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  לשכת ראש העיר               
  2009 יולי 19 

  ט"ז תמוז תשס"כ 

  דבר ראש העיר
  .חברי המועצה, נכבדי

  

 לשנת ,ח מבקר העירייה"הנני מתכבד להגיש לכם את הערותיי והמלצותיי לדו

  .העיריות לפקודת ) 'ג( ג 170 כמתחייב מסעיף 2008
  

שכן בשנה זו הכריזה הממשלה ,הינה שנה חריגה ביחס לשנים קודמות ,2008שנת 

  " .עופרת יצוקה"על מבצע 
  

 נערכה להמשיך לתת ,העירייה כמי שמופקדת על שירותים לתושבים בשגרה

  .שירותים אלו גם בחירום
  

ות הערכנושא תחום ערך מבקר העירייה ביקורת ב" עופרת יצוקה"במהלך מבצע 

 ערך ביקורת בתחומים נוספים הקשורים להסעות ילדים בנוסף,העירייה בחרום

תחזוקת מקלטים בבתי הספר וביטוח נושאי משרה ואחריות , במוסדות החינוך 

  .מקצועית
  

דרג הח המבקר יושמו באופן שוטף על ידי "מרבית ההמלצות המופיעות בדו

 צוות תיקון ליקויים יחד עם זאת, ל כדבר שבשגרה"המקצועי בראשות המנכ

ח ביקורת שנערך על פי דין "ל מקיים דיונים לאחר קבלת כל דו"בראשות המנכ

  .ומגיש את המלצותיו אלימתקן ליקויים בעירייה 
  

 על השקעתם לקידום ענייני ,תודתי והערכתי לחברי הוועדה לענייני ביקורת

יישום תיקון  אשר פועלים ל,ל"הביקורת ולצוות תיקון ליקויים בראשות המנכ

  .ליקויים
  

, ברצוני להודות למבקר העירייה מר שלום בן שטרית על הביקורת המעמיקה 

  .אשר תוצאותיה מורגשות בשיפור המנהל התקין בעירייה

 על , לתודה והערכה מזכירת לשכת מבקר העירייה הגברת יצחק רוניתה ראוי

  . ברמה נאה וראויהלאור ביקורת הפעילותה להוצאת דוחות 

  ,ברכהב
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  מוטי מלכה

  ראש העיר

          
 

  רייהשכת מבקר העיל

  2009 במאי 10
  ט"אייר תשס' טז 

  :לכבוד

  מר  מוטי מלכה

  ראש העיר

  

  ,נכבדי ראש העיר

  

  2008 לשנת 6' ח מבקר העירייה מס"דו: הנדון

  

' ח מס" לך את דולהגישלפקודת העיריות הנני מתכבד , )'א('  ג170סעיף לבהתאם 

   2008לשנת  ייה  של מבקר העיר6
  

במחלקת החינוך ובדקה נושאים הקשורים להסעות  השנה הביקורת התמקדה 

  .ילדים ותחזוקת מקלטים של בתי הספר 
  

כמו כן הביקורת בדקה את התחום נושאים הקשורים להתכוננות במצבי חירום 

, מכלולים, מרכז הפעלה,ח "וועדת מל:ואסונות טבע ובדקה נושאים בתחום 

  .חלקת הביטחון בדקה את תחום המקלטים והמחסניםם ובמ"אסלי
  

לאור , מטבע הדברים הביקורת התמקדה והרחיבה את פעילותה בנושא החירום

  .בו נבחן באופן חלקי מערך העורף של העירייה" עופרת יצוקה"מבצע 
  

הביקורת רואה חשיבות רבה בתיקון הליקויים ויישום המלצות לדוחות הביקורת 

  .ח הביקורת" והקדישה לנושא זה פרק מיוחד בדו2007שנערכו לשנת 
  

 לחברי ולסגני ראש העיר ,מ ראש העיר.למ,ראש העירך אני מבקש להודות ל

ולחברי וועדת ביקורת על , על התייחסותם הראויה לנושא הביקורתמועצת העיר

  .תפעילותם בתחום הביקור
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ל "ת בה מטפל מנכאני מוצא לנכון לציין את ההתייחסות העניינית והנמרצ

  .העירייה בתיקון הליקויים שמופיעים בדוחות הביקורת  
  

על הסיוע ושיתוף הפעולה ,ולעובדיהם ,למנהלי המחלקות שבוקרו תי והערכתי תוד

  .לו זכיתי בכל שלבי הביקורת 
  

יצחק רונית ' שלולא עבודתה המקצועית והמסורה ושקדנותה של גב, מיותר לציין

  .על כך מלוא יישר הכח והערכה לה היא ראויה, ה לאורח ז"לא היה יוצא דו

  

של מבקר העירייה ,ח ביקורת "כי החוק קובע שלא יפרסם אדם דו, ראוי להזכיר 

  .לפני שחלף המועד להגשתו למליאת המועצה, חלק ממנו או תוכנו,

  

בהתאם לפקודת , מועברים לחברי הוועדה לענייני ביקורת, ח "העתקים מהדו

  .העיריות

  

  

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  שלום בן שטרית

  מבקר העירייה

  

  

מר , חבר הוועדה-מר אליהו זוהר, ר וועדת ביקורת" יו–אלי עזריאל מר : העתק 

  . חבר הוועדה-יוסי חדד
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  מבוא

אני מבקש להביא בפניכם את התייחסות , לאחר תקופה לא מעטה בעריכת ביקורת בעירייה

  .בית משפט העליון לנושא הביקורת בכלל ולביקורת ברשויות מקומיות בפרט

  

  :בית המשפט העליון בפסקי דין שונים נתן דעתו בנושא הביקורת במספר תחומים והם 

זכות הטיעון והעיון בעבודת הביקורת , רת בגוף שלטוניחשיבותה ותפקידה של הביקו

  .והביקורת העירונית ככלי ניהולי

  

  מהותה של הביקורת העירונית

מחייבים הפעלתן של מערכות בקרה , התפתחותם של ממשל מודרני וניהול מערכות תקין

ההתפתחות רבת הממדים בהיקפי . חיצוניות ופנימיות על פעולות המינהל,מקצועיות 

מחייבת פיקוח על ,כמו גם הפרטית עסקית של המדינה המודרנית,פעילות הציבוריתה

בין בתחום הציבורי ובין במישור העסקי , תקינות הליכי הניהול והביצוע בגופים מורכבים

 לבחון את אופן התנהלות –בין החיצונית ובין הפנימית –מטרתה של הביקורת . פרטי

, יעילות, טוהר מידות,מות מידה למנהל תקיןהמערכות על פי נורמות המגדירות א

עיקרה של הביקורת הוא בבחינת נתוני המציאות אל מול . חיסכון וכיוצא באלה,מקצועיות 

  .הסקת מסקנות והפקת לקחים,אמות המידה הראויות בחוק קביעת הממצאים 

  :על חשיבותה הכללית של פעולת הביקורת ככזו עמד בית המשפט העליון כדלהלן 

  

על חשיבותה ועל תפקידה של ) "ראש עיריית קריית ביאליק'  דואק נ5743/99צ "בג( "

הערובה לקיומו של . הביקורת בכל גוף שלטוני דמוקרטי אין צורך להרחיב את הדיבור

שמשטר דמוקרטי לא ינצל את כוחו כדי . בחשיפתו לביקורתמשטר דמוקרטי תקין מצויה 

. רכי עבודתו בפני הציבור שהוא נזקק לאמונותוך חשיפת ד,לרעה עליו לפעול בגלוי

והיא נשענת על חופש ,הביקורת על מוסדות השלטון מעוגנת בעקרונות היסוד של השיטה

  ".הביטוי ועל זכות הציבור לדעת

  

גופיים ציבוריים בישראל כפופים כיום בראש ובראשונה לביקורת ציבורית חיצונית על 

בשל חשיבותה למערך . יקורת המדינהידי מערכת עצמאית ובלתי תלויה של ב

  .מבקר המדינה: זכתה ביקורת המדינה למעמד קונסטיטוציוני בחוק יסוד,השלטוני
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ההתחייבויות והמינהל של ,הכספים,הנכסים ,מבקר המדינה מקיים ביקורת על משק

הוא בוחן את חוקיות פעולות המינהל ואת טוהר .המדינה ושל שאר הגופים המבוקרים

בצד ביקורת המדינה .היעילות והחיסכון בגופים המבוקרים ,הול התקיןהני,המידות

 פרטיים -התפתחה והתמסדה בעשורים האחרונים הביקורת הפנימית בגופים שונים

, שעניינה ביצוע פעולות בדיקה והערכה בלתי תלויה בתוך הארגון עצמו–וציבוריים 

  .במטרה לבחון את אופן תפקודן של מערכות הניהול שלו

  

  יקורת ברשויות המקומיותב

הרשות המקומית חולשת על . לביקורת ברשויות המקומיות ניתן משקל מיוחד בחקיקה

  .מגון פעולות וסמכויות בתחומי חיים שונים שלהם משמעות מרכזית בחיי האדם

  

 -תחבורה, ניקיון,מים,בנייה,חברה,תרבות, חינוך-םלשירותים המוניציפאליים למיניה

מנגנון הניהול המקומי פועל באמצעות . שונה במעלה לכלל ולפרט חשיבות חברתית רא

 -אחריות זו נתונה לפיקוח ולבקרה. הכורך עמו אחריות ציבורית,מינהל ציבורי מורכב

וביקורת ,) לחוק מבקר המדינה) 4 (9סעיף (בקרה חיצונית באמצעות ביקורת המדינה 

  . א לפקודת העיריות170ו ) ב (167במסגרת הוראות סעיפים , פנים ברשות המקומית 

  

כלכליים וחברתיים רבי עוצמה ,םהמגזר המקומי מרכז בידיו כיום כוחות פוליטיי

מציאות זו הביאה להכרה בדבר . שהשפעתם על חיי האדם בישראל עמוקה ביותר

חשיבותם הגדולה של אמצעי הביקורת החיצונית והפנימית כאחד על המתרחש ברשויות 

כי יש , תקפת בחקיקה ובמדיניות הציבורית הלכה למעשה היאהמגמה המש. מקומיות

כדי , מנת לחזק את אמצעי הביקורת והפיקוח ברשויות המקומיות-לעשות כל שניתן על

: פעולת הביקורת והפיקוח ברשויות המקומיות משולבת. להבטיח את פעולתן התקינה

חתך רוחב רחב ביקורת חיצונית על ידי מבקר המדינה העוסקת בנושאים כלליים ב

המקיימת ,ובצדה ביקורת פנים ברשות המקומית,ובמחזוריות המשתרעת על פני שנים

שלא בדומה לביקורת מבקר . ביקורת רציפה ופרטנית על פעולות הרשות

והדבר מעמיד למבחן יומיומי את ,המתאפיינת בהיותה חיצונית לרשות המקומית ,המדינה

  . אי תלותה בועצמותה מהמנגנון שהיא אמורה לבקר ואת
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מהווה כלי מרכזי במסגרת , מבנהו ותפקודו, היכרות יסודית עם הארגון המבוקר"........ 

ראש '  פלוני נ5602/02צ "בג".(יכולתו של מבקר למלא בהצלחה את תפקידו על פי החוק

  )הממשלה

  

  זכות הטיעון והעיון

 טיעון בהליך ביקורת פקודת העיריות אינה מכילה הוראה מפורשת המעניקה למבוקר זכות

  .אולם זכות זו אינה טעונה עיגון מפורש היא קיימת גם מקום שלא נאמרה, בעירייה

  

 מעלה היבטים מיוחדים ביחס להיקפן של - בין החיצוניות ובין פנימית-תחום הביקורת"

מבקרת עיריית ירושלים ' צ רוני אלוני נ" בג7805/00( זכויות הטיעון והעיון של המבוקר 

חופש פעולה בעריכת הביקורת ומתן אמצעיים , מן הצד האחד,הליך הביקורת מחייב). 'ואח

הביקורת מצריכה לא .אפקטיביים בידי המבקר לבצע את תפקידו בצורה יעילה ומקיפה

ואלה לא תמיד מתיישבים עם הפעלת הליך אדברסרי ,אחת פעולה מהירה ולעיתים חסויה

הצורך להגן על . רם הבודק לגורם הנבדקמלא של החלפת טענות ומסמכים בין הגו

התפקוד התקין של הביקורת ועל יכולתה לבצע את תפקידה משליך במישרין על היקפן 

של זכויות העיון והטיעון של המבוקר והיקף זה נבחן ממקרה למקרה בהתאם 

היקף הזכויות ייקבע על פי מערכת איזונים הבנויה על צרכי מערכת הביקורת .לנסיבותיו

באיזון זה ניתן . הצד האחד אל מול עניינו של הפרט העלול להיפגע מן הצד האחרמן 

ורק צרכים , משקל מיוחד לעניינו של הפרט במסגרת ההגנה על כבודו ושמו הטוב

מקום שהפגיעה הצפויה ,עם זאת . מערכתיים בעלי משקל מיוחד יצדיקו את הצרת זכותו

תוך הצרת ,מי היעילות של מנגנון הביקורתיינתן משקל רב יותר לגור,בפרט אינה חמורה

והחלטתה של רשות , מקום שהפגיעה הצפויה חמורה. זכות הפרט לטיעון ועיון בעניינו

תורחב זכות הטיעון והעיון גם במחיר דחיקת , עלולה לפגוע בכבוד האדם ובשמו הטוב

  .שיקולי יעילות המערכת בפני הגנה על כבוד הנפגע

  

גם מקום שעומדת למבוקר זכות טיעון רחבה עדיין עשוי , יםבמסגרת האיזונים האמור

להיות צורך לאזן בין עניינו לבין צרכיה המיידים של הביקורת ביחס לאופן העברת המידע 

הבטחת פעולתה התקינה של הביקורת מחייב לא אחת מתן הגנה .ולסוג המידע המועבר

. ת הציבור מפנייה למבקרלמקורות המידע ומוסרי התלונות למבקר כדי שלא להרתיע א

ראוי להגן על , על כן. שלילת הגנה כזו עלולה לפגוע באינטרס ציבורי בעל חשיבות רבה
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בד בבד עם שמירה על זכות המבוקר לעיין בעיקרו של החומר הקיים בעניינו , אינטרס זה

  ".כדי שיוכל למצות את זכות טיעונו במלואה

  

זכות , הטוב של אדם עקב פעולת הביקורתכאשר מדובר בחשש לשמו: לסיכום היבט זה

העיון של המבוקר מחייבת ככלל העברה אליו של כל החומר הרלבנטי לצורך 

אלא אם כן קיימים טעמים בעלי חשיבות מיוחדת הנעוצים בצרכי תפקידה של ,הביקורת

  . מערכת הביקורת המצדיקים להימנע מכך

  

  הביקורת ככלי ניהולי

פרסומם של דוחות ביקורת שנערכו מכוח חוק הביקורת הדין שבחן את נושא –בפסק 

כלי "ש העליון אמירה ברורה ביחס לתפישה הרואה בביקורת "משמיע ביהמ,הפנימית

חברת החדשות הישראלית '  מדינת ישראל נ6013/04מ "עע" (כלי עזר"או " ניהולי

  ).מ"בע

  

ש "אומר ביהמ,נהכלומר המדי, לא מקובלת עלי העמדה הגורפת העולה מדברי המערערת"

כלי ",כי המבקר הפנימי הוא לא יותר מאשר כלי עזר בידי הנהלת הגוף המבוקר,העליון

בביקורת החיצונית של מבקר " להסתפק"צריך , כאשר הציבור מבחינתו ,גרידא" ניהולי

ללא ספק היא לסייע להנהלת הרשות הציבורית לשפר , מטרת הביקורת הפנימית. המדינה

שלציבור , אך מטרה זו היא הנותנת, שירות שהיא מעניקה לאזרחיה את תפקודה ואת ה

גם הדיכוטומיה בין מבקר . עניין רב בהיחשפות לממצאי הביקורת ובפיקוח על יישומן

לבין מבקר הפנים ככלי ניהולי הפונה לגוף , המדינה כגוף עצמאי הפונה לכנסת ולציבור

למצער בניסוח החד שבה היא , העליוןש " אינה נראית לי מוסיף ביהמ–המבוקר והנהלתו 

אולם כפי שציינו , תלוי–גוף חיצוני עצמאי ובלתי , אכן, מבקר המדינה הוא . מוצגת 

 –תלות –זוכה לעצמאות ולאי ,לצד היותו ארגון בגוף המבוקר, גם מבקר הפנים,לעיל

וי בשינ,כאליו המבקר הפנימי , הטענה המשתמעת מסיכומי המערערת. פחותה יותר אמנם

כי אם תלוי לגמרי בהנהלת הגוף המבוקר סותרת את ,איננו עצמאי, חד ממבקר המדינה

  .את הפסיקה ואת מהות התפקיד, הוראות החוק

  

אך מין הסתם אינה , שביקורתו חובקת תחומים רבים, "מבקר על"מבקר המדינה הוא 

ם רחבים ביקורת המופנית לנושאים מערכתיי,לרוב, זוהי. יכולה לכסות הכל מכל וכל
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המכוון את כל חיצי ביקורתו , " ספציפי"הוא מבקר , לעומת זאת , מבקר הפנים. בהיקפם

את שמבקר , במישור הפרטני , חלק מתפקידו להשלים. כלפי הארגון שבמסגרתו הוא פועל

  .לבצע,  נדלה–לנוכח מהות תפקידו ולאור היקף הנושאים הבלתי , המדינה אינו יכול

משלימות , יותר משהן נבדלות זו מזו, " הפנימית"והביקורת " צוניתהחי"שהביקורת , יוצא

  ".ופועלות זו בצד זו, זו את זו 

  

  תוכנית הביקורת השנתית

, התוכנית השנתית שתוכננה במקור ביקשה לבדוק את מערך הסעות ילדים במוסדות חינוך

הנדס נושא משרה ואחריות מקצועית למ, נושא ביטוח, נושא המקלטים,ח"וועדת מל

  .העירייה ולוועדה לתכנון ובנייה

  

מטבע הדברים הורחבה הביקורת לכל נושאי החירום בעירייה , עופרת יצוקה"לאור מבצע 

אי לכך הביקורת בדקה את מרכז , הקשורים להתכוננות במצבי חירום ואסונות טבע

והמכלולים המתבקשים מוועדת משק לשעת ) ל"אס(אתר סיוע לאוכלוסיה , ההפעלה

  ).ח"מל(ום חיר

  

הביקורת רואה בחשיבות תיקון הליקויים ומקדישה פרק מיוחד לנושא , כמו בכל שנה

הן של מבקר העירייה והן של , מעקב תיקון הליקויים לדוחות הביקורת של שנים קודמות 

  . רואה חשבון של משרד פנים
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  ח מבקר העירייה "תרשים זרימה לטיפול בדו
  ועצהברמת ראש העיר והמ

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  :הערה
לא או ראש העיר ,סיכומיה לחברי המועצההמלצותיה  אם הוועדה לא הגישה את 

ימציא המבקר העתק . ח בצירוף המלצותיו לחברי המועצה"המציא העתק מהדו
  .  חודשים ממועד הגשתו לראש העיר7-לא יאוחר מ,ח לכל חברי המועצה "מהדו

  

  
 בקר העירייהמ

ח "המבקר מעביר דו
 באפריל בכל 1ביקורת עד 

 שנה

וועדה לענייני  ראש העיר
 ביקורת

 חודשים ראש העיר 3תוך 
ח עם "יעביר את הדו

לוועדה לענייני  הערותיו
 .ביקורת

דה לענייני ווע
 ביקורת

חברי מועצת 
 העיר

 חודשים תקיים 2תוך 
ח "הוועדה דיון בדו

 האת סיכומיותעביר 
 .והמלצותיה למועצה

חברי מועצת 
 העיר

 חודשים תקיים 2תוך 
המועצה דיון מיוחד 

כומים יותאשר ס
 .מלצותהו

לאחר דיון 
, המועצה

ח מותר "הדו
 בפרסום

צוות תיקון 
 ליקויים

מיום  חודשים 3תוך 
יגיש ח "הדיון בדו

 את המלצותיוהצוות 
 .לראש העיר



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 13

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  וועדת משק 
  לשעת חירום

  וביטחון) ח"מל(
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  המועצה וועדותיה
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  ביטחוןו) ח"מל(וועדת משק לשעת חירום 

  כללי

לבצע את , ח המקומית"באמצעות וועדת מל, הרשות המקומית אחראית בתחום שיפוטה

לטיפול , קה והשירותים החיוניים לאוכלוסיההמשימות הדרושות להבטחת האספ

 בהתאם לתכניות שקבעה –י הוראת החוק "באוכלוסייה ולמתן שירותי סעד ופינוי עפ

 שאושרו על ידי וועדת תהרשות המקומית ולתכניות משרדי הממשלה והרשויות הייעודיו

  .ח העליונה"מל

  

  מהות הוועדה

עת חירום ולהפעיל אותו בזמן ח מקומית אמורה להכין את הישוב לש"וועדת מל �

 .חירום

  

 .הוועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה �

  

) פליטת חומרים מסוכנים אירועי טרור, אסונות טבע( הוועדה מטפלת גם באסונות  �

 .ברגיעה

  

המנוהל על " מפעל חיוני"ח מוגדרת המועצה המקומית כ"של מל" תקופת ההפעלה"ב �

  .ח"וועדת מלידי 

  

  הרכב הוועדה

  -: ולהלן ההרכב , כמוגדר בחוק,ח המקומית עומד ראש הרשות"בראש וועדת מל

  .ראש הרשות,ר "יו �

  .ל הרשות"מנכ �

  ).ט"קב/ כ מנהל אגף הביטחון"בד(ראש המטה  �

 .ראשי המכלולים במטה החירום �

  .ראשי וועדות בין תחומיות �

  . של הרשותםבעלי תפקידים נוספים בהתאם לצרכים הייחודיי �
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  :חשוב לזמן לדיוני הוועדה גם את בעלי התפקידים האלה 

  .ח המחוזי"ראש מטה מל �

  ).יחידת הקישור לרשות(ר "מפקד הנפה של פיקוד העורף או מפקד היקל �

  .מרחב משטרתי/ מפקד תחנת המשטרה  �

  .מפקד שירותי הכבאות �

  .א"תחנה של מד/מנהל אזור �

  .ח המחוזי"מרכז פס �

  

  . פוליטי –דה איננו על פי מפתח מפלגתי השיבוץ לווע �

  .הרכב הוועדה אינו כפוף ליחסי הכוחות במועצה �

מוכשר למלא את שלדעתו ראש הרשות רשאי להוסיף ולמנות כחבר הוועדה כל מי  �

  .התפקיד

  

  תפקידי הוועדה

  ח המקומית בשעת חירום"תפקידי וועדת מל. א

  ).שניתןעד כמה (הפעלת הרשות המקומית כבזמן רגיעה ) 1(

  קביעת מדיניות ומתן הנחיות למטה החירום בכל הקשור להבטחת האספקה של ) 2(

  . מוצרים ושירותים חיוניים לתושבי הרשות

  סיוע בהבטחת המשך פעילותם של המפעלים החיוניים בתחום המוניציפאלי של  ) 3(

  .הרשות

  ח "הנחיות מל,שלהגיבוש דרכים ואמצעים לטיפול באוכלוסייה בהתאם למדיניות הממ) 4(

  . ופיקוד העורף וגורמים מנחים אחרים

  

  תפקידי וועדת המקומית בזמן רגיעה. ב

  .קידום המוכנות של הרשות למלחמה) 1(

הכנת נהלים שיאפשרו מעבר , ח ברשות"עיבוד והכנה של תיקי נתונים לנושאי מל) 2(

  .ח"מהיר ויעיל ממצב רגיעה למצב של הפעלת מל

מבעוד מועד " תקופת הפעלה"של ההכנות הנדרשות לפעולת הרשות בלוודא ביצוען ) 3(

הכנת ,ההכנות ייעשו בכל הנוגע לריתוק כוח אדם ושימוש באמצעים שונים; וברגיעה

  .מלאים ומתקנים המיועדים למלחמה,תשתיות ומערכות מידע
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תרגול המערכת והבטחת , לוודא הכנתם של נוהלי עבוד למטה החירום הרשותי) 4(

  .תה בכל עתכשירו

  

  תדירות ישיבות הוועדה

תקיים הוועדה ישיבת עבודה ודיווח ,כנדרש בפקודת העיריות, אחת לשלושה חודשים

  .ר הוועדה או ממלא מקומו"י יו"שתנוהל ע

בה יפורטו הנושאים שנידונו ,בתום הישיבה תופץ חוברת סיכום לכל המשתתפים 

  .וההחלטות שהתקבלו

  

  תחומי הפעילות

ואלה ,ח במחוזות ובמטה הארצי"ות של הוועדה מקבילים למבנה מערך מלתחומי הפעיל

  . ומשרדי הממשלהתי הרשויות הייעודיו"בנויים עפ

  :להלן פירוט התחומים

שהותקנו בו אמצעי , מוגן"מרכז הפעלה"מ תפעולו -תוהרששל " מטה החירום" .1

  .התקשורת והאמצעים הנדרשים לניהול הרשות במצבי חירום

  

הפעלת מחסני ,אבטחת מוסדות החינוך , יישובי-הפעלת מערך הביטחון הפנים  -ןביטחו. 2

  .החירום של הרשות וציוד החירום שבהם

  

; תוך הוצאת צווי חירום בהתאם לצורך ,  הפעלה שוטפת של עובדי הרשות -כוח אדם. 3

  .שיסייעו במילוי משימות הרשות,גיוס עובדי חוץ ומתנדבים 

  

י הנחיות משרד החינוך והוראות פיקוד "רכת החינוך ביישוב עפ הפעלת מע– חינוך. 4

  .העורף בנושאי התגוננות אזרחית

  

 אבטחת אספקת המים לתושבים ולמפעלים החיוניים בתחום היישוב לרבות -מים וביוב. 5

  .תיקון תשתיות שנפגעו וחלוקת מים באזורים שנותקו מהתשתית

  

סיוע למשפחות ולכל ;  לאוכלוסיות מיוחדות  המשך מתן השירותים החברתיים–רווחה  .6

  .מי שנפגע פיזית ונפשית
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 מסירת מידע חיוני לציבור באמצעות המוקד ולשכות -הסברה ודוברות,מידע לציבור. 7

ייזום ; ביצוע פעולות הסברה בתיאום עם הרשויות הממלכתיות; מידע הפרוסות בשטח

  .כיסוי תקשורתי של אירועים וליווי הסיקור

  

תיקון ,סיוע לגופי החירום בטיפול באירועים,מתן שירותי הנדסה שוטפים–נדסה ה. 8

  .תשתיות חיוניות ובקרת נזקים

  

  . מידע על מערכות התחבורה הציבורית והסעת תלמידים-תחבורה והיסעים. 9

  

ניהול הקשר ; אספקת חשמל ממקורות חלופיים למתקנים חיוניים של הרשות-חשמל .10

  .י הוראות התגוננות"לת תאורת הרחובות עפהפע;עם חברת החשמל

  

בקרת ; טיפול במטרדים;תברואה מונעת;  פינוי אשפה-איכות הסביבה ותברואה .11

  .ס"מפעלים העושים שימוש בחומ

  

 ניהול מאגרי מידע אודות השירותים הניתנים לציבור בשעת -דלק ומשק כללי, מזון. 12

  .חירום

  

ריאות המחוזית להבטחת שירותי הבריאות לתושבי  קיום קשר עם לשכת הב-בריאות. 13

  .היישוב

  

  . קליטה וטיפול בחללים– ח"פס. 14

  

  ממצאים

  . ופורסמו דוחות נפרדיםהמכלוליםהביקורת בדקה את הנושאים שפורטו לעיל במסגרת 

מזון ומשק כלכלי ונושא התשתיות , הסעים ותחבורה, במכלול הלוגיסטיקה לא נבדק נושא

  ) . בעדכוןל" שהפקדווח(

  

 ח"ל מל"שבפק למרות ,מהנדס העירייה דיווח לביקורת שאינו אחראי על נושא המזון

  .נושא בתחום מכלול הלוגיסטיקההרשום 

  

לכן הקימה וועדה אחת הנקראת , ח "מועצת העיר איחדה את וועדת הביטחון עם וועדת מל

  .ואמורה לטפל גם בנושאי ביטחון שוטפים" ח וביטחון"וועדת מל"
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  מינוי והרכב הוועדה

, 2008 בדצמבר 25 של מליאת במועצת העיר שהתקיימה ביום 2' על פי פרוטוקול מס

יחד עם זאת הביקורת מעירה ,ח וביטחון והרכבה עונה על דרישות החוק "מונתה וועדת מל

ואין חובה , שאין חובה שהרכב הוועדה יהיה על פי יחסי כוחות פוליטיים בעירייה

חראים על נושאים בתחום המכלולים אלא להסתפק בראשי המכלולים שבוועדה יהיו א

  .אשר אחראים מתוקף תפקידם , ובראשי וועדות

  

  .ויש בו כדי לפגום בעבודתה ביעילותה של הוועדה, הביקורת סבורה שהרכב הוועדה רחב

  

