכיר אותו

 המוקד העירוני. 

 מזכירת משרד פניות הציבור לא שולבה בפרויקט הקמת המוקד .9

, למרות שהיא היוותה מוקד בפועל בשנים האחרונות ויכלה העירוני

 לתרום מהידע והניסיון שלה.

 –במועצה לא קיים גורם אחד שמרכז את נושא פניות הציבור  .10

הטיפול בפניות מתבצע על ידי גורמים שונים, כולל משרד פניות 

במועצה מאחר ש הציבור, דובר המועצה ומזכירות הנהלת המועצה.

כל אחד מבעלי לא נקבעו תהליכי עבודה לטיפול בפניות הציבור 

בע לעצמו את אופן הטיפול והתפקידים שמטפל בפניות הציבור ק

 בפניות, כולל שיטת התיעוד. 

ד פניות הציבור, הפניות מתועדות באופן חלקי בכתב יד או במשר .11

באמצעות מסמך וורד. לא הוגדר אופן מתן ההודעה לתושב 

  .שהטיפול הסתייםכ

משרד פניות הציבור לא נדרש להציג ניתוח של הפניות ברמה שנתית  .12

ולהציף באופן שיטתי פניות שחוזרות על עצמן. פניות שמתקבלות 

במועצה אינן מתועדות ולא קיים תהליך  שוניםעל ידי גורמים 

ת פניות ו. כתוצאה מכך, קיימבהןמוסדר כדי לעקוב אחר הטיפול 

נציב  –חוזרות ולעיתים מתקבלות תלונות דרך משרד מבקר המדינה 

 תלונות הציבור.

 אמצעים טכנולוגיים

לא בלבד והעירוני ( מופעלת במוקד CRMתכנת ניהול הלקוחות ) .13

  .הציבורמפניות יתר הגורמים המטפלים ב נעשה בה שימוש אצל

לא עברו הדרכה מעמיקה ועובדי המוקד עירוני ההמוקד  פרויקטור .14
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 בשימוש בתכנה, אלא קיבלו הדרכה ראשונית בלבד. 

לא קיבלו הדרכה מסודרת על אופן הטיפול  עובדי המוקד העירוני .15

לא נעשה שימוש מיטבי בתכנת ה  ,כתוצאה מכך .התושבים בפניות

CRM  ועלול להיות חוסר אחידות בשיטות העבודה של עובדי

 המוקד העירוני השונים.

דיווחים חלק מהבעת הביקורת נמצא כי לא הייתה אפשרות להפיק  .16

)מאחר שעד לביקורת לא נעשה ניסיון להפיק  CRMממערכת ה 

תוכנה טרם שקיימות ב אפשרויות רבותכמו כן, נמצא כי אותם(. 

ברה ידנית של הפניות, סגירת הפניות על ידי )סרטוני עזרה, הע נוצלו

 המוקד ולא 

המחלקות, אי שימוש במסרונים ו/או אפליקציה, אי שימוש 

 בתפריטי מידע, ונהלים, חוסר יכולת למחזר הקלטות וכד'(

המוקדנים נדרשים להזין למערכת המוקד העירוני את הפניות  .17

מחוץ שמתקבלות מחברת "קישורית" )אשר מקבלת את ההודעות 

ממשק בין  שלא קיים( מאחר לשעות הפעילות של המוקד

 "קישורית" לבין מערכת "פוקוס". 

 ים במועצההתפקיד יבעל להשיגלא ניתן קרובות כי לעיתים  נמצא .18

)רשימת בעלי התפקידים אינו מתעדכן  באמצעות נתב השיחות

  .יכול לענות לשיחה, או שבעל התפקיד אינו באופן שוטף(

מצליח להשיג את הגורם שאותו הוא ושב אינו במקרה זה, הת

 מעוניין להשיג, דבר שפוגע בשירות ויוצר התמרמרות אצל התושב. 

 המוקד אינו יכול להעביר שיחה לבעל התפקיד הרלוונטי במועצה .19

קשר בין המרכזייה של המוקד העירוני לבין  שלא קייםמאחר 

 .המרכזייה של המועצה

 16:00בין השעות אינו מאויש ולמרות שבמוקד קיים ציוד יקר ערך,  .20

 בו מערכת  אזעקה. הותקנהטרם  למחרת,  08:00עד לשעה 

טרם בוצע ניטור לצורך בדיקת רמת גז הרדון במוקד אשר נמצא  .21

נה לבריאות. כמו כן, במוקד כבמרתף, למרות שהוא עלול להוות ס

ה להוות חשיפה מרכזית חשמל אשר עלול תנמצאהעירוני 
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 טרם בוצע ניטור למרכזיה זו. ;בריאותית

הנושא טרם הוטמע למרות שנרכש ציוד כדי לעקוב אחר המצלמות,  .22

. אינן תקינות ברחבי הרשותמאחר שרוב המצלמות העירוני  במוקד

כיצד יפעלו  הכמו כן, טרם נקבעה מדיניות קבועה המגדיר

 המצלמות.

 העירוניהתקשרויות במסגרת הקמת המוקד 

לא  :נמצאו ליקויים בתהליך הרכש של מערכות המוקד העירוני .23

היועץ המשפטי לא היה , )הרכישות פוצלו( נערך מכרז כנדרש בחוק

, נמצאו ליקויים בהשוואה בין הצעות המחירנוכח בוועדת הרכש, 

 לא נחתמו הסכמים עם הספקים.חסרים מסמכים מרכזיים ו

הביקורת מעירה שמאחר שלא נערך מכרז כנדרש, יתכן שהמועצה 

 הזולה ביותר.  המערכת שאינה מיטבית ושאינ הטמיעה

את המוקד העירוני בפועל אשר הקימה   CRMCהתקשרות עם ה .24

הופקו  ם;התנאים בכתובינערכה ללא חתימה על חוזה המעגן את 

 המועצהקיימות אי הבנות בין  ,כתוצאה מכך.הזמנות רכש בלבד 

 לבין החברה.

חלק טרם הועברו לביקורת נמצא כי מסמכי הרכש אינם זמינים:  .25

 מסמכי הרכש, כולל סיכומי וועדת הרכש לרכישות הבאות:מ

כמו כן, התקנת מערכת במוקד העירוני, מחשבים ומסכים, וריהוט; 

"טלרון לביקורת טרם נמסרו נתונים אודות התקשרות עם היועץ 

כגון הצעות מחיר מיועצים אחרים ו/או הסכם טלקומוניקציה", 

פרוטוקולי וועדת הרכש לביקורת ; כמו כן, טרם הועברו ו/או הזמנה

 .2014-2013לשנים 

 ניתוח פניות המוקד העירוני

בעת הביקורת נמצאו פניות רבות שלא נסגרו לאורך זמן. מניתוח  .26

 הנתונים נמצא כי הסיבות המרכזיות לכך הם:

 למרות שהן כבר טופלו/לא רלוונטיות ת פניהאי דיווח על סגיר .א

 )תחום הניקיון ווטרינריה(

  שאין להן מענה. בתחום ההנדסהרבות פניות  .ב

בנושא בעיקר –פניות בתחום הפיקוח העירוני שאין להן מענה  .ג
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 כלי רכב נטושים.

מתקני  ים הבאים:לא נמצא גורם שמטפל בנושאבמועצה  .ד

 , ברזיות בגנים הציבוריים.משחקים

עקב נמצאו פניות רבות שפתוחות לאורך זמן בתחום הגינון  .ה

 .4313העדר קבלן גיזום ובפניות בקשר לכביש 

מחוץ למקוד העירוני אין מענה הולם לפניות תושבים  מועצהל .27

במשך החגים )סוכות, ראש לשעות הפעילות, כולל סופי שבוע ו

 .עקב העדר זמינות בעלי תפקידים נדרשים בשעות אלה השנה(

מובנה של העברת דיווחים להנהלה אודות ועצה לא קיים תהליך במ .28

על ידי המחלקות השונות. מאז  למוקד נתוני הטיפול בפניות

שהמוקד העירוני הוקם התקיים דיון אחד בלבד עם מנהלי 

 המחלקות אודות הטיפול בפניות.

שמגיעות למוקד  טרם  נקבעו זמני תקן לטיפול בפניות השונות .29

להגדיר זמני תקן לסוגי הטיפול  אין מניעההביקורת לדעת . העירוני

  הנתונים הקיימים. בסיסעל  ,השונים לפי רמת דחיפות

 פניות למוקד מעבר לשעות הפעילות

 -ל 16:00בין השעות  היומוקד מעבר לשעות הפעילות לרוב הפניות  .30

מתקבלות פניות למחרת  08:00עד  7:00כמו כן, בין השעות  .22:00

מומלץ לבחון הארכת שעות הפעילות  מבחינת הנתונים הנ"ל. רבות

וסגירתה בשעה מאוחרת  07:00פתיחה בשעה  :של המוקד העירוני

 (.22:00יותר )לדוגמה 

 –הביקורת ניתחה את הפניות שמתקבלות דרך קישורית ביום ו'  .31

פניות שהתקבלו ביום  55, מתוך  2014 מברבנמצא כי במהלך חודש נו

. מכאן מומלץ לבחון הפעלת 14:00 – 8:00בין השעות התקבלו  48ו', 

 המוקד גם בימי ו' עד הצהריים.
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נמצא כי פניות רבות מגיעות ל"קישורית" במהלך השבוע בין השעות  .32

, שהן שעות הפעילות של המקוד. במהלך חודש נובמבר 8:35עד  8:00

שהמוקד העירוני נפתח  פניות כאלה. הסיבה לכך היא 35-התקבלו כ

 באיחור.

 חוק חופשה המידע

במועצה טרם מונה ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור כנדרש  .33

בחוק. הביקורת מעירה כי יש למלא אחר קיום הוראות החוק, וכי 

יש לפעול להסמיך עובד מועצה כממונה על העמדת מידע לרשות 

 הציבור, בהתאם לפרוצדורה הקבועה כאמור בחוק. 

מצא כי לא קיים תיעוד באשר לפניות שהוגשו ו/או טופלו מכוח נ .34

; כתוצאה מכך לא קיים מעקב אחר הטיפול חוק חופש המידע

 בפניות כנדרש.

 המועצה אינה גובה אגרה מהפונים לקבלת מידע כנדרש בחוק. .35

המועצה אינה מעמידה לעיון הציבור את חוקי העזר ואת ההנחיות  .36

שעות פינוי ואזורי פינוי של פסולת  כגוןהמנהלתיות הנוגעות לציבור 

ביתית וגזם, יש להדגיש את תחום זה, על מנת להקל על התושב 

  לאתרו.