  תדירות ישיבות הוועדה

מאיסוף ) ים בשנה פעמ4( חודשים 3ח אמורה להתכנס כל "כאמור על פי חוק וועדת מל

  :מסמכים עולה שהוועדה התכנסה כדלקמן 

 .מ" נושא הדיון המרכזי תרגיל תל- 2008 בנובמבר 27 �

 .ח בעירייה"ח פס" נושא הדיון ביקורת מל-2007 בנובמבר 12 �

 .ד" נושא הדיון המרכזי תרגיל רע– 2006 ביולי 20 �

 פעמים 4בותיה ימה את ישיילא קהרי הוועדה , לאור המסמכים שהועברו לביקורת

  .בשנה כנדרש מפקודת העיריות

  

  ח"תרגילים וביקורת בתחום מל

בעיון בתיעוד שנמסר על ידי קצין הביטחון של העירייה לביקורת עולים הממצאים  �

 .ח דרום"ט מל"ח על ידי רמ" נערכה ביקורת בתחום המל-2007 בנובמבר 12: הבאים

לביצוע תרגילים בבתי ספר תרגיל  דיון מנהלי מחלקות והנחיות - 2008 בדצמבר 10 �

 .מ"תל

ח וראשי "נערך מיני תרגיל עם וועדת מל) במועמד( מיני תרגיל -2008 בדצמבר 15 �

 .המכלולים
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  הערות והמלצות הביקורת

 .ח וביטחון"הביקורת ממליצה לבחון את הרכבה של וועדת מל �

 

 .ש מהחוק פעמים בשנה כנדר4ח וביטחון "הביקורת ממליצה לקיים וועדת מל �

  

ח וביטחון בתיק "של ישיבות וועדת מל הביקורת ממליצה לתעד ולתייק את הפרוטוקולים �

 .נפרד

 

 .ח בתיק נפרד"הביקורת ממליצה לתעד ולתייק תרגילים והשתלמויות בתחום הביטחון ומל �

  

 .ללבן את האחריות לנושא מזון בחרום ולהגדיר אחראי, הביקורת ממליצה �

  

ח ואת פריסת המקלטים "את הרכב וועדת מל, ם באתר אינטראנטלפרס, הביקורת ממליצה �

 .בעיר וכתובותיהם

  

ל מכלול הנדסה ותשתיות ולהעביר "למהנדס העירייה לסיים את עדכון פק, הביקורת ממליצה �

  .עותק ממנו למבקר העירייה
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   התייחסות
  ח" לטיוטת הדו

  ותיקון ליקויים
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  ל העירייה"ת ראש העיר ומנכהתייחסו
 
  

  ט"אייר תשס' ג 
  2009 אפריל 27 

  ח "ח פס"וועדת היגוי מל/ח"ח פס"מל/ל"מנכ.ס

   מחלקות/מנהלי אגפים: אל
  
  

  09 אפריל -ח"ח פס"ועדת היגוי מל: הנדון
  

ל מנהלי "מנכ, ח בהשתתפות ראש העיר"ח פס" אפריל התקיימה וועדת היגוי מל26בתאריך  .1
  . מחלקות וגורמי ביטחוןמנהלי , מכלולים

ל "ט רח"ל שיוצגו לרמ"י המנכ"ע" עופרת יצוקה"במהלך הישיבה הוצגו לקחים ממבצע  .2
 .  ל"בפורמט של רח

 התייחסות ראש העיר ללקחים .3
  . ל" הלקחים שהחליט המנכ4-מאשר לטפל ב  .א
 בישיבה הבאה יש לדאוג שישתתפו כל הגורמים כולל המשטרה   .ב
גן סגור פירושו שהורים לא יוצאים לעבודה . מיידייש לטפל בנושא גני הילדים ב  .ג

 . במקומות חיוניים
 . ח"בגנים שאין להם מרחבים מוגנים יש למצוא אלטרנטיבה לשימוש בשע  .ד

  : להלן סבב נוכחים .4
   יצחק נבט- תשתיות ולוגיסטיקה  .א

 2 -אנו מתמקדים בטיפול בנושא המקלוט כאשר בשלב זה אנו פועלים לטפל ב �
ממשכים בסקר מקלטים . דרכי גישה למקלט. ב, תאורה. דברים בסיסיים א

 .ציבוריים
 . הפקודות למכלול הועלו על גבי מחשב לשימוש בעת הצורך �

   אבי עמית -משאבי אנוש  .ב
  . אנו מעדכנים את הנתונים שבידינו מידי פעם �

   אריה פיקל-מידע לציבור  .ג
 . מתקיים קשר עם המתנדבים והוכנו הודעות נצורות �

   יפה כהן -טיפול באוכלוסיה  .ד
  חודשים 3רעננו נהלים והדבר יעשה בהמשך כל  �
ט "ערכנו עדכונים בתאום עם משרד הפנים והרווחה ועם הקב-מתקני פינוי וקליטה �

 . העירוני
  שמעון עמר-מכלול חינוך  .ה

 ממשיכים לעדכן את הנוהלים  �
 . ט יצאו הנחיות לבתי הספר לבצע תירגולים בכניסה למרחב מוגן"פ עם הקב"בשת �

   ידידיה הלוי-ר"יקל  .ו
ביקשנו שיערכו מחדש מיפוי של כל מוסדות הציבור שיתנו מענה לאוכלוסיה  �

 . ח"בשע
 אריה יוסף-מנהל אגף בטחון  .ז

 .ביצענו רישום של מוסדות החינוך שאינם רשמיים �
 מטפלים בנושא מקלטים  �
 . ליקויי המבקר יתוקנו עד סוף חודש יוני �

  יוסי פרץ-דובר  .ח
 ר לעיתונות מכינים חוברת עם מפת העי �

  ניסים גלעם - שרותמנהל אגף ה  .ט
 יש לטפל בנושא האמוניה במפעלים  �
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 נציג כיבוי אש   .י
 יש לתת דגש לטיפול בנושא האמוניה  �

  
 מישל אבוטבול -מנהל אגף אחזקה ותשתיות  .יא

 . ח"הסתיימה הכנת נוהל טיפול במים בשע �
ליף  ונמשיך להח30עד היום הוחלפו כבר . תיעשה סקירה של אידרנטים בעיר �

 בחודש מאי 
 . הועברה רשימה חוסרים למשרד הפנים ולמבקר �
 נערכות הדרכות לעובדים  �

 סמי וקנין –אחראי הסעים   .יב
 ל הסעים חדש "הוכן פק �
 שופץ מקלט בית החייל  �
 . גנרטור החרום הנמצא בבית החייל טופל �

 גיסיה פרידלנד –רכזת קליטה   .יג
 .יםמבקשת להכין דפי הסדר לעולים עם מספרי טלפון חשוב �

 שלום בן שיטרית –מבקר העירייה   .יד
 ח אין חובה שתהיה מיוצגת פוליטית "ועדת מל �
 הוצאתי ערכות שונות לכל מנהלי המכלולים  �
 . לצערי הוטלו דברים על הרשויות מבלי לתת להם כלים ותקציבים לטפל בהם �

  ל "סיכום מנכ .5
ל בנושא ורק לא העליתי את נושא האמוניה מפני שאנו בכוחות עצמנו לא יכולים לטפ  .א

 . המשרדים הנוגעים בדבר ביחד עם פיקוד העורף צריכים לתת לכך פיתרון
 . יקבע דיון– יש להתייחס להערות המבקר 29.4.09עד לתאריך   .ב
 . ל מעודכן ומסודר"בחודש מאי יצא פק  .ג

   סיכום ראש העיר. 6      
 אנו מתקנים העירייה מתייחסים בעיקר לפעילות היום יומית ובמקרה ואנו עושים טעות  .א

אך ישנה משימה שנקראת חירום ואותה אין זמן לתקן וככל . אותה גם אם לא במיידית
 .נתארגן ונפעל נכון נוכל למזער תקלות ולתת מענה נכון בזמן אמת, שנעבוד

 .  ל עדכן אותי שהדבר נעשה" המנכ-ל של כל מכלול "עדכון פק  .ב
 . לעבור עליול המעודכן יש לתת למבקר העירייה "לפני הוצאת הפק  .ג
 . ל הכללי"ל השייך לו מלבד הפק"לכל מנהל מכלול יוכן הפק  .ד
אם נכין את עצמנו ונהיה ערוכים היטב נגיע למצב שכולנו נדבר בשפה אחת בנושא   .ה

 החירום 
  

  . טיפולכם אודה, לידיעתכם .6
  
  
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  :העתקים
  ראש העיר -מר מוטי מלכה
  ש העירמ רא"מ- מר יוסי סולמני

  סגן ראש העיר - מר חיים שטיינר
 סגן ראש העי ר-מר בוריס בורוכוב
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  ל העירייה"התייחסות ראש העיר ומנכ
  

  ט"סיון תשס' ה 
  2009 מאי 28 

  09 מאי 2ח "ועדת מל/ח"ח פס"מל/ל"מנכ.ס

  _____________:אל
  )לוח תפוצה   (

  
  2009 מאי – 2' ח מס"ועדת מל: הנדון

  
 ההכנה 2.6.09- ב הכנה לתרגיל הלאומי שיתקיים -ח"ה וועדת מל מאי התקיימ25בתאריך  .1

, מנהלי מכלולים ואגפי העירייה, ל"מנכ, ראש העיר: התקיימה במרכז ההפעלה בהשתתפות
  . נציג כיבוי אש, א"נציג מד, נציג משטרה, ר"יקל

. ל לגבי התרגיל שיתקיים בשבוע הבא"י המנכ"בחלק הראשון של הישיבה ניתנו הסברים ע .2
כל מנהל . ל להכין סדר פעולה לתרחיש"י המנכ" תרחישים לכל ראש מכלול והתבקשו ע2חולקו 

 .   מכלול הציג את סדר הפעולה לתרחישים
  

  : ל"להלן סיכום מנכ .3
  . עד יום חמישי יבוצע במערכת החינוך לפחות תרגיל אחד בכל בית ספר  .א
 . ריםמנהל מחלקת החינוך יוודא עם מנהלי בתי הספר לגבי סגל המו  .ב
 . מנהל מחלקת חינוך יכין תכנית אלטרנטיבית ללימודים בחירום  .ג
יסומנו על המפה –לים תוכן על המפה הקיימת במרכז ההפעלה "מפת האזורים והאס  .ד

 .המוקד. באחריות מ-מוסדות החינוך 
 .  באחריות מנהל אגף בטחון-תוכן טבלה מדידה לאירועים  .ה
 .  אגף בטחון אחריות מנהל-תוכן טבלה של לקחי ראש העיר  .ו
 .  אחריות מנהל מוקד- תורכב מערכת הכריזה במרכז ההפעלה  .ז

  
  ראש העירסיכום להלן  .4

 בארץ יהמצב הביטחונ". בעופרת יצוקה"התרגיל לא בא לחדש מעבר למה שביצענו   .א
אנו . של המדינה הוא העורף" הבטן הרכה"לא פשוט וכל הגורמים הגיעו למסקנה כי 

  .מן לקריאת חירום אמיתיתצריכים להיות מוכנים כל הז
 .לים של כל אחד ולהיות מוכנים וערוכים בצורה טובה"יש לעדכן את הפק  .ב
 . התרגיל שיתקיים בשבוע הבא מחייב את כולם אין שחרורים  .ג
 . בסיום התרגיל נקיים שעה של לקחים עם כל הגורמים  .ד
 . ל" תרגילים יזומים באחריות המנכ3במשך השנה יבוצעו   .ה
 . כין תרחיש אירוע חירום לכל דבר וענייןכל מכלול צריך לה  .ו
 . איתו הוא מגיע למרכז ההפעלה" ארגז עבודה"לכל מנהל מכלול צריך להיות תיק   .ז
חובה נוכחות של '  יום ג2.6.09-אני מזכיר לכולם כי התרגיל הינו ארצי ויתקיים ב  .ח

 . כולם
יך במתכונת ביום התרגיל נערוך גם תרגיל פנימי של קרית מלאכי יופקו לקחים ונמש  .ט

  .הרגילה של מוכנות לשעת חירום
  

 .טיפולכם, לידיעתכם .5
  

 ,בברכה .6
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  
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  התייחסות אגף הביטחון
  
  

  ט"סיוון תשס' ד
  2009 מאי 27

  
 

  לכבוד
  מבקר העירייה

  
  

  ,שלום רב
  
  .ח"וועדת מל: הנדון
  

  . סוף השנהח וביטחון התכנסה פעמיים השנה ועוד פעמיים עד"וועדת מל. 1
  
  .ח"נפתח תיק נפרד לפרוטוקולים של ישיבות וועדת מל. 2
  
  .נפתח תיק בתחום תרגילים והשתלמויות. 3
  
  . תשתיות  לוגיסטיקה– הובהר כי הנושא בטיפול של מר יצחק נבט –אחריות לנושא מזון . 4
  
  .ח לאחר שהתקבלו המינויים מראש העיר"הושלמה רשימת וועדת מל. 5
  
  .מקלטים מועברת אליךרשימת ה. 6
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה
  
  אריה יוסף

  פיקוח,מנהל אגף ביטחון
  .רכש ורכב,בטיחות
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  הערות ראש העיר
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  הערות ראש העיר
  בנושא 
   .ובטחון) ח"מל(וועדת משק לשעת חירום 

  

 בשנת   ברכ , פעמים בשנה4ח להתכנס "בעקבות הביקורת הנחתי את וועדת מל �

  . פעמים3 התכנסה הוועדה 2009      העבודה

בתיק מיוחד בנפרד מתיקי התרגילים  יתעד את כל הוועדות ,ןמנהל אגף הביטחו �

 .בנושא

 .מהנדס– האחריות היא של מנהל מכלול לוגיסטיקה -אחריות נושא מים ומזון �

 .ח פורסם באתר אינטראנט"הרכב וועדת מל �

 .ל מכלול לוגיסטיקה"קהנחתי את המהנדס לסיים את פ �
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   וועדת משנה
   לפינוי סעד חללים 

  )ח"פס(
  

  

  

  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  המועצה וועדותיה
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  )ח"פס(לפינוי סעד חללים וועדת משנה 

  כללי

כי ,הקובעת , 1960 באוגוסט 14 מיום 515'  י החלטת הממשלה מס"ח הוקם עפ"מערך פס

ח "כי מערך פס,בהמשך קבעה הממשלה ". שלוחות בכל רשות מקומית"ח "יוקמו לפס

  .ח בכל הרמות"ייכלל במסגרת מל

ברמה ; ח" הרשות העליונה לפס-ברמה הארצית; ח פועל בשלוש רמות"מערך פס

  .ברמת הרשות המקומית ;  באחריות הממונה על המחוז במשרד הפנים-המחוזית

שתפקידה קליטת אוכלוסייה וטיפול ,ח "ח המקומי תפעל וועדת משנה לפס"מלבמסגרת 

  .בחללים

  

  מהות הוועדה

  :ח  עוסקת בשלושה נושאים עיקריים "וועדת פס

  .ח"הפעלת מחסני החרום לפס, פתיחת מרכזי פינוי וקליטה והפעלתם - פינוי

במרכז ) קשישיםמטפלות ב(ת "שיבוץ והפעלת עובדים סוציאליים מטביו) רווחה (-סעד

  .הפינוי והקליטה מתן שירותי רווחה

משפחות לסיוע לזיהוי ומיון חללים מסירת הודעות , נה של ריכוז חלליםכארגון וה -חללים

  .חללים

העברת חללים לא מקומיים , הפעלת חברה קדישא, הקמת בבתי קברות ארעיים וקבועים

  .םליישוב

  ח"הרכב וועדת משנה לפס

חבר מועצה /מזכיר/סגן ראש הרשות(עמוד בכיר ברשות המקומית בראש וועדת המשנה י

  .י ראש הרשות"שמונה ע). ב"וכיו

  :הרכב וועדת משנה

 .ר הוועדה"יו �

 .הנציג מכלול בטיפול האוכלוסיי �

 .נציג חברה קדישא �

 .נציג מכלול החינוך �

 .נציג הביטוח הלאומי �

 .נציג ארגוני המתנדבים �
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  .ם נוספים לוועדת משנהראש הרשות רשאי להוסיף ולמנות חברי

ח המחוזי ואת נציגי פיקוד העורף ומשטרת "חשוב לזמן לדיוני הוועדה את מרכז פס

  .ישראל

  

  תפקידי הוועדה

  .ח בשעת חירום"תפקידי וועדת משנה לפס. א

י משטרת ישראל או פיקוד העורף משטחים "לקלוט אוכלוסייה אזרחית שפונתה ע) 1(

י רשות "שהופנו ע,שבי הרשות או תושבי רשויות אחרותלקלוט את תו; מסוכנים /פגועים

  .ח מחוזית ארצית"פס

לקיים רישום ומעקב בשלבי הטיפול ולקבור ,להפעיל תחנת ריכוז חללים מקומית) 2(

  .חללים

 של הרשות באזור הרשות ילהפעיל מרכזי קליטה ארציים בתחום המוניציפאל) 3(

  .ח"המחוזית לפס

  .ח" אחרות בהתאם להנחיות הרשות המחוזית לפסלסייע לרשויות מקומיות) 4(

  .ח מקומית"לתאם את פעולות הקליטה והטיפול בחללים עם וועדת מל) 5(

  ).מידע מפונים(ם "נקלטים בתחום הרשות באמצעות מערכת מיד/לרכז מידע על פונים) 6(

  

  ח בזמן רגיעה"תפקידי וועדת משנה לפס. ב

  .טיפול בחלליםלבנות ולהכין את מערכי הקליטה וה) 1(

לתרגל ולשמור על כשירותם של וועדת המשנה וגופי הביצוע המקומיים ,להכשיר) 2(

  .לקליטה ולטיפול בחללים

  .ח המקומית"לתאם את הפעילות עם וועדת מל) 3(

  .לטפל בציוד החירום ולשמור על כשירותו)  4(

  .יאללהשתלב בתכנון הקליטה במרכזי הקליטה הארציים שבתחום המוניציפ) 5(
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  ממצאים

כי , ראוי להזכיר ,ח "ח לא נמצא מינוי והרכב לוועדת משנה פס"מל/ ח "ל פס"על פי פק

אין היא וועדת חובה וראש העיר רשאי להעמיד , ח"ח הינה וועדת משנה של מל"וועדת פס

  .בראשה בכיר בעירייה הן חבר המעצה והן עובד עירייה

  

נמצא שהעירייה הקימה צוות לטיפול , ח "פס/ ח "ל מל"למרות שלא נמצא מינוי בפק

המונה ,  מודיע למשפחות במקרה אסון– אנשים וכן צוות הודעה 4המונה ) ח"תר(בחללים 

  . אנשים3

  

ח וראוי שמעורבותה "כי המועצה הדתית אינה שותפה פעילה בנושאי פס, דווח לביקורת

  .תהייה יותר גדולה 

  

  תרגילים והשתלמויות

 6 תרגילים ונערכו 2 נערכו ח"כי בתחום פס, ה דיווחה לביקורתמנהלת מחלקת רווח

  . לביקורת לא הוצגו מסמכים של התרגילים ושל ההשתלמויות,השתלמויות

  

   ומתקני קליטהמרכזי פינוי והשהייה

הוא לקלוט ולשכן אוכלוסייה ,בין התפקידים שמוטלים על הרשות המקומית בשעת חירום 

על הרשות המקומית , לצורך כך. מרשות מקומית אחרת  תושביה והן ןהן מבי, מפונה

  .לתאום ולהכין מרכזי פינוי והשהייה ומתקני קליטהלפעול ברגיעה 

 

  פינוי והשהייה י מרכז

מרכזי פינוי והשהייה הם מקומות מעבר ארעיים לריכוז מפונים מחוסרי קורת גג והם  �

 3 -י הדיווח קיים  תכנון לעל פ,ממוקמים במבנים ציבוריים שיש בהם שירותים חיוניים

 .  מתקני פינוי והשהייה

 נקבעו מרכזי 2009 במרס 19על פי דיווח עדכני של המחלקה לשירותים חברתיים מיום 

  :פינוי והם 

 . מפונים200 -ס קיבוץ"מתנ �

 . מפונים250 –בית ציפורה  �

 . מפונים200 –" בית אברהם" �

 .מפונים 650כ כושר קליטה של מתקני פינוי והשהייה  "סה
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 מתקני קליטה

אשר יקלטו בהם המפונים ממרכזי הפינוי לשהייה ,הם מקומות אכסון , מרכזי קליטה �

ישבו המפונים עד אשר ימצא ,במרכזי הקליטה . ממושכת ושם יקבלו שירותיים חיוניים

  .כגון מרכזי קליטה ארציים, מקום בשבילם

  

  ממצאים 

  :יטה והםמתקני קל,  נקבעוהעל דיווח מכלול האוכלוסיי

 . מפונים250 -ה"בית חמ �

 . מפונים200 -ס גדול"מתנ �

 . אין נתונים–מרכז יום לקשיש  �

  . מתקני קליטה 3כ "סה

  

  הסכמי התקשרות

בהסכם חסרים פרטים , ה "נמצא הסכם התקשרות עם ארגון חמ, בתיק מחלקת הרווחה �

 .הדבר היחיד שקיים בהסכם הוא שם המתקן וחותמת מנהל המתקן,רבים 

 

 .ל משרד הפנים"מנכ/  כן נדרש אישור הסכם אישור מועצת העיר ואישור שר כמו �

 

שהוא ודאי גוף פרטי וכן לבדוק את מעמד " בית אברהם"לא נמצאו הסכמים עם  �

 " בית ציפורה"הבעלות של 

 

כי המתקנים האחרים שייכים לעירייה ולכן אין צורך בהסכמי ,לביקורת דווח �

 .התקשרות

  

יצא (סמכים שהועברו על ידי המחלקה למבקר בנושא המתקנים קיימת אי בהירות במ �

  ).מכתב נפרד בהתאם
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  טיפול בחללים

ח עליה לטפל בחללים על ידי "במסגרת תפקידה של הרשות באמצעות וועדת משנה פס

מסירת הודעות , סיוע לזיהוי ומיון חללים , ארגון והכנה של תחנת ריכוז החללים

העברת , הפעלת חברת קדישא ,ת בתי קברות ארעיים וקבועים הקמ, למשפחות החללים

  .םחללים לא מקומיים ליישוב

  

  )תחנת ריכוז חללים(ח "צוות לטיפול בחללים תר

  :ח שובצו "לצוות תר �

 .יועצת משפטית �

 .נציג משטרה �

 ).ראש העיר. מ.מ(נציג ציבור  �

 .ר מועצה דתית"יו �

  

  צוות בית חולים

 .קשר נפגעים מהעיר המאושפזים בבתי חולים סמוכיםלעמוד ב, מתפקידו של צוות זה �

 . עובדי מחלקה2לצוות בית החולים שובצו  �

  

  צוות הודעה

להלן , צוות הודעה תפקידו במקרה וחלילה יהיה צורך להודיע למשפחות שנפטר יקירם �

 :פירוט הצוות 

 .נציג מועצה דתית �

 .נציג ציבור �

 .נציג רווחה �

  

  הערות והמלצות הביקורת

לאשר במועצה , ממליצה להשלים את הפרטים בהסכמי התקשרותהביקורת  �

 ".בית ציפורה"וכן ל" בית אברהם"ולהכין הסכמים ל,ולקבל אישור משרד הפנים

  

הביקורת ממליצה לעדכן את , נמצאו נהלים לחלק ממתקני הקליטה והפינוי �

 .הנהלים
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 .לשבץ צוותי רווחה בדומה לצוותי השכונות, הביקורת ממליצה �

 

 .ח ברשות אחד מסגני ראש העיר"למנות וועדת משנה לפס, ורת ממליצההביק �

  

, הרכב הוועדה: ח אשר יכללו"לבדוק נהלים לוועדת משנה פס, הביקורת ממליצה �

 .תפקידים מתקנים ואמצעים העומדים לרשותה

  

לקבל את אישורה של מחלקת הנדסה בדבר כשירותם של , הביקורת ממליצה �

  ".מבצע עופרת יצוקה"ור המתקנים מבחינת מיגון לא
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   התייחסות
  ח " לטיוטת הדו

  ותיקון ליקויים
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  התייחסות מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

  
  ע"כסלו תש' ה 
 22/11/2009  

  ופרת יצוקה מכלול טיפול באוכלוסייה וועדת משנה פסח דוח מבקר ע–מבקר )יפה(

  
  לכבוד

  מר שלום בן שטרית
  מבקר העירייה

  כאן
  

  ,אדון נכבד
  

  
  : בבקשה לקבל התייחסות29/3/09בהמשך למכתבך מיום 

  תפקוד מכלול אוכלוסייה

ות המחלקה לשירותים חברתיים פעלה בהתאם להנחיות משרד הרווחה ושירותים חברתיים ועל פי הנחי

  .פיקוד העורף

  . משרד הרווחה–על פי מדיניות משותפת של המשרד המלווה ) הספר החום(ספר הנוהלים הינו . א

  . קיימת רשימה של מיפוי אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים על פי אזורים גיאוגרפיים

וותי העבודה בקריית מלאכי לשמחתנו לא היו אירועי פגיעה אך למרות זאת נערכו ביקורי בית על ידי צ. ב

משפחות , קשישים בודדים, קשישים סיעודיים: המעורבים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

  . עיוורון, נכות, פיגור: המתמודדות עם

קיימנו ,  ימים מתחילת מבצע עופרת יצוקה5 – התייחסות ספציפית לאוכלוסיית חרשים וב ההיית. ג

  .  וסופקו להם זימוניותתבלת מכבדות שמיעה וחירשוקשרים וביקורי בית ואיתרנו אוכלוסייה הסו

מערך המענים לאוכלוסיות נזקקות הינו דיפרנציאלי ומותאם בהתאם לאירוע במהלך מבצע עופרת . ד

  :ניתנו מענים, יצוקה

 .עזרת בית למשפחות עקב בעיות חולי •

 . נכים לאורך זמן בבית עקב סגירת המסגרות החינוכיות/המצאות של ילדים מפגרים •

 .ניתן סיוע פסיכולוגי למקרה חרדה בקרב ילדים •

 . ניתנו שרותי חונכות •

 . ימי הפגה' אוכלוסיית העיוורים יצאה למס •

 . ההורים לעבודה בשל השארות הילדים בבית2ניתן סיוע חומרי עקב אי יציאת  •

 

 פי צורך נעשה על, ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופת חולים: התיאום בין הגורמים המקצועיים כמו

  . והפעילויות בחירום הינם על פי המדיניות השוטפות

ס מיכל זרוק כאנשי "ס מקסים בוהדנה ועו"עו: באשר למערך בקשר עם משרד הבריאות הגדרנו צוות

  .קשר
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הצוות היה בהכשרה בנושא ובמסגרת מבצע עופרת יצוקה אף היה מפגש משותף עם בית חולים ברזילי 

 החיילים הפצועים והתייחסותנו להמשך שיתוף 2י לעדכונים באשר ל ועם מנהלת השרות הסוציאל

נערכו , היה בקשר עם הורי החיילים, צוות בית החולים ביקר את הנפגעים בבית חולים ברזילי, הפעולה

ניתן סיוע ותמיכה באופן אינטנסיבי במהלך עופרת יצוקה , ביקורי בית בבתי החיילים הפצועים' מס

  .ובהמשך

סיוע כלכלי בן באמצעות תקציב עופרת יצוקה , תנור, םמייח, שמיכות, הטלוויזי: תן למשפחותהסיוע שני

  .וכן גיוס סיוע מתורמים מחוץ לקהילה

  

  :טיפול בקבורה בחללים

אולם צוות זה לצערנו לא היה נוכח בהכשרות , חשוב לציין כי הוגדר צוות, הוגדר צוות לנושא

  . ל העירייה"ת מנכסוגיה זו הועברה לידיע, ובתרגולים

  

ל "נידון אודותיה יחד עם מנכ, סוגיה זו לא בהירה דייה: ניהול זימון וריכוז פעילות הועדה הרב תחומית

  . העירייה מר אלי פרץ

  

  . קליטה, חינוך, הועדה מורכבת מאנשי רווחה, ל לטיפול באוכלוסייה" בנושא פקהבאשר לוועד

  

  . וצע במהלך השבועיים הקרוביםל יעשה בהתאם להנחיותיך ויב"רענון הפק

  

  .לידיעתך והמשך שיתוף פעולה

  

  ,בכבוד רב

  

  יפה כהן

  מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
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  התייחסות מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
  

  22/11/2009 ע"כסלו תש' ה 
  בקר עופרת יצוקה מכלול טיפול באוכלוסייה וועדת משנה פסח דוח מ–מבקר )יפה(

  לכבוד

   מבקר העירייה- מר שלום בן שטרית

  כאן

  ,אדון נכבד

  

  -מחלקת רווחה ושירותיים חברתיים: הנידון

  ח" פס–מענה לדוח הסופי בנושא ועדת פינוי סעד חללים           

  : בהמשך למכתבך הנני להביא לידיעתך כי 

  .ח עירונית"נה פועלת בתוך ועדת מלח הי"ועדת פס

  :ח"חברי ועדת פס

  .ר הועדה" יו-יפה כהן

  . אזולאי מאיר-נציג חברת קדישא

  . שמעון עמר-נציג מכלול חינוך

  . גיסיה פרידלנדר-נציג קליטה

  . רונית- נציג ביטוח לאומי

  . אסתר היינה-נציגי ארגוני מתנדבים

  .הגדרת התחנהי " ניסים קשקש ושוטר נוסף עפ–נציג משטרה 

  