דין  המועצה אינה מפרסמת מידע חיוני נוסף באתר האינטרנט שלה: .37

וחשבון שנתי, מידע על איכות הסביבה, מכרזים, דוח שנתי של 

פרוטוקולים  של הממונה על העמדת מידע מכוח חוק חופש המידע ו

 ישיבות המועצה.
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 ריכוז המלצות –פרק ג' 

 , מערכות מידע ותהליכי בקרהארגון

הטיפול בפניות בנושא כתובים  נהלי עובדהלערוך להגדיר מדיניות ו .1

  מהתושבים, כולל בתחום ניהול המוקד העירוני ופניות הציבור.

אצל גורם לבחון ריכוז הטיפול בפניות הציבור שאינן "פניות מוקד"  .2

 אחד במועצה.

הממשקים בין הגורמים  לקבוע בכתב )אפשר במסגרת הנוהל( את .3

אופן הטיפול בכל סוג  השונים שמטפלים בפניות מהציבור ואת

 .פניה

, כולל בהקדם האפשרי עירוני מנהל מוקדל לבצע הליך למינוי .4

 יציאה למכרז.

 במקרים בהם תושב פונה ישירות למנהל מחלקה במקום למוקד .5

 )באדיבות(. העירוני , המנהל יפנה את התושב למוקדהעירוני

פניות מעובדי יחידות המועצה במסגרת המוקד הלנהל גם את  .6

 העירוני, כולל פניות בתחום המחשוב, תחזוקה, ניקיון וכד'.

פניות משרד להגדיר תכניות עבודה שנתית למוקד העירוני ול .7

 הציבור.

ככל פרויקט אחר עם  לנהל את פרויקט הקמת המוקד העירוני .8

. במסגרת זו לוחות זמנים, אבני דרך, משימות, ניהול סיכונים וכד'

מומלץ להיעזר במסמך שהוכן על ידי היועץ ובמזכירת פניות 

 הציבור.

לבחון ריכוז הטיפול בפניות הציבור שאינן "פניות מוקד" אצל גורם  .9

 אחד במועצה.

הציבור", כולל אופן להגדיר תהליכי עבודה לטיפול בנושא "פניות  .10

תיעוד הפניות במערכת המידע, והפצת תוצאות הטיפול בפניה 

 לתושב.

 אמצעים טכנולוגיים

פניות משרד לנהל את כל הפניות, כולל פניות שמטופלות על ידי  .11

 (.CRMהציבור, באמצעות מערכת מידע ייעודית )
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 במוקד. CRM -הלהשלים את הטמעת מערכת  .12

  .לעבור הדרכה מפורטת בשימוש בתכנההמוקד העירוני על עובדי  .13

 להגדיר  ולהפיק דוחות בקרה שונים באמצעות מערכת המידע .14

 .ולקבוע את תדירות הפקתם

 להעביר את הפניות למנהלי המחלקות באמצעות מערכת המידע .15

. מנהל המחלקה הרלוונטי יקבל את במקום השיטה הידנית הנהוגה

. במסגרת זו, לוודא ()בטלפון הנייד דוא"ל שלוההפניה באמצעות 

ואת  הדרושים את האמצעים הטכנולוגייםשלכלל המחלקות יש 

 היכולת להפעיל אותם.

המוקד מנהל  , כאשראת הפניה בעצמם יסגרומנהלי המחלקות  .16

במסגרת זו, העירוני יבצע בקרה אחר איכות  המענה של המחלקות. 

ובד הע –פשרות לסגור את הפניות באמצעות הטלפון הנייד אלבחון 

יסגור את הפניה תוך ליווי  הסגירה עם תמונה שממחישה שהנושא 

 טופל.

 פניההטיפול בלבחון  אפשרות לעדכן את התושבים אודות סטטוס  .17

 .באמצעות מסרונים או אפליקציה

המידע שנדרש לעבודת המוקדנים כגון את   CRMבמערכת ה להזין  .18

בתי  מספרי טלפון חשובים, שעות פינוי פסולת, טלפונים של

 ואת נהלי העבודה. CRMה מערכת ב מרקחת ושעות פתיחה וכו'

אפשרות ש"קישורית" יזינו את הנתונים ישירות למערכת ה לבחון  .19

CRM .או לחילופין לבחון אפשרות ליצור ממשק בין המערכות 

היכולת לשחזר את השיחות  העירוני תהיהלוודא שלמוקד  .20

 המוקלטות.

בשעות שהוא אינו  הולהפעיללהתקין מערכת אזעקה במוקד  .21

 מאויש.

לבצע ניטור כדי לבדוק האם אין גז רדון והאם רמת הקרינה  .22

 ממרכזית החשמל במוקד העירוני אינה מזיקה לבריאות.

ה של המועצה כדי ילקשר בין המרכזייה של המוקד לבין המרכזי .23

להפוך את המוקד העירוני גם שניתן יהיה להעביר שיחות ביניהן ו

אז השיחה תעבור  במועצה אם אין מענה –ל הרשות למרכזנית ש
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 למוקד.

לגבי אופן הפעלת המצלמות בתחום כתובה להגדיר מדיניות  .24

 למוקד העירוני. לקשר אותםוהאם  ,השיפוט של המועצה

 התקשרויות במסגרת הקמת המוקד העירוני

יש להקפיד לבצע תהליכי רכש בהתאם לקבוע בחוק; במסגרת זו  .25

 הזמנות. יש להימנע מפיצול

להיערך להליך קבלת הצעות מחיר לרכישת/שכירת תכנה מספקים  .26

שונים על בסיס מפרט המבוסס על הצרכים של המועצה. במסגרת 

המפרט שהוכן על ידי היועץ כבסיס אפשרות להתבסס על זו, לבחון 

 לקבלת הצעות מחיר.

כדי  , לצרף עותק מהחוזה,כחלק מהליך הפניה לקבלת הצעות מחיר .27

 אי הבנות.למנוע 

 ניתוח פניות המוקד העירוני

 הדיווחים. הפקתלהגדיר  דוחות בקרה להנהלה ותדירות  .28

 למוקד לקיים דיונים עיתיים בנוגע לטיפול המחלקות בפניות .29

 ולהפיץ סיכומים בגין אותם דיונים.

 להגדיר זמני תקן )אמנת שירות( לטיפול בפניות השונות.  .30

לתחזק את הנושאים מיהם בעלי תפקידם שאחראים להגדיר  .31

 וברזיות בשטחים הציבוריים.במתקני המשחקים  הבאים:

פניות התושבים גם במשך טיפול בלבחון כיצד ניתן לתת מענה ל .32

 החופשות המרוכזות של הרשות.

 מספר הפניות הפתוחות לפי סטטוס. אחרלבצע מעקב שוטף  .33

לבחון את הפניות שפתוחות זמן רב בתחום ההנדסה ולהגדיר  .34

 בודה לטיפול בהם.תכנית ע

 לוודא שהפניות יסגרו לאחר שהטיפול בפניה הושלמה. .35

 למצוא פתרון לפינוי כלי רכב נטושים. .36

בהתאם העירוני שעות הפעילות של המוקד  הארכתלבחון  .37

וסיום ב  8:00במקום  7:00)התחלה ב לניתוחים שהוצגו בפרק זה

מקרה, . בכל . כמו כן, לבחון עבודה ביום ו'(16:00במקום  22:00

  (.8:00להקפיד על פתיחת המוקד העירוני בשעה המוגדרת )כרגע 
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לבצע ניתוח חודשי של פניות באמצעות "קישורית", כולל בקרת  .38

 איכות אחר הרישומים שלה.

 חוק חופש המידע .39

" הממונה על העמדת מידע לציבור"יש למנות עובד לתפקיד  .40

כולל דרכי ים שלו באתר האינטרנט של המועצה, טולפרסם את הפר

 ההתקשרות.

וכן לקיים מעקב על כך בפניות לקבלת מידע יש לתעד את הטיפול  .41

 באמצעות טבלה. 

יש לחייב מבקשי מידע מכוח חוק חופש המידע באגרות כנדרש  .42

 ובסעיף נפרד. בחוק

יש לפרסם מידע באתר האינטרנט של המועצה כנדרש, כולל נתוני  .43

הוראות מנהלתיות וכד'. דוח לתושב, איכות הסביבה, חוקי עזר, 

 "חוק חופשה המידע". –רצוי תחת הכותרת 

יש לפרסם דוח של הממונה על העמדת מידע על הציבור כל שנה  .44

 לעיל(. 6.4כנדרש בחוק )ראה סעיף 
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 פירוט הממצאים –פרק ד' 

 ארגון, מערכות מידע ותהליכי בקרה .1

 

 כללי 1.1

 )קבלה, טיפול, מתן מענה וכו'( מנגנוני בקרה הולמים שתומכים בניהול

פניות מהציבור אמורים להיות מורכבים ממדיניות כתובה, נהלים ה

כתובים וברורים, מבנה ארגוני מתאים ומערכות מידע תומכות. שימוש 

נכון בכלי בקרה אלה מאפשר טיפול יעיל ואפקטיבי בפניות שמתקבלות 

 מהציבור.

 

 מדיניות כתובה ונהלים 1.2

לא קיימת מדיניות כתובה ואין מערך מסודר ורשמי של נהלים  ברשות

וחוק מטעם הנהלת העירייה בכל הקשור לטיפול בפניות מהציבור 

הגדרה של  חסרה בנושאים אלה, ללא מדיניות ונהלים חופש המידע.

אחריות, סמכות, אופן הטיפול בפניות השונות, גבולות גזרה בין בעלי 

 .וכד'התפקידים השונים, תהליכי בקרה 

 

 בעלי התפקידים המטפלים בפניות מהציבור 1.3

 פונקציות עיקריות שמטפלות בפניות מהציבור: ארבעקיימות במועצה 

ידי מנוהל על העירוני המוקד  –9(106מוקד עירוני )מוקד  .א

 נוספים עובדי מוקד 4על ידי  ובנוסף מאויש. 10פרויקטור

ועובד נוסף.  ותמוקדני 3 – 16:00עד השעה  8:00משעה  שמועסקים

המוקד , , כפי שיפורט בהמשךלאחר שעות  הפעילות הרגילות

  "קישורית". –השיחות מופנות למוקד חיצוני העירוני סגור ו

                                                           
 .2014כאמור הוקם ביולי   9

רישוי עסקים מונה כפרויקטור הקמת המוקד, ממלא מקום מנהל מחלקת  10

 בנוסף לתפקידו.
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משמש גם כ"ממונה על  מבקר המועצה - ממונה על תלונות הציבור .ב

 .תלונות הציבור"

מזכירת מאויש  על ידי פניות הציבור  משרד– משרד פניות הציבור .ג

פניות מהתושבים המשרד מקבל  .עובד נוסףפניות הציבור ו

פרטי המשרד מפורסמים באתר האינטרנט של בנושאים שונים. 

 המועצה.

 עונה לפניות מהציבור שמגיעות אליו. – דובר המועצה .ד

, מזכירת פניות הציבור 2014 ביוליעד להקמת המוקד העירוני כאמור, 

. להלן תפקיד עירוני טיפלה גם בפניות מהתושבים הקשורים למוקד

-מזכירת פניות הציבור כפי שהוגדר במסמך מזכיר המועצה מה

15.4.2012: 

ביצוע עבודות פקידות, מזכירות וניתוב פניות למח'  – מטרת העיסוק"

 הרלבנטיות במועצה לצורך המשך טיפול."

סינון וניתוב שיחות " כפי שהוגדרו במסמך: המטלות העיקריותלהלן 

המגיעות ליחידה, טיפול בדואר נכנס ובדואר יוצא של היחידה ובכלל זה 

בהתאם לצורך, מיון מכתבים הנאספים ביחידה, פתיחתם וצילומים 

ם לנושאים ולעובדי היחידה המטפלים, רישומם ותיוקם אניתובם בהת

 וכד'."

 15.9.2014תאריך בפגישה של מזכירת פניות הציבור אצל המנכ"לית, מ

 :סוכם כי

"מאחר ואנו הקמנו מוקד עירוני, מה שלא היה בעבר עבודתך הולכת 

רוני. נושא תלונות להשתנות, כל הפניות שטופלו על ידך יעברו למוקד העי

 הציבור ע"פ חוק קשור למבקר המועצה ואליו זה יעבור".

פניות במסגרת פניות הציבור שאינן נתן את הדעת לנושא להסיכום לא 

למעשה מזכירת פניות הציבור  הציבור.  תלונות נןושאי העירוני למוקד

ושאינן  העירוני הציבור שאינן קשורות למוקדמממשיכה לטפל בפניות 

  קשורות לתלונות הציבור.

משרד הפנים הגדיר את במסגרת תיאורי התפקיד המפורסמים על ידו, 
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 כדלקמן: אינו מוגדר בחקיקה( תפקיד "מנהל מוקד עירוני" )התפקד

ניהול המוקד העירוני, ככלי ניהולי בידי הנהלת הרשות, האמון על מתן "

גדרו לו תחומי אחריות כמן כן הומידע ומענה ישיר לפניות התושבים. 

 כדלקמן:

 ניהול מדיניות המוקד ככלי ניהולי בידי הרשות. .1

 ניהול המוקד בשגרה. .2

 ניהול המוקד בשעת חירום ובאירועי חירום. .3

הגשת דוח תמונת מצב רשותית העולה מניתוח המידע המתקבל  .4

 במוקד.

 בקשה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות במוקד וביחידות הרשות. .5

 צוות נציגי השירות.ניהול  .6

בין  נמצא מסמך המגדיר חלוקת תפקידים ברורהבמועצה לא 

פונקציות השונות שמטפלות בפניות מהציבור. כתוצאה מכך, ישנם ה

מקרים בהם מספר גורמים מטפלים באותה פניה במקביל או שפניה 

כמו כן, במועצה לא קיימת תמונה  . את המענה הנדרשאינה מקבלת 

 פניות שמתקבלות.כוללת של כלל ה

 ,כנדבך במתן שירות לתושביםהעירוני המוקד  ו שללמרות חשיבות

טרם פורסם מכרז לאיוש ולמרות שעברו מספר חודשים מאז הקמתו, 

פרויקטור  ממשיך להתנהל על ידי והוא, המוקד העירוניתפקיד מנהל 

שמנהל את המוקד העירוני - רישוי העסקיםמחלקת מנהל מ.מ.   -

. ואינו יכול להקדיש את הזמן הנדרש לניהוללכן ו פקידו,בנוסף על ת

 .וטרם הוארך 2014בסוף שנת  שלו כפרויקטור פגיצוין כי תוקף המינוי 

אחד מעובדי המוקד העירוני מונה לתפקיד מוקדן עירוני  2.5.2013-ב

מאחר שהמוקד  .)לפנות בוקר( 3:00עד השעה  18:00העובד מהשעה 

 , עובד זה אינו מועסק בתפקידו16:00העירוני אינו פעיל מעבר לשעה 

בנוסף, , אלא משמש כאחראי ניקיון ביישוב מטעם המועצה. המוגדר

המוקד העירוני לבין בין המעביר פניות משמש כמעין "רץ"  אהו

ובכך מחליף את מערכת המחשוב שאמור להוות  ,המחלקות השונות
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מועברות ההודעות. הביקורת מעירה כי שימוש ב"רץ"  האמצעי שדרכו

 אינו יעיל ואינו אפקטיבי לצורך העברת הודעות במקום במערכת המידע

מאחר ששילוב גורם נוסף בתהליך מעכב את הטיפול פניות ובסופו של 

 דבר אינו מאפשר מתן שירות מיטבי לתושבים. בנוסף, לדעת הביקורת

ל המחלקה לבין המוקד העירוני עלול חוסר התקשורת הישירה בין מנה

להוריד מתחושת האחריות שלו כלפי הטיפול בתקלות שמגיעות 

 מהמוקד העירוני.

אחרי הצהריים, הביקורת בדקה את הפניות  25.11לדוגמה, בתאריך 

פניות מהימים  17-שממתינות להעברה למחלקות השונות. נמצא כי כ

למחלקות הרלוונטיות.  , טרם הועברוהקודםהקודמים, בעיקר מהיום 

הסיבה לכך היא שהעובד שאמור להעביר את הפניות מהמוקד העירוני 

למחלקות טרם הספיק לאסוף אותם מהמקוד; בנוסף נמצא שהוא 

מפעיל שיקול דעת ומעכב את ההעברה של חלק מהפניות. הביקורת 

מעירה כי רצוי שהפניות יועברו למחלקות במיידי ושאין לעכב אותם. 

העירוני למחלקות  מהמוקדכי הפניות הדחופות הועברו ישירות יצוין 

 ושהפניות הממתינות סווגו על ידי המוקד העירוני כפחות דחופות.

 

 פניות ישירות למנהלי המחלקות 1.4

למחלקות מועברות נרשמות וכאמור, הפניות שמתקבלות במוקד 

 תושבים פונים ישירותלעיתים  במועצה כדי שיטפלו בהם. הרלוונטיות

פניות משרד /העירוני נרשמות במוקדשהפניות  למנהלי המחלקות בלי

מעקב אחר אותן פניות ולא קיימת  למוקד איןהציבור. כתוצאה מכך 

תמונה מלאה לגבי הפניות שמתקבלות מהציבור ואופן הטיפול בהם. 

לפגוע  עלול המוקד העירוניטיפול בפניות שלא באמצעות כמו כן, 

השונים שמקבלים אותם  י התפקידיםבפעילות השוטפת של בעל

 ובסדר העדיפות הנכון של המועצה.

 

 העדר מענה במוקד לפניות יחידות המועצה 1.5

)מחלקות, בתי ספר, מתנ"ס,  השונותיחידות המועצה עובדי לעיתים 
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לקבל מענה ממחלקות המועצה בתחומים  מבקשותהספרייה וכד'( 

יעברו שגם פניות אלה רצוי  שונים )כגון תחזוקה, מחשוב, ניקיון וכד'(.

קביעת סדר עדיפות נכון ומעקב אחר  כדי לאפשר דרך המוקד העירוני

 רמת השירות שניתן ליחידות המועצה.

המועצה השונות.  חידותימפניות ניהול  מנגנון שלהוטמע  במועצה טרם

יחידות המוקד העירוני לרכז את כלל הפניות למול על  ,לדעת הביקורת

הביקורת מעירה  , בתי ספר וכו'(.מחלקה, ספרייה) ,השונות המועצה

מאפשרות עבודה לפי סדר עדיפות ותיעוד העירוני כי פניות למוקד 

 התקלות לצורך לימוד ושיפור תהליכים.

 

 המוקד העירוניתכנית עבודה וניהול פרויקט הקמת  1.6

הגדרת לקיום תכניות עבודה שנתיות, הכוללות רבה קיימת חשיבות 

כמו כן, רצוי לחלק את התכנית . לביצוע ומשימות מטרות, יעדים

כדי לשפר את סיכויי  השנתית לתכניות רבעוניות ו/או חודשיות. בנוסף,

פרויקט, רצוי לפעול על פי מתודולוגיות מוכחות של ניהול  ההצלחה של

 פרויקטים. 

 

התקשרות עם  לצורך הקמת המוקד העירוני, מונה פרויקטור, ונערכה

אשר הכין מסמך )להלן: "טלרון"( טלרון טלקומוניקציה" יועץ חיצוני "

 לצורך יציאה למכרז פומבי. 

 

כפי שפורט במסמך שהוכן על ידי  המוקד העירונילהלן מטרות הקמת 

 :החיצוני היועץ

"המועצה המקומית באר יעקב.... מרכז פניות ך נכתב: מלמס 1בסעיף 

ומוקד רואה לבקרת מצלמות ב"מועצה", מוקד  106מוקד  –הציבור 

 ."CCTVומוקד רואה לבקרת מצלמות   CC/CRMפניות 

 שבמסמך נכתבו החזון, מטרות ויעדים של הפרויקט, כדלקמן: 7בסעיף 

הקמת מרכז לשירות תושבי ה"מועצה" שהינו רשת  החזון: .א

תקשורת אנושית, זמינה ומקצועית הנתמכת במערכות טכנולוגיות 
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מתקדמות. המרכז ישמש כתובת מרכזית לפניות התושבים 

 ב"מועצה" ויהווה גשר בין כלל האוכלוסייה ל"מועצה".

 המטרות: .ב

 ONE STOPקבלת כל פניות התושבים לשירות במקום אחד " (1

SHOP." 

 מתן מידע והכוון לתושבים בתחומי ה"מועצה" השונים. (2

 שירות לטיפול במפגעים, מידע זמין, מהיר ומשוב לתושבים. (3

נגישות התושבים באמצעות המרכז לכל שירותי ה"מועצה"  (4

 .)רישום, תשלומים וכד'(

 .ניהול פניות התושבים במבט כולל לרבות סקרים, משובים וכד' (5

 היעדים: .ג

 לפניות התושבים בכל אמצעי התקשורת  נגישות ומענה (1

 טלפון, פקס, מסרונים, אינטרנט וכד'(.)