  . מפגשי הכנה2,ל "י עמותת רח" היתה השתלמות ע2008 במהלך שנת - בנושא השתלמויות

  

 אין צורך –י פיקוד העורף כי מבני העירייה " בנושא הסכמי התקשרות הובהר ע– מרכזי פינוי והשהייה

  .בהסכמי התקשרות

  .ר מילאת העירייהקיבל אישו, ה ההסכם חתום"הסכם התקשורת יעשה רק עם גורם כמו חמ

  .אין צורך בהסכם התקשרות,בית אברהם,בית ציפורה

  

י משרד הרווחה ושירותים "נהלים בנושא מתקני קליטה ופינוי הינם על פי הספר המוקדש לכך ע

  .חברתיים והינו נלווה ולכל ראש אזור יש תיק מסודר עם כל החומר הרלוונטי

  

  .עירהנדסה ב' המתקנים מוכרים ואושרו על ידי מח

  .לידעתך והמשך שיתוף פעולה

  ,בכבוד רב
  יפה כהן

  מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
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  הערות ראש העיר
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  הערות ראש העיר
  :בנושא

  )ח"פס( וועדת משנה לפינוי סעד חללים 
  

 מקצועיים   לשבץ צוותיםהמחלקה לשירותים חברתיים בעירייההנחתי את מנהלת  �

  . )ח"פס(    בוועדה לפינו סעד חללים 

מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הונחתה לתכנן ולבצע תרגילים והשתלמויות  �

  .ח ולתעדם בתיק נפרד"בתחום פס

  . תהייה בראשות סגן ראש העיר מר חיים שטיינר) ח"פס(וועדה לפינוי סעד חללים  �

   את הנהלים של מתקני הפינוי לבדוק ולעדכן)  ח"פס(ר וועדת "הנחתי את יו �

 . והקליטה בתיאום עם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים    
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   הסעות ילדים
   במערכת החינוך

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  החינוך אגף
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  ח הביקורת המפורט"דו
  כת החינוך תלמידים במערהסעות: בנושא 

  

  כללי
  רקע

שבאזור , מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידיםבמערכת החינוך  הסעת תלמידים

וזאת בהתאם להנחיות , או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מבתיהם, מגוריהם אין בית ספר

  ).'כמפורט בנספח א( המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה , משרד החינוך לעניין המרחק

  

בכך שהיא מתחשבת ,  גם נותנת מענה חשוב לתלמידי החינוך המיוחדםימערכת היסע

ומאפשרת לתלמידי החינוך המיוחד , הקיימים בחינוך המיוחד, בסוגי הלקויות השונים

  ).'כמפורט בנספח א(העונים על צורכיהם הייחודיים . ללמוד בבתי ספר

  

, ם מתגוררים בתחומהשהתלמידי, חובת ארגון ההסעות וביצוען חלה על הרשות המקומית

  .ומשרד החינוך משתתף במימונן באופן חלקי בלבד

  .עמם מתקשרת הרשות, מסעים -ההסעות מבוצעות באמצעות קבלנים

  

רשאית הרשות לבצע את , שבהם אין מענה להסעה בקווי תחבורה ציבורית, רק במקרים

ההנחיות של ובמקרים אלה עליה לפעול על פי ההוראות ו, ההסעות בתחבורה מאורגנת 

  .משרד החינוך לפרסום מכרזים ולחתימת הסכמים

  

וועדת ערר , באמצעות ועדת השמה, תהליך קביעת הזכאות להסעה מתבצע במספר שלבים

  ).'כמפורט בנספח ב(ועדת הסעות מחוזית וועדת הסעות מרכזית , על ההשמה

  

  מטרת הביקורת

בתחומים הקשורים ,ינוךלבדוק באופן כללי את פעילות מחלקת הח, מטרת הביקורת

ולהתריע על ליקויים בדרכי תפעול וניהול , להסעות ילדים לבתי הספר ולמוסדות אחרים

במגמה לשפר את המינהל התקין , וכן להמליץ על דרכים לפתרון , במידה והם קיימים

  .ותפקוד מחלקת החינוך בנושא הסעות

  

 והתקשרויות עם החברות בנושא ניהול המכרזים,לבדוק את פעילות וועדת המכרזים 

  .על פי החוזה האחיד שקבע משרד החינוך, הזוכות
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הפיקוח ומיצוי זכויות , הבקרה, לבדוק את פעילות גזברות העירייה בנושא תקציב ההסעות

  .העירייה מול משרד החינוך

  

  נושאי הביקורת

  -:ביקשה לבדוק את הנושאים הבאים הביקורת 

  . ארגון הסעות �

  .לדיםהמכרזים להסעות י �

  .ביטוחים וערבויות ביצוע �

  .זכאות והתחשבנות מול משרד החינוך �

  .התחשבנות כספית עם קבלני ההסעות �

  .בטיחות בהסעות �

  .ליווי ילדים מוגבלים �

  .טיפול בתלונות �

  הליך הביקורת

הביקורת נפגשה עם מנהל מחלקת החינוך ואחראי הסעות שהוא גם חשב האגף מספר 

עבודה עם הגזבר וקיימה ביקורת בנושא ערבויות במשרד הביקורת קיימה פגישת , פעמים

  .הביקורת הסתייעה במסמכים מחלקת  החינוך ומהנהלת חשבונות, הגזבר 

  שיתוף פעולה

  .מהנהלת החשבונות וגזברות העירייה, הביקורת זכתה לשיתוף פעולה מחלקת החינוך

  לוח זמנים

  .2008  אוקטובר -הביקורת נערכה בין המועמדים יוני 
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  עיקרי הממצאים
  

ראוי להזכיר , הביקורת מחלקת החינוך החלה לפעול לשיפור המצב הקיים במהלך 

  .דבר שהקשה על איסוף הנתונים, שהביקורת נערכה בהתארגנות לתחילת הלימודים 

  

הן על חברות , הפיקוח הבקרה , יש מקום לפעול לשיפור השליטה , לדעת הביקורת

  .הסעותההסעה והן על ניהול תקציב ה

  

, רישיונות (דורש קבלת מסמכים חדשים רבים , חידוש מכרזי הסעות על פי האופציה 

לכן ראוי שלנושא זה תהייה הערכות מתאימה , שהם חלק מתנאי המכרז) תעודות מאושרות

  .ומשקל ראוי בעוד מועד

  

ת הן מבחינת שילובים בהסעות והן בחינ, לבחון את כל נושא ההסעות , הביקורת ממליצה

אין , )לא  בתקופה שלפני מכרז(זאת יש לעשות בזמן רגיעה , אלטרנטיבות אחרות 

  ".במה שהיה הוא שיהיה"להסתפק 

  

  :להלן הממצאים העיקריים שנתגלו בביקורת , למרות האמור לעיל

  

,  אינו מעורב בפיקוח על חברות ההסעה בנושא הבטיחות,קצין הבטיחות של העירייה �

 .נהגים ומלווה בהסעות ,תוהדרכת נציגי החברו

קורס בתחום הפיקוח והבקרה על נושא /הדרכה/לא עבר השתלמות, אחראי הסעות �

 .ההסעות

את תפקידו של האחראי ההסעות ותוכנית עבודה שנתית , לא נמצאו נהלים המגדירים �

 .לעריכת ביקורת בקווי ההסעה

ללא " הראל"ו" נצח ישראל"נמצא שהעירייה מבצעת הסעה לתלמידי בתי ספר  �

מבתי , השתתפות משרד החינוך מכיוון שבתי ספר אלו אינם עומדים בקריטריון מרחק

 .המגורים לבתי הספר
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 1-יש להיערך בתחום פרסום מכרזי הסעות מוקדם יותר ולפרסם אותם לפחות ב �

  .באוגוסט בכל שנה 

ויש לרכז בתיק המכרז כל , מסמכים הקשורים במכרזים אינם מרוכזים בתיק המכרז �

 הקשור למכרז כולל טבלאות השוואה ומסמכים חתומים שנבדקו על ידי בעלי מסמך

  .התפקידים

למרות שעברו חודשיים , ערבויות הביצוע של החברות לא נמצאו בגזברות העירייה �

  .ט"מאז תחילת שנת הלימודים תשס

אינם חתומים על ידי חברות הביטוח ומבוצעים בהם ,  "אישורים על קיום ביטוח" �

 .ללא שנבדקו על ידי יועץ ביטוח מקצועיתיקונים 

על נושא הזכאות מול , לא נמצא שמתקיים פיקוח בדיקה ומעקב של הגזברות העירייה �

 .מעבר להתחשבנות שמתבצעת על ידי אחראי ההסעות, משרד החינוך

 ביחס להשתתפות 21%-עלו ב,ח  "השתתפות העירייה בהסעות לשנת הלימודים תשס �

למרות שלא היו שינויים משמעותיים , ז"הלימודים תשסהעירייה בהסעות לשנת 

 .בגידול במספר התלמידים במסלולים ובמלווים

 .ז" ביחס לשנת תשס33% -ח ירדה ב"השתתפות משרד החינוך בשנת הלימודים תשס �

 חתימות של בעלי תפקידים ורק אחראי 6על החשבוניות של הספקים מופיעות  �

שכן יתר החתימות הן , הביקורת זה לא מספיק לדעת , ההסעות מבצע בדיקה עניינית

 .  ולא מהותיותתפרוצדוראליו

אינם חתומים על חשבוניות מפורטות של ,  מנהלי בתי הספר והמוסדות או בא כוחם �

 .הספקים כנדרש מהחוזה

ותאריך כאשר היא מקבלת חשבוניות " נתקבל"מחלקת החינוך לא מטביעה חותמת  �

 .מהספקים
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ויש לעקוב אחר קבלת אישורי , יני בטיחות בחלקם פג תוקפםשל קצ הסמכה יאישור �

 .הסמכה ברי תוקף

 30 -רישיונות הפעלה מהמפקח על התחבורה במרבית החברות עומד תוקפם לפוג  ב �

 .יש לדרוש חידושם בהקדם, 2008בנובמבר 

יש לעקוב אחר , רישיונות הרכב שנמסרו על ידי חברות ההסעה בחלקם פג תוקפם �

  .ות לרכבים ברי תוקףקבלת רישיונ

ויש לדרוש מחברות ההסעה , פוליסות ביטוח חובה של חלק מהחברות פג תוקפם �

  .תעודות חובה לרכבים ברי תוקף

אין אישורי משטרה , לנהגים אין אישורים רפואיים המעידים על מצב בריאות תקין �

עודות וכן לא נמצאו ת, המעידים שהנהגים לא עברו עבירות חמורות בשנים האחרונות

  .יושר של הנהגים

לא נמצא שהרכבים אושרו להסעת ילדים על ידי , בחלק מהרכבים של החברות ההסעה �

  .משרד התחבורה

לא נמצא תיעוד כלשהו המעיד על קיומו של , לנושא הדרכת נהגים ונציגי חברות �

  .תדריך מקצועי על פי הוראות משרד החינוך

  .דים וכתובותיהם למלווה ההסעותלא נמצאו נהלים כתובים והעתקי רשימות תלמי �

אשר לא עמדו בתנאי , על חברות ההסעה, שהעירייה מטילה קנסות כל שהן, לא נמצא �

בהתאם , לדעת הביקורת יש לוודא שיוטלו קנסות בכל המקרים המחייבים זאת. החוזה

  .לסכומים שנקבעו בחוזה

בדוק אם מתקיימות רצוי ל, לא נמצאו  ביקורות מתוכננות וביקורת פתע בקווי ההסעה  �

  .הפרות יסודיות על פי סעיפי החוזה
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ללא , הינו ללא תוכנית עבודה מסודרת , הפיקוח המתבצע כיום על ידי אחראי ההסעות �

  .דיווח שוטף של הממצאים ומבלי שהוא עוקב אחר הטיפול בהם

כך שיקפידו , שיש לפעול ולבדוק שיתוף פעולה עם מוסדות החינוך, הביקורת סבורה  �

והן על אי הגעת ההסעות בכדי לייעל את ,וח באופן שוטף הן על נוכחות התלמידים לדו

 .הליכי הבקרה והפיקוח

כך שלא ניתן להעריך את רמת הבקרה , לא נמצא תיעוד מלא על טיפול באירועים �

 ".יומן אירועים"ראוי שינוהל בנושא זה ,הראויה ותיקון התקלות

וכי ,  לתת מענה לפיקוח הנדרשי הקיים כדהפיקוח, כי אין בדבר, הביקורת מעירה  �

יש להקפיד הקפדה יתירה על , לאור הליקויים הבטיחותיים הרבים שנמצאו בביקורת

, ולהפעיל את כל הסנקציות הנדרשות, ביצוע בדיקות וביקורות בנושא הבטיחות

  .שאינם עומדים בדרישות הבטיחות, לרבות הפסקת התקשרות עם קבלנים
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  ן הסעותארגו. א
  ארגון 

 מתוך 5.3% תלמידים במסגרת מחלקת החינוך שהם 292 -עיריית קריית מלאכי מסיעה כ

  . התלמידים הלומדים בקריית מלאכי5441

  

  . חברות הסעה שזכו במכרז6התלמידים מוסעים למוסדות החינוך השונים בארץ באמצעות 

" למידים מבתי ספר  ת100 -העירייה ממנת ללא השתתפות משרד החינוך הסעתם של כ

אינם עומדים בקריטריונים של , התלמידים של בתי ספר אלו" . נצח ישראל" ו" הראל

  .מבתי מגוריהם לבתי הספר). מ" ק2-3(  המרחק–משרד החינוך 

על חברות ההסעה מפקחת מחלקת החינוך באמצעות אחראי ההסעות שהוא גם וחשב 

  .המחלקה

  

   .5411-ט "כי בשנת תשסמספר התלמידים הלומדים בקריית מלא

  .2.3% –שהם , 129- התלמידים המוסעים בחינוך המיוחד 

  .3% – שהם 163-תלמידים המופיעים בחינוך רגיל 

  .5.3% – שהם 292כ תלמידים מופיעים "סה

  

כ "סה, תלמידים בחינוך הרגיל, להלן נתונים של התלמידים המוסעים בחינוך המיוחד

ומספר מורים מוסעים ,מספר מסלולים , מספר רכבים, מספר מלווים, תלמידים מוסעים 

  .לפי חתך החברות המסיעות

  ט"לשנת תשסל החברות המסיעות שנתוני הסעות 

  

/ שם החברה  מס
  הנושא

דרכי "  "המאירי"  "יחס"
  "חיים

 גרפי טל" "שקמים"
  "מור

  כ"סה  "אגד"

מספר התלמידים   1
  מחינוך מיוחד

76  23  28  2  -  -  129  

ם מספר התלמידי  2
  מחינוך רגיל

36  -  22  1  5  99  163  

כ תלמידים "סה  . 3
  מוסעים

112  23  50  3  5  99  292  

  16  -  -  1  5  4  6  מספר מלווים  4
  34  2  1  4  11  4  12  מספר  רכבים  5
  29  2  1  4  9  3  10  מספר המסלולים  6
מספר מורים   7

  מוסעים
-  -  11  8  -  -  19  



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 48

  ממצאים
   אחראי הסעות וחשב המחלקה

  

  . שנים4 - שהוא גם משמש חשב המחלקה בתפקידו מזה כאחראי הסעות

כמו כן אין לו הכשרה של קצין , אחראי ההסעות לא עבר הכשרה מתאימה בתחום עיסוקו 

  .בטיחות 

בכל הקשור לנושא בטיחות והדרכה , לא נמצאה מעורבות של קצין הבטיחות של העירייה 

  .בתחום ההסעות

אפילו אם ,שנערכו על ידי מחלקת החינוך )  כאלהאם היו( לא נמצאו ביקורות מתועדות 

  .הן היו אקראיות ומדגמיות

מתבצעת על ידי העירייה ועל " נצח ישראל"ו" הראל" הסעתם של תלמידי בתי הספר 

כיוון שהתלמידים אינם עומדים בקריטריון , חשבונה ללא השתתפות משרד החינוך 

  .המרחק שקבע משרד החינוך

  

  רתהערות והמלצות הביקו
  

נצח " ו" הראל" הביקורת ממליצה לערוך בדיקה בנושא הסעת תלמידי בתי הספר 

תשלום : כגון , ת אחרותוולבחון אלטרנטיב, בנושא ניצול האוטובוסים" ישראל

והחלפת אוטובוסים , שימוש באוטובוס אחד , ) כרטיסיות(חופשי חודשי "כרטיס 

  .פררב מבית הסבמיניבוסים לילדים המתגוררים במרחק 

  

  .םההיסעיהביקורת ממליצה לשלוח את האחראי ההסעות להשתלמות בתחום 

  

ובמתן  , ההסעות בתחום בטיחותי טכניבנושא , לערב את קצין הבטיחות של העירייה 

  .הדרכה עיונית בתחום הבטיחות לכל הנוגעים בדבר

  

על ו,  את תפקידו של אחראי ההסעותם המגדירישיש לכתוב נהלים, הביקורת מעירה

 נוהל עירוני על ידי מחלקת החינוך ב שייכתעוד ראוי, אופן ביצוע הפיקוח והדיווח

  .שיכלול את כל  התפקידים האחרים הנוטלים חלק בהסעות

  

כי על מחלקת החינוך להכין תוכנית עבודה שנתית לביקורת בקווי , הביקורת מעירה

  .ההסעה ולתעד את הביקורות כנדרש
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  יםהמכרזים להסעת תלמיד. ב

  כללי

המכרזים להסעה והחוזים עם המסיעים יערכו , ל של משרד החינוך "בהתאם לחוזר מנכ

משרד השלטון המקומי מפיץ לרשויות , אך ורק על פי נוסח אחיד שהוסכם בין המשרד

  ). חוזה הסעות–להלן (המקומיות בארץ 

  

  ). תקנות המכרזים–להלן  (1987ח "התשמ, ) מכרזים(בתקנות העיריות 

בין היתר , בחוזה ההסעות נכללו. הדרך לקיים מכרז לבחירת קבלנים, עה בין היתרנקב

התנאים שמתנה משרד החינוך להשתתפותו במימון הוצאות הסעת תלמידים למוסדות 

, כמו כך נקבעו הסוגים והמפרטים של כלי הרכב שבהם יסיעו את התלמידים, החינוך

  .סעות במכרזהמסמכים שיוגשו והתנאים להשתתפות קבלני הה

  

  ממצאים

ל משרד החינוך ועורכת את המכרזים "כי העירייה פועלת בהתאם לחוזר מנכ, נמצא

והחוזים עם חברות הסעות על פי נוסח אחיד שהוסכם  עליו בין משרד החינוך ומרכז 

  .השלטון המקומי

  

  התקשרות עם חברות הסעות

 17/2006'  פרסמה מכרז מסהעירייה, לצורך ביצוע הסעות תלמידים בעיר קריית מלאכי 

  .2007 באוגוסט 2ביום 

  

במסגרת הליך המכרז התקשרה העירייה עם שבע חברות לביצוע הסעות התלמידים עבור 

 6-ט ירד מספר החברות ל"בחידוש לשנת תשס. (מוסדות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל

  ).למרות שנוספו קווי הסעה, חברות

  

  תקופת ההתקשרות

 בספטמבר 1 שעוגנה בהסכם עם חברות הסעה הייתה לשנה מיום תקופת ההתקשרות

תהא הרשות רשאית , עוד נקבע בהסכם לגבי  החינוך המיוחד  . 2008 ליוני 30 ועד 2007

 אוגוסט על פי תנאי –להאריך את ההתקשרות לשירותי הסעה בתקופות החודשים יולי 

  .החוזה
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  רירהזכות אופציה ב

להאריך לפי שיקול דעתה ) אופציה(ת תהא זכות ברירה כי לרשו,על פי ההסכם שנקבע 

בכל פעם לתקופה של , את תקופת תוקפו של ההסכם לשתי שנות לימוד נוספות, הבלעדי

  . יום מראש60שנת לימודים נוספת ובלבד שניתן על כך הודעה לקבלן 

  ממצאים

 את חוזה  פנה גזבר העירייה לחברות ההסעה וביקש מהן להאריך2008 ביולי 3בתאריך 

  .ההסעות

  

  ".אגד"למעט חברת , כי החברות חידשו את המכרזים לשנה נוספת, נמצא 

  

ט מכרז לקווי ההסעה נוספים והחברות הזוכות "כי העירייה פרסמה בשנת תשס, עוד נמצא 

  .היו בקרב חברות ההסעה הקיימות

  

  בדיקת מסמכי המכרז

  פרסום המכרז

 2-במטרה שיתפרסם ב , 2007 ביולי 31העירייה מסרה לפרסום את מכרז הסעות 

  .2007 בספטמבר 1 -כאשר תחילת שנת הלימודים מתחילה ב, 2007באוגוסט 

  .12:00 בשעה 2008 באוגוסט 12המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז נקבע ליום 

  

  ממצאים

המועד להגשת מסמכי , )1987ח "התשמ, מכרזים ( בתקנות העיריות 12על פי סעיף 

המועד לא יהיה מוקדם משבעה ימים , התחשב בנושא החוזה המוצע ובתנאיוהמכרז יקבע ב

  . יום מיום פרסום ההודעה90-ולא מאוחר מ

  

 ימים ברוטו 10נמצא שניתנו ,מבדיקת מועד הגשת מסמכי המכרז ביחס למועד הפרסום

ז "אך לדעת הביקורת הלו,  אמנם העירייה עמדה בזמן שנקבע בתקנה) כולל שישי שבת (

  .ע להגשת המכרז היה דחוקשנקב

  

בפועל ,  ₪ 1.000נמצא שבפרסום המכרז בעיתון נקבע מחיר רכישת המכרז היה בסך של 

  . 500₪חברות ההסעה רכשו את המכרז בסך של 
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,  בספטמבר 1 - באוגוסט ועד תחילת הלימודים ב12הביקורת סבורה שבזמן הגשת המכרז 

ובמיוחד כאשר , ביצוע הבדיקות הנדרשותיכול להיות בעייתי מבחינת כינוס הוועדה ו

  .בהם חברי מעצה ועובדים יוצאים לחופשה,מדובר בתקופת הקיץ

  

  הערות והמלצות הביקורת

 עכדי להימנ,  לפרסם מכרזים בעירייה מוקדם יותר ממועד ההגשה ,הביקורת ממליצה

  .מתקלות בלתי צפויות

  

ים לחברות ולקבלנים תהא שעלות מכירת מסמכי המכרז,להקפיד , הביקורת ממליצה 

  .זהה לעלות שנרשמת בפרסום בעיתונות

  

וזאת כדי לאפשר , ביולי 1 - לקבוע מועד הגשת מסמכי המכרז ל,הביקורת ממליצה

  .אם המכרז יפסל,  זמן מספיק להוציא מכרז חדשכדי שיהאטיפול יעיל במכרזים ו

  

  בדיקת פרוטוקולים 

  פרוטוקול פתיחת הצעות

 התקיימה ישיבת ועדת מכרזים ראשונה לצורך פתיחת הצעות 2007סט  באוגו18בתאריך 

  .מחיר

  

   פתיחהפורום

גזבר ,ר ועדת המכרזים ושני עובדי עירייה "היה נוכח יו, נמצא תקין , פורום הפתיחה

  .העירייה ומנהל מחלקת החינוך

  .כמו כן נרשמו שמות נציגי הקבלנים שהגישו הצעות

  

  רישום הליך הפתיחה

 מעטפות של מציעים 8 בפתיחת המכרזים נמצאו 2007 באוגוסט 12וטוקול מיום על פי פר

  .והאומדן של העירייה

ועלות המלווה בהתאם ,הליך הפתיחה כלל רשום של מספר המסלול עבורו הוגשה ההצעה

  .לדרישת המכרז וערבות המציעים למכרז
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  רישום הליך פרוטוקול המלצת הוועדה

אשר מטרתו להעביר המלצה לראש העיר , רך פרוטוקול נע2008 באוגוסט 22בתאריך 

  . חברי מועצה תואם את התקנות4פרסום חברי המועצה היה . בדבר המציעים הזוכים 

  -:בפרוטוקול הוועדה החליטה כמפורט 

 . קווים6 -להמליץ לראש העיר על מציעים זוכים ב �

ראש העיר  מהאומדן וממליצים ל14% קווים הצעות היו גבוהות עד 9-קבעה שב �

 .לאשר אותם מותנה באישור משרד החינוך

 וממליצים לראש העיר לפסול 15% - קווים ההצעות היו גבוהות מעל ל4 -קבעה שב �

, כמו כן הוועדה ממליצה לחברי מועצת העיר למנות ועדה בראשות סגן ראש העיר. אותם 

 15% - מעל למ עם מגישי ההצעות הגבוהות"והגזבר אשר תנהל מו, מנהל מחלקת החינוך

כדי לעמוד בתקציב העירייה להסעות ולאחר מכן לאשר , במטרה להוזיל את ההצעות 

 .המלצותיהן על ידי ראש העיר

  ממצאים

ולא , בתיק המכרזים לא נמצאה כל פעילות של הוועדה שמונתה כדי להוזיל את ההצעות 

 -מדן מעל לכדי לאשר את ארבעת הקווים שחרגו מהאו, הוגשו כל ממצאים לראש העיר

אשר ניתן על פיהם לקבוע כיצד ,כי בתיק המכרזים חסרים מסמכים,  עוד נמצא15%

  .נעשתה הבדיקה של המסמכים והדרוג של הזוכים

  

  הערות והמלצות הביקורת

מתחילתו ,  לשמור במשרד ועדת המכרזים כל מסמך הקשור במכרזממליצההביקורת 

  ,מ"מ והפרוטוקול של תוצאות המו"מו לבצע המשנה הממונותכולל ועדות , עד סופו 

  . את בעלי הצעות הזוכותהמאשרוכן מסמך  

  

אשר תכלול דירוג , המכרזיקבתשל המציעים  הואו יש לשמור את טבלת ההש,כמו כן

  . הצעות והמחירים ותשא חתימה ותאריך של הבודק

  

דבר ב מנהל האגף הרלוונטי הבדיקה של  את מסמך יק המכרז יש לשמור בת,כמו כן

  .וחוות דעת היועצת המשפטית על פי הצורך תעודות והמלצות של הקבלן בדיקת

כי העדר ריכוזם של כל מסמכי המכרז בתיק המכרז במשרד ,הביקורת מעירה 

  .מקשה על ביצוע ביקורת סדירה וראויה, הוועדה



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 53

  ביטוחים וערבויות. ג
  

  ביטוחים
  

לעשות על , בין היתרקבלן מתחייב ה, העוסק באחריות ובביטוח ,  לחוזה הסעות5בפרק 

ביטוח חבות חוקית כלפי הציבור על פי כל דין בגבולות ,חשבונו את הביטוחים האלה

ביטוח חבות מעבידים בגין , לתובע ולמקרה $ 500.000 -אחריות של לא יפחת מ

' ביטוח צד ג, קבלני משנה ועובדיהם המועסקים על ידי הקבלן בקשר עם החוזה, העובדים

  . לכלי הרכב המסיעים כולל הרחבה לנזקי גוף שאינם מבוטחים בביטוח חובהרכוש

  

כי הקבלן יעביר לרשות המקומית אישור חתום על ידי חברת הביטוח על , עוד נקבע 

אם קבלן לא יעשה את הביטוחים , לחוזה ההסעות ' הביטוחים אלה בנוסח שצורף בנספח ד

, תם תחתיו ולשלם בגינם את דמי הביטוחהרשות רשאית לעשו, כולם או מקצתם , האלה

  .או לגבותם בכל דרך חוקית אחרת,בתוספת הוצאות תקורה

  

  ממצאים

) 'נספח ד" ( האישור על קיום ביטוחים" כי ,ט עולה "מבדיקת תיקי החידוש לשנת תשס

  -:לוקה בחסר ולהלן הממצאים 

  

  "דרכי חיים" שקמים" "יחס הסעות"ת וחבר

  

  -:ליקויים הבאים הנמצאו " ם ביטוחיםאישור על קיו" בטופס 

 חתמה חברת הסעות בניגוד לסעיף במקומהו,  חברת הביטוח אינה חתומה כלל על הטופס-

  . בחוזה5.7

  

שם החברה המבטחת תאריך , אין בו תקופת הביטוח:  הטופס לא מולא כנדרש מהחוזה -

  .וחתימת המבטחים

  .נוספים כנדרש מהחוזה עוד נמצא שלא נרשמו מספרי כלי הרכב ופרטים -

  

  "גרפי טל מור"חברת 

נמצאו מחיקות ותוספות בכתב יד של חברת ביטוח " אשור על קיום הביטוחים"בטופס 

  ".כלל"
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דבר המטיל ספק רב אם עומדים בתנאי החוזה ואין שום בטחון שמה שנידרש בחוזה מופיע 

  .ועלול להיות שבקרות מקרה הביטוח לא יתקבל פיצוי, באישור

  "ברת אגדח"

נמצא אישור על קיום ביטוחים מודפס חתום על ידי חברת , ט"בתיק החידוש לשנת תשס

  ".איילון"

  

  -: מבדיקה האישור מול הנדרש על פי החוזה נמצא שקיימים פערים כמפורט 

באישור על "  $ , 500.000) צד שלישי(על פי החוזה נדרש ביטוח אחריות כלפי הציבור 

  .בלבד $ 250.000סכום של נרשם " קיום ביטוחים

  

פעלה בניגוד לחוזה וחברת הביטוח לא תכיר במקרים של " אגד"משמעות הדבר שחברת 

  . 250.000$נזקים מעל 

  

  "המאירי" חברת 

אישור על קיום "וממילא לא העבירה , לא העבירה חידוש חוזה" המאירי"חברת 

  ".ביטוחים

  

  הערות והמלצות הביקורת

שיש בו תיקונים ולברר את " ם ביטוחואישור על קי"בל הביקורת ממליצה לא לק

  .סיבת המחיקות בהתייעצות עם יועץ ביטוח

  

  -: הביקורת ממליצה כמפורט להלן

חתום על ידי חברת "  אישור קיום ביטוח" לדרוש מהחברות להביא את האישור על -

  .הביטוח

  .ללא מחיקות" אישור על קיום ביטוח " לדרוש  -

  .הגזבר כמקובל לגבי ערבויות,במשרד" קיום ביטוח"שורים על  לתייק את האי-

 $ 500.000על סכום של "  לדרוש מחברת אגד את תיקון האישור על קיום ביטוח-

  .כפי שנקבע בחוזה, 'לגבי אחריות צד ג
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  ערבות ביצוע
  

להעביר לרשות ,  לחוזה7.7על פי סעיף ,  נדרש הקבלןולהבטחת מילוי התחייבויותי

כדי להבטיח שיקיים את כל , של חוזה ההסעות משוויו 5% בנקאית בשיעור של ערבות

  . על פי מסמכי החוזהוהתחייבויותי

  

והקבלן מתחייב להאריכה ,  חודשים ממועד חתימת החוזה13נקבע שהערבות תהא בתוקף 

בכל מקרה , כדי שתהייה תקפה עד תום החוזה, מפעם לפעם לפי דרישת הרשות המקומית

תהא הרשות המקומית , יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת הרשות המקומיתשבו לא 

עד שימלא אחר כל התחייבויותיו על פי , רשאית לממשה ולעכב אצלה את סכום הערבות

  .מסמכי החוזה ולחלט ממנה כל סכום המגיע לרשות המקומית על פי חוזה זה

  

י עיקרי ויסודי בחוזה ואי המצאת כי המצאת ערבות ביצוע הינו תנא,  לחוזה קובע7.8סעיף 

והרשות המזמינה זכאית לבטל את , של החוזהכהפרה יסודית תחשב , הערבות כאמור

  .החוזה לאלתר ולתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת חוזה

  

  ממצאים

נמצא כי חברות ההסעה עדיין לא העבירו , בבדיקת תיק הערבויות בגזברות העירייה

 באוקטובר 27מועד הבדיקה (למעט חברה אחת , ט"ת תשסלעירייה ערבויות חדשות לשנ

  .כמעט חודשיים אחרי תחילת שנת הלימודים ) 2008

  

 12 -היו תקפים ל, כי הערבויות הקודמות שניתנו על ידי חברות הביטוח, עוד נמצא

  . לחוזה7.7 חודשים כנדרש מסעיף 13חודשים במקום 

  

  .לחברות ההסעה למעט חברה אחתח היו ערבויות ביצוע "ראוי לציין שבשנת תשס

  

  הערות והמלצות הביקורת

גזברות העירייה תדרוש מחברות ההסעה להעביר לה ערבויות ביצוע כנדרש  �

  .מהחוזה

  .כנדרש מהחוזה,  חודשיים13לדרוש שהערבויות תהיינה בתוקף  �
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  זכאות והתחשבנות מול משרד החינוך. ד

  מימון ההסעה

המשרד משתתף בהוצאות הרשות המקומית עבור הסעות , ל משרד החינוך"על פי חוזר מנכ

משתתף בהוצאות הסעה של המשרד .  מן העלות המאושרת על ידי המשרד50%בשיעור 

לבתי ספר מוכרים שאינם ,  לבתי ספר רשמיים3-21תלמידים בחינוך המיוחד בגילאים 

ד החינוך אינו משר. על פי החלטת וועדת השמה או ערר וועדת שיבוץ,רשמיים ולגני ילדים

  .נוטל חלק בארגון ההסעות אלא משתתף במימונן בלבד

  

עבור תלמידים של החינוך הרגיל משרד החינוך משתתף בהוצאות פר תלמיד על פי הנוסחה 

  ).מפתחות(שקבע 

  

  תלמידי החינוך המיוחד הזכאים ללווי בהסעה 

 מבוגר נוסף על יד זכאי להסעה ולליווי בידי אדם"על פי חוק ההסעה פעוט עם מוגבלות 

לפי צרכיו ובהתחשב בסוג , למעון יום שיקומי וממנו, ממגוריו או ממקום סמוך לו, הנהג 

  .שלו

  . כהגדרתו בחוק מעונות יום שיקומיים– פעוט עם מוגבלות

  

  :על פי תקנות ההסעה ילד נכה זכאי ללווי אם הוא עונה על אחד מהסעיפים האלה 

כמי שסובל מהפרעות , כאוטיסט , ועדת השמה כחולה נפששאופיין בו, כאמור , ילד חריג  .א

  .כבעל פיגור קשה או כבעל פיגור בינוני, )סיעודי(כבעל פיגור עמוק , התנהגות קשות

 .ילד משותק מוחין או בעל נכות פיזית קשה. ב

 .ילד שנמצא זכאי לליווי על ידי וועדת חריגים שמינה לעניין זה משרד החינוך. ג
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  ממצאים 

 הזכאים מהחינוך המיוחדכי מספר התלמידים , נים שלוקטו ממחלקת החינוך עולהמהנתו

  . תלמידים64תלמידים אשר זכאים להסעה מהחינוך הרגיל  הינו  ואלו 129להסעה הינו 

ובית ספר " הראל" תלמידים מבית הספר 99בנוסף העירייה מממנת על חשבונה הסעתם של 

עלות השנתית של העירייה , מכיר בהם כזכאיםאשר משרד החינוך אינו ". נצח ישראל"

  ). אוטובוסים בכל יום– 2(ט "לשנת תשס ₪ 154.000הינה , להסעות התלמידים האלו

  

כי משרד החינוך מקצה לעירייה כספים על פי הקריטריונים , אחראי ההסעות דיווח לביקורת

  ".נצח ישראל", הראל"שנקבעו למעט הסעות לבית ספר 

  

 כי לא מתנהל הליך תקין של בדיקה ומעקב אחרי החזרי משרד החינוך על ,הביקורת סבורה

כי התקבולים נרשמים בהנהלת חשבונות מבלי שתתבצע , יוצא אפוא . ידי גזברות העירייה 

שהיו אמורים , שהתקבלו בפועל לעומת הנתונים, בדיקה השוואתית לגבי הסכומים 

  .לבדהבדיקה מתבצעת על ידי אחראי הסעות ב, להתקבל

  

  הערות והמלצות הביקורת

שתתקיים עבודת מטה מסודרת וכן פיקוח ובקרה של גזברות , הביקורת ממליצה

  .בנושא מיצוי זכויות העירייה מול משרד החינוך, העירייה

וימצא לה , תתבצע באופן שיגרתי וקבוע אחת לתקופה, רצוי שהבקרה של הגזברות

  .ר העירייה לאחראי ההסעותתיעוד מתאים בפרוטוקולים שיערכו בין גזב
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  הכנסות לעומת הוצאות

 מההוצאות 50%כאמור משרד החינוך מקצה לעירייה כספים על פי הקריטריונים שקבע 

  .לחינוך המיוחד ועל פי מפתחות שקבע לגבי תלמידים לחינוך רגיל אשר לומדים מחוץ לעיר

  ח"הכנסות לעומת הוצאות בעירייה להסעות לשנת הלימודים תשס

הוצאות העירייה   הנושא  ד"מס

  . ח"בש

הוצאות העירייה 

  ח "ממשרד החינוך בש

השתתפות העירייה נטו 

  ח "בש

שיעור השתתפות 

  העירייה באחוזים

הסעות   1

-ורגיל .ח

  מיוחד.ח

2.339601**  777.484*  1.562117  200%  

הסעות   2

  מורים

  עודף הכנסה   -4.031  243.279  239.248

  80%  282.486  354.144  636.630  לווי הסעות  3

  133%  1.840.571  1.374.004  3.125.480  כ"סה

  

  הערות לטבלא

  ז" השייכים לשנת תשס47.494 הופחתו מהסכום המקורי סך של *

  .ולכן גם ההכנסות אוחדו,לחינוך מיוחד בהוצאות , לא הייתה הפרדה בין חינוך רגיל** 

 133%כ ההסעות וללווי ההסעות "הכי העירייה מוציאה לס, מהנתונים שבטבלא לעיל עולה

  .יותר מההקצבה של משרד החינוך

 יותר 80%בליווי ההסעות ,  יותר מההקצבה של משרד החינוך200%בהסעות בלבד 

  .בהסעות מורים ההוצאה הייתה פחותה במעט מההקצבה, מההקצבה של משרד החינוך
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  הערות והמלצות הביקורת

הסעות וללווי הסעות לשנת הלימודים כי סך הכל ההוצאות ל, הביקורת סבורה

  . מעל להקצבה של משרה אינן סבירות133%ח בשיעור של "תשס

  

כי ההוצאות להסעות גבייה מההוצאות מהקצבת משרד החינוך , הביקורת מעירה

 מההקצבה 80%ואילו ההוצאות ללווי ההסעות גבוהות בשיעור של  ,200%בשיעור 

  .של משרד החינוך

  

 לערוך בדיקה מעמיקה הן לגבי ההתחשבנות מול משרד ,הביקורת ממליצה 

  .וכן לבחון צמצום הוצאות,החינוך

  

ט שהחלה בחודש "לבחון את ההכנסות וההוצאות לשנת תשס, הביקורת ממליצה

  . ולהפיק לקחים2008ספטמבר 

  

  ז"הכנסות לעומת הוצאות בהסעות וליווי הסעות לשנת הלימודים תשס

 . 2.644.080₪:  הוצאות העירייה  �

 . ₪*1.033.771: הכנסות ממשרד החינוך  �

 . 1.610.309₪) נטו(: השתתפות העירייה  �

  .155%: שיעור השתתפות העירייה באחוזים  �
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  הערות

 .ז"ח עבור שנת תשס"שנרשמו בשנת תשס ₪ 47.494לסכום המקורי נוספו * �

 155% -דים ככי העירייה הוציאה להסעות וללוי יל, מהנתונים שבטבלא לעיל עולה

  .מעבר להקצבה של משרד החינוך

  הערות והמלצות הביקורת

ז "כי ההוצאות להסעות ולליווי ההסעות לשנת הלימודים התשס, הביקורת סבורה

  . מעל ההקצבה של משרד החינוך אינה סבירה155%בשיעור של 

  

ן לערוך בדיקה מעמיקה הן לגבי ההתחשבנות מול משרד החינוך וה, הביקורת ממליצה

  .לבחינת צמצום ההוצאות

  

  גידול בהוצאות העירייה להסעות

כי קיימת עליה בהוצאות , ח עולה" תשס–ז "בהשוואת ההוצאות להסעות לשנים תשס

  .כפי שיפורט בהמשך, העירייה לנושא ההסעות

  ח" תשס-ז"תשסבשנים העירייה להסעות השוואה הוצאות 

סכום ההוצאות   שנה  ד"מס

  )ח"בש(

יחס סכום הגידול ב

  )ח"בש(לשנה קודמת 

  שיעור הגידול

  באחוזים

  21%  571.400   3.215.480  ח"תשס  1

  -  -  2.644.080  ז"תשס  2

  

ח הייתה עלייה בהוצאות להסעות "כי בשנת הלימודים תשס,מניתוח הנתונים לעיל עולה 

  .ז" יותר ביחס לשנת הלימודים תשס21% -ב
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  הערות והמלצות הביקורת

העירייה לבדוק את העלייה בשיעור השתתפות העירייה על  כי,הביקורת סבורה 

 10עים היה סשכן הגידול במספר התלמידים המו , 21% בשיעור של בהסעות

  . בהתאמה1 - ו2והגידול במסלולים ובמלווים היה תלמידים בלבד 

  

  

   בהכנסות העירייה ממשרד החינוךה יריד

, ח בנושא הסעות עולה" תשס-ז"סבהשוואת הכנסות העירייה ממשרד החינוך לשנים תש

  .כי הייתה ירידה משמעותית בהכנסות העירייה לנושא ההסעות

  

סכום ההכנסות   שנת  ד"מס

  )ח"בש(

  סכום הגידול לשנה 

  )ח"בש(קודמת 

  שיעור האחוזים 

  הירידה

  33%  -341.136  1.374.907  ח"תשס  1

  -  -  1.033.771  ז"תשס  2

  

 בהכנסות 32%ח הייתה ירידה של " הלימודים תשסכי בשנת, מניתוח הנתונים לעיל עולה

  .ז"ביחס לשנת הלימודים תשס,  לנושא ההסעות וללוי הסעותךממשרד החינו

  

  הערות והמלצות הביקורת

 בשנת 33% לבדוק את סיבת הירידה בהכנסות ממשרד החינוך של ,הביקורת ממליצה

  .ז"ח ביחס לשנת הלימודים תשס"הלימודים תשס
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  שבנות כספית עם קבלני הסעותהתח. ה

  כללי

כי , נקבע  , 2000ס "התש, ) יעוד כספי הקצבות למטרות חינוך(בחוק הרשויות המקומיות 

, ך החינוכל תקציבי ההסעות והבינוי המשולמים על ידי משרד החינוך ייכללו בתקציבי

רד רשאי כי המש, עוד נקבע , והרשות המקומית תהייה מנועה מלעשות בהם כל שימוש אחר

לקזז תשלומים מהרשויות המקומיות בגין שימוש בתקציבי ההסעות לא למטרה שלשמה 

   .נועדו

בכל חודש יגיש הקבלן לרשות , כי בין האחד לחודש לחמישה בו , בחוזה ההסעות נקבע

  .שירותי ההסעות שנתן בחודש הקודםהמקומית חשבון מפורט בשלושה עותקים בגין 

" דיווח ביצוע"ף לחשבוניות המוגשות למועצה לתשלום טופס חברות ההסעה נדרשות לצר

את הטופס מאשר מנהל בית ספר או . המפרט את ההסעות למוסד החינוך במהלך החודש 

פירעון החשבונית מותנה בצירוף דיווח הביצוע , על פי חוזה ההסעות . מורה מוסמך מטעמו

  .על ידי הקבלן

  השיטה

כי הספקים מגישים חשבוניות בפירוט ימי , ת נמצאמבדיקת חשבוניות בהנהלת חשבוניו

  .ההסעה ומסלול

נמצא שהחשבוניות , הבדיקה העיקרית מתבצעת על ידי אחראי ההסעות וחשב המחלקה

  -: נושאות חתימותיהם של בעל התפקידים לפי הסדר הבא 

 .אחראי הסעות וחשב המחלקה �

 .)מעביר את החשבונות לעוזרת הגזבר(מנהלת מחלקת החינוך  �

 .חותמת+ עוזרת הגזבר מלווה את החשבוניות  �
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 .חותמת+ מנהל הרכש  �

 .גזבר העירייה �

 .ל העירייה"מנכ �

  .40 למעט חברה אחת שמשלמים לה שוטף 60+ העירייה משלמת לספקים שוטף 

  ממצאים

כי חברות ההסעה למעט חברה אחת אינן מפרידות בהגשת החשבוניות בין  , מהבדיקה עולה

כידוע העירייה החלה להפריד בין כרטסות מלווים לבין ,  המלוויםעלות ההסעות לעלות

אי ביצוע ההפרדה על ידי חברות ההסעות מקשה על , 2007כרטסת הסעות החל משנת 

  .הנהלת חשבונות ומבזבזת זמן

הבדיקה העניינית מתבצעת על , הביקורת סבורה שלמרות ריבוי החתימות על החשבוניות

החתימות של היתר הם פרוצדוראלית . (ביקורת זה לא מספיקאחראי הסעות בלבד ולדעת ה

  )ולא מהותיות

כדי להוכיח שההסעה , לא נמצאו חתימות של מנהלי בתי ספר או בא כוחם על החשבוניות 

  .העירייה מסתמכת על חשבון המפורט שמגיש קבלן ההסעות, בוצעה

  .ריך על החשבוניותבציון תא" נתקבל"כי במחלקת החינוך לא מטביעים חותמת , נמצא 

  

  הערות והמלצות הביקורת

פירוט נפרד עבור במחלקת החינוך הנחתה את חברות הסעה להגיש לה חשבוניות 

אך , מלווים ועבור הסעות כדוגמת החברה היחידה שמגישה לפי המתכונת החדשה 

  .כאמור למעט חברה אחת יתר החברות לא פעלו כנדרש

ההפרדה בין עלות מלווים לבין עלות ההסעות לדרוש בתוקף את , על מחלקת החינוך

  .מהחברות המסיעות
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לפעול שמנהלי בתי הספר או בא כוחם יחתמו על החשבון המפורט על מחלקת החינוך 

בכך לוודא שההסעה אכן התקיימה ובעקיפין נוכחות התלמידים , של קבלן ההסעות

  .בבתי הספר

וק אם ההסעות מתבצעות על  שיש לערוך ביקורות פתע במגמה לבד,הביקורת סבורה

עם בתי הספר והמוסדות בדבר קיום ההסעות ונוכחות , וכן להדק את הקשר , פי החוזה

  .התלמידים

 כנדרש ,בציון תאריך" נתקבל" על מחלקת החינוך להטביע על החשבוניות חותמת 

  .מכללי המינהל התקין
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  בטיחות בהסעות. ו

  כללי

, בין היתר,   של משרד החינוך בעניין בטחון ובטיחות ישנן הנחיותל"לחוזר מנכ' בנספח ד

על החברה להיות בעלת רישיון הפעלה : לתנאים החייבים להתקיים אצל חברות ההסעה 

בתוקף ממפקח על התעבורה במשרד התחבורה ולמנות קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל 

  ). הממונה על קציני הבטיחות-הלןל( מינוי מהממונה על קציני הבטיחות במשרד התחבורה 

  

לפקח על כך , בין היתר , תפקידיו של קצין הבטיחות ברשות הם, על פי תקנות התעבורה

שהנהגים המועסקים על ידי הרשות או הנוהגים בכלי רכב שלה ימלאו אחר הוראות פקודת 

התעבורה והתקנות שעל פיהן לפקח על כך שכלי הרכב שלה ימלאו הוראות פקודת 

תעבורה והתקנות שעל פיהן לפקח על כך שכלי הרכב של הרשות או אלה שמופעלים על ה

לפקח על כך שהמצב , ידה יהיו בכל עת במצב תקין ויתמלאו בהם הוראות דיני תעבורה

בריאותם של הנהגים יהיה תואם את דרישות התעבורה ולנהל כרטסת ורישומים לגבי כלי 

  .התחבורההרכב והנהגים בהתאם להוראות משרד 

  

  קצין בטיחות העירייה

מעורב בפיקוח על הנהגים אינו כי קצין הבטיחות של העירייה , ממצאי הביקורת העלו

  .המועסקים על ידי העירייה בהסעות ושהם אכן ממלאים את דיני התעבורה

כמו כן לא נמצא פיקוח כלשהו על בריאותם של הנהגים ודרישות התעבורה מהם ואין 

  . בהתאם להוראות משרד התחבורה, וכרטיסיות לגבי כלי רכב והנהגיםמנהלים רישומים

  

  הסמכת קצין בטיחות

כל תקופת , כי לצורך מתן שירותי ההסעות יעסיק,  לחוזה הקבלן מתחייב2.16על פי סעיף 

קצין בטיחות בעל כתב הסמכה בהתאם להוראות תקנות התעבורה , תוקפו של חוזה זה

קצין הבטיחות יבקר וינהל . לחוזה' שיים יפורטו בנספח ג אשר פרטיו האי-1961א "תשכ

כי רישיונות הנהיגה של , יוודא, בין היתר. את מתן שירותי ההסעות על פי מסמכי החוזה

כי הרכבים המשמשים להסעות הינם במצב , הנהגים המועסקים על ידי הקבלן הנם בתוקף

היו תקפים ומתאימים לכלי הרכב וכי פוליסות הביטוח והרישיונות של כלי הרכב י, תקין 

  .במשמשים להסעות
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כי בכל מקרה ויוחלף על ידו קצין הבטיחות בקצין בטיחות אחר יעשה , הקבלן מתחייב 

והקבלן יעביר לרשות את פרטיו האישיים של , הדבר בתאום מראש ובכתב עם הרשות

  .קצין הבטיחות החדש

  

  ממצאים

  -: עלו הממצאים הבאים בדיקת תעודות ההסמכה של קציני הבטיחות

 20 מתאריך פג תוקפה,  תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות – "חברת המאירי" �

 .2008ביוני 

 1תקפה עד תאריך ,  תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות– "חברת יחס הסעות" �

 .2009במרס 

 במרס 7 בתאריך פג תוקפה,  תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות – "חברת שקמים" �

2007. 

 באוקטובר 28 תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות בתוקף עד – " דרכי חייםחברת" �

2010. 

 .2010 ביולי 27 תעודת ההסמכה של קצין הבטיחות בתוקף עד – "חברת גרפי" �

 

  הערות והמלצות המבקר

ני  מתעודות הסמכה של קצייםמחלקת החינוך תדרוש מחברות ההסעה העתק

  .כנדרש מהחוזהברי תוקף הבטיחות 

  

  יון הפעלהריש
  

חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף "כי , ל נקבע"לחוזר מנכ' בנספח ד

כי ,  לתנאים כלליים למכרז נקבע2.1בסעיף , מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה

מה כדין כמשרד ותנאי להשתתפות במכרז יצורף רישיון בר תוקף אישור שהחברה רש

הסעות (מעו בצו הפיקוח על מצרכים לשירותים כמש" להובלות "או/ו, " להסעות"

  .1985ה "התשמ) מיוחדות והשכרת רכב
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  ממצאים

  -: ט עלו הממצאים הבאים "מבדיקת תיקי חידוש החוזה לשנת תשס

 .2008 בנובמבר 30 -תוקף רישיון הפעלה יפוג ב – "המאירי"חברת הסעות  �

 .2008 נובמבר 30 -תוקף רישיון הפעלה יפוג ב – "שקמים"חברת הסעות  �

 .2008 בדצמבר 30 -תוקף רישיון הפעלה יפוג ב – "יחס"חברת הסעות  �

  .2008 נובמבר 30 -תוקף רישיון הפעלה יפוג  ב – "דרכי חיים" חברת הסעות  �

 .2008 דצמבר 30 - תוקף רישיון הפעלה יפוג ב– "גרפי טלמור"חברת הסעות  �

 .2007 נובמבר 30 -בג ופיתוקף רישיון הפעלה  –" אגד"חברת הסעות  �

  

  הערות והמלצות הביקורת

מחלקת החינוך תדרוש מחברות ההסעה חידוש רישיונות הפעלה ושיהיו ברי  תוקף 

  .לטווח רחוק

 

   רכבתרישיונו

כי המשתתפים במכרז ידווחו , נקבע,  המהווה תנאי להשתתפות במכרז2.3בסעיף 

 לביצוע ההסעות לגבי שבבעלותם או במשרדיהם רשומים כלי רכב בכמות הדרושה

  .המסלולים להם נתנה על ידם הצעת מחיר

  

כי על המשתתפים לצרף צילום רישיון רכב תקף המאשר אשר בבעלותם , כמו כן נקבע

  .רכב

  

  ממצאים

  -: ט עלו הממצאים הבאים " לשנת תשס המכרזחידושבבדיקת  

  

  " יחס הסעות"חברת 

 .2008 באוגוסט 23בתאריך פג  תוקף רישיון הרכב -459681רישוי ' רכב מס �

 .2008 באוגוסט 9פג בתאריך  תוקף רישיון הרכב – 8006559' רכב רישוי מס �

  

  "שקמים"חברת הסעות 

 .2008 באוגוסט 2פג בתאריך  תוקף רישיון הרכב – 95799378רישוי ' רכב מס �

 .2008 באוקטובר 2פג בתאריך  תוקף רישיון הרכב -7148861רישוי ' רכב מס �
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  "המאירי "חברת הסעות

  .2008 בספטמבר 19פג בתאריך  תוקף רישיון – 4904761רישוי ' רכב מס

  .2008 באוקטובר 30פג בתאריך  תוקף רישיון הרכב – 5180258רישוי ' רכב מס

  

  שנת יצור הרכב

,  שנים לפני המכרז10-שיוצר פחות מ, רכב הסעה יהיה תקין , בחוזה ההסעות נקבע

  . בטיחות בתעבורהןצישנמצא תקין והוא בפיקוח ק

  

.  שנים12 - רכבים שתאריך יצורם מעל ל2 המפעיל" המאירי"כי חברת הסעות , נמצא 

  .1995 בשנת , שנה11 -והשני יוצר מעל ל ,1996בשנת  יוצר

  

  הערות והמלצות הביקורת

 מחלקת החינוך תפעל לבדיקת רישיונות רכב ותדרוש מחברות ההסעה רכבים בעלי -

  .יםרישיונות רכב תקפ

 שנים 10 מחלקת החינוך תפעל מול חברות ההסעה שגיל הרכבים לא עלה על -

  .כנדרש מהחוזה

  

  פוליסות ביטוח חובה

כי לא ישתמש אדם ולא יגרום , נקבע  , 1970ל "תש) נוסח חדש(על פי פקודת רכב מנועי 

 אלא אם יש על שימושו שלו או של אדם אחר, ולא יניח שאדם אחר ישתמש ברכב מנועי

  .פוליסת ביטוח בתוקףבאותו רכב 

  

  ממצאים

  :ט עלו הממצאים הבאים "מבדיקה מדגמית של חברות ההסעה בתיקי החידוש לשנת תשס

  

  "יחס הסעות"חברת 

  .לא נמצאו תעודות ביטוח מצורפות לרישיונות כלי הרכב 

  

  "שקמים"חברת הסעות 

  . לא צורפה תעודת ביטוח חובה7148861רישוי ' לרכב מס
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  "המאירי" רת הסעות חב

 .2008 באוגוסט 31פגה בתאריך  פוליסת ביטוח חובה -4904761רישוי ' רכב מס �

 .2008 במרס 31פגה בתאריך   פוליסת ביטוח חובה– 8846260רישוי ' רכב מס �

 באוקטובר 30תפוג בתאריך  פוליסת ביטוח חובה - 5180258' רכב רישוי מס �

2008. 