 הקמת המרכז וכניסה ליצור בפחות מחצי שנה. (2

ולבקרה על  CC/CRMמערכת מרכזית לפניות הציבור  (3

 .CCTVהמצלמות ב"מועצה" 

 .7/24זמינות במענה אנושי בפעילות רציפה  (4

 אמנת שירות ברמה גבוהה לציבור. (5

ווה כתובת אחת מרכזית לכלל התושבים ב"מועצה" המרכז יה (6

 ר וכ'.הציבו, פניות 106בנושאי מוקד 

 One stopבנוגע ל"כתובת אחת" או "הביקורת ביקשה הבהרה מהיועץ 

shopכי יש לקיים הפרדה ברורה בין פניות  לביקורת הבהיר ". היועץ

 פניותעל ממונה הלבין פניות שבאחריות העירוני שבאחריות המקוד 

ושיש להקצות מספר טלפון  ו/או הממונה על תלונות הציבור הציבור

 כפי שרשוםעירוני המוקד המבין תפקידי מנהל  .לכל אחד מהםנפרד 

"גיבוש תפקיד שהוכן על ידי משרד הפנים נקבע בין היתר הבתיאור 

 תוכנית עבודה שנתית ופיקוח על יישומה".

הציבור והמוקד העירוני.  במועצה לא נערכו תכניות עבודה בתחום פניות

עבודה שוטפת בלבד, עשויים להתמקד בגורמים אלה  ,כתוצאה מכך



 

 

62 

 

 .מוגדרים פיתוחללא כיווני בהתאם למיטב הבנתם ו

לא נוהל לפי  העירוני פרויקט הקמת המוקדכמו כן, נמצא כי 

לא  ,מתודולוגית ניהול פרויקטים כלשהי: לא הוגדרו מטרות ויעדים

 סיכונים.  ניהול לא בוצעוהוגדרו אבני דרך, 

שהיה אמור ללוות את פרויקט התקשרות עם יועץ   למרות שהייתה

המסמך שהוכן על  טרם הקמתו.הייעוץ הופסק הקמת המוקד העירוני, 

העירוני הכיר מוקד   שמונה להקים אתויקטור הפרבלי ש ידי היועץ נגנז

, זאת למרות שהוא יכל להיעזר בו בעת הקמת המוקד העירוני. אותו

שהמועצה לא  יםבעבור שירות₪ אלף  19-שולם ליועץ ככתוצאה מכך, 

  עליהם.התבססה 

בנוסף, מזכירת משרד פניות הציבור לא שולבה בפרויקט הקמת 

המקוד, למרות שהיא היוותה מוקד בפועל בשנים האחרונות ויכלה 

 סיון שלה.לתרום מהידע והני

 

 שאינם "פניות מוקד" הטיפול בפניות הציבורתהליך  1.7

בפניות הציבור, דהיינו פניות שאינן תהליך הטיפול לדעת הביקורת, על 

עם  אך מוקדבאמצעות הלהיות דומה לתהליך הטיפול "פניות מוקד", 

 הדגשים הבאים:

חשוב לקבל את הפניה בכתב כדי למנוע אי הבנות וכדי שניתן  .א

 בצורה אפקטיבית.לטפל בה 

בשונה מהמוקד העירוני, לעיתים במסגרת הטיפול בפניות הציבור  .ב

 נפגשים עם הפונים.

חשוב לתעד את תהליך הטיפול בפניה, כולל תאריך פתיחה, נושא  .ג

 , בדומה לפניות שדרך המקוד.פניה ושלבי הטיפול השוניםה

 ., רצוי בכתבלתושב תשובה אמור להישלחעם תום הטיפול בפניה  .ד

 בתיק מסודר. כל המסמכים הקשורים לפניהלתעד את  חשוב .ה

חשוב שאחת לשנה יופק דוח שנתי המציג את סיכום הפעילות  .ו
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  .בתחום פניות הציבור

עם  בהןחשוב להציף תקלות חוזרות כדי שההנהלה תוכל לדון  .ז

 הגורמים הרלוונטיים.

 רצוי שיהיה ריכוז של כלל פניות הציבור שהגיעו למועצה. .ח

הטיפול  –במועצה לא קיים גורם אחד שמרכז את נושא פניות הציבור 

בפניות מתבצע על ידי גורמים שונים, כולל משרד פניות הציבור, דובר 

דובר המועצה מסר לביקורת כי  המועצה ומזכירות הנהלת המועצה.

 פניות ביום והוא עונה לפונה ישירות. 10 -הוא מקבל כ

כל במועצה לא נקבעו תהליכי עבודה לטיפול בפניות הציבור מאחר ש

אופן  אחד מבעלי התפקידים שמטפל בפניות הציבור קבע לעצמו את

 הטיפול בפניות, כולל שיטת התיעוד. 

במשרד פניות הציבור, הפניות מתועדות באופן חלקי בכתב יד או 

פול באמצעות מסמך וורד. לא הוגדר אופן מתן ההודעה לתושב כשהטי

העדכון מתבצע באחת מהדרכים הבאות: בטלפון, מייל,  –הסתיים 

. כמו כן, משרד פניות הציבור לא נדרש להציג ניתוח "ווטסאפ"סמס, 

של הפניות ברמה שנתית ולהציף באופן שיטתי פניות שחוזרות על 

עצמן. פניות שמתקבלות אצל גורמים אחרים במועצה אינן מתועדות 

כדי לעקוב אחר הטיפול בפניות. כתוצאה מכך,  ולא קיים תהליך מוסדר

קיימות פניות חוזרות ולעיתים מתקבלות תלונות דרך משרד מבקר 

 נציב תלונות הציבור. –המדינה 

מזכירת פניות הציבור מסרה לביקורת כי היא הקימה את , בתגובה לדוח

שנים. המשרד דאג לקבל  5-משרד פניות הציבור בכוחות עצמה לפני כ

הפניות מהתושבים ולהעבירן לגורמים המטפלים הרלוונטיים את 

ולעקוב אחר הפניה עד גמר הטיפול בה. כמו כן, היא הקלידה את הפניות 

כמו כן, היא מסרה  ותייקה אותם בעזרת בנות במסגרת מחויבות אישית.

לביקורת כי היא תמיד זמינה לתושבים ומהווה אוזן קשבת ובכך דאגה 

ובכך מנעה את פניותיהם למבנה המועצה. היא לתת מענה לתושבים 
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עשתה את מיטב יכולתה למרות שלא תמיד קיבלה את המענה הנדרש 

הביקורת מבקשת לציין כי תושבים רבים הביעו את ההערכה  מהמערכת.

 שלהם בכתב ובעל פה לטיפול שקיבלו מהמשרד לפניות הציבור.

 המלצות 1.8

הטיפול בפניות בנושא כתובים  נהלי עובדהלערוך להגדיר מדיניות ו .1

  מהתושבים, כולל בתחום ניהול המוקד העירוני ופניות הציבור.

ריכוז הטיפול בפניות הציבור שאינן "פניות מוקד" אצל גורם  לבחון .2

 אחד במועצה.

, כולל בהקדם האפשרי עירוני מנהל מוקדל לבצע הליך למינוי .3

 יציאה למכרז.

הממשקים בין הגורמים  אתלקבוע בכתב )אפשר במסגרת הנוהל(  .4

אופן הטיפול בכל סוג  השונים שמטפלים בפניות מהציבור ואת

 פניה, לדוגמה:

 מוקד עירוני: פינוי פסולת ואשפה, תאורה, חסימת חניה.... .א

פניות הציבור: פניות על נושאים שאינם מטופלים לאורך זמן,  .ב

 פניות לראש המועצה.

 ועצה.תלונות הציבור: תלונות בנוגע לעובדי המ .ג

 פניות מהעיתונות, פניות בקשר לאתר. –דובר המועצה  .ד

 אגף רווחה: פניות בנושא רווחה. .ה

 שפ"ח: פניות  בנושא פסיכולוגית תלמידים. .ו

במקרים בהם תושב פונה ישירות למנהל מחלקה במקום למוקד,  .5

 )באדיבות(. העירוני המנהל יפנה את התושב למוקד

עצה במסגרת המוקד לנהל גם את הפניות מעובדי יחידות המו .6

 העירוני, כולל פניות בתחום המחשוב, תחזוקה, ניקיון וכד'.

 להגדיר תכניות עבודה שנתית למוקד העירוני ולפניות הציבור. .7

ככל פרויקט אחר עם  המוקד העירונילנהל את פרויקט הקמת  .8

. במסגרת זו, דרך, משימות, ניהול סיכונים וכד'לוחות זמנים, אבני 

מומלץ להיעזר במסמך שהוכן על ידי היועץ ובמזכירת במסגרת זו 

 פניות הציבור.
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אופן , כולל בנושא "פניות הציבור"להגדיר תהליכי עבודה לטיפול  .9

מידע, והפצת תוצאות הטיפול בפניה התיעוד הפניות במערכת 

 לתושב.
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 אמצעים טכנולוגיים .2

 

 כללי 2.1

עם לקוחות מקובל לנהל את  יםממשק בעלי הגדוליםברוב הארגונים 

מערכת מידע שתומכת בתהליכים אמצעות הטיפול בפניות מהלקוחות ב

בצורה אפקטיבית ושמאפשרת שמירת נתונים לאורך זמן, ניתוחם 

שמשלמים  הם בעיקר התושביםוסיכומם. ברשות מקומית הלקוחות 

 שירותים מהרשות. יםמקבלארנונה ובתמורה 

ת "פוקוס" של חברת כבמוקד העירוני מערהוטמעה  2014יולי בכאמור, 

( הכוללת חומרה ותוכנה. הביקורת בדקה את CRMC) "סי.אר. אמ. שיא

 .במועצהתכנה ה העבודה עםאופן 

 

 מוקד העירוניהשימוש בתכנת ה 2.2

מופעלת ( "CRM ")להלן:  ( "פוקוס"CRMתכנת ניהול הלקוחות )

הגורמים לא נעשה בה שימוש אצל יתר בלבד והעירוני במוקד 

 משרדכאמור, . , כולל משרד פניות הציבורהציבורמפניות המטפלים ב

באופן "ידני",  שמתקבלות אצלופניות הציבור מנהל את הפניות 

על פי פורמט  "וורד" בכתב יד או במעבד תמלילים באמצעות טבלאות

אינן הציבור פניות ל המשרד. כתוצאה מכך, הפניות של שהוא קבע לעצמו

יצוין כי המשרד לפניות  .ויעילה באף מערכת בצורה מלאהמתועדות 

 הציבור לא קיבל הנחיות מגורם כלשהו על שיטות עבודה מקובלות.

לא עברו הדרכה מעמיקה ועובדי המוקד  העירוניפרויקטור המוקד 

הקמת  פרויקטורבשימוש בתכנה, אלא קיבלו הדרכה ראשונית בלבד. 

והעביר  CRMCל ידי חברת המוקד העירוני עבר הדרכה מקוצרת ע

לא  עובדי המוקד העירוניכמו כן,  למוקדניות הדרכה מקוצרת בלבד.

התושבים )כאמור לא  בפניותקיבלו הדרכה מסודרת על אופן הטיפול 

לא נעשה שימוש מיטבי  ,נכתבו נהלים למוקד העירוני(. כתוצאה מכך
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ועלול להיות חוסר אחידות בשיטות העבודה של עובדי  CRMבתכנת ה 

 השונים. המוקד העירוני

דיווחים חלק מהבעת הביקורת נמצא כי לא הייתה האפשרות להפיק 

)מאחר שעד לביקורת לא נעשה ניסיון להפיק  CRMממערכת ה 

 :אותם(

הם  –תכנה לא היו תקינים שקיימים בדוחות החלק מ נמצא כי .א

 תוקנו בעקבות הביקורת. 

לא קיימת אפשרות להפיק דוח המפרט את זמני  CRMה במערכת  .ב

 הטיפול בפניות השונות. 

 

 תוכנה טרם נוצלו:שקיימות ב רבות אפשרויותכמו כן, נמצא כי 

תוקן  – העזר  סרטוני/תפריטינכללו  בתכנה שהותקנה במוקד לא .א

 במהלך הביקורת.

פקס,  –הפניות מועברות למחלקות המועצה השונות באופן ידני  .ב

, שהיא שיטת באמצעות תקשורת מחשביםטלפון או שליח ולא 

 ההעברה היעילה ביותר.

, ולא מנהלי המחלקות, סוגרים את הפניות המוקד העירוניעובדי   .ג

למרות שהמנהלים אחראים לטיפול בפניה. ברוב  ,במערכת המידע

מבוצעת   , סגירת הפניותCRMעת תכנת בהן מוטמהרשויות 

וברשויות רבות הסגירה מתבצעת באמצעות  ת,בצורה ממוחשב

 שבידי העובדים. ניידיםהטלפונים ה

או  ,לפונים מסרוניםלא נעשה שימוש באופציית שליחת  .ד

פניה. מנהל הטיפול ב סטטוסאותם בנוגע לכדי לעדכן באפליקציה, 

מעוניינת לבצע  מועצהה מסר לביקורת כיוהאספקה הרכש יחידת 

עקב העלויות  CRMCשלא באמצעות חברת  המסרוניםאת שליחת 

 הגבהות שהיא דורשת, אך החברה אינה מאפשרת אופציה זו.

לא נעשה שימוש בתפריט "מאגר מידע" שבאמצעותו ניתן להזין  .ה

כגון מספרי טלפון חיוניים או ימי פינוי  למערכת נתונים חשובים
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 על דף נייר שתלוי על הקיר. כתובהמידע זאת, במקום פסולת וכד'. 

 – המוקד העירונילא נעשה שימוש בתפריט "נהלים" במערכת  .ו

הכווה היא לתהליכי טיפול מוגדרים מראש או תשובות מוכנות 

 . מראש

מקליטה את השיחות, אך כיום אין למוקד  המוקד העירונימערכת  .ז

 את השיחות שהוקלטו. לשחזראת היכולת 

המוקדנים נדרשים להזין למערכת המוקד העירוני את הפניות כמו כן, 

מחוץ שמתקבלות מחברת "קישורית" )אשר מקבלת את ההודעות 

ממשק בין "קישורית"  שלא קיים( מאחר לשעות הפעילות של המוקד

  לבין מערכת "פוקוס".

 

 מרכזית המועצה 2.3

מנהל  .בוטל תפקיד המרכזנית של המועצה 2014בתחילת ספטמבר 

יחידת הרכש והאספקה מסר לביקורת כי הסיבה לכך היא שניתן להגיע 

לבעל התפקיד הספציפי באמצעות נתב השיחות הממוחשב שבמרכזיה. 

 בעלי תפקידים במועצה להשיגלא ניתן קרובות כי לעיתים  נמצא

פקידים אינו מתעדכן באופן ת)רשימת בעלי ה באמצעות נתב השיחות

. במקרה זה, התושב לענות לשיחה יכולד אינו , או שבעל התפקישוטף(

מצליח להשיג את הגורם שאותו הוא מעוניין להשיג, דבר שפוגע אינו 

 בשירות ויוצר התמרמרות אצל התושב. 

המוקד אינו יכול להעביר שיחה לבעל התפקיד הרלוונטי , בנוסף

קשר בין המרכזייה של המוקד העירוני לבין  שלא קיים מאחר במועצה

 .המרכזייה של המועצה
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 אבטחה וביטחון 2.4

עד  16:00בין השעות אינו מאויש ולמרות שבמוקד קיים ציוד יקר ערך, 

 בו מערכת  אזעקה. הותקנהטרם  למחרת,  08:00לשעה 

טרם בוצע ניטור לצורך בדיקת רמת גז הרדון במוקד אשר נמצא במרתף, 

שהוא עלול להוות סכנה בריאותית. כמו כן, במוקד נמצאת למרות 

מרכזית חשמל אשר עלולה להוות חשיפה בריאותית. טרם בוצע ניטור 

 למרכזיה זו.

הנושא טרם הוטמע למרות שנרכש ציוד כדי לעקוב אחר המצלמות, 

. כמו אינן תקינות ברחבי הרשותמאחר שרוב המצלמות העירוני  במוקד

 כיצד יפעלו המצלמות. הניות קבועה המגדירכן, טרם נקבעה מדי

 

 המלצות  2.5

 במוקד. CRM -להשלים את הטמעת מערכת ה  .1

 ה.המוקד העירוני לעבור הדרכה מפורטת בשימוש בתכנעל עובדי  .2

 להגדיר  ולהפיק דוחות בקרה שונים באמצעות מערכת המידע .3

 .ולקבוע את תדירות הפקתם

 מערכת המידע להעביר את הפניות למנהלי המחלקות באמצעות .4

. מנהל המחלקה הרלוונטי יקבל במקום השיטה הידנית הנהוגה

. במסגרת זו, )בטלפון הנייד( דוא"ל שלוהאת הפניה באמצעות 

 הדרושים את האמצעים הטכנולוגייםלוודא שלכלל המחלקות יש 

 ואת היכולת להפעיל אותם.

המוקד מנהל  , כאשראת הפניה בעצמם יסגרומנהלי המחלקות  .5

במסגרת ני יבצע בקרה אחר איכות  המענה של המחלקות. העירו

 –פשרות לסגור את הפניות באמצעות הטלפון הנייד אלבחון זו, 

העובד יסגור את הפניה תוך ליווי  הסגירה עם תמונה שממחישה 

 שהנושא טופל.

 פניההטיפול בלבחון  אפשרות לעדכן את התושבים אודות סטטוס  .6

 .באמצעות מסרונים או אפליקציה
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המידע שנדרש לעבודת המוקדנים את   CRMבמערכת ה להזין  .7

כגון מספרי טלפון חשובים, שעות פינוי פסולת, טלפונים של בתי 

 ואת נהלי העבודה. CRMה מערכת ב מרקחת ושעות פתיחה וכו'

אפשרות ש"קישורית" יזינו את הנתונים ישירות למערכת לבחון  .8

 לחילופין לבחון אפשרות ליצור ממשק בין המערכות.או  CRMה 

היכולת לשחזר את השיחות  העירוני תהיהילוודא שלמוקד  .9

 המוקלטות.

פניות משרד לנהל את כל הפניות, כולל פניות שמטופלות על ידי  .10

 (.CRMהציבור, באמצעות מערכת מידע ייעודית )

בשעות שהוא אינו  הלהתקין מערכת אזעקה במוקד ולהפעיל .11

 אויש.מ

לבצע ניטור כדי לבדוק האם אין גז רדון והאם רמת הקרינה  .12

 ממרכזית החשמל במוקד העירוני אינה מזיקה לבריאות.

ה של המועצה כדי יה של המוקד לבין המרכזילקשר בין המרכזי .13

להפוך את המוקד העירוני גם שניתן יהיה להעביר שיחות ביניהן ו

אז השיחה תעבור  הבמועצ אם אין מענה –למרכזנית של הרשות 

 למוקד.

להגדיר מדיניות כתובה לגבי אופן הפעלת המצלמות בתחום  .14

 השיפוט של המועצה והאם לקשר אותם למוקד העירוני.
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 המוקד העירוניהתקשרויות במסגרת הקמת  .3

 

 כללי 3.1

ד קהקמת מו – 1080אושר תב"ר מס'  19.3.2014 -בישיבת המועצה מה

קרנות הפיתוח. התב"ר אושר על ידי על חשבון ₪  500,000בסך  ,עירוני

 .18.6.2014משרד הפנים בתאריך 

במסגרת תב"ר מס'  ₪ 249,101הוגשו חשבוניות בסך  10.11.2014-נכון ל

 . הטבלה שלהלן מפרטת את החיובים העיקריים:1080

סכום  הנושא מספר
בש"ח 
כולל 
 מע"מ

מספר 
 הזמנה

תאריך 
 הזמנה

 הערות

מערכת  1
CALL 

CENTER 
עבור מוקד 

 –עירוני 
כולל 

מערכת 
הקלטה, 
תשלום 
 6 –חודשי 
 חודשים

82,364 572 10.7.14  

התקנת  2
מערכת 
במוקד 

–עירוני 
מצלמות 
ומסכים 

 למוקד

69,915 622 20.7.14  

מרכזיה  3
וטלפונים 

 חכמים

36,580 580 13.7.14  

מחשבים  4
 ומסכים

17,150 582 14.7.14  

ריהוט  5
 למוקד

על פי  24.7.14 648 14,750
מנהל 

 -הרכש 
באמצעות 

 המשכ"ל
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סכום  הנושא מספר
בש"ח 
כולל 
 מע"מ

מספר 
 הזמנה

תאריך 
 הזמנה

 הערות

שירותי  6
קישורית 

מחודש 
6.10.14 

חסרה    1,699.46
 הזמנה

ציוד וריהוט  7
 שונות -

רכישות    26,642.54
 שונות

    249,101 סה"כ 8

 הביקורת בדקה את ההתקשרויות העיקריות שבמסגרת התב"ר. 

לא נערך  :המוקד העירונינמצאו ליקויים בתהליך הרכש של מערכות 

, מכרז כנדרש בחוק, נמצאו ליקויים בהשוואה בין הצעות המחיר

 לא נחתמו הסכמים עם הספקים.חסרים מסמכים מרכזיים ו

 רכש מערכות למוקד .א

ע"י יועץ חיצוני לצורך יציאה הוכן אפיון  שלבקשת המועצהלמרות 

מערכות מידע למוקד העירוני, הוחלט לצאת ב להצטיידותלמכרז 

התכנסה וועדת  10.7.14ספקים בלבד. בתאריך  2להצעות מחיר בין 

הצעות מחיר  2הרכש כדי לבחור את הספק הזוכה. בוועדת הרכש הוצגו 

 כדלקמן:בלבד 

 ₪. 117,000 – החברה השנייה       הצעה של  (1

 ₪. 69,800הצעה של סי. אר. אמ. שיא. בסך  (2

ולכן לא ניתן לבחון בדיעבד האם  אותו בסיסההצעות אינן על נמצא כי 

הזול ביותר. מנהל מחלקת הרכש, אשר שהה  הוא אכןהספק שנבחר 

ההשוואה בין בחו"ל בעת כינוס וועדת הרכש, אינו יודע להסביר את 

הצעות הספקים שבפרוטוקול הוועדה, זאת למרות שהוא זה שקיבל את 

 נלקח בחשבון בעת בחירת הספק הזוכה מו כן, . כמהספקים  ההצעות

התחשבות בפרמטר האיכות שאמור להוות המחיר בלבד, ללא את 

 שיקול מרכזי בעת בחירת מערכת מסוג זה.