  

  הערות והמלצות הביקורת
  

 החינוך תפעל לקבלת מחברות הסעה פוליסות ביטוח חובה תקפים לרכבים מחלקת
  .המועסקים בעירייה

  
  כשירות רפואית ופלילית נהגים

  
תלמידים יהיה בעל ניסיון של שנתיים כי נהג המסיע , ל של משרד החינוך "בחוזר מנכ

על מצב עליו להביא אישור רפואי המעיד . לפחות בנהיגה בסוג הרכב שאותו הוא נוהג

ואישור מהמשטרה שלא עבר עבירות תנועה חמורות בשנים האחרונות , בריאותי תקין

נהג המסיע ילדים יידרש . ושרישיון הנהיגה שלו לא נשלל בחמש השנים האחרונות

להמציא תעודת יושר פעם בחמש שנים וכן לעמוד בהוראות החוק למניעת העסקה של 

  .2001א "התשס,  לקטיניםעברייני מין במוסד במכוון למתן שירות

  

  ממצאים

  -: ט עולים הממצאים הבאים "מבדיקת תיקי החידוש לשנת התשס

כך שלא ניתן היה לבדוק את כשירותם של , בתיקי החידוש,  לא נמצאו רישיונות לנהגים-

  .הנהגים מבחינת וותק נהיגה

  

נדרש מחוזר  לא נמצאו אישורים רפואיים של הנהגים המעידים על מצב בריאות תקין כ-

  .ל משרד החינוך"מנכ

  

 לא נמצאו אישורי משטרה של הנהגים המעידים שהנהגים לא עברו עבירות חמורות -

  .בשנים האחרונות ולא נשלל מהם רישיון בחמש שנים אחרונות

  

וכן לעמוד בחוק למניעת העסקתם של עברייני )  שנים5-פעם ב( לא נמצאו תעודות יושר -

  .2001א "התשס, יניםמין במוסד המכוון לקט
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  הערות והמלצות הביקורת

  :מחלקת החינוך תפעל מול חברות ההסעה כמפורט 

  . נהיגה תקפים של הנהגיםת קבלת רישיונו-

  . המעידים על מצב בריאותם של הנהגים ם אישורים רפואיי-

  . אישור משטרה המעידים שהנהגים לא עברו עבירות חריגות בשנים האחרונות-

  . שנים5 -ות יושר של הנהגים אחת ל קבלת תעוד-

  

  רישיון להסעת ילדים

כי נהג המסיע תלמידים בכל גיל יהיה בעל , בין השאר, ל משרד החינוך נקבע"בחוזר מנכ

  .רישיון להסעת ילדים

  

 את נהגי האוטובוסים לעבור הכשרה מיוחדת להסעת 1995משרד התחבורה מחייב משנת 

  .ילדים

  

וכשרו לנהיגה לפני תאריך זה ומעוניינים להסיע תלמידים יחויבו   שהםכל נהגי האוטובוסי

רשאי "על רישיון הנהיגה שלהם מוטבעת . לעבור אותה הכשרה כתנאי להסעת תלמידים

  ".להסיע ילדים

  

  ממצאים

 נהיגה של תכי בהעדר תצלומי רישיונו, ט נמצא"בבדיקת תיקי חידוש החוזה לשנת תשס

יחד , לא ניתן לבדוק אם הנהגים כשירים להסיע ילדים , הנהגים המורשים בתיקי החידוש

  -:  הרכב בדבר כשירותם להסעת ילדים ולהלן הממצאים תעם זאת נבדקו רישיונו

 רישיונות שאין להם 7נמצאו ,  כלי רכב25 מתוך - : "שקמים" חברת הסעות  �

 ".אישור להסעת ילדים"

" אישור להסעת ילדים"קיים שנמצאו ,  כלי רכב 4 - ל– "דרכי חיים"חברת הסעות  �

 רישיונות שאין להם 10נמצאו ,  כלי רכב 16 מתוך "גרפי טלמור"חברת הסעות 

 ".אישור להסעת ילדים"

קיים אישור ,  כלי רכב שנמצאו בתיק החידוש6- ל– "המאירי"חברת הסעות  �

 .להסעת ילדים
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 ניתן וממילא לא,  לא נמצאו רישיונות רכב בתיק החידוש– "יחס"חברת הסעות  �

 ".אישורים להסעת ילדים"לבדוק אם קיימים 

 

  ההערות והמלצות הביקורת

  .הביקורת ממליצה לתייק את כל רישיונות הרכב של כל חברות ההסעה

אשר לא מאושרים על ידי משרד התחבורה , לאור הבדיקה לא תאפשר העסקת רכבים

  .להסיע ילדים

 

  הדרכת נהגים

לתדרך את הנהגים ,  נדרשת הרשות המקומיתח לחוזהלפי הנחיות משרד החינוך ולפי נספ

אירועים חריגים , מסלולי תבעה, לדיווח , ונציגי חברות ההסעות בכל הקשור לקשר רציף 

  .ובטיחות בדרכים

  

  ממצאים

לא הוצגו בפני הביקורת מסמכים המעידים על קיומו של כנס עם נציגי החברות והנהגים 

יחד עם זאת בתקופת הביקורת נערכה פגישה עם חלק , ובדבר התוכן שהועבר אליהם בכנס

  .מהמלווים של ההסעות ובה הועברו נושאים הקשורים לבטיחות

  

  הערות והמלצות הביקורת

לגבי הבטיחות בדרכים  , הביקורת ממליצה לקיים תדריך לנציגי החברות ולנהגים

  .וטיפול באירועים חריגים

  

כנדרש מהנחיות משרד , רוך לאורםמחלקת החינוך תפרסם נהלים בכתב ותבצע תד

  .החינוך
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  ליווי ילדים מוגבלים. ז
  

  כללי
לתוקפו בראשית שנת נכנס  , 1994ד "התשנ, ק ההסעה הבטיחותית לילדים נכיםחו

כמו כן הותקנו מכוח החוק תקנות על ידי שר  , 1995 בספטמבר 1ו  "הלימודים התשנ

  .1998 באוגוסט 19החינוך ופורסמו ביום 

  

  :נקבע) ללוי(כללים ומבחנים לזכאות להסעה (בתקנות ההסעה הבטיחותית לילדים נכים 

חלה על הרשות המקומית שבשיפוטה , האחריות לביצוע הליווי לילד נכה הזכאי לקבלו �

  .הוא גר

  -:ילד נכה זכאי לליווי אם הוא אחד מאלה �

, כאוטיסט, נפששאופיין בוועדת ההשמה כחולה , )1) (א (1ילד חריג כאמור בתקנה  �

כבעל פיגור קשה , )סיעודי(כבעל פיגור עמוק , כמי שסובל מהפרעות התנהגות קשות

  .או כבעל פיגור בינוני

  .משותק מוחין או בעל נכות פיזית קשה �

  .נמצא זכאי לליווי על ידי ועדת חריגים שמינה לעניין זה שר החינוך התרבות והספורט �

 הרשות המקומית לעניין זכאותו של ילד נכה התגלעו חילוקי דעות בין ההורים ובין �

  .תכריע בהם וועדת חריגים, לליווי

  

חובת הליווי חלה בימי הלימודים הרשמיים וכן בימי הפעילות בפגרת הקיץ ובחופשות 

הרשות המקומית , בהתאם לנוהלי משרד החינוך.החגים למסגרות חינוך הזכאיות לכך 

ים לוועדת ההסעות המחוזית של משרד תגיש בקשה לקבלת השתתפות והעסקת מלוו

באשר למקרים .  הסיוע מותנה במילוי דרישות החוק ובהעסקת  מלווים בפועל, החינוך

העלות במקרה זה ,שאינם עונים לתבחינים המזכים ולא ניתן אישור על ידי ועדת חריגים 

  .תהייה ללא השתתפות משרד החינוך

  

   מלוויםותכונותכישורים 

והם כוללים למעשה , ל"וכישוריהם מפורטים בנוהל משרד החינוך הנתפקידי המלווים 

יודע את השפה , על המלווה להיות בגיר , במהלכה ובסיומה, ליווי צמוד מתחילת ההסעה

  . חלשה זוהובעלי יחס חם ויכולת תקשורת עם האוכלוסיי, ללא עבר פלילי
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  .תפקידי המלווה

 .המלווה יהיה נוכח בכל מהלך ההסעה �

 

ה יחזיק בידיו את רשימת התלמידים מהרשות המקומית המיועדים להיות המלוו �

את מספרי , את כתובותיהם, רשימה זו תכלול את שמות הילדים, מוסעים באותה הסעה

את שם המוסד החינוכי שהתלמיד לומד , הטלפון של הבית ושל מקום העבודה של ההורים

 .את נקודות האיסוף ואת נקודות ההורדה, בו

 

ויקפיד שיעשו זאת בנקודות , ה יסייע לתלמידים לעלות לרכב ולרדת ממנוהמלוו �

 .שנקבעו מראש

 

חגורים בחגורות , כי התלמידים ישבו במקומותיהם,במהלך הנסיעה יקפיד המלווה  �

 .ולא יוציאו את הראש ואת הידיים מהחלונות,הבטיחות 

 

בנקודת ההורדה בית הספר או / המלווה יקפיד שהתלמידים ירדו מהרכב בפתח הגן �

בשום מקרה אין להוריד תלמידים במקום שהם צריכים לחצות כביש כדי . שסוכמה מראש

 .להגיע ליעדם

 

כמו כן יש לוודא שלא . בסיום ההסעה יבדוק המלווה אם נשאר תלמיד בתוך הרכב �

 .לפני סגירתו, נשאר תלמיד במוסד החינוכי

 ךאירועים חריגים המתרחשים במהלאו על /המלווה ידווח לרשות המקומית על תופעות ו

  .הנסיעה

  

  ממצאים
  

 ,  שהייתהמתכונת ליווי התלמידים באמצעות חברות ההסעות לעומת התקשרות ישירה

  .נה פוטרת את הרשות מאחריותה לעניין זהיא

ההסדר אומנם משחרר את הרשות מהנטל הכרוך מקיומם של יחסי עובד ומעביד עם 

  :פגמים שהתבררו כלהלן פר חית טומנת בחובה מסמאידך השיטה הנוכ. מלווים אלה

  

 במסגרת ההתקשרות עם חברות שליטה ובקרה על טיב והתאמת המלוויםעירייה אין ל

י הרשות נתוניהם של המלווים השונים לבחינת "הסעות נמצא שלא נדרשים באף שלב ע
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בדה ליקוי זה מקבל משנה תוקף על רקע העו. מידת  התאמתם לתפקיד כמתבקש בנוהל

  .שלא קיימת ברשות במשך שנים שיגרת ביקורות בנושא הסעות תלמידים

  

 מחברות ההסעות בגין פעילות  אינה מקבלת ואינה דורשת דוחות נוכחותהעירייה

  .המלווים לתקופה הנדונה ובכך יש פגם

  

כי אין בידי מחלקת החינוך נתונים על מלווה ההסעות באשר , ממצאי הבדיקה העלו

ילם ידיעת השפה ותכונותיהם באשר ליחס חם ויכולת התקשורת עם ג, לכישוריהם

  .וכן אישור מהמשטרה שאין להם עבר פלילי, החלשה ההאוכלוסיי

  

קיימה מחלקת החינוך  ) 2008 בספטמבר 8(  בתקופת הביקורת - תדריך מלווי ההסעות

מכלל  60%שהם , מלווים20 מלווים מתוך 12בתדריך השתתפו , תדריך למלווה בהסעות

  .המלווים

  

באשר לתפקידם כמו כן לא הוצגו ,  לא נמצאו נהלים כתובים למלווי הסעות – נהלים

כתובותיהם מספרי הטלפון של הבית ומקום העבודה של , לביקורת רשימות תלמידים 

שנמסרו למלווי , נקודות האיסוף ונקודות ההורדה, את שם המוסד החינוכי , הוריהם 

  .ההסעות

  

  ת הביקורתהערות המלצו

לווים ולוודא את כישוריהם מ לדרוש מחברות ההסעות את שמות ה,הביקורת ממליצה

  . על ידי משרד החינוךווהתאמתם לתפקיד על פי הקריטריונים שנקבע

  

 אישורים על התאמתם של המלווים על לכל מלווה ולתעדעל העירייה לבצע תחקיר 

  .פי הקריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך

  

  .שלא הגיעו לתדריך) 40%(ל מחלקת החינוך לזמן לתדריך מפורט את המלווים ע

  

 אשר יפרטו את תפקידיהם וכן ,החינוך להכין נהלים למלווי הסעותמחלקת על מנהלת 

טלפונים של הוריהם בבית ובמקום העבודה וכן שם , כתובותיהם, רשימות תלמידים

  .רדהשל המוסד החינוכי נקודות האיסוף ונקודות ההו

  



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 75

  טיפול בתלונות. ח
  
  

  שליטה ובקרה
  

  ,נושא הסעות תלמידים מורכב וטומן בחובו אפשרויות שלא תמיד צפויות מראש

ת בשלבי התייצבות עלולים  כאשר המערכ,במהלך שנת הלימודים ובמיוחד בתחילת השנה

לצוץ תקלות הנובעות משיבוץ הילדים בהסעות ועד לתקלות בביצוע ההסעות עצמן דבר 

  .יש לו השפעה על התחשבנות העירייה עם החברות המסיעותש

  

לאור זאת מחלקת החינוך אמורה להיות ערוכה לטפל בתקלות ובבעיות שנוצרות ביום יום 

המאפשרת , אי לכך על מערכת החינוך לקיים מערכת שליטה ובקרה. בצורה סדירה וזמינה

  .לפקח על ההסעות ולספק את הטיפול היעיל בזמן קצר

  

  ן אירועים יומ

ממנו ניתן ללמוד על הפניות , במתכונת כלשהי" יומן אירועים"במחלקת החינוך לא מנוהל 

לעומת זאת נמצאו מספר תלונות בכתב בתיק . טלפוניות בנושא ההסעות והטיפול בהם

  .ההסעות

  

  ממצאים 

  -: הביקורת בדקה את תיקי ההסעות של החברות ולהלן הממצאים 

  

  'חברה א

" אורנים"כי מנהלת בית ספר ,עולה' י תלונות שנמצאו בתיק חברה אמבדיקת מכתב

  : למחלקת החינוך בנושאים שונים 2008 בפברואר 27התלוננה במכתב מיום 

  

  .ס בין שעה לשעה ורבע"איחורים בהגעת ההסעה לביה �

  

הנהג הודיע להורים שלא ישלחו את הילדים (אי הגעת תלמידים עקב תקלה ברכב  �

  ).ס"לביה

  

   15:00-15:10ס בין השעות " וההסעה מגיעה לביה14:30ודים מסתיימים בשעה הלימ �

 יש לו השפעה על אחד התלמידים הדורש פיקוח ,איחור בהגעת הסעה בסיום הלימודים

  .14:30 את עבודתה בשעה יימתרפואי צמוד והאחות מס
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את היה מקרה שהרימו (החברה מורידה ומעלה תלמידים להסעות ללא שימוש במעלון  �

  ).התלמידה עם העגלה למדרכה

  

ס למעט פנייה של מחלקת החינוך "לא נמצא טיפול לתלונת מנהלת בביה, מעיון בתיק �

 גם פנייה זו 14:00 לחברה שעליה להגיע בגמר הלימודים בשעה 2008 באפריל 6מיום 

  .ס" יום מפניית מנהלת ביה37הייתה באיחור של 

  

ובו נדונו נושאים בניהם תלונת ' ם חברה א התקיים דיון ע2008 בנובמבר 5בתאריך  �

כי להסעה של בנה מצרפים תלמידים עם עגלות ותלמידים יושבים במושבים שלא , ג.ר' גב

  .על פי תוכנית עבודה שנקבעה על ידי מחלקת החינוך

  

אשר , "אורנים"ס "לא דנו בתלונת מנהלת ביה, שגם בסכום ישיבה זו, הביקורת מעירה

  . משמעת הלימודים ונושאים בטיחותיים אחריםכללה תלונות בתחום

  

  'חברה ג

לא מקשיב  , על תלמיד שמתפרע ברכב' ל חברה ג" התלונן מנכ2008 בינואר 13בתאריך 

ל החברה סקר במכתבו שהתלמיד ממשיך בשלו גם לאחר "מנכ. למלווה וגם לנהג הרכב

קת  החינוך שלא ל החברה למחל"ולכן הודיע מנכ,  לשדלו להימנע מכךתמספר ניסיונו

  .ימשיך להסיעו עם שאר התלמידים 

  

לא נמצא בתיק ההסעות תיעוד מה הטיפול שנעשה עם התלמיד ועם ההחלטה החד צדדית 

  .שאינה מוכנה להסיעו' של חברה ג

  

  'חברה ד

ס טכנולוגי באשדוד "הפנה ועד הורים של ילדים מוסעים לביה , 2008 במרס 3בתאריך 

שכן ,  ההורים לאחר את יצאת ההסעה מקרית מלאכיויקשבמכתבם ב, בנושא הסעות

ואלו הלימודים מתחילים בשעה  ,07:20 באשדוד בשעה הילדיהם מגיעים מאזור התעשיי

, כי לעיתים קרובות הנהג נוסע במהירות מופרזת ,בין היתר טענו הורי התלמידים  . 08:15

  . את ההסעה הבאה שלוכדי שהנהג יספיק לבצע, מבצע עקיפות במקומות אסורים וזאת

  

אך נרשם על גבי מכתב מתלונת הורים , כי לא היה תיעוד לטיפול בתלונות ההורים, נמצא 

  ".מנהל החברה זומן לישיבה דחופה אצל מנהל מחלקת החינוך" 
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  'חברה ה

אשקלון על כך שנהג הסעה עצר " אמית" בפברואר התלונן מנהל בית ספר 26בתאריך 

דבר שמהווה הפרה בוטה של ההסכם , דת בצומת סילברוהרשה לשני תלמידים לר

   .םוההנחיות להסעות תלמידי

  

ובסופו ,  לגן יבנה19:00במכתבו מנהל בית הספר כותב שהילדים הגיעו בטרמפים בשעה 

  .של דבר המחנך יצר איתם קשר והסיע אותם מצומת כנות לקריית מלאכי

  

  .ו של מנהל בית הספרממצאי הבדיקה העלו שלא היה תיעוד וטיפול למכתב

  

 הכך שלא ניתן להעריך את רמת הבקרה הראוי, לא נמצא תיעוד מלא על הטיפול באירועים

  .ותיקון התקלות

  

  הערות והמלצות הביקורת

  

ובו ירשמו תלונות שמועברות למחלקת " יומן אירועים"על מחלקת החינוך להכין 

  .החינוך בטלפון בנושא הסעות והטיפול בהם

  

 טיפול מיידי בתלונות ההסעות ולתעד את הטיפול והתשובות על התלונות להקפיד על

  ".תלונות הציבור"בכתב 

  

יכול לשמש במקרה הצורך את , תיעוד התלונות והתייחסות החברות לטיפול בתלונות

  .וועדת מכרזים לשלול הצעות המציעים השונים מבחינת טיב הביצוע

  

" תלונות הציבור" הסעות בתיק נפרד הביקורת ממליצה לתייק את התלונות בנושא

  .עם חוצצים לפי חברות
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  אי הטלת פיצויים בגין הפרות

והפרתם .  בחוזה שהם תנאים עיקריים ויסודיים בחוזה קובע סעיפים 9 בפרק 9.1סעיף 

 10%תחשב כהפרה יסודית המזכה את העירייה בפיצויים מוסכמים וקבועים מראש בגובה 

  .ות השנתיכ סכום ההתקשר"מסה

  

כי בגין הפרות , כי מוסכם בין הצדדים  , 9.1 קובע מכלי לגרוע מהאמור בסעיף 9.4סעיף 

  : תהא הרשות זכאית לפיצויים מוסכמים כדלקמן , חוזה המפורטים בטבלא 

  

  

  

  

  

  פיצוי מוסכם  נושא הפרה

 דקות בהתייצבות לתחנת 30 דקות ועד 15איחור מעל 

  .ימודים במוסד חינוכיהאיסוף הראשונה או לשעת תחילת הל

150₪ .  

 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף 45 ועד 30איחור של מעל 

  .הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

300₪ .  

 דקות בהתייצבות לתחנת האיסוף 45איחור של מעל 

  .הראשונה או לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

500₪ .  

  . 250₪  .רכב הסעה מלוכלך

  . 250₪  . יממות2לא עובד מעל /מזגן לא תקין

  . 250₪  .התנהגות לא נאותה של הנהג

  .לכל יום ₪  100  . שנים10-רכב הסעה חלופי בגיל של יותר מ

  . 100₪  .אי מסירת רשימת רכבים המופעלים על ידי הקבלן

  .לכל יום ולכל רכב ₪ 300  .שילוב קווים ללא אישור הרשות המזמינה

  .לכל הסעה ₪ 300  .תאים לדרישות הרשות המזמינהרכב שלא מ

איסוף או פיזור שלא בנקודה מאושרת על ידי הרשות 

  .המזמינה

1,000₪ .  
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  ממצאים

כי היו הפרות בתחום האיחורים , מבדיקת התלונות שהוגשו למחלקת החינוך עולה

תה של הנהגים וכן בהתנהגות לא נאו, להתייצבות לשעת תחילת הלימודים במוסד החינוכי

  .ומחלקת החינוך לא הפתיחה את פיצוי המוסכם על פי החוזה

רק על ידי , אשר ניתן לאתר אותם , בטבלא מופיעים פיצויים מוסכמים בגין הפרות אחרות

  .העדר ביקורת על ידי מחלקת החינוך אנו מאפשר גלויים. ביצוע בקורת בקווי ההסעה

  

  הערות הביקורת

כאשר מתקיימת הפרה כפי , את הפיצויים המוסכמיםהביקורת ממליצה ליישם 

  .שנקבע בחוזה

  

 אם , ההסעה ולבדוקילבצע ביקורות מתוכננות וביקורת פתע בקוו, הביקורת ממליצה

 וכן ההפרות 9.1לא מתקיימות הפרות יסודיות על פי הסעיפים המפורטים בסעיף 

  .המפורטות בטבלא לעיל
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  נספחים

וכלוסיית התלמידים הזכאים א-'נספח א

  . בהסעות) משרד החינוך(להשתתפות 

   תהליך קביעת הזכאות להסעה  -'נספח ב
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 )משרד החינוך(אוכלוסיית התלמידים הזכאים להשתתפות 
  ' נספח א–בהסעות 

  
  

  6/2004מחודש )א (10/ל סד"על פי חוזר מנכ
  

  :כדלקמן בהסעה הן ) ח"משה(אוכלוסיות התלמידים הזכאים להשתתפות 
  

 תלמידי החינוך הרגיל �

 השתתפות בהוצאות הסעה –' עד כיתה י'  גני חובה ותלמידים מכיתה א–גילאי חובה  �

 ).3-4לא זכאים גילאי (לגני חובה ולבתי ספר רשמיים בלבד 

 

 יסודי כלשהו –ס על "ברשויות מקומיות שאין בהן ביה– יב -תלמידי כיתות יא �

ובתנאי שהתלמידים , ב " י–א "יותר גם לתלמידי יתאושרנה הסעות ליישוב הקרוב ב

 .לומדים במוסדות חינוך על יסודיים בפיקוח האגף לחינוך על יסודי במשרד החינוך

 

 שיעור –מאמצות / בהוסטלים או בקרב משפחות אומנות , תלמידים השוהים בפנימיות �

 .תהקבוע לרשות המקומי, ההשתתפות של המשרד יהיה זהה לשיעור ההשתתפות 

  

 תלמידי החינוך המיוחד �

מוכרים שאינם "לבתי ספר ,  לבתי ספר רשמיים3-21תלמידי החינוך המיוחד בגילאי  �

הפועלות , ערר וועדת שיבוץ/על פי החלטת ועדת השמה, ולגני ילדים" רשמיים

 .שהתלמיד מתגורר בתחומן ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית,ברשות

 

 שיעור –מאמצות / בהוסטלים או בקרב משפחות אומנות , תלמידים השוהים בפנימיות �

 . של עלות ההסעה המאושרת100%ההשתתפות של המשרד יהיה 

  

תלמידים נכים או מוגבלים עקב תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך  �

 רשמיים

ובידו אישור רפואי ,למעט תאונת דרכים, תלמיד שנפגע בתאונה או הסובל ממחלה �

באישור הרפואי יצוין משך . ס בכוחות עצמו" כי אינו יכול להגיע לביה,מנומק ומפורט

במקרה של נכות עקב תאונת דרכים הרשות המקומית . הזמן שהאישור תקף לגביו

 .רשאית לתבוע את החזר הוצאות הנסיעה מחברת הביטוח של הרכב המעורב בתאונה
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ם אינם מסוגלים להגיע ואשר עקב נכות, הלומדים בבתי הספר רגילים, תלמידים נכים �

 .זכאים להסעה ללא קשר להגבלת מרחק, בכוחות עצמם לבת ספר

במרכזים טכנולוגים , במרכזים ימיים, תלמידים הלומדים בחוות חקלאיות �

 במסגרות למחוננים) ם"מט(מקצועיים 

ההשתתפות המשרד תינתן בתנאי ששיעורים אלה הינם חלק בלתי נפרד מתכנית  �

 .הלימודים המאושרת

 

 .הזכאות תהא בהתאם למרחקים המצדיקים השתתפות �

 

הלוך ושוב האישור , תלמידים הלומדים בחווה חקלאית זכאים להסעה פעם בשבוע �

 .יינתן על ידי ועדת ההסעות המחוזי

 

 לא תהייה הפרדה בין התלמידים על פי -לתלמידים הלומדים במכרזים טכנולוגיים �

 .יהיו זכאים להסעה, בכל רמות הכיתה, הגילים וכל התלמידים

  

 המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה �

המצדיק השתתפות , המרחק המזערי בין מקום המגורים לבית הספר הקרוב ביותר. א

  :בהוצאות ההסעה הינו 

 .מ" משני ק–' לתמידים מגן חובה ועד כיתה ד �

 .מ" משלושה ק–ומעלה ' לתלמידים מכיתה ה �

  

זכאים להסעה  , 21 ועד 3יתת הגן של גילאי החל מכ, תלמידי החינוך המיוחד. ב

   :מהמוגבלויות שלהלןבאם סובלים , מאורגנת מיוחדת ללא קשר להגבלת המרחק

 עמוק סיעודי/ פיגור קשהעםתלמידים  �

 משותקי מוחין ובעלי נכויות פיזיות  קשות �

 P.D.Dאוטיסטים  �

 בעלי הפרעות נפשיות קשות וחולי נפש �

  בעייתי-בתלמידים בעלי פיגור בינוני ר �

 סיעודי/עמוק/תלמידים בעלי פיגור קשה  �

 חירשים וכבדי שמיעה �

 עיוורים וליקוי ראיה �
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תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה בהתאם לכללי הזכאות 

  .החלים על ילדי החינוך הרגיל

  

תר השתתפות המשרד מותנית בכך שהתלמיד לומד בבית הספר או בגן הקרוב ביו. ג

  .דתית–ממלכתית /  ממלכתית -והתואם את המגמה החינוכית הרצויה לו, למקום מגוריו

ואם ההורים מעוניינים , כל מגמה אחרת אינה מזכה בהשתתפות המשרד בהוצאות ההסעה

  .עליהם לשאת בהוצאות ההסעה, בבית ספר מסוים מסיבה כלשהי
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  'פח ב נס–תהליך קביעת הזכאות להסעה 

  :תהליך קביעת הזכאות להסעה מתבצע במספר שלבים כדלקמן 

  וועדת השמה .1

ועדת ההשמה ברשות המקומית  , 4/2006 -מ) ב/* (בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשסו

דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות 

  ).ך המיוחד לחוק החינו5-11לפי סעיפים (החינוכיות הקיים 

  

  :חברי הוועדה

 . נציג הרשות המקומית–ר הוועדה "יו �

 ).ח"נציג משה(מפקח מטעם החינוך המיוחד  �

 ).נציג בכיר של השרות הפסיכולוגי(פסיכולוג חינוכי  �

 .הציג ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד �

  

  פתיחת הליך של דיון בוועדה

מתבצעת על סמך הפנייה מעטם פתיחה בהליך דיון בעניינו של תלמיד בוועדת ההשמה 

מעבירה ,, בהעדר פנייה כזו. אשר מוקלדת למחשב אסמכתא ראשונית, השרות הפסיכולוגי

  .לצורך קבלת חוות דעת מקצועית, ר וועדות ההשמה את הנושא לשרת הפסיכולוגי"יו

  

  מהלך הדיון והחלטות הוועדה

, ובה להזמין גם את התלמיד  חלה הח2005לחוק החינוך בינואר )) ב (9י תיקון סעיף "עפ(

כאשר להורים נשמרת הזכות להפעיל שיקול דעת , לדיוני ועדות ההשמה , נוסף להוריו

  .חלק מהדיון מתנהל בהשתתפות חברי הוועדה בלבד).באשר לנוכחותו

לצורך ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של תלמיד עומדות בפני הוועדה אפשרויות 

  :ההחלטה כדלקמן 

 . ילמד במסגרת חינוך רגילהתלמיד �

הוועדה תציין את סוג . התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד �

כיתה לחינוך מיוחד , גן ילדים לחינוך המיוחד : המסגרת לחינוך מיוחד שבה ילמד התלמיד 

 .  הספר לחינוך רגיל או בית ספר לחינוך מיוחד–בבית 

  .ועדת ההשמה אינה מוסמכת לשבץ תלמידים, ) ב (8/בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשסו

  .תוקף וועדות ההשמה הינו לשלוש שנים
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  מועדי עבודתן של ועדות ההשמה

  ) :ב (8/בהתאם לחוזר הוראות הקבע תשסו

יש להקפיד שהפניית תלמידים אל ועדות ההשמה תיעשה לא יאוחר מהחודש אפריל  �

 במאי באותה 15בעניין התלמידים עד כדי שועדת ההשמה תסיים את הדיונים , בכל שנה

המופנים לראשונה לדיון , זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך. שנת לימודים

 במאי בכל 31שיתקיימו עד ', בוועדת השמה או דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א

 .שנה

, ים העוקבתרק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימוד �

 .החלטתה תמומש בשנת הלימודים שאחריה, וכל ועדה שתתקיים מעבר לתאריך זה

שבהם חל שינויי ,  מוגדרים ככל אותם מקרים בודדים וחריגים מאוד–מקרים חריגים  �

, ולפיכך עשויה להידרש הפנייה של תלמיד לדיון לאחר מועד הנקוב, משמעותי בנסיבות 

 .ימודיםויישום ההחלטה במהלך שנת הל

  .קיומן של ועדות השמה למקרים אלה מחייב אישור של מנהל המחוז

  

  ועדת ערר על ועדת השמה .2

  . בערר על החלטת ועדת ההשמה ומתקיימת במחוזות השונים של משרד החינוךעוסקת

מסתיים רק לאחר , לגבי תלמיד שהוגש בעניינו ערר, הליך ההשמה והשיבוץ במוסד חינוכי

 התלמיד במוסד חינוכי שהוא רעד למועד זה יישא. ת החלטתה שועדת הערר קיבלה א

המאשר את פנייתו , ר ועדת ערר"מטעם יו, בתנאי שהגורם המערער יציג מסמך, לומד בו

  .לצורך הערעור על החלטת ועדת ההשמה, לוועדת הערר

  