ימים לאחר הפקת ההזמנה הראשונה הופקה  11, 31.7.2101בתאריך 
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בסך  טלפונים חכמיםורכש מרכזיה ל  CRMCחברת מול הזמנה נוספת 

, למרות שמדובר זה בוצע בלי שהתכנסה וועדת רכש . רכשש"ח 36,580

 בסכום שמחייב וועדת רכש.

 -ל מההסתכ" CRMCמחברת "הרכישות  2העלות המצטברת של 

כלל  על פי ,דהיינו –פומבי סכום אשר מחייב יציאה למכרז ₪  106,380

 . 11לצאת למכרז פומבי חייבתהמועצה הייתה , העלויות של הפרויקט

 ;בנוסף למנהל הרכש, גם היועץ המשפטי לא היה נוכח בוועדהנמצא כי 

כי היועץ מומלץ   4/2009 -ו 1/2009חוזרי מנכ"ל לפי זאת למרות ש

 :המשפטי יהיה נכח בוועדה

"לאור ההיבטים המקצועיים הנוגעים לפעילות הוועדה, והצורך במתן 

 –ביטוי בין היתר להיבטים הכספיים והמשפטיים הנוגעים לפעילותה 

הננו ממליצים ליתן, בהרכב הוועדה, ייצוג לגזבר ]המועצה[ וליועץ 

  המשפטי לרשות המקומית".

הביקורת מעירה שמאחר שלא נערך מכרז כנדרש, יתכן שהמועצה 

 הזולה ביותר.  המערכת שאינה מיטבית ושאינ הטמיעה

נערכה  המוקד העירוניאת בפועל אשר הקימה   CRMCהתקשרות עם 

הופקו הזמנות רכש  ם;התנאים בכתוביללא חתימה על חוזה המעגן את 

 לבין החברה. המועצהקיימות אי הבנות בין  ,כתוצאה מכך.בלבד 

טרם הועברו לביקורת מסמכי הרכש, כולל סיכומי וועדת הרכש  .ב

 לרכישות הבאות:

מצלמות  –התקנת מערכת במוקד העירוני  – 622הזמנה מספר  (1

                                                           
הוועדה, וועדת הרכש רשאית לדון  בפרוטוקול שלכפי שנכתב  11

כולל מע"מ(. ההזמנה ₪  83,072לא כולל מע"מ )₪  70,400בסכומים עד 

 .20.7.2014הופקה ב 
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 ₪. 69,915ומסכים בסך 

 ₪. 17,510בסך  –מחשבים ומסכים  – 582הזמנה מספר  (2

 ₪. 14,750בסך  –ריהוט למוקד העירוני  – 648הזמנה מספר  (3

"טלרון לביקורת טרם נמסרו נתונים אודות התקשרות עם היועץ  .ג

כגון הצעות מחיר מיועצים אחרים ו/או הסכם טלקומוניקציה", 

 עבדוה ו/או הזמנה. 

 .2014-2013ו פרוטוקולי וועדת הרכש לשנים כמו כן, טרם הועבר .ד

 

 המלצות 3.2

יש להקפיד לבצע תהליכי רכש בהתאם לקבוע בחוק; במסגרת זו  .1

 יש להימנע מפיצול הזמנות.

להיערך להליך קבלת הצעות מחיר לרכישת/שכירת תכנה  .2

מספקים שונים על בסיס מפרט המבוסס על הצרכים של 

המפרט שהוכן אפשרות להתבסס על המועצה. במסגרת זו, לבחון 

 על ידי היועץ כבסיס לקבלת הצעות מחיר.

 , לצרף עותק מהחוזה,כחלק מהליך הפניה לקבלת הצעות מחיר .3

 כדי למנוע אי הבנות.
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 פניות המוקד העירוניניתוח  .4

 

 כללי 4.1

שנערך בהתאם לתיאור התפקיד  ,עירוניהמוקד המנהל  אחד מתפקידי

מצב רשותית העולים "הגשת דוחות תמונת  הוא: על ידי משרד הפנים

 המידע המתקבל במוקד, על פי צורך ועל תוקפה מוגדרת" מניתוח

זיהוי מגמות מניתוח נתוני הפניות המגיעות למוקד והצפתן לבעלי  .א

 עניין.

הפקת דוחות תמונת מצב רבעוניות ושנתיים בחתכים שונים בנודע  .ב

החלטות לשיפור  לנושאים המטופלים על ידי המוקד, לצורך קבלת

 והתייעלות עבודת הרשות.

עדכון מנהלי יחידות ובעלי עניין במקרים של ריכוז פניות בנושא  .ג

 מסוים.

 הפקת דוחות ייעודיים למנהלי יחידות ברשות לבקשתם. .ד

"בקשה ומשוב על תהליכי הטיפול בפניות נכתב , בתיאור התפקיד כמו כן

 במוקד וביחידות הרשות":

אחר הטיפול בפניות וסגירתן על פי קבועי זמן מעקב כמותי ומדגמי  .א

 מוגדרים.

 מעקב אחר פניות שהופנו לטיפול של מספר יחידות ברשות. .ב

ניהול סקרים ומשובים הנערכים באמצעות המוקד או העוסקים  .ג

 בפעילות המוקד.

 העברת דוחות מסמכים למנהלי היחידות. .ד

למנהלי אפיון בעיות מערכתיות העולות מפניות הציבור ויידוע  .ה

 הרלוונטיים. המחלקות

 

כלי  מהווה CRM -שנרשמו בתכנת ההפניות של בסיס נתוני ניתוח 

פניות בהרשות איתור צווארי בקבוק בטיפול המאפשר עוצמתי 
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בסיס לשיפור השירות לתושב. הביקורת בחנה את מהווה תושבים וה

עד ל  2014פתיחת המוקד ביולי  בין מועדהנתונים שנצברו במערכת 

5.11.2014. 

 

   CRMבמערכת ה  ריבוי פניות פתוחות לאורך זמן 4.2

 ימים 10 במערכת המידע שגילן פניות פתוחות 164 היו 20.10.14 –נכון ל 

המחלקות  פניות שנפתחו, אך לא הועברו לטיפול 13 ביניהם, ומעלה

 5.11.2014לתאריך חום הגינון וההנדסה(. נכון ת)בעיקר בהרלוונטיות 

ולא  ימים 10מעל  נמצא כי קיים שיפור במספר הפניות הפתוחות

שלא הועברה לטיפול המחלקה הרלוונטית )על פי נמצאה אף פניה 

פניות פתוחות מעל  102נכון למועד זה היו  . הרישומים במערכת המידע(

 ימים. 10

 -ול 22.10הטבלה שלהלן מפרטת את מספר הפניות הפתוחות נכון ל 

 המועדים: 2והשינוי בין  5.11

 היחידה מספר
22.10.2014 5.11.2014 

 שינוי
 בטיפול סה"כ בטיפול נפתח

1 
איכות 

 1   1 1   הסביבה

 14 15 29 29   ביטחון ופיקוח 2

 11 9 20 14 6 גינון 3

 2   2 2   הדברה 4

 2 49 51 45 6 הנדסה 5

 3   3 3   וטרינריה 6

 3 2 5 5   חשמל 7

 4 2 6 6   מים וביוב 8

 27 7 34 34   ניקיון 9

 0 4 4 4   רכש 10

11 
תחבורה 
 2- 5 3 3   ובטיחות

 3- 9 6 5 1 תחזוקה 12

 62 102 164 151 13 סה"כ 13 
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 להלן תוצאות ניתוח הפניות הפתוחות זמן רב שבטבלה שלעיל:

  -למרות שכבר טופלה/לא רלוונטית אי דיווח על סגירת פניה .א

 ,מבין הפניות הפתוחות זמן רב - פניות בתחום הניקיון (1

מערכת. לנמצאו פניות שבפועל טופלו אך הטיפול לא דווח 

נסגרו עד  20.10.14נמצא כי רוב הפניות שהיו פתוחות ב

. הנ"ל מראה על 5.11.2014הבדיקה החוזרת בתאריך 

 חשיבות הבקרה החיצונית על פעילות המוקד.

וגם  20.10.14 -גם ב – הווטרינריהבתחום פניות פתוחות  (2

פניות שלא נסגרו למרות שהמפגע כבר  3מצאו נ 5.11.14 -ב

הווטרינרית מסרה לביקורת שלא סגרה את  –לא קיים

כי לא ידעה שהפניות נרשמו במערכת. כמו כן, היא הפניות 

מסרה לביקורת כי מחלקת הווטרינריה מטפלת בכל פניה 

 עיות.שמגיעה למשרדה בהקשבה ובמקצו

פניות  51היו  20.10 -ב – שאין להן מענה פניות בתחום ההנדסה .ב

שלא  6מתוכם ימים ) 10בתחום ההנדסה שגילן מעל פתוחות 

מאחר שבמועד פתיחת הפניות  המהנדסתהועברו לטיפול 

 5.11.2014ב  למחלקת ההנדסה לא הייתה פקסימיליה תקינה(. 

מכלל  48%פניות פתוחות בתחום ההנדסה )אשר היווה  49היו 

הפניות הפתוחות במוקד(. פניות רבות בתחום ההנדסה הן פניות 

שמחייבות התקשרות עם קבלן חיצוני. רצוי לתת את הדעת 

 לסוגיות הפניות בתחום ההנדסה.

נכון ל  – פניות בתחום הפיקוח העירוני שאין להן מענה .ג

העירוני פניות בתחום טיפולו של  הפיקוח  15היו  5.11.2014

 נטושים. בעיקר כלי רכב פתרון, ללא ימים 10מעל שהיו פתוחות 

מניתוח הנתונים נמצא כי קיימים נושאים שפתוחים זמן רב עקב חוסר 

 היכולת של המועצה לתת להם מענה. להלן מספר דוגמאות: 

 לפינוי כלי רכב נטוש/גרוטאות רכב.כאמור, למועצה אין פתרון  .א

 –לא נמצא גורם שמטפל בנושא מתקני משחקים במועצה  .ב
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 הביקורת מדגישה כי קיימת  לכך משמעות בטיחותית.