  סמכות הוועדה

 ברשות שהתקיימה, ועדת הערר מוסמכת לדון בערר של הורים על החלטת ועדת ההשמה

  :המקומית ולקבל החלטה על פי אחת מהאפשרויות הבאות 

  .קבלת הערר ושינוי החלטת ועדת ההשמה  .א

 .עם הוראות או בלעדיהן, החזרת העניין לועדת ההשמה לדיון נוסף  .ב

 ).והשארת ההחלטה של ועדת ההשמה על כנה(דחיית הערר   .ג

 ).והשארת ההחלטה של ועדת ההשמה על כנה(דחיית הערר   .ד

  .דת הערר היא סופיתהחלטת וע
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   וההתכנסות של ועדות העררמועדי ההפניה

 יום 21כי את הבקשה לערר יש להגיש תוך ,  לחוק החינוך המיוחד קובע13סעיף   .א

  .מיום קבלת ההחלטה מועדת ההשמה ברשות המקומית

שהתקבלו עד , שדיוני ועדת הערר על החלטות ועדות השמה, ר ועדת הערר יוודא"יו  .ב

 . ביולי באותה שנה31יסתיימו עד , נה במאי מדי ש31

, לכל היותר, ר הוועדה יקבע את המועד לכינוס הוועדה בטווח זמן של שבועיים"יו .ג

  .ממועד הגשת הערר

זולת אם האריכה את ,  יום מיום שהוגש הערר21הוועדה תיתן את החלטתה תוך   .ד

 .שיירשמו בפרוטוקול, המועד מטעמים מיוחדים

  

  וועדת שיבוץ. 3

בנושא שיבוץ  , 19-1.2סעיף , ) 'א (8/להוראות בחוזר הוראות הקבע תשנטבהתאם 

  :תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 

ערר הוא באחריות /שיבוץ תלמיד במסגרת החינוך המיוחד על פי החלטת ועדת השמה. א

  .שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר, רשות החינוך המקומית

, נוך המקומית לבין הפיקוח על החינוך המיוחדכדי להביא לתיאום מלא בין הרשות החי. ב

ולהבטיח אכלוס הולם של , בכל הקשור לשיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד

  .יפעל בכל רשות מקומית צוות שיבוץ למסגרות החינוך המיוחד, התלמידים בכיתות

  

  הרכב צוות השיבוץ

  :בצוות יהיו חברים . א

 .ר" יו– מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו �

 .י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות המקומית/מפקחי �

, יוזמן לישיבות הצוות, או נציגו,  החינוכי ברשות המקומית–מנהל השירות הפסיכולוגי . ב

ולייעץ , כדי למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ

  .הםלגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צורכי
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  תפקידי הצוות

לרכז נתונים אודות אפשרויות הקליטה של התלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד . 1

  .ברשות המקומית

  :הערר ובכלל זה/לשבץ תלמידים למסגרות החינוך המיוחד על פי החלטת ועדת ההשמה. 2

החינוך למסגרות , לשבץ תלמידים המתגוררים בתחום השיפוט של הרשות המקומית. א

  .המצויות בה, המיוחד

, למסגרות החינוך המיוחד , המופנים מרשות מקומית אחרת, לשבץ תלמידי חוץ. ב

  .המצויות בה

שלא נמצאה עבורו מסגרת חינוך מיוחד הולמת בתחום , להחליט על הפניית תלמיד. ג

  .למסגרת חינוך מיוחד ברשות מקומית אחרת, הרשות המקומית

 של תלמידים בין מסגרות החינוך המיוחד בתחום הרשות לאשר ולתאם העברות. ד

  .1959 -ט"התשי, ) העברה(בכפיפות לתקנות חינוך ממלכתי , המקומית

  

  . בקביעת השיבוץ של תלמיד במסגרת החינוך המיוחדהגורמים שיובאו בחשבון

  .שבה ילמד התלמיד, החלטת ועדת השמה או הערר על הסוג  המסגרת .1

על פי הוראות חוק : וכית מקום המגורים של התלמיד המרחק של המסגרת החינ .2

קרוב ככל האפשר , מוסד מתאים"החינוך המיוחד יש לשבץ תלמיד במסגרת חינוך מיוחד 

 "לאזור מגוריו

גילו והצרכים המיוחדים , כפי שנקבע בוועדת ההשמה, אפיון החריגות של התלמיד .3

 .שלו

  

  לוח הזמניים

המעורבים בהיערכות , שנקבעו לגורמים השונים, יםכדי להבטיח תיאום בין לוחות הזמנ

 ביולי כתאריך הסיום של עבודת 10 -נקבע ה, החינוך המיוחד לפתיחת שנת הלימודים

  .צוות השיבוץ
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  ועדת הסעות מחוזית .4

אשר תדון בבקשות , בכל מחוז תפעל ועדת הסעות ) 6/2004( ח "ל משה"י חוזר מנכ"עפ

או /אישור של הזכאות תלמיד להסעה ו. תחילת שנת הלימודיםלקראת , הרשויות מדי שנה

  .קצת יותר, או לפרק זמן קצוב אחר, אישור של קו הסעה תקף לשנת לימודים אחת בלבד

  

  רכזיתועדת הסעות מ. 5

המעוניינת לקבל את , רשות מקומית ) 6/2004( ל משרד החינוך "י חוזר מנכ"עפ

רשאית לפנות אל , על קני המידה הקבועיםשאינן עונות , השתתפות המשרד בהסעות 

  .ועדת ההסעות המרכזית

  .הפנייה תעשה באמצעות הוועדה המחוזית

  

  ועדת הסעות עליונה. 6

שלגביהן לא הגיעו לכלל , בכדי לבחון בקשות חריגות, י הצורך"הוועדה זו מתכנסת עפ

  רד החינוךל מש"לדיון בוועדה זו מזמן מנכ. החלטה במסגרת הוועדות שהוזכרו לעיל
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  התייחסות
  ח" לטיוטת הדו

  ותיקון ליקויים
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  התייחסות היועצת המשפטית
  
  

  ד"בס

  LEGAL DEPARTMENT             לשכה משפטית                          

  קריית מלאכיעיריית                                                
                                      CITY OF KIRYAT MALACHI  

  
  

  :לכבוד
   מר שלום בן שטרית -מבקר העירייה

  כאן 
  2008 נובמבר 12 רביעי יום                                                                                                   

  
  

  ביקורת הסעות ילדים במערכת החינוךדוח : הנדון
  

 .קיבלתי את דוח הביקורת בנושא שבכותרת .1

 . מכרזים–'  ביקשת את התייחסותי לפרק ב06.11.08במכתבך מיום  .2

 :ילהלן התייחסות .3

הנני מסכימה . י משרד החינוך "כי העירייה מפרסמת את המכרז בהתאם לנוסח שפורסם ע, אכן נכון  .א

אשר אמנם עומד במסגרת ,  עם לוח זמנים צפוף 90-את המכרזים בדקה הלעובדה כי העירייה מפרסמת 

 .אך יש מקום לשקול לקצוב זמן ארוך יותר בין פרסום המכרז להגשתו, הוראות החוק 

  

נני אחראית על פרסום המכרזים וקביעת לוחות הזמנים ובכך אין באפשרותי לשפר יא, בכל מקרה .ב

 . ליקויים בעניין זה

 

שוב אין לי אלא להצטרף , שמירת מסמכיםל הקשור לאופן קביעת הזוכה במכרז ובכקראתי הערותיך  .ג

שוב ועדת המכרזים איננה . לכל האמור בחוות דעתך וחזרתי ואמרתי דברים אלו לגורמים המוסמכים

 .אין באפשרותי לטפל בתיקון הליקויים ,  מנוהלת על ידי לפיכך

 

ות  ביצוע ונושאים אשר הינם חלק בלתי נפרד ערב, קראתי את דוח הביקורת בנושא הבטוחים  .ד

 . ליקויים אלו הינם תוצאה של העדר אכיפת ניהול טופס טיולים שהופץ כהצעה על ידי . מחתימת החוזה

  

ן דהוא בוחן האם מצורפים לחוזה אמ, אין כיום שום בקרה כי בשעת חתימת ההסכם עם הקבלן הזוכה  .ה

חוזה בניגוד להפרת לכה ערך שינויים בנספחים למכרז ו והאם הקבלן הזוםכל המסמכים הרלוונטיי

 .ההסכם  והוראות המכרז
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אם לאו למותר הוא לציין כי אינני שותפה לתהליך , אין ביקורת האם מצורפת ערבות ביצוע, שוב  .ו

אין לי שליטה על כל התהליך ולא נותר לי אלא להצטרף , אינני מורשת חתימה ולפיכך, חתימת החוזה 

 .ך לחוות דעת

  

אחזור ואציין כי כל האמור בדוח הביקורת שנרשם על ידך רלוונטי לכל המכרזים בעירייה ולא רק  .ז

 . ל החדש בשיחה הראשונה שקיימתי עימו"הבהרתי עמדתי זו למנכ, להסעות

  

ל לקח על עצמו לטפל בעניין באופן מיידי והנני יכולה לציין לשביעות רצון שלפחות במכרז "המנכ .ח

פ " לחוזה יצורפו כל המסמכים הנדרשים כדין ועדאגנו כי  אליינון אשר הועבר לביקורת האחרון של הג

  . בטרם חתימתו, הוראות המכרז לרבות ערבות ביצוע ואישור על קיום ביטוחים

  
  
  
  

       
  

  
  ד"עו,  לוי                                                                                      עידית יפת

                                                                                           יועצת משפטית 
  
  
  
  
  
  

  : העתקים        
   ראש העיר-        מוטי מלכה

  ל העיר" מנכ-        אלי פרץ
   גבי שוורץ-        גזבר העיר

   
  
  
  
  
  
  
  

__________________________________________________________  

        8502205850220585022058502205----08080808פקס פקס פקס פקס             8500898850089885008988500898----08080808: : : :  טל  טל  טל  טל     83100831008310083100 מיקוד  מיקוד  מיקוד  מיקוד 1111. . . . דדדד....קריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  תקריית מלאכי  ת
P.O.B 1  KIRYAT  MALACHI  8310   TELEFAX : 08-8502205                

E-mail: Edit@k-m.org.il                               
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  מנהל אגף החינוךהתייחסות 
  

  
  ט"תשסא כסלו "י 
                                                                                                                       2008 דצמבר 08 

  

  לכבוד 

  מבקר העירייה

  מר שלום בן שטרית

 ______________  
  

  ,שלום רב  
  

  ח בנושא הסעות תלמידים"התייחסות לטיוטת דו:הנדון
  
ח התקבל ונראה שיש לעשות עבודת מטה מקיפה ויסודית בכל נושא ההסעות על מנת שנושא זה "והד .1

 .יטופל כנדרש ועל פי דרישות משרד החינוך

באשר לפערים בין הכנסות והוצאות השנתיות של כספי ההסעות הפער נובע מכך שאגף החינוך  .2

 ). דצמבר –נואר י( ח מתייחס לשנה תקציבית "והדו, מתוקצב לפי שנת הלימודים

לאגף החינוך אין את היכולת לטפל בנושא ביקורות על בטיחות של רכבי המסיעים בשל היעדר איש  .3

 .מקצוע  בתחום ההסעות בעל הכשרה המתאימה לטפל בצורה פרטנית בנושא

לאחר התארגנות והכנה בתוך האגף יכתבו נהלים בשיתוף פעולה עם המבקר וקצין הבטיחות של  .4

 .קציני בטיחות  ומלווים, רכו הדרכות למנהלי חברות ההסעההעירייה ויע

המהווה ביקורת בונה והדרכתית שתאפשר , אני מודה למבקר העירייה על הביקורת בנושא ההסעות .5

 .היערכות מקצועית בנדון

  

  בכבוד רב                                                                                                                      
                                                                                                                   

שמעון 
  עמר

מנהל אגף                                                                                                                     
  ינוך ח

  :העתקים

   ראש העיר–מר מוטי  מלכה 

  ל העירייה" מנכ–מר אלי פרץ 

Z:\ 8.12.08התייחסות לטיוטת דוח בנושא הסעות תלמידים \מבקר  העירייה\ תשסט- 2008חינוך.DOC  
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  ל העירייה"מנכהתייחסות 
  

  ד"בס

                            

  עיריית קריית מלאכי               ל"נכלשכה מ
                                        

  
  
  

  ט"ז טבת תשס"ט 
  2009 ינואר 12 

  
   תקציבן ורכז הסעות, מנהל אגף בטחון, חינוך' מנהל מח, ש"יועמ, גזבר, מבקר: אל

  
  

  ת ילדים במערכת החינוך הסעו-ביקורת מבקר: הנדון
  

מנהל , מבקר: משתתפים. ל" בנושא שבנדון בראשות המנכ1' התקיים דיון מס'  ינו12בתאריך  .1
  . מנהל אגף בטחון, גזבר, ש"יועמ, רכז הסעות, חינוך' מח

  16.02.09- להלן חלוקת המטלות שיוצגו בדיון הבא שיערך ב .2
 . הליקויים  אבי טל יציג הנושא לאור כל– ארגון הסעות - 'פרק א  .א
  . ל"מנכ+ש " באחריות היועמ- מכרזים להסעות ילדים-'פרק ב  .ב
  גזבר +  ביצוע באחריות אבי טל – ביטוחים וערבויות -'פרק ג  .ג
  . גזבר+ אבי טל – זכאות והתחשבנות מול משרד החינוך - 'פרק ד  .ד
  . גזבר+אבי טל – התחשבנות כספית עם קבלני ההסעות - פרק ה  .ה
  . מנהל אגף בטחון+ אבי טל - בטיחות בהסעות–' פרק ו  .ו
   אבי טל- ליווי ילדים בעלי מוגבלויות-'פרק ז  .ז
   אבי טל - טיפול בתלונות-'פרק ח  .ח

  
  . תשובה/הנושאים והבהרות למי שיש יציג אל מול המבקר שאלה .3

  ).  פברואר יהיה אחרי התייעצות עם המבקר16 -הדיון ב( 
  : לקחים מהביקורת .4

  . שלו בכל תחוםמחלקה אחראי על החוזים /מנהל אגף  .א
לבדוק ) 'עיקוב חשבוניות וכו, חשבוניות, קנסות(חלק מרכזי מביצוע תפקיד המנהל   .ב

  . אכן שזה בוצע בשטח
  . ש להביא התייחסות" יועמ-חוזה,  מכרז16יבוצע דיון הוראה  .5
צריך לבדוק גם את משרד " כחוק משמים" אין לקחת את הוראות משרד החינוך ;מנהלים .6

  . יםהחינוך בכל התקציב
  .המבקר נותן ביקורת שנוכל לעבוד יותר טוב .7

  
 .טיפולכם, לידיעתכם .8

  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  : העתק
  ראש העיר  -מר מוטי מלכה
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  מנהל אגף החינוךהתייחסות 
  

   
                                                                                        2009 פברואר 08 

  
   תיקון ליקויים–ביקורת מבקר : הנדון

  
   ארגון הסעות–' פרק א

  
 האוטובוסים יוצאים ממקומות –' א–ס  הראל  הסעת התלמידים  מגילאי גן "ס נצח ישראל וביה"ביה .1

מתן  אין אפשרות לשלב אוטובוס אחד ל07:50 – וצריכים להגיע לתחילת הלימודים עד –שונים 

 .מענה לשני בתי הספר

- י השלטון המקומי בעיר באר שבע ב"שייפתח ע" בתחום ההסעות " אבי טל מתוכנן לצאת לקורס  .2

 .ל"י מנכ" מאושר ע30.3.09

ל "בישיבה דנו על חוזר מנכ, אבי טל ואריה יוסף קצין ביטחון, התקיימה פגישה בנושא בטיחות .3

עביר לאריה יוסף שהוא נפגש עם קצין בטיחות של אבי טל ה, משרד החינוך בנושא הסעות ובטיחות

ושמע ממנו שמחלקת  הביטחון  של המועצה עושה את ביקורת , מועצה אזורית יואב בעניין ההסעות

 .הבטיחות לחברות ההסעה

ואת ,מנהל אגף החינוך ביחד עם אחראי הסעות יכתבו את הנהלים  והגדרת תפקיד אחראי הסעות .4

 .בעלי התפקידים הנוספים

י " הביקורת בקווים יקבע נוהל ע–י אחראי הסעות "תוכנית שנתית לביקורת קווי ההסעות תוכן ע .5

 .ל"המנכ

  

   ביטוחים וערבויות –' פרק ג

 .התקבלו כל הביטוחים והערבויות מחברות ההסעה .1

 .ש"התקבלו כל המסמכים העדכניים מחברות ההסעה והועברו העתקים ליועמ .2

  

  ל משרד החינוך זכאות והתחשבנות מו–' פרק ד

בת שבע גואטה ' התקיימה ישיבה של אבי טל מול אחראי הסעות מחוז דרום של משרד החינוך הגב .1

 מעלות ההסעות על פי תעריף של 80%לאישור מסלולי ההסעות של החינוך המיוחד לתקצוב של 

 . וכל החזוריםאושרו כל המסלולים החדשים כן -כמו . משרד החינוך כולל תוספת התייקרות

 קפיטא  תקציב יאושר לתלמידים המוסעים מחוץ לרשות לבתי ספר מקצועיים –תשלום עבור פייר  .2

 .'וכו

, השתתפות משרד החינוך, גזבר העירייה ביקש מאבי טל להכין טבלה שמציגה את העלויות הקווים .3

מספרי , השתתפות משרד החינוך בליווי של כל חברות ההסעה, עלות מלווה, השתתפות עירייה

 .ושם המסלול, ומספר התלמידים, לולמס

 .ט"ח ולתשס"ח מיתר ההכנסות לתשס"נושא הוצאות על ההסעות על פי דו .4
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   התחשבנות כספית עם קבלני ההסעות   - ' הפרק

 . בוצע–להסעה וליווי , ינחה את חברות ההסעה במסמך מתאים להגשת חשבונות נפרדים –אבי טל  .1

 .מוש חשב האגףלשי" נתקבל "אגף החינוך ירכוש חותמת  .2

  

   בטיחות בהסעות -'  ופרק

 .כיום כל רישיונות הרכב של חברות ההסעות בתוקף .1

 .תעשה  בשיתוף מנהל אגף הביטחון בדיקת גיל הרכב .2

 .אבי טל קיבל מחברות ההסעה את פוליסת ביטוח חובה תקפים לרכבים המועסקים בעירייה כיום .3

 :  הבאים יטפל מול חברות ההסעות בקבלת המסמכים–אבי טל  .4

 .רישיונות נהיגה תקפים  .א

 .אישורים רפואיים המעידים על מצב בריאותם  של הנהגים  .ב

 .אישור משטרה שלא עברו עבירות חריגות בשנים האחרונות  .ג

 . שנים5 -קבלת תעודת יושר של הנהגים אחת ל  .ד

   ליווי ילדים מוגבלים–' פרק ז

 .שמות המלווים נמצאים אצל אחראי ההסעות  אבי טל .1

 .ף החינוך יקיים ראיונות עם המלווים של חברות ההסעותמנהל אג .2

 .י אגף החינוך ואגף הביטחון"בתחילת שנת לימודים יתקיים תדריך למלווים ע .3

 .אשר יגדיר את תפקידם ואחריותם, בתחילת כל שנת לימודים יחולק למלווים דף נהלים  .4

  

   טיפול בתלונות–' פרק ח

 .עה ובו יתועדו כל התלונות שמתקבלות באגף החינוךאבי טל פתח תיק תלונות לפי חברות ההס .1

 .נושא קנסות כבר מיושם על חברות ההסעה בהתאם לחוזה .2

                                                                                                                      
  בכבוד רב

                                                                                                                   
  עמרשמעון 

                                                                                                                                   
  מנהל אגף החינוך 

  :העתקים

   ראש העיר–מר מוטי  מלכה 

  ל העיר" מנכ–מר אלי פרץ 

   גזבר העיר–מר גבי  שוורץ 

   מבקר העיר –מר שלום בן שטרית 

  ח" רכזת הסעות והקצאות משה–בת שבע גואטה ' הגב

Z:\ 8.2.09 תיקון ליקויים -ביקורת מבקר \הסעות\ תשסט- 2008חינוך.DOC  
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  הערות ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  : בנושא
  . הסעות ילדים במערכת החינוך

  

  בוצעו ביקורות פתע בנושא ההסעות ואכן על כל הפרה    2009בשנת העבודה  �

  .נקנס בהתאם לנקבע בחוזה,      של קבלן ההסעות

  ביקורות בנושא ההסעות ובדגש   2צע לפחות לב, הנחתי את מנהל אגף החינוך �

  .     על חינוך מיוחד

 שנערך על ידי םהנחתי להוציא את אחראי ההסעות בעירייה לקורס בתחום ההיסעי �

 .משרד הפנים

  .השלים את המסמכים שהיו חסרים לחברות ההסעה, מנהל אגף החינוך  �
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  תחזוקת מקלטים
  ומרחבים מוגנים

  בבתי ספר
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  חינוך אגף
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  :ביקורת בנושא 
  מרחבים מוגנים בבתי ספר/ תחזוקת מקלטים 

  

  כללי
  

  המחלקה הגוף המבוקר או הנוגע בדבר/האגף 

 .אגף החינוך �

 .ןמחלקת הביטחו �

 .מחלקת תחזוקה �

 .מחלקת הנדסה �

 .מחלקת גזברות �

  

   החוקיהבסיס

 1) )ב(7/ד "ל משרד החינוך תשס"נוהלי שעת חירום במערכת החינוך מעוגנים בחוזר מנכ

 .2004במרס  

  

  -:נקבע בין היתר כמפורט , התגוננות אזרחית במוסדות החינוך -4בנוהל מספר 

לחירום ולבטיחות , מנהל בית הספר ימנה בעלי תפקידים ובניהם מורה לעוזר בטחון 

  ).ט"עב(

  

לבטיחות  ,ןתפקידיו של העוזר לביטחול פורטו "הנספח לחוזר מנכ, 4 בנוהל 4.4בסעיף 

  .בשגרה ובמצב חירום) ט"עב(ולחירום 

  

 נוהלי בטחון -2005 בנובמבר 1,ט בתשרי "כ,) ב(ד /ו "ל משרד החינוך תשס"חוזר מנכ

וי ציוד כיב,  מפרט ציוד חרום למקלטים ,49 תקנה -סיוע במרכיבי בטחון –בבתי הספר 

  .אש וציוד בטיחות

  

" רשות חינוך מקומית "1949ט "התש, הרשות המקומית על פי חוק חינוך לימודי חובה

שהותקנו מכח פקודת החינוך , רשות החינוך המקומית חויבה בתקנות החינוך,לתחומה 

  .בבטיחות של בנייני בתי ספר הציבוריים ושל חצרותיהם, לטפל בין היתר

  

  



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 100

  יהרקע הייחוד

מרחב /או ציבורית אחרת צריך להיות מקלט/ ספר ובכל מסגרת לימודית ו-בכל בית

  .שישמש את השוהים בעת חירום,מוגן

שישהה בו בעת חירום ,המרחב המוגן אמור להיות ערוך ומוכן לקליטת הציבור/המקלט

 פי התקנים של –התחזוקה ותקינות הציוד צריכים להיות על . מבחינת גודלו והציוד שבו

  .רף ושל משרד החינוךפיקוד העו

 הספר לשעת חירום מבחינת ציוד ותחזוקה נמצא באחריות -נושא מוכנות המקלטים בבתי

  :מחלקות בעיריית קריית מלאכי/ ארבעה אגפים 

  . אחריות כוללת–אגף החינוך  �

  .מחלקת ביטחון �

  .מחלקת אחזקה �

 .מחלקת הנדסה �

  

   הבדיקהטרתמ

מנהלי , עם מנהל אגף החינוך , ל העירייהמבקר העירייה נפגש עם מנהל מחלקת בטחון ש

  .עובדי בטחון ואבות בית, בתי הספר

  

מבקר העירייה ערך ביקורת פיזית מדגמית ואקראית בשישה בתי ספר שנבדקו ופורסמה 

  ".עופרת יצוקה"תוך כדי מבצע ,רשימת ליקויים מיידית למנהלי בתי הספר

  

עופרת "ח שהתכנסה במבצע "ת מלמבקר העירייה העלה את ממצאי הביקורת בפני וועד

  ".יצוקה

  

  ייזום הביקורת

 10-הביקורת נערכה ביום ה, הביקורת מופיעה בתוכנית העבודה השנתית של הביקורת

  ).2009 בינואר 5". (עופרת יצוקה"למבצע 

  

" עופרת יצוקה"נבחרו לבדיקה לאור מבצע , מתוך כלל הנושאים האפשריים לביקורת

  :הנושאים הבאים 

 .ת המקלטיםתחזוק �

 .הצטיידות המקלטים �
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  :בתי הספר שנבדקו 

  :הביקורת בדקה את ששת בתי הספר הבאים 

 ".1עמל "בית ספר  �

 ת"אמי"בית ספר  �

 ".האחים"בית ספר  �

 ".אלי כהן"בית ספר  �

 ".נצח ישראל"בית ספר  �

 ".עציון"בית ספר  �

  

  הערת הביקורת

,  הקיימים – 15 הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ואקראית בשישה בתי ספר מתוך

  . מכלל בתי הספר40%שהם 

  

ולא מן הנמנע , שהביקורת שנערכה הינה מדגם סטטיסטי מייצג, הביקורת סבורה 

  .שהליקויים שנתגלו קיימים בבתי הספר אחרים שלא נבדקו

  

  ח למנהלי בתי הספר"העברת טיוטת הדו

 בסיום הביקורת ח טיוטה של הביקורת אשר פירט את הליקויים בכל בתי ספר נמסר"דו

  . בהנהלת העירםלמנהלי בתי הספר ועותקים ממנו הועברו לגורמים הרלוונטיי

  

  לוח זמנים

  .2009הביקורת נערכה בחודש ינואר 
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  ממצאים עיקריים

  

  :לאור הממצאים של הביקורת להלן ממצאים עיקריים 

 , 40% שהם 15הביקורת ערכה בדיקה מדגמית ואקראית בשישה בתי ספר מתוך  �

 . מייצג ליתר בתי הספר שלא נבדקוילדעת הביקורת הבדיקה מהווה מדגם סטטיסט

לא הייתה מודעות מספיקה לאחריות הנהלות בתי הספר לתחום אחזקת המקלטים  �

 .והצטיידותם

לא הוצגו לביקורת סדר פעילות להכנת מקלטים והצטיידותם וחלוקה לבעלי תפקידים  �

 .בתוך בתי הספר

אינו קנה מידה מייצג לגילוי פערים במיקלוט ובמרחבים " צוקהעופרת י"מבצע  �

ניתן להתפנות לכיתות , שכן ניתנו הנחיות על ידי פיקוד העורף שבזמן אזעקה,מוגנים

 .ומרחבים בעלי תקרה כפולה

נתונים עדכניים  (30%הממוצע הארצי בפער מיקלוט ומרחבים מוגנים עומד על  �

 ).2006לחודש נובמבר 

 .רת העלו שקיימים פערים במיקלוט במרבית בתי הספרממצאי הביקו �

שקע , שקע וקו טלפון ,לא קיימת תאורת חירום,במרבית המקלטים הישנים שנבדקו �

פתחי החירום אינם ננעלים ואינם , וונטות המקלטים לא תקינות,למכשיר טלוויזיה 

 . אטומים

אין סימון ומספור ,אין שילוט זוהר בתוך המקלטים) הישנים(בחלק מהמקלטים בעיקר  �

 .על דלתות המקלטים וכן אין שלטי הכוונה למקלטים

כי הם משמשים , נמצא) םלא דו תכליתיי( חירום בלבד םבחלק מהמקלטים אשר ייעוד �

 .מחסנים לציוד ובחלקם משמשים לציוד בלאי ומחסנים לאבות ביתי הספר
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קלטים מערכת החשמל אינה פועלת ובחלק מהמ, בחלק קטן מהמקלטים שנבדקו �

 .התאורה אינה מספיקה

אבות (במספר בתי ספר במרחבים המוגנים החדשים הותקנה מערכת סינון ואוורור  �

 .וכן לא עברה בדיקה אחת לשנה על פי הוראות יצרן) בתי הספר אינם יודעים להפעילה

א ומשרד "ציוד על פי התקנים שנקבעו על ידי הג, במרבית המקלטים לא נמצא �

 .החינוך

אלונקות מתקפלות וציוד ,שמיכות,ערכות עזרה ראשונה , קלטים לא נמצאובמרבית המ �

 -בתי,מים-מכלי,יד לחירום-פנס,קשר-מכשיר, יד–מגפון : אש ומרכיבי ביטחון כגון -כיבוי

 .שימוש כימיים

השירותים אינם תקינים עקב בעיות , בחלק מהמקלטים שקיימים בהם שירותים רגילים �

 .אינסטלציה וביוב

ראש העיר הנחה לרכוש פריט זה מיידית , תי הספר לא הייתה מערכת כריזהבמרבית ב �

 .לאור חשיבותו

ל "החליט ראש העיר והמנכ" עופרת יצוקה"ולאור מבצע ,בעקבות הביקורת  �

  .להקים מחסן חירום לציוד מקלטים של מוסדות החינוך ומקלטים ציבוריים
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  ן אחריות מנהל המוסד לחינוך והעוזר לביטחו. א

  כללי

 1) ב (7/ ד "ל התשס"הנספח לחוזר מנכ, התגוננות אזרחית במוסדות החינוך -4נוהל 

  .קובע בין היתר את אחריותו של מנהל המוסד החינוך, 2004במרס 

  

   לחינוךמנהל המוסד

, בדיקת המקלטים המרחבים המוגנים ולוודא שהם ערוכים ומוכנים למלא את ייעודם  �

  .ל הוראה על כךלפעול לאיטומם כאשר תתקב

  

ולהשלים את ,אמצעי כיבוי האש במוסד ובכלל זה ציוד האיטום ,בדיקת ציוד החירום  �

  .החסר

  

יש לדאוג להבאתו למוסד , אם ציוד החירום במוסד נמצא במחסני הרשות המקומית �

  . שעות ממתן ההוראה עם הכנת תוכנית מראש4תוך 

  

  לבטיחות ולחירום,העוזר לביטחון 

 ולבטיחות וחירום אחראי על ביצוע נושאי התגוננות האזרחית במוסד העוזר לביטחון

כמפורט , בין היתר הוא אחראי על הנושאים הרלוונטיים לביקורת זו ברגיעה, החינוכי

  :להלן

לגודלו , לתכנן את מערכת ההתגוננות האזרחית במוסד ולארגנה בהתאם לסוג המוסד �

 .ולאופיו המיוחד

 

לפקח על אחזקתם ולהיערך , וגנים האחרים ובציודםלטפל במקלטים ובמרחבים המ �

 .רעילים ושבירים, לפינוי ציוד מיותר וחומרים דליקים

 

הראשונה וכיבוי האש –העזרה , ציוד האיטום(שציוד ההתגוננות האזרחית , לוודא �

 הנספח 4' של נוהל מס'  י-'הנמצא במוסד הוא בהתאם לתקנים המפורטים בנספחים ז) 'וכו

 ל"לחוזר מנכ

 .עליו לקבוע את מקומו של הציוד ולפקח על אחזקתו ועל כשירותו �
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המרחבים המוגנים לייעודם בהתאם להוראות שתינתנה באותה /להכין את המקלטים �

 ".שיפורי מיגון במוסדות חינוך קיימים"וזאת בסיוע מורים הורים ותלמידים לנוהל , עת

 

 .לבדוק כשירות הציוד ולהשלימו במידת הצורך �

 

וכן תרגילי שהייה , למרחבים המוגנים שנקבעו/ יו לערוך תרגילי כניסה למקלטיםעל �

 .תוך הפעלת מערך ההתגוננות האזרחית של המוסד, בהם ויציאה מהם

  

  הערות והמלצות הביקורת

לכתוב נוהל באשר לסדר פעולות של בעלי התפקידים בבית ספר , הביקורת ממליצה

  .בזמן אירוע חירום

  

ל "וך יפעל לקיומם וישומן של המשימות אשר נקבעו בחוזרי מנכמנהל אגף החינ

  .משרד החינוך השונים בכל מוסדות החינוך בנושא התגוננות אזרחית במוסד חינוכי

  

לערוך סקר מקלוט ומרחבים מוגנים ולהציג את הפערים מול תקני ,הביקורת ממליצה

  .ולהכין דרישה עם סדרי עדיפות,משרד החינוך ופיקוד העורף
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  ומרחבים מוגנים/ אחזקת מקלטים. ב

  רקע

כי בכל מבנה פרטי או ציבורי יהיה ,קובע, 1951-א "התשי, חוק התגוננות האזרחית

נחלקת בין ,ובכלל זה בניית מקלט או מרחב מוגן ,האחריות לבניית מוסדות חינוך.מקלט

 האחראית,רשות המקומיתובין ,קצובןיהאחראי לאישור תוכניות הבנייה ולת,משרד החינוך

האחריות לאחזקתם השוטפת של המקלטים ,לטענת משרד החינוך.לביצוע הבנייה בפועל

  . הרשויות המקומיות או בעלים אחרים של המבנה–והמרחבים המוגנים היא של הבעלים 

  

  מקלטים במוסדות החינוך

החינוך ברוב במוסדות ,פי נוהלי משרד החינוך אשר נקבעו לפי הנחיות פיקוד העורף-על

מוסדות רק בישובי קו העימות בצפון ). ולא מקלט(אזורי הארץ חייב להיות מרחב מוגן 

  .החינוך מחויבים בקיום מקלט

הכל ,מבנה או מקום אחר שהותקן לשמש מקלט"מקלט הוא .על פי חוק התגוננות אזרחית 

רטים המפרטים לבניית מקלטים מפו". לפי התוכנית שהרשות המוסמכת אישרה אותה

מפרטים לבניית ( תקנות ההתגוננות האזרחית -בתקנות מיוחדות שהותקנו לצורך זה

מקלט במתכונת מרחב הבנוי "מרחב מוגן הוא ,על פי התקנות  .1990-ן"התש,)מקלטים

המיועד להגן על החוסים בו מפני התקפה והמתוכנן על פי הוראות ,בתוך מעטפת מבנה

  ".של התקנות' חלק ג

  

  ם ולמרחבים מוגנים בבתי ספר ובגני ילדיםתקנים למקלטי

להלן התקנים למקלטים ולמרחבים מוגנים במוסדות חינוך על פי הנחיות פיקוד העורף של 

  :ל"צה

 .ר" מ12-ילדים–מרחב מוגן בגן /תקן מקלט �

 2003עד לשנת .(אם-ר לכיתת" מ15' י-'לכיתות א,מרחב מוגן בבתי ספר/תקן מקלט �

 ;)ר לכיתת אם" מ10העימות היה תקן המקלט באזורי קו 

תקן זה . (אם–ר לכיתת " מ7.5-ב "י-א"לכיתות י,מרחב מוגן בבית ספר/תקן מקלט �

מאחר שהנחת העבודה היא שבשעת חירום תלמידים בכיתות ', י-'הוא חצי התקן לכיתות א

 ).אלו לא ישהו בבית ספר אלא יעסקו במשימות התנדבות
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כיתות "או " (כיתות ממוגנות"להיבנות כאם במרחב קו העימות צריכות -כל כיתות �

 -וכל חלקי הכיתה,דהיינו קירות הכיתה ייבנו מבטון יצוק ולא מבנים,")ביטחוניות

 .יהיו עמידים בפני קטיושות ורסיסים-החלונות והדלתות,התקרה,הקירות

  

  התקנת מערכת סינון מרכזית

נושא שעלה על (החובה להתקין מערכת סינון מרכזית ,על פי הנחיית משרד החינוך �

חלה ) כאשר היה חשש להתקפה בנשק כימי או ביולוגי, סדר היום בתקופת מלחמת המפרץ

מאחר , ילדים ובמוסדות חדשים לחינוך מיוחד-כיום על כל מרחב מוגן הנבנה בגני

ומערכת סינון מרכזית ,שאוכלוסיית התלמידים הזאת מתקשה במיוחד בתפעול מסכות מגן

תקנות ההתגוננות האזרחית .וגן ללא שימוש במסכות מגןמאפשרת שהייה במרחב מ

 . למערכת סינון מרכזית בלבדהכנהוהנחיות פיקוד העורף קובעות כיום חובת 

  

  פערים במיקלוט

אשר יש בו כדי להצביע על פערים במיקלוט בין , אינו קנה מידה" עופרת יצוקה"מבצע 

, וך על פי הנחיות פיקוד העורףהתקנים שנקבע למקלטים ומרחבים מוגנים במוסדות החינ

שכן בהנחיות פיקוד העורף ניתן להתפנות בעת אזעקה לכיתות ומרחבים שיש להם תקרה 

 בחתך ארצי 30%הפער הארצי הוא . ולא על פי התקנים של משרד החינוך, כפולה

  ).2006נתונים מחודש נובמבר (

  

  מרכיבי בטחון

קבע , 2005 בנובמבר 1,ו "רי התשסט בתש"כ) ב(ד  / 10ל משרד החינוך "חוזר מנכ

כאשר ,שהאחריות להתקנת מרכיבי ביטחון במוסדות החינוך היא על הרשות המקומית 

  . הרשות המקומית50% - משרד החינוך ו50%ההשתתפות בהתקנת מרכיבי הביטחון היא 

  .49כי השתתפות משרד החינוך מותנת בתקציב שהוקצה מדי שנה בתקנה , נקבע

  -;יש להתקין במקלטים את הפריטים הבאים התקנה קובעת ש

 .תאורת חירום למקלט �

 .התקנת שלוחת טלפון �

 .התקנת יחידת קצה לטלוויזיה ולרדיו �

 .וונטות למקלטים �

 .שילוט זוהר �



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 108

 . גומיות לדלת ולפתחי חירום-ערכות איטום �

  

  ממצאים

כי יש מספר ליקויים , העלו, ממצאי הביקורת במקלטים בששת בתי הספר שנבדקו

  .יחים שנמצאו במקלטיםשכ

  . סוגי מקלטים2שבבתי הספר קיימים , ראוי להזכיר

מקלטים תת , משמשים ככיתות לימוד ברגיעה -םמרחבים מוגנים שהם דו תכליתיי

  . לחירום בלבדם שייעוד-קרקעיים

  

 המשמשים ברגיעה כיתות או כל פעילות אחרת םמטבע הדברים המקלטים הדו תכליתיי

ילו מקלטים שמיועדים למקלטים בחירום בלבד תחזוקתם לא סבירה וא, תחזוקתם סבירה

  .כ מקלטים אלו הם מקלטים ישנים ותת קרקעיים"בד.וטעונים שיפור

  

  :להלן הליקויים השכיחים בתחום תחזוקת המקלטים 

  תאורת חירום 

במרבית המקלטים הישנים לא קיימת תאורת חירום המחוברת למערכת החשמל ואמורה 

  .יתוק זרם החשמללפעול עם נ

  

אלא ,במרחבים המוגנים החדשים הותקנה תאורת חירום בתקרה ולא ניתן להבחין בקיומה

כיוון שאינה מסומנת לא ניתן לברר אם היא . על ידי ניתוק מתג המרכזי של המקלטים

  .תקינה או שהמנורות שרופות

  

של תאורת חירום כיוון שנציג בית הספר לא ידע על קיומה , בחלק מבתי הספר לא נבדקה

  .או לא ידע היכן מנתקים את זרם החשמל כדי לבצע בדיקת בתקינות

  

  שקע לטלוויזיה

  .הבמרבית המקלטים הישנים לא קיימים שקעים לטלוויזי

אך אין וודאות שיחידת הקצה מחוברת ,בחלק במרחבים המוגנים החדשים נמצאו שקעים 

  .לחברת כבלים כלשהי
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  שקע וקוו טלפון

  .המקלטים הישנים לא קיימים שקעים לקוו טלפוןבמרבית 

אך אין וודאות שקיים חיבור , בחלק מהמרחבים המוגנים החדשים נמצאו שקעים לטלפון

  .לחברת בזק

  

  מקלטיםבוונטות 

  .ויש צורך בתיקונם או בהחלפתם,אך בחלקם אינן תקינות , במקלטים נמצאו וונטות

  

  במקלטיםחרום פתחי 

 פתחי החירום אינם ננעלות ואלה שננעלים חסרים בהם גומיות בחלק מהמקלטים דלתות

  .ואינם אטומים

  

  זוהרפנים שילוט 

לעומת זאת במרחבים המוגנים ,בחלק מהמקלטים הישנים אין שילוט זוהר בתוך המקלטים

  .החדשים קיים שילוט זוהר

  

  שירותים 

 חלקם אינם כי, אשר קיימים בהם שירותים עם מים זורמים נמצא, במקלטים שנבדקו

  .בשימוש בגלל בעיות אינסטלציה וביוב

  

  וסימון מקלטיםהכוונה שילוט 

  .וכן אין שלטי הכוונה למקלטים,בחלק מהמקלטים אין סימון ומספור על דלת המקלטים 

  

  מקלטים לא פנויים

כי במספר בתי ספר , נימצא , ם חירום בלבד ולא דו תכליתייםבמקלטים אשר ייעוד

בחלק מהמקלטים משמשים לציוד בלאי ובחלק , חסנים לציודהמקלטים משמשים מ

  .כבמחסנים  של אבות בית

  

  חשמל לא תקין

מערכת בחשמל אינה פועלת ובמקלטים מסיימים איננה , בחלק קטן מהמקלטים שנבדקו

  .מספיקה
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  מערכת אוורור וסינון

/ ד " תשסל משרד החינוך" התגוננות אזרחית במוסדות החינוך הנספח לחוזר מנכ4נוהל 

שמוסדות חינוך שבמקלטים שלהם יש מערכת סינון מרכזית ,  קובע2004 במרס 1) ב(7

 במהלך בדיקה פעם בשנהיש לוודא באמצעות החברה שהתקינה את המערכת שתבוצע 

  .והתשלום יינתן על ידי הרשות המקומית, חודש ספטמבר 

  

שגרה על פי הוראות עוד קובע החוזר שיש לוודא שקיים אחראי על אחזקת המערכת ב

וכאמור יש לוודא שפעם בשנה . היצרן ואדם הממונה על הפעלת המערכת בשעת חירום

  .תבוצע ביקורת על ידי החברה המתקינה

  

כי מערכות אוורור וסינון שהותקנו בעיקר במרחבים המוגנים ,  העלותממצאי הביקור

  .החדשים לא נבדקו מאז התקנתם

  .נם יודעים להפעילם בעת הצורךאיכי סגל בתי הספר , עוד נמצא

כי במרבית בתי הספר נמצאו הוראות הפעלה של היצרן על הקיר ליד , ראוי לציין 

  .המערכות אוורור וסינון

  

  "1עמל "מקלט גדול ב

המקלט " עופרת יצוקה"במבצע . לאחרונה ייבשו המים, בעבר מקלט זה היה מוצף מים

על מנת .ל"יה בהנחיית ראש העיר והמנכנוקה ונצבע על ידי מחלקת האחזקה של העירי

החלפת תאורה ,ריצוף: ראוי שיבוצע שיפוץ שיכלול ,שיהיה ראוי לשהייה ממושכת 

, התקנת תאורת חירום,התקנת מזגנים , טיפול בפתחי חירום תיקון וונטות ,םלפלורוסנטי

  .תיקון בתקרה אקוסטית

  הערות והמלצות הביקורת

 בכל עבודהמליצה לערוך בדיקה ולהכין תוכנית הביקורת מ,לאור ממצאי הביקורת 

  .בתי הספר והגנים ולתקן את הליקויים בהתאם

  

 יהיו מפתחות רזרביים במשרד מנהל מרחבים מוגנים/שלמקלטים ,הביקורת ממליצה

  .בית ספר

  

 שתוצאותיו יהיו אומדן הפערים במיקלוט ובמרחבים סקרלערוך , הביקורת ממליצה

  . משרד החינוך ופיקוד העורף שקבעקניםמוגנים מול ת
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  מרחבים מוגנים/הצטיידות מקלטים . ג

  ציוד למקלטים

א קבעו תקני הציוד אשר צריך להימצא במקלטים ובמרחבים המוגנים "משרד החינוך והג

) ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים ( המבוססים על תקנות התגוננות האזרחית 

  .2004 במרס 1,) ב (7/ ד "ל תשס"ר עוגנו בחוזר מנככאמו, תקני הציוד .1981א "התשמ

  

  ר" מ50בגודל מוגן תקן ציוד למקלט מרחב 

ל משרד החינוך "חינוך לחוזר מנכהתגוננות אזרחית במוסדות  4 –' לנוהל מס' נספח ט

י "ר עפ" מ50נקבע תקן ציוד למרחב מוגן בגודל של עד , 2004 במרס 1, )ב(7/ד "תשס

  ).1981א "התשמ) (ציוד ושילוט במקלטים ובמחסנים ציבוריים.(חיתתקנות התגוננות אזר

  

  .'ראה נספח א –ר " מ50תקן ציוד למקלט מרחב מוגן בגודל עד 

  

   תלמידים500 עד 50-תקן ציוד חילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוך מ

, )ב (7/ד"ל משרד החינוך תשס" התגוננות אזרחית במוסדות לחוזר מנכ-4לנוהל ' נספח ה

ציוד חילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוך על פי תקנת התגוננות ,  נקבע2008 במרס 1

נספח זה קובע את ) 1973ג "התשל)(ציוד מפעלים ומוסדות ואימון עובדים(האזרחית 

 50מרחבים מוגנים אשר מאכלסים עד / כמות הפריטים אשר יש לצייד בהם את המקלטים 

  . תלמידים500תלמידים ועד 

  

  .'ראה נספח ב– תלמידים 500 עד 50לחילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוך עד תקן ציוד 

  

  ר" מ50למקלט דו תכליתי בגודל עד אש ציוד לעמדת כיבוי 

 תכליתי בגדל - קובע את הציוד שיימצא בעמדת כיבוי למקלט דו3 סעיף 4לנוהל ' נספח ז

  .ר " מ50עד 

  .'ראה נספח ג –ר " מ50תקן לעמדת כיבוי אש למקלט דו תכליתי עד 

  

  תקן ציד לעזרה ראשונה

ר במוסד "תרמיל מע/ נקבע תקן לערכת עזרה ראשונה, משרד החינוךל"בחוזר מנכ

  .ולפעילות חוץ בית ספרית,החינוכי 

  .'ראה ניספח ד -פירוט תקן ציוד עזרה ראשונה
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  ממצאים

 מוגנים מרחבים/ כי ברוב בתי הספר לא היה ציוד כלל למקלטים , ממצאי הביקורת העלו

  .וחלק מבתי הספר היה ציוד חלקי אשר לא עונה על דרשות התקן, ל "כנדרש מחוזר המנכ

  

  ציוד עזרה ראשונה

ל משרד " התגוננות אזרחית במוסדות החינוך המצורף לחוזר מנכ-4לנוהל ' נספח י

כי ציוד עזרה ראשונה בבית הספר , קובע,  נוהלי שעות חרום בחינוך-) ב (7/ החינוך 

  :ד לשעת חירום ולמקרה חירום במוסד חינוכי יכלול מיוע

 .תרמיל להגשת עזרה ראשונה �

 .םאלונקה מתקפלת מאלומיניו �

  

 של מספר הכי מספר תרמילי העזרה הראשונה בבית ספר הוא פונקצי, עוד נקבע בנוהל

וזאת לפי המפתח , המורים שהוכשרו להגיש עזרה ראשונה ושל מספר התלמידים בו

  -:כמפורט 

 10לפי המפתח של מורה לכל .(יל לכל מורה שהוכשר להגיש עזרה ראשונהתרמ �

 ).כיתות אם

 .מורחב מוגן/תרמיל לכל  �

 .מרחב מוגן/ בכל מקלטםאלונקה מתקפלת מאלומיניו �

  

   .'ראה ניספח ד–תרמיל במוסד החינוכי ולפעילות בית ספרית /פירוט תקן עזרה ראשונה 

  

מרחבים מוגנים שנבדקו לא היו /כי במקלטים,ממצאי הבדיקה בבתי ספר שנבדקו העלו

  .ערכות עזרה ראשונה

  

כמו בבית  ,יתרה מזו לא נמצאה חלופה של החזקת ערכות ציוד עזרה ראשונה במקום אחר

 ערכות עזרה ראשונה בתוך ארון במקלט המשמש מחסן לאבות 2ת שם נמצאו "ספר אמי

  .הבית

  

אינה יכולה ,שת את בית הספר לשגרה הביקורת מעירה שערכת ציוד עזרה ראשונה המשמ

  .מרחבים מוגנים/ להיות במקום ערכות ציוד עזרה ראשונה המיועדות למקלטים 
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  ציוד כיבוי אש

  . נקבע ציוד כיבוי אש למקלט דו תכליתי4לנוהל סעיף ' נספח ז

  

  .שאין ציוד כיבוי אש במרבית המקלטים, ממצאי הבדיקה העלו

 עם גורמי קראוי שנושא זה ייבד) מחבט ודליים( מיושן התקן שנקבע הנו, לדעת הביקורת

  .בטחון במשרד החינוך האם לא ראוי שמטפה כיבוי מסוג אבקה עונה יותר טוב על הרשות

  

ד ערכת עזרה ראשונה אלונקות ושמיכות "ממ/ על פי הנוהל יש להחזיק או לייעד למקלט

  .אמור להכילד "ממ/ על פי גודלו או על פי מספר התלמידים אשר במקלט 

  

  מרכיבי בטחון

קובע שמשרד החינוך , 2005 בנובמבר 1ט בתשרי "כ) 'ב(3/ ו "ל התשס"חוזר מנכ

הבעלות על פי תקנה /  בהוצאה על מרכיבי ביטחון עם הרשויות המקומיות 50%ישתתף 

  .החוזר מפרט מרכיבי ביטחון חיוניים בבתי הספר.49

  

  – : תלהלן פירוט הציוד הרלוונטי לנושא הביקור

 ).לשימוש גם בשגרה( כולל סירנה , מגפון יד �

 ).לשימוש גם בשגרה(מכשיר קשר / מירס �

 ).לשימוש גם בשגרה( מערכת כריזה  �

 .התקנת שלוחת טלפון למקלטים �

 .רדיו+  למקלט T.Vהתקנת יחידת קצה  �

 פנס יד לחירום למקלטים �

 .תאורת חירום למקלטים �

 .שילוט זוהר למקלטים �

 . למקלטיםםריקני'ג �

 .בתי שימוש כימיים �

  

, תאורת חירום, כי במרבית בתי הספר אין מערכות כריזה מגפון יד, ממצאי הבדיקה העלו

,  יתר הציוד המפורט לעיל ,בתי שימוש כימיים ושילוט זוהר, םריקני'פנסי תאורה ידניים ג

  .קבל התייחסות בפרק תחזוקת המקלטיםמ
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מרחבים מוגנים / ות ושמיכות במקלטים כי בבתי הספר אין אלונק, ממצאי הבדיקה העלו

  .וגם לא קיימת חלופה  שהם מאוחסנים במקום אחר קיימת תוכנת לחלוקתם בחירום

  

  .אך אינן מטופלות ותקינותן מוטלת בספק,במספר בתי ספר בודדים נמצאו אלונקות 

  

  ל"הנחיות ראש העיר והמנכ

ל לרכוש את הציוד החסר במקלטים "במהלך הביקורת הנחה ראש העיר והמנכ

  .ובמקלטים ציבוריים) בתי ספר וגנים(במוסדות חינוך 

  .לצורך רכישת הציוד התקבל תקציב מיוחד ממשרד הפנים

  

 אשר יאוחסן ,לארגן מחסן, ל הנחו את קצין בטחון של העירייה"ראש העיר והמנכ

  .חירום יפוזר הציוד באחריות העירייה למקלטיםובזמן ,בו ציוד למקלטים

  

שהחל לבצע הזמנות והמחסן , מנהל מחלקת הביטחון של העירייה דיווח לביקורת

  .יאורגן בהתאם

  

  הערות והמלצות הביקורת

ל לרכז ציוד המקלטים במחסן של "הביקורת רואה בחיוב את הצעת ראש העיר והמנכ

  .העירייה ולפזרו בחרום במתן פקודה

  

 והציוד  לכל דבר וענייןשהמחסן שיוקם יהיה מחסן חירום, ביקורת ממליצהה

  .למקלטים יאוחסן בנפרד מהציוד השוטף של העירייה

  

  .ל"מנכ/ באישור בכתב ומפורש של ראש העירציוד ממחסן זה רק וציא ניתן לה

  

  .יבוצע טיפול מונע בציוד וירוענן כנדרש על פי סוג הציוד המאוחסן, המחסן ישולט 

  

  .על שם בית הספר ומספר המקלטמכין אחראי המחסן יכין רישום 

  

נוזל , סוללות: לציוד המתכלה תוכן התקשרות עם הספק למשיכה בשעת חירום כגון

  . ועודחיטוי
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  פיזור בחרום

יקבעו אחראי אמצעים וכח אדם לביצוע ,תוכן תוכנית לפיזור הציוד למקלטים 

  .המשימה

  

 ואבות בית ןלערוך סיור של עוזרים לביטחו, קמת המחסןלאחר ה, הביקורת ממליצה

  ).רצוי פעם בשנה(של בתי הספר במחסן 

  

  פיקוח ובקרה

,  חודשים במחסן6-ל העירייה לערוך הביקורת אחת ל"למנכ, הביקורת ממליצה

  . האחסנה והטיפול,לבדיקת שלמות הציוד תנאי

  

חת לשנה כמו כל רכוש  ויספר א,הציוד של המחסן ירשם באינוונטר של העירייה

  .אחר של העירייה
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  נספחים

  
  

  .'נספח א -ר" מ50למרחב מוגן עד /  תקן ציוד למקלט  .1

מספר -תקן ציוד חילוף ועזרה ראשונה במוסד החינוך .2

 .' נספח ב- תלמידים250 ועד 50התלמידים מעד 

 –ר " מ50ציוד לעמדה כיבוי למקלט דו תכליתי בגודל עד  .3

 .'נספח ג

ר במוסד החינוכי ולפעילות חוץ "תרמיל מע/ה ראשונה תיק עזר

   .'ניספח ד –בית ספרית 
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  ' נספח א–ר " מ50מרחב מוגן  בגודל של / תקן ציוד למקלט 
  

  הערות  הכמות  שם הפריט  'מס
או בית שימוש רגיל המחובר   2  בית שימוש כימי  1

  .למערכת הביוב
 250מיכל מים   2

עשוי מחומר ,ליטר
P.V.C.  