 לא נמצא גורם שמטפל בנושא הברזיות בגנים הציבוריים.במועצה  .ג

 –(20נמצאו פניות רבות שפתוחות לאורך זמן בתחום הגינון ) .ד

 ההסבר שנמסר לביקורת היא 

כלל הפניות של גיזום עצים אינן  –( העדר קבלן גיזום עצים 1

 מטופלות.

 .4313מי אחראי על כביש  –( וויכוח בין מע"צ לבין הרשות 2

 

לשעות מחוץ אין מענה הולם לפניות תושבים  מועצהלנמצא כי כמו כן, 

עקב  במשך החגים )סוכות, ראש השנה(הפעילות, כולל סופי שבוע ו

מבחינת התושב, . העדר זמינות בעלי תפקידים נדרשים בשעות אלה

מבחינת התושבים, המוקד העירוני  המוקד העירוני "אינו מתפקד".

שמגיעות בפניות  אינן מטפלותאינו אפקטיבי אם מחלקות המועצה 

. מבחינת התושב, אם הוא לאי הטיפול בפניה ללא קשר לסיבהלמוקד, 

 לא מקבל מענה לאורך זמן, "המוקד העירוני אינו מתפקד".

 

 CRMמערכת ה דוחות בקרה מ 4.3

מובנה של העברת דיווחים להנהלה אודות במועצה לא קיים תהליך 

נתוני הטיפול בפניות על ידי המחלקות השונות. פרויקטור המוקד 

מאז שהמוקד העירוני הוקם התקיים דיון העירוני מסר לביקורת כי 

 אחד בלבד עם מנהלי המחלקות אודות הטיפול בפניות.
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 זמני תקן 4.4

קיימת אפשרות להגדיר זמני תקן )נורמות שירות(  CRMבמערכת ה 

לטיפול בסוגי התקלות השונות. זמני התקן נגזרים ברמת הדחיפות של 

  עדיפות.למחלקות לעבוד לפי סדרי מאפשרים הפניה ו

. שמגיעות למוקד העירוני טרם  נקבעו זמני תקן לטיפול בפניות השונות

להגדיר זמני תקן לסוגי הטיפול השונים לפי  אין מניעהלדעת הביקורת 

לדוגמה ניתן לקבוע כי פיצוץ  – על פי הנתונים הקיימים רמת דחיפות

 שעות. Xבצינור יטופל תוך 

 

 חברת "קישורית" –התקשרות עם המוקד החיצוני  4.5

 8:00עד השעה  16:00ה, מהשעה  –פעיל בימי א'  המוקד העירוני

 חופשותובמהלך  , חגיםאינו פעיל בימי שישי ושבת הוא ;למחרת

. המועצה התקשרה עם חברת "קישורית" )סוכות, ראש השנה( מרוכזות

מעבר לשעות הפעילות  העירוניכדי שתענה להודעות שמופנות למוקד 

 הרגילות של המוקד העירוני.

במהלך  ת",ורישהתקבלו באמצעות "קישהפניות  פילחה אתהביקורת 

חל  אוקטובריצוין כי במהלך חודש  .2014 ונובמבר אוקטובר החודשים

, 16.10.14 – 8.10.14חג סוכות והמוקד העירוני היה סגור בין התאריכים 

 ל"קישורית" גם במהלך היום. לכן בתקופה זו, פניות הופנו

יצוין כי המועצה בוחנת אפשרות להפעיל את המוקד העירוני בכל שעות 

 היממה, ללא מוקד חיצוני. 
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 2014ניתוח נתוני אוקטובר  .4.5.1

 300פניות, מתוכן  552התקבלו ב"קישורית"   2014בחודש אוקטובר 

הפניות לפי למחרת. להלן פילוח  08:00עד  16:00( היו בין השעות 54%)

 שעות:

 (7% ) 22 – 7 – 0מספר הפניות בין השעות  .א

 (11%) 32 – 8 – 7מספר הפניות בין השעה  .ב

 (70%) 211 – 22 – 16מספר הפניות בין השעות  .ג

 (12%) 35 – 24 – 22מספר הפניות בין השעות  .ד

מוקד מעבר לשעות למהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי רוב הפניות 

כמו כן, בין השעות  (.70%) 22:00 -ל 16:00בין השעות  היוהפעילות 

מומלץ  מהפניות. מבחינת הנתונים הנ"ל 11% התקבלו 08:00עד  7:00

 07:00פתיחה בשעה  :לבחון הארכת שעות הפעילות של המוקד העירוני

 (.22:00וסגירתה בשעה מאוחרת יותר )לדוגמה 

 2014ניתוח נתוני נובמבר  .4.5.2

. מאחר פניות באמצעות "קישורית" 315התקבלו  2014נובמבר בחודש 

שחודש נובמבר היה חודש "נורמאלי", ללא חופשות מרוכזות, הביקורת 

 ביצעה ניתוחים נוספים כדי לקבל תמונה על "התנהגות" הפניות למוקד: 

( 70% -נמצא כי רוב הפניות מעבר לשעות הפעילות הן בנושא "מפגע" )כ

, פינוי אשפה ופסולת, עירוניהבעיקר נושאים שקשורים לפיקוח  –

תעבורה, חשמל ווטרינריה. כרבע מהפניות קשורות לקבלת מידע ויתר 

 הפניות הן השארת הודעות לבעלי תפקידים במועצה. 
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 הטבלה שלהלן מפרטת את הפילוח בין נושאי הפניה השונים:

 התפלגות מספר תוויות שורה

 7.6% 24 הודעה

 7.6% 24 (ריק)

 68.9% 217 מפגע

 12.1% 38 אשפה/תברואה/גזם

 0.6% 2 בטחון

 3.8% 12 ביוב

 0.6% 2 גז

 1.6% 5 גינון

 7.3% 23 וטרינריה

 0.3% 1 חינוך/רווחה

 9.2% 29 חשמל

 4.4% 14 מים

 18.7% 59 פיקוח עירוני

 9.2% 29 תעבורה

 1.0% 3 (ריק)

 23.5% 74 ניתן מידע

 23.5% 74 (ריק)

 100.0% 315 סכום כולל
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 .08:00 – 16:00הביקורת ניתחה את הפניות שהתקבלו במהלך השעות 

בבוקר. להלן פילוח  8:00עד  16:00בין השעות  מהפניות התקבלו 70%

 של פניות אלה:

 (5% ) 11 – 7 – 0מספר הפניות בין השעות  .א

 (10%)22 – 8 – 7מספר הפניות בין השעה  .ב

 (77%) 171 – 22 – 16מספר הפניות בין השעות  .ג

 (8%) 18 – 24 – 22מספר הפניות בין השעות  .ד

מוקד מעבר לשעות למהנתונים הנ"ל ניתן לראות כי רוב הפניות 

כמו כן, בין השעות  (.77%) 22:00 -ל 16:00הפעילות הן בין השעות 

מהפניות. מבחינת הנתונים  10%למחרת מתקבלות  08:00עד  7:00

פתיחה  :המוקד העירונין הארכת שעות הפעילות של מומלץ לבחו הנ"ל

 (.22:00וסגירתה בשעה מאוחרת יותר )לדוגמה  07:00בשעה 

נמצא  –הביקורת ניתחה את הפניות שמתקבלות דרך קישורית ביום ו' 

התקבלו  48פניות שהתקבלו ביום ו',  55מבר, מתוך בכי במהלך חודש נו

 . מכאן מומלץ לבחון הפעלת המוקד גם בימי14:00 – 8:00בין השעות 

 ו' עד הצהריים.

בנוסף, מניתוח הנתונים נמצא כי פניות רבות מגיעות ל"קישורית" 

, שהן שעות הפעילות של 8:35עד  8:00במהלך השבוע הן בין השעות 

פניות כאלה. הסיבה לכך  35-המקוד. במהלך חודש נובמבר התקבלו כ

 היא שהמוקד העירוני נפתח באיחור.

 

 המלצות 4.6

 הדיווחים. הפקתלהגדיר  דוחות בקרה להנהלה ותדירות  .1

 למוקד לקיים דיונים עיתיים בנוגע לטיפול המחלקות בפניות .2

 ולהפיץ סיכומים בגין אותם דיונים.

להגדיר זמני תקן )אמנת שירות( לטיפול בפניות השונות. לדעת  .3

 הביקורת קיים מספיק מידע כדי להגדיר את התקנים.
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פקידם שאחראים לתחזק את הנושאים מיהם בעלי תלהגדיר  .4

 וברזיות בשטחים הציבוריים.במתקני המשחקים  הבאים:

פניות התושבים גם במשך טיפול בלבחון כיצד ניתן לתת מענה ל .5

 .המועצההחופשות המרוכזות של 

 מספר הפניות הפתוחות לפי סטטוס. אחרלבצע מעקב שוטף  .6

ולהכין לבחון את הפניות שפתוחות זמן רב בתחום ההנדסה  .7

 תכנית עבודה לטיפל בהם.

 לוודא שהפניות יסגרו לאחר שהטיפול בפניה הושלמה. .8

 למצוא פתרון לפינוי כלי רכב נטושים. .9

לבחון את שעות הפעילות של המוקד בהתאם לניתוחים שהוצגו  .10

בפרק זה. בכל מקרה, להקפיד על פתיחת המוקד העירוני בשעה 

 (.8:00המוגדרת )כרגע 

של פניות באמצעות "קישורית", כולל בקרת  לבצע ניתוח חודשי .11

 איכות אחר הרישומים שלה.
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 חוק חופש המידע .5

 

 כללי 5.1

מכיר בזכותם "( החוק)להלן: " 1998 –חוק חופש המידע, התשנ"ח 

ישראל או תושביה לקבל מרשויות ציבוריות מדינת החוקית של אזרחי 

המידע מידע בעל אופי ציבורי. על הרשות מוטלת החובה לספק את 

המבוקש, על פי החוק, כאשר אין המבקש חייב לציין את הטעם 

 לבקשתו.

 
 

 מינוי ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור  5.2

הוראות החוק מחייבות במינוי בעל תפקיד ברשות המקומית לצורך 

ראש רשות ציבורית ימנה "לחוק:  3טיפול בבקשות, וכך קובע סעיף 

דת מידע לרשות הציבור, על טיפול מקרב עובדי הרשות, ממונה על העמ

 בבקשות לקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק זה".

 
רשות מקומית תעמיד לרשות ")ב( לחוק נקבע, כדלקמן:  4סעיף בבנוסף, 

הציבור, במקום ובאופן שייקבעו בתקנות, את הפרטים האמורים בסעיף 

. עליהם"קטן )א( לגביה ולגבי תאגידים שבשליטתה, אשר חוק זה חל 

"הרשימה תכלול מידע תמציתי על תפקידיה של כל סעיף קטן )א( קובע: 

רשות ציבורית, וכן על דרכי ההתקשרות עם הממונה ועל דרכים נוספות 

 לקבלת מידע שבידי הרשות, כנהוג באותה הרשות".

 
כמו כן, הפרוצדורה באשר לדרך בה נדרש לטפל בבקשות למידע מעוגן 

 ובע כדלקמן:לחוק ק 7בחוק. סעיף 

" )א( בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על 

 ידו; אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

-)ב( הרשות הציבורית תודיע למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ

ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש הרשות  30

רשאי להאריך את התקופה הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, 
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ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך  30-האמורה, במקרה הצורך, ב

 למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.

)ג( ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה 

האמורה בסעיף קטן )ב(, בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך 

התקופה האמורה, אם בשל היקפו או מורכבותו של המידע המבוקש יש 

צורך להאריך את התקופה; ההארכה הנוספת לא תעלה על התקופה 

 ימים.  60בכל מקרה לא תעלה על המתחייבת מהטעמים האמורים, ו

)ד( החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, 

 15-תבוצע החלטתה תוך זמן סביר בנסיבות העניין אך לא יאוחר מ

ימים, זולת אם קבע הממונה, מטעמים מיוחדים, כי ההחלטה תבוצע 

דע במועד מאוחר יותר; הרשות תודיע למבקש היכן ומתי יעמוד המי

 לרשותו."

 

 להלן הממצאים:

במועצה טרם מונה ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור כנדרש 

בחוק. הביקורת מעירה כי יש למלא אחר קיום הוראות החוק, וכי יש 

לפעול להסמיך עובד מועצה כממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, 

 בהתאם לפרוצדורה הקבועה כאמור בחוק. 

כדי להמחיש את הנושא, במהלך הביקורת הגיעו לידי עורכי הביקורת 

 .שלא נמצא גורם שיטפל בהם חוק חופש המידעפניות בנושא 

נמצא כי לא קיים תיעוד באשר לפניות שהוגשו ו/או טופלו מכוח חוק 

 :חופש המידע. לאור האמור מעירה הביקורת, כדלקמן

תנאי לקיומה של בקרה יעילה ולהבטחת טיפול נאות הוא תיעוד  .א

מלא ושלם של התהליכים. דבר זה חיוני, בטח ובטח, בתהליכים 

שלא אחת נוגעים בהליכים משפטיים. והרי לא בכדי רוב רובם של 

 מבקשי המידע הם עורכי דין. 

יש לפעול בהתאם להוראות החוק, וכי יש לקיים בנושא תיעוד   .ב

 מסודר. 



 

 

86 

 

 אי חיוב  5.3

חוק חופש המידע והתקנות שהותקנו מכוח חוק זה מאפשרים לחייב 

מבקשים באגרות. מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי למרות האמור 

 לעיל לא נגבו אגרות, בהתאם לחוק.

 

ממליצה  ,הביקורת מעירה כי חלה חובה לגבות אגרות. כמו כן

קבוע להכנסות הביקורת, על מנת להגביר את הבקרה בתחום, כי יש ל

אשר מתקבלות מאגרות, על פי חוק חופש המידע, סעיף ייעודי ונפרד. 

ממליצה הביקורת לבחון אפשרות לתשלום האגרה באמצעות  ,כמו כן

שוברי תשלום אשר ישולמו בגביה או במוסד פיננסי ]בנק/דואר[. את 

השוברים יקבלו הפונים מהממונה ובהם יפורט גובה החיוב, ע"פ סעיפי 

רות השונות. הדבר יבטיח שהחיוב יהיה בהתאם להיקף השירות האג

 שניתן לפונה בפועל.

 

  אי פרסום מידע 5.4

)א( לחוק( חובה לערוך  5הוראות החוק גם מטילות על הממונה )בסעיף 

 דוח שנתי, כדלקמן:

"רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע על אודות 

על תפקידיה וסמכויותיה; פעילותה ותחומי אחריותה והסבר 

הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה 

 ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד."

 

 )א( לחוק קובע, כדלקמן:  6סעיף 

")א( רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות 

 נגיעה או חשיבות לציבור.הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן 

יחולו, בשינויים המחויבים, על העמדת הנחיות  9)ב( הוראות סעיף 

 מינהליות לעיון הציבור לפי סעיף זה.

 )ג( רשות מקומית תעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר שלה."
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א )א( לחוק קובע כי "רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע  6סעיף 

ש ברשותה, באתר האינטרנט של הרשות על איכות הסביבה שי

הציבורית, אם קיים אתר כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר 

מידע על  –לאיכות הסביבה; לעניין זה "מידע על איכות הסביבה" 

אות של צחומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותו

 מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד."

 

קובעת את היקף  1999 –לתקנות חופש המידע, תשנ"ט  7נה כמו כן תק

 דיווח הממונה, כדלקמן: "

דיווח הממונה על הפעלת החוק ברשות הציבורית יכלול את  (1

 כל אלה:

 ( מספר הבקשות למידע שהוגשו במהלך השנה החולפת;1) 

( מספר הבקשות למידע שנענו בשנה החולפת, ומתוכן 2)

מספר הבקשות שנענו בשלילה מספר הבקשות שנענו בחיוב ו

או שנענו חלקית, תוך חלוקה לפי העילות המפורטות בחוק 

 לאי מסירת מידע;

( שיעורי הבקשות שנענו במועדים השונים הקבועים בסעיף 3)

 לחוק; 7

 ( מספר העתירות שהוגשו על החלטות הממונה;4)

( תמצית ההחלטות בעתירות שהוגשו על החלטות 5)

 חשיבות לציבור."הממונה, ושיש להן 

 

מבדיקה שערכה הביקורת עולה כי המועצה אינה מעמידה לעיון 

 הציבור את חוקי העזר ואת ההנחיות המנהלתיות הנוגעות לציבור כגון

שעות פינוי ואזורי פינוי של פסולת ביתית וגזם, יש להדגיש את תחום 

  זה, על מנת להקל על התושב לאתרו.

מידע חיוני נוסף באתר האינטרנט כמו כן, המועצה אינה מפרסמת 
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 שלה:

המועצה אינה מפרסמת דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע אודות  .א

פעילותה ותחומי אחריותה והסבר על תפקידיה וסמכויותיה לפי 

 .א' בחוק חופש המידע 5סעיף 

המועצה אינה מפרסמת מידע על איכות הסביבה באמצעות אתר  .ב

א. )א(  6ם, כנדרש בסעיף האינטרנט שלה, כולל מדדי איכות המי

 לחוק חופש המידע.

המועצה אינה מפרסמת את המכרזים באמצעות אתר האינטרנט  .ג

שלה. אחד מעקרונות היסוד בדיני מכרזים הוא פרסום דבר קיום 

המכרז ברבים. הביקורת מעירה כי על המועצה חלה החובה 

 לפרסם מכרזים גם באתר האינטרנט שלה. 

שנה כנדרש דוח של הממונה על המועצה לא מפרסמת אחת ל .ד

 העמדת מידע מכוח חוק חופש המידע )כאמור לא קיים ממונה(.

 הפרוטוקולים של ישיבות המועצה מתפרסמות באתר באיחור רב. .ה

 

 המלצות 5.5

" הממונה על העמדת מידע לציבור"יש למנות עובד לתפקיד  .1

ולפרסם את הפרטים שלו באתר האינטרנט של המועצה, כולל 

 ההתקשרות.דרכי 

וכן לקיים מעקב על כך בפניות לקבלת מידע יש לתעד את הטיפול  .2

 באמצעות טבלה. 

יש לחייב מבקשי מידע מכוח חוק חופש המידע באגרות כנדרש  .3

 ובסעיף נפרד. בחוק

יש לפרסם מידע באתר האינטרנט של המועצה כנדרש, כולל נתוני  .4

צוי תחת איכות הסביבה, חוקי עזר, הוראות מנהלתיות וכד'. ר

 "חוק חופשה המידע". –הכותרת 

יש לפרסם דוח של הממונה על העמדת מידע על הציבור כל שנה  .5

 לעיל(. 6.4כנדרש בחוק )ראה סעיף 
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 ומסקנותסיכום  .6

קיימת חשיבות רבה לכך שהמועצה תיתן מענה הולם לפניות מהציבור. 
במועצה קיימים מספר גורמים שמטפלים בנושא פניות מהציבור 

שנים, דובר  5-הכוללים את המשרד לפניות הציבור שהוקם לפני כ
 . 2014העירייה והמוקד העירוני שהוקם ביולי 

, בי לפניות מהציבורלתת מענה מיט כיום המועצה אינה יכולהנמצא כי 
 בין היתר,  מהסיבות הבאות:

העדר מדיניות כתובה ונהלי עבודה כתובים בנושא הטיפול בפניות  .א
 מהציבור.

העדר חלוקת תפקידים ברורה בין הגורמים השונים במועצה  .ב

 שאמורים לתת מענה לפניות מהציבור.
במועצה לא נערכו תכניות עבודה בנושא שיפור הטיפול בפניות  .ג

 ור.מהציב
ליקויים בתהליך הקמת המוקד העירוני, כולל תהליכי הרכש, ועד  .ד

 היום הוא אינו מנצל את כל היכולות שעומדות לרשותו. 
אי ביצוע ניתוח של הטיפול בפניות ואי הגדרת תקני זמן )אמנת  .ה

 שירות( לטיפול בפניות.
 פניות רבות שאינן מתועדות ואינן מנוהלות. .ו
ועצה דבר שיוצר תחושת תסכול קושי להשיג בעלי תפקידים במ .ז

 אצל הפונים למועצה.
 ליקויי אבטחה ובטחון במוקד העירוני. .ח

 העדר מענה הולם לפניות תושבים מחוץ לשעות העבודה הרגילות. .ט
העדר פתרון הולם למספר נושאים כגון טיפול ברכב נטוש, תיקון  .י

ברזיות בגנים הציבוריים ומתקני משחקים. כמו כן, קיימות פניות 
 רבות בתחום ההנדסה שאינן מקבלות מענה לאורך זמן.

אי מינוי ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור כנדרש בחוק  .יא
והעדר תהליך מוסדר לטיפול בבקשות לקבלת מידע כנדרש בחוק 
חופש המידע. כמו כן, המועצה אינה מפרסמת מידע 
חשוב/מפרסמת באיחור רב לציבור כגון פרוטוקולים מישיבות 

 ה, מכרזים, חוקי עזר, דוח שנתי ועוד. המועצ
 

לדעת הביקורת, יישום המלצת הביקורת תתרום רבות לשיפור 
 השירותים של המועצה לתושביה.

 

 