1    

    4  תאורת חירום  3
     ליטרים4  נוזל לחיטוי  4
    160  שקיות ניילון לאשפה  5

    1  ארון פח  6
    200  כוסות חד פעמיות  7
     גלילים5  נייר טואלט   8
  .עם סוללות  1  רדיו טרנזיסטור  9

    1  כרז יד  10
נקודת התחברות   11

  לטלוויזיה
1    

    1  טלפון  12

    1  נקודת התחברות לטלפון  13
    2  פנס רנאור  14
פירוט הציוד כמפורט בנספח י לנוהל   1  תרמיל עזרה ראשונה  15

4.  
אלונקה מתקפלת   16

  םמאלומיניו
2    

     גלילים5  סרט דביק לאיטום  17
    2  סחבה  18
    1  מקלט טלוויזיה  19
,  עמדות כיבוי אש2  20

  –ובכל עמדה 
  מחבט כיבוי
  את חפירה

  
  
1  
1  
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 ציוד(י תקנות ההתגוננות האזרחית " חילוץ ועזרה ראשונה במוסד חינוך עפתקן ציוד
  ' נספח ב–) 1973ג "התשל) מפעלים ומוסדות ואימון עובדים
  

    כמות הפריטים לפי מספר התלמידים במוסד
  'מס

  

  
  500עד   250עד   100עד   50עד   תפריט

  2  2  -  -  מ" ס380סולם נשען   1

  2  2  -  -  מ' ס90דקר   2

  2  2  -  -  מ" ס210קר ד  3

  2  2  -  -  ג" ק5פטיש   4

מ באורך " מ12חבל סיזל   5
  ' מ30

-  -  2  2  

  2  2  -  -  מספריים לחיתוך ברזל  6

  2  2  -  -  מסור לחיתוך ברזל  7

  6  4  2  1  אלונקה  8

  12  8  4  2  שמיכת צמר  9

  60  30  20  10  תחבושת אישית קטנה  10

  90  45  30  15  פד גזה  11

  90  45  30  15  משולשים מבד  12

  90  45  30  15  סיכות ביטחון  13

  60  30  20  10  אגדים  14

  10  4  2  2  תחבושות בינוניות  15

  10  4  2  2  תתחבושות נגד כוויו  16

  5  2  1  1  סד רשת  17

  5  2  1  1  זוג מספריים  18

  5  3  1  1  חוסם עורקים קצר  19

  5  2  1  1  חוסם עורקים ארך  20

  

  
   תכליתי-הציוד שיימצא בעמדת כיבוי למקלט דו

  ' נספח ג–ר " מ50בגודל של עד 
  

  כמות  הציוד  'מס
  1  מחבט כיבוי  1
  1  ' מ25 באורך 3/4גלגלון   2
  2  2זרנוק   3
  1  את חפירה  4
  2  חול+ דלי למים   5
  1  ארון לתכולת הציוד  6
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  ר במוסד החינוכי ולפעילות "תרמיל מע/ תקן עזרה ראשונה 
  ' ניספח ד- : ספרית –חוץ בית 

  

  .1-)בהתאם לייעודו ולמיקומו(תרמיל גב /ק תי  .א

 .10-#) גדלים שונים(אגד גלילי   .ב

 .' יח50 -אגד מידבק  .ג

 .1-1גליל אספלנית   .ד

 .2 -)מנשים מציל (-מסכת כיס  .ה

 .' יח2 –'  מ2) סיליקון(חוסם עורקים   .ו

 .1-מספריים לחיתוך חומר ממתכת   .ז

 .10 -משולש בד  .ח

 .1-סד פלסטי ליד  .ט

 .20 -סטרילי, 3פד גזה    .י

 .10 -70% אלכוהול –לחיטוי העור פד   .יא

 .8 –תחבושות אישיות   .יב

 .2 -תחבושות בטן  .יג

 . מכל סוג3-2-4 -1מנתב אוויר   .יד

 .2 -אגד אלסטי .טו

  . זוגות5 –כפפות חד פעמיות  .טז
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  התייחסות 
  ח "לטיוטת הדו

  ותיקון ליקויים
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  ל העירייה"התייחסות מנכ

  

  ט"שבט תשס' א 
  2009  ינואר26 

  
  מנהל אגף אחזקה ותשתיות, חינוך' מנהל מח, מנהל אגף בטחון, מהנדס: אל

        מבקר העירייה
  
  

  דוח מבקר–מקלטים בבתי ספר תחזוקת ביקורת : הנדון
  

ביקורת מקלטים בבתי ספר עקב ביקורת : ל בנושא"התקיים דיון בראשות המנכ'  ינו26בתאריך  .1
מהנדס , מנהל אגף בטחון, חינוך' מנהל מח: משתתפים. "עופרת יצוקה"מקלטים בעיר במסגרת 

  . מבקר העירייה, העיר
 ": עופרת יצוקה" עקב הביקורת וכלל לקחי -להלן סיכום הישיבה .2

 אחריות מקלטי בתי,  הינה של מנהל אגף הבטחון-אחריות המקלטים הציבוריים  .א
ל תושבי ע– יההמקלטים בבניה הרוואחריות ,  הינה של מנהל אגף החינוך-הספר

  . דיירי המקלטים
י מהנדס העיר בסדר העדיפויות מקלטי בתי הספר "בצד תיקון המקלטים תוכן תוכנית ע  .ב

לכל מקלט תכתב תוכנית מפורטת עם תמחור לאחר מכן . ולאחר מכן מקלטים ציבוריים
 .  אחריות המהנדס-..חשוב והשאר,  שנים דחוף3-4 -תיעשה תוכנית ל

 רץמקלטים בתי ספר עד סוף מ �
 . עד חודש יוני- שאר המקלטים �

באחריות מנהל אגף בטחון להכין סטים במתכונת צבאית עם נוהל מסודר שבו לכל   .ג
יצא נוהל –עם הציוד שיש ומה שנרכוש לאחר אישור משרד הפנים ' ס מס"מקלט  בי

 שעות להעביר את הציוד ממחסן 4מסודר שאב הבית יודע ברגע שיש חרום יש לו 
 " אמצעים למקלטים בתי הספר" מנהל בטחון יוציא חוברת -רוהעירייה לבית סיפ

 . האחריות על מקלט בית הספר על מנהלת בית הספר ואב הבית  .ד
אני מנחה את מנהל מחלקת החינוך ומנהל אגף בטחון להוציא עד סוף פברואר חוברת   .ה

, ס"החוברת תופץ למנהלי בתי.  סיכום שלבים וביצוע הוראות- 2-מסודרת המחולקת ל
 . ים ואבות הבית"טעב

 מה צריך להיות בבית ספר בזמן חירום �
 מעבר משגרה לחרום  �

אבות הבית , ים"עבט, באמצע חודש מרץ אחרי שהכל מוכן יבוצע כנס מנהלי בתי ספר  .ו
 . אחריות חינוך-וגורמי חינוך שבו ניתן תדריך

  .  מצב המקלטים בעיר במצב גרוע בלשון המעטה ומשרדי הממשלה לא תקצבו נאותה  .ז
  

  .לטיפולכם .3
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  :העתק
  ראש העיר -מר מוטי מלכה
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  ל העירייה"התייחסות מנכ
  

  ט"א אדר תשס"כ
  2009 מרץ 17 

  מקלטים בעיר/ ביקורות מבקר/ביקורות/ל"מנכ.ס
  

  ________________: אל
  )לוח תפוצה     (

  
  

  ביקורת מקלטים בעיר: הנדון
  

, מנהל אגף בטחון: משתתפים. ל בנושא שבנדון" דיון בראשות המנכ מרץ התקיים17בתאריך  .1
  . מנהל אגף אחזקה ותשתיות, מבקר העירייה, מהנדס העיר

המהנדס נכנס לביצוע אומדן והערכה של כל מקלטי העיר שהם " עופרת יצוקה"במסגרת לקחים  .2
  : חלקים3- חולק ל-בשייכות העירייה

 לאבוצע סקר מ-  מקלטים בתי ספר- 'חלק א �
  כל נושא גני הילדים בעיר-'חלק ב �
 בביצוע הסקר-  כל נושא מקלטים ציבוריים בעיר-'חלק ג �
 

  : להלן סיכום והנחיות להמשך .3
בטיחותיים ויבצע , המהנדס יוציא מתוך החוברת של האומדן את כל הנושאים הדחופים  .א

  ..). איטום וכו, סימונים, חשמל(הערכת מחיר לביצוע 
למשרד הפנים , ר למפקד המחוז"ן לשלוח חוברת זו לפקעבאחריות מנהל אגף בטחו  .ב

–מנת שירתמו איתנו לשיפוץ המקלטים -ט מוסדות חינוך על"למר יונה יצחק ולקב
 . ח ואין באפשרות העירייה לבצע זאת" מש2.9עלות השיפוץ הינה 

 מכיוון שאין היום תקציב זמין 2010-שיפוץ המקלטים בדחוף והבטיחותי יבוצע רק ב  .ג
 אחריות מנהל אגף אחזקה ותשתיות בתוכנית –יה לביצוע השיפוץ גם הדחוף בעירי

 . 2010עבודה 
 יוקם צוות מקלטים מתוך האחזקה שיקבל תוכנית עבודה 2010בשנת העבודה   .ד

 .  שיעבור ויטפל בכל המקלטיםןמהביטחו
 אחריות מהנדס –תוך חודש ימים מהיום יבוצע דיון לגבי אומדן של הדחוף למקלטים   .ה

 .ירהע
 

  .  לטיפולכם אודה .4
  
  
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  

  :העתקים
  ראש העיר-מר מוטי מלכה
  מ ראש העיר"מ- מר יוסי סולמני

  סגן ראש העיר- מר חיים שטיינר
  סגן ראש העיר -מר בוריס בורוכוב
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  מנהל אגף החינוךהתייחסות 
  
  
  
  

  ט"אייר תשס' ט 
             2009 מאי 03 

  לכבוד 

   בן שטרית מר שלום

  מבקר העירייה

  _______________  

  
  , שלום רב  

  
  

   התייחסות לביקורת מקלטים במוסדות חינוך: הנדון

 .₪  מליון 2.9עלות השיפוץ עומדת על , מהנדס העירייה הוציא חוברת אומדן על מצב המקלטים .1

 .העורףט מחוז של משרד החינוך מר אילן כהן ולפיקוד "ט העירייה  העביר עותק לקב"קב .2

 בגמר התרגיל יופקו הלקחים  ויכתבו נהלים -בחודש יוני יתבצע תרגיל ארצי למוסדות חינוך   .3

 .מסודרים

 .ל משרד החינוך"תנתן הנחיה לבתי הספר לטפל במקלטים באחזקה והכנה  על פי חוזר מנכ .4

  

  

  

  

  

  בכבוד רב 

  שמעון עמר 

  מנהל אגף החינוך 

  

  :העתקים

  ל העיר" מנכ–מר אלי פרץ 

  ט העירייה " קב– אריה יוסף מר

Z:\ 3.5.09התייחסות לביקורת מקלטים במוסדות חינוך \מבקר המדינה והעירייה\ תשסט- 2008חינוך.DOC  
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  הערות ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  :בנושא 

   מוגנים בבתי הספר תחזוקת מקלטים ומרחבים

  

 ציוד   ח ובדגש על "ט להכין תוכנית לפיזור הציוד למקלטים בשע"הנחתי את הקב �

  .בתי הספר      למקלטים של 

 ט הונחה לבצע סיור עם אבות   "הקב,ס "הוקם מחסן של ציוד החרום למקלטי ביה  �

  .כדי שיהיו ערוכים להוצאת הציוד הנדרש מהמחסן בשעת חרום,      הבית 

 לבצע ביקורות במחסני החרום וכן לוודא רישומו של הציוד  , ל"הנחתי את המנכ �

  .     במחסן באינוונטאר העירייה
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היערכות העירייה 
  למצבי חירום

  "עופרת יצוקה"על רקע מבצע 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  מינהל כללי
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  ,רכות העירייה למצבי חרום ואסונות טבעהיע
  "מבצע עופרת יצוקה"על רקע 

  

  כללי
  

מבקר העירייה היה אמור לערוך ביקורת בוועדת משק לשעת , על פי התוכנית השנתית

  ).ח"מל(חרום 

  

הורחבה הביקורת לכל הנושאים הקשורים למצבי חרום " עופרת יצוקה"בעקבות מבצע  

  .ואסונות טבע

  

העבירה את האחריות גם לאסונות ) השלטון המרכזי(ות שקיבלה הממשלה בהחלטות השונ

  :שעלולים להתרחש גם ברגיעה לרשות המקומית והם

 ).תרעידת אדמה ושיטפונו(אסונות טבע  �

 ).ס"חומ(פליטת חומרים מסוכנים ממפעלים  �

 ).מלחמה(זאת בנוסף למצבי חרום המוכרים , אירועי טרור  �

  

נתנה הזדמנות לבחון את עבודת המטה " עופרת יצוקה"ע עריכת הביקורת בתקופת מבצ

  .מעבר לעבודת המטה המתבצעת בתרגילים ובהשתלמויות, של העירייה באופן חלקי

  

  מטרת הביקורת

לבדוק באופן כללי את היערכות העירייה למצבי חרום ואסונות טבע , מטרת הביקורת 

בדרכי התפעול והניהול במידה ולהתריע על ליקויים ,להציג ממצאים , בתחומים השונים

  .וכן להמליץ על דרכים במגמה לשפר את המינהל התקין, והם קיימים

  

  הליך הביקורת 

נערך סיור במרכז , במהלך הביקורת התקיימו פגישות עם ראשי המכלולים ותתי מכלולים 

  .ההפעלה ונבדקו נהלים 

  

ובכך עמד מקרוב "  עופרת יצוקה"המבקר השתתף כמשקיף כמעט בכל הישיבות במבצע 

  .על עבודת המטה במרכז ההפעלה
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  נושאי הביקורת

  :להלן הנושאים שבוקרו 

 ).ח"מל(וועדת משק לשעת חרום  �

 ).ח"פס(וועדת משנה לפינוי סעד חללים  �

 ).פ"מרה(מרכז הפעלה  �

 ).חלקית(מכלול הנדסה ותשתיות  �

 .מכלול טיפול באוכלוסיה �

 .מכלול המידע לציבור הסברה ודוברות �

 .כלול חינוך ותרבותמ �

 .מכלול משאבי אנוש �

 ).ל"אס(אתר סיוע לאוכלוסיה  �

 ).נושאי חרום בלבד (ןמחלקת הביטחו �

  

  ח"התייחסות לטיוטת הדו

ח לפני הוצאת "נועדה לאפשר למבוקרים לאשר את ממצאי הדו, ח"התייחסות לטיוטת הדו

  .ח הסופי"הדו

ההתייחסות שלהם מופיעה ,ח "מנהלים אשר מצאו לנכון להעביר התייחסות לטיוטת הדו

  .בסוף הנושא המבוקר

  שיתוף פעולה

  . הביקורת מודה למנהלים על שיתוף הפעולה במהלך הביקורת

  לוח זמנים

  . לסירוגין2009אר מרס  ינו– 2008הביקורת נערכה בין המועדים דצמבר 
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  עיקרי הממצאים
  

רייה למצבי חירום ככלל ממצאי הבדיקה הצביעו על היערכות ראויה של העי �

 .ח הביקורת"למעט הערות והמלצות הביקורת כפי שיפורטו בדו,השונים

 

 .מרכז הפעלה של העירייה נמצא תקין ומצויד מבחינת תקשורת ומבחינת הצטיידות �

  

אשר אפשרה לעמוד מקרוב באופן " עופרת יצוקה"בתקופת מבצע ,הביקורת נערכה �

 .חלקי של תפקוד העירייה במצבי חירום

  

 " .עופרת יצוקה"לאור הפקת לקחים ממבצע , ים"עקרון יש לעדכן את כל הפקלב �

  

 ).ל היה בעדכון"הפק(הנהלים של מכלול הנדסה ותשתיות נבדקו חלקית  �

  

  :להלן פירוט הממצאים העיקריים 

  )מופיע בפרק המועצה וועדותיה  (ח"וועדות מל

 . מפקודת העיריותכנדרש,  פעמיים בשנה4ח לא קיימה את ישיבותיה "וועדת מל �

 

 )מופיע בפרק המועצה וועדותיה  (ח"וועדות פס

 .בדומה לצוותי השכונות,לא נערך שיבוץ של צוותי רווחה במתקני פינוי וקליטה �

 

בדבר כשירותם ובטיחותם של מתקני פינוי ,אישור של מחלקת הנדסה, לא נמצא �

 .ומתקני קליטה

  

 .נם מעודכניםכי הנהלים של מתקני הקליטה והפינוי אי, נמצא �

  

  מרכז הפעלה
  

במרכז הפעלה חסרים במכלולים ארונות שניתנים לנעילה וניתן לאחסן בהם מסמרים  �

 .חסויים
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  דוברות והסברה
  
 .כריזה ואמצעי ניוד הנדסה ותשתיות,לצוותי הסברה ודוברות קיים חוסר בציוד מיגון �

  

 מכלול הנדסה ותשתיות

 

 . מים לשכונות בעת אירוע חרוםחוסר בציוד לחיבור והזרמת, נמצא  �

 

לאור אי עמידה בדרישות שרותי ,לא ערוך לטפל במצבי חירום. ו,טחברת כי ,נמצא �

 .הכבאות והמשרד לאיכות הסביבה

  

  ביטחון

ליקויים במקלטים של בתי הספר שנבדקו הן בתחום התחזוקה והן בתחום , נמצאו �

 .ההצטיידות

 

אשר אמור ,םשים במקלטים דו תכליתיינמצא שאין הסכם בין העירייה לבין המשתמ �

  .לכלול דמי שכירות סמליים והתחייבות לשלם חשמל ומים

  

ל אישרו לביצוע בשלבי "כי מחסן הציוד למקלטים שראש העיר והמנכ, נמצא �

 .התארגנות התחלתיים

  

  )ל"האס(אתר סיוע לאוכלוסיה 

  

 שטחי פריסה לא הוקצו אמצעים ולא נמצאו נהלים ותרשימי, לא בוצעו השתלמויות �

 ).1ל "למעט אס(

  

  מחסנים
  
השמדתו / ח שיש צורך לקבל החלטה למכירתו"כי קיים ציוד בלאי של מל, נמצא �

 .באמצעות וועדת רכש ובלאי

 

ראוי שמנהלי המחלקות יתנו את דעתם על , מעבר לממצאים העיקריים שפורטו לעיל �

 .הערות והמלצות הביקורת
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  מרכז הפעלה
  )פ"מרה(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________  

  מינהל כללי
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  )פ"מרה(מרכז הפעלה 

  כללי

  .מקום ממנו מנהלת העירייה את עניינה במצבי חרום) פ"מרה(מרכז ההפעלה 

מקלט בו מותקנת מערכות השלטה והבקרה של העירייה / מרכז הפעלה יוקם במרחב מוגן 

  . לתפקידה בחירוםםיגויות של האגפים והגופים הרלוונטייויש בו מקום לנצ

  מרכז ההפעלה יכלול 

  .שולחן מרכזי. א

  .מרכז דיוור. ב

  .נציגויות. ג

  תפקידי מרכז ההפעלה  בחירום

  .םקבלת דיווחים והנחיות ממקורות שונים והפצתם לגורמים הרלוונטיי. א

  .יצירת תמונת מצב ועדכונה השוטף. ב

  . הדרושים לביצוע הערכת מצבהצגת הנתונים. ג

  .גיבוש הוראות והנחיות הנגזרות מהערכת המצב והפצתן. ד

  .תיאום בין המכלולים ואגפי השרות לגופי חירום בעת ביצוע פעולות. ה

, משטרת ישראל, ח מחוזי"מטה מל, צבאיתנפה /  אחריות לקשר עם המחוז. ו

  .שירותי הכבאות וגופי חירום אחרים,א"מד

עם ,תית מחשוב וקשר לשליטה ובקרה של מטה החירום והנציגים הנוספיםמתן תש. ז

  .יחידות הרשות והמטות האזורים

  . לחירוםתניהול מערכות המידע הייעודיו. ח

  



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 133

  מבנה ארגוני

  :על פי ההמלצה המופיעה בתיק אב עירייה בחרום נקבעו המסגרות הבאות

 .מכלול הנדסה ותשתיות �

 .מכלול תפעול ולוגיסטיקה �

 . כללימנהל �

 .מכלול מידע לציבור הסברה דוברות �

 .מכלול חינוך �

 .מכלול טיפול באוכלוסיה �

 

  -: וועדות כמפורט 3כמו כן הומלץ להקים 

 .וועדת מידע לציבור והסברה �

 .וועדה מייעצת לטיפול באוכלוסייה �

 .וועדה לארגון ותיאום התנדבות �

  

  ממצאים

לשמחתנו רק חלקם .פורטו לעיל כי בעירייה קיימים מכלולים ש, ממצאי הביקורת העלו

אך כל המכלולים תורגלו ושידרגו את עבודת ," עופרת יצוקה"בא לידי ביטוי במבצע 

  .המטה במצבי חירום

  

, יש לשנות את ההרכב,  וועדות אך בשניים מהם3ל "בעירייה מוקמים על פי הפק, כמו כן

  .התייחסות מפורטות מופיעה במכלולים להם שייכים
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  י של המרכז הפעלההמבנה הפיז

ז הפעלה של העירייה נמצא במבנה תת קרקעי במרכז המסחרי סמוך לבניין מבנה מרכ

  . מטר200העירייה במרחק של 

  :המבנה הפיזי של מרכז הפעלה כולל את המשרדים הבאים 

 . שולחן מרכזי–חדר דיונים  �

 .ל"מנכ/ משרד ראש העיר �

 .דוברות/ מוקד העירוני  �

 .הקמכלול תשתיות לוגיסטי �

 .מכלול חינוך �

 .כח אדם/ מכלול אוכלוסיה  �

 .ר"מכלול יקל �

 .מטבח ושירותים  �

 

   שולחן מרכזיחדר דיונים

  הצטיידות 

  -: תקשורת ועזרים כמפורט , חדר דיונים מצויד בריהוט 

 . קווי טלפון2 �

 .מכשיר פקס �

 .מכשיר טלוויזיה �

 ).צבע אדום(מערכת זימונית ביפר  �

 .מקרן ברקו �

 .מחשב נייד �
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 .טה לתלייהעזרי מ �

 .מפת העיר �

 . חירוםעסדר פעולות בהתרחש אירו �

 .הוראות ראש העיר �

 .סדר דוברים �

 .תאורת חירום �

 . פנימיתמערכת כריזה ֠

  משרדי המכלולים

מזגן מרכזי , תאורת חירום ,קו טלפון , מחשב,משרדי המכלולים מצוידים בריהוט משרדי 

 .ומערכת כריזה פנימית

לקו למנהלי המכלולים מחשבים ניידים אשר ישמשו חו" עופרת יצוקה"במסגרת מבצע 

 .אותם לשגרה ולשעת חירום

  דוברות/מוקד עירוני 

  הצטיידות

  :מצויד כמפורט להלן ו המוקד העירוני משמש לשגרה לחירום 

 . מחשבים2 �

 ). שיחות בעת ובעונה אחת6ניתן לקלוט ( קווי טלפון 3 �

 . קווי טלפונים מחוברים לקו הפעלה2 �

 .מדפסת �

 .ת ביטחוןמצלמ �

 .עזרי מטה �

 .מפת העיר �
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  הערות והמלצות הביקורת

) בהנדסה קיים(עילה למשרדי המכלולים נלפעול להקצאת ארונות שניתנים ל �

 .בעיקר למכלול טיפול באוכלוסייה

מרכז ההפעלה כשיר , לדעת הביקורת ולדעת גורמי צבא שביקרו במרכז ההפעלה �

 .חינת הצטיידותלהפעלה במצבי חרום הן מבחינת תקשורת והן מב

כדי להעמיד מרכז ,הביקורת מציינת לחיוב את הנחישות בה טיפלה העירייה  �

 .הפעלה תקני ומצויד כהלכה

ל והנהלים הפנימיים של מנהלי המכלול לאור "לעדכן את הפק, הביקורת ממליצה �

 ".עופרת יצוקה"הפקת לקחים ממבצע 

ם בארונות במרכז ים יש לנעול אות"עוד ראוי שלאחר עדכון הנהלים והפקל �

 .ההפעלה

 שנרכש למרכז להכניס לאינוונטאר של העירייה את הציוד, הביקורת ממליצה �

  .כולל המחשבים הניידים שניתנו בהשאלה למנהלי המחלקות,הפעלה
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  אתר סיוע 
  לאוכלוסיה

  )ל"אס(
  

  
  
  
  
  
  

    

  
  
  
  

_________________________________________________  

  מינהל כללי
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  )ל"אס(אתר סיוע לאוכלוסייה 
  

  כללי

 לאחר אסון תנועד לאפשר מתן סיוע לאוכלוסייה בהישרדו, ) ל"אס(אתר סיוע לאוכלוסיה 

  טבע או פיגוע המוני בצורה מתוכננת ומאורגנת  

  :ם כמפורט להלן" אסלי3ח בשעת חירום הוקמו שלדית "ח ופס"ל למל"על פי פק

  'שלב א

 . ממוקם במגרש כדורסל-1ר ל מספ"אס �

 . בפארק המרכזי– 2ל מספר "אס �

 . ימוקם בשוק העירוני– 3ל מספר "אס �

  

  )בית ספר(' בשלב ב

 .1ל מספר "אס �

 ".עציון"בית ספר  �

 ".עמית"בית ספר  �

  

 .2ל מספר "אס �

 ".אלי כהן"בית ספר  �

 ".ד בנות"חב"בית ספר  �

  

 .3ל מספר "אס �

 ".אחים"בית ספר  �

 ".הראל"בית ספר  �

  

   כח אדםשאיו

על בסיס , ביטחוני/ ם יאוישו בתושבי הקריה בעלי רקע צבאי "ל האסלי"על פי הפק

  .ב ועובדי מחלקת הרווחה"תלמידי י, מתנדבים

  

  ממצאים

  -: ח עולים הממצאים הבאים"פס/ ח "ל מל"מבדיקת פק
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  הסתרשימי פרי

והן בבתי , יםים הן בשטחים הפתוח"תרשימי פריסה לשטחי הפריסה של האסל, לא נמצאו

  ".עמית"למעט תרשים של פריסה בבית ספר , ספר

  

  מבנה פיזי

  בתי ספר

על מנת שניתן יהיה לעמוד על , רישומים על תשתיות של המבנים של בתי ספר, לא נמצאו

וכן כדי שיהיה אפשר לתכנן על פי , החניות,על צרכי הגישה ,על גודלם,נתוניהם הפיזיים 

  .זה את צפי וכושר הקליטה

  

 ם"ציוד לאסלי

  .ל במידה ויופעל"אשר מוקצה בחירום לכל אס, פירוט ציוד, לא נמצא

  

  ל"תרגול צוותי האס

ם במיוחד למפקדי "תיעוד כלשהו לגבי ביצוע תדריך תרגול לצוותי האסלי, לא נמצא

  .אשר יגויסו למשימה זו בשעת חירום, ם שהם אזרחים"האסלי

  

  נהלים

רישום : ת ובעלי התפקידים ואשר אמורים לכלול ל למשימו"לא נמצאו נהלים לכל אס

  .טיפול נפשי/ מידע לציבור ,מזון, לחלוקת מים,טיפול ופינוי לצוותי סריקה,דווח קליטה

  

  מרכז לוגיסטי 

לא הוקצה כח אדם ואמצעים להקמת , ל יוקם מרכז לוגיסטי במחסן העירייה"על פי פק

  .המרכז הלוגיסטי שהוקם במחסן העירייה בחירום

  

  צוות סיור וסריקה ברחבי העיר

  . צוותי סיור וסריקה ברחבי העיר בהתאם לאירוע שהתרחש בחירום3ל יוקמו "על פי הפק

, מהנדס התכנון והמפקח , עובדים ממחלקת ההנדסה 2צוותו , להקמת צוות סיור וסריקה

  .ועוד מהנדס שיגויס לנושא בזמן חירום
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  הערות והמלצות הביקורת

 :ם כדלקמן " בנושא האסליהביקורת ממליצה

יציאה חנייה ומיקום מתקנים לגבי ,לפעול להכנת שטחי פריסה הכוללים כניסה �

 .ם שיוקמו בשטחים פתוחים "האסלי

 

חניות , יציאות,לפעול להכנת מפות של בתי הספר ולתכנן על המפות כניסות �

ל חשמ,מקלחות ושירותים, פיזיים על מספר הכיתות נתוניםוכן קבלת .ומתקנים

 .מספר מחשבים,ירום ח

  

 .לקבוע סדרי כניסה יציאה וחנייה וכן הצבת מתקנים בחירום �

 

 .ל בחירום" למטה האסילפעול במידת האפשר להקצאת ציוד מינימאל �

  

 . עליו לפעול בחירום כיצדל ו"לכתוב נהלים לכל אס �

  

 .לפעול להקצאת כח אדם ואמצעים למרכז הלוגיסטי בחירום �

  

 .דם למרכז הלוגיסטי לקבוע אמצעים וכוח א �

  

  .לים ולבצע השתלמות"ים בתכנון שטחי האס"לשתף את מנהלי האסל �
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  התייחסות 
  ח"לטיוטת הדו

   ותיקון ליקויים
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  התייחסות מנהל אגף הביטחון
  

  

 ט"אייר תשס' ד 
  2009 אפריל 28 

  2יצוקה .ע

  
  

 לכבוד 
  מבקר העירייה 

  
  ,שלום רב

  
  ).ל"אס(התייחסות לביקורת בנושא אתר סיוע לאוכלוסיה :הנדון

  
  .ל "להלן התייחסות לביקורת בנושא הנ

  
 יקיים 2009לכן במהלך שנת , בנושא אתר סיוע לאוכלוסיה מעורבים כל אגפי העירייה 

  ל "המנכ
  

  .דיון עם כל הגורמים ותתקבל התייחסות להמלצת מבקר העירייה בנושא 
  
  
  
  

       
  ר כ ה ב ב 

  
  אריה יוסף

  פיקוח,מנהל אגף בטחון
  רכש ורכב,בטיחות

  
  
  

  : העתק
   ראש העיר –מר מוטי מלכה 

         ל העירייה " מנכ–מר אלי פרץ 
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  התייחסות מנהל אגף הביטחון
  

  ט" תשסןסיוו' ד
  2009 במאי 27

  
  
  

  לכבוד
   מר שלום בן שטרית-מבקר העירייה

  
  

  ,שלום רב
  

  )אסל(סיוע לאוכלוסיה ביקורת באתר : הנדון
  

  : האסלים 3להלן 
  
  .במגרש הכדורגל .1
 .בפארק המרכזי .2
  .בשוק העירוני3 .3

  
  

 תתקיים פגישת תדרוך מפקדי האסלים במשרדו של מר אלי פרץ 31.5.09ביום ראשון 
  . מפקדי אסלים3 הוזמנו 16:00בשעה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בברכה
  
  אריה יוסף

  פיקוח,מנהל אגף בטחון
  רכש ורכב,בטיחות
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  מכלולים
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________________________________  

    מינהל כללי
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  מכלול הנדסה ותשתיות. א
  כללי

  .מנהל האחזקה ותשתיות משמש כסגן מנהל מכלול הנדסה ותשתיות בחירום

  .התייחסות מנהל האחזקה ותשתיות בסוף פרק מכלול תשתיות והנדסה

  

  אחריותתחומי 

  :להלן תחומי האחריות של מנהל האחזקה ותשתיות בשעת חירום 

 .תכנון והספקת מים לאוכלוסיה בשעת חירום �

 .טיפול בפגיעת תשתיות מים וביוב �

 .טיפול בפגיעה בתשתיות חשמל �

 . כבישיםותטיפול בפגיעה בתשתי �

  

  נהלים

  בחירוםקת מים מנהל האחזקה והתשתיות העביר העתק מהנהלים שהכין לגבי תכנון והספ

  

  ממצאים

ת המים ו בהיקף דריש, מצבי חירום שונים3הנוהל שהוכן לחלוקת מים בחרום בנוי על 

   :והם

 ). ליטר לנפש20( לליטר 1,605000 דרישה לחלוקה של – 3מצב חירום  �

 ) ליטר לחודש20( ליטר 44,000 דרישה לחלוקה של – 4מצב חירום  �

 ). ליטר לחודש4( ליטר 88.000 דרישה לחלוקה של – 5מצב חירום  �

  

וקבלן ,שמות קבלנים לטיפול במים וביוב  ,יודכח אדם אמצעים לנ, הנוהל קובע שיטה

  .בסתימותלטיפול 

  .קים בחירוםת הקבלנים אמורים להיות מרו3

  

  מבצע עופרת יצוקה

בפינוי ציוד ממקלטים ציבוריים " עופרת יצוקה"מחלקת האחזקה בחירום עסקה במבצע 

  .לטים פרטיים ופינוייםופריצת מק

  לשמחתנו מחלקת האחזקה לא עסקה בתחום שיועד לה בחירום 

  .מנהל אחזקה ותשתיות השתתף בישיבות מטה החרום של העיירה
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  הערות והמלצות הביקורת

מנהל אחזקה ותשתיות מסר למבקר העירייה את הנוהל שדן בנושא חלוקת מים  �

  .נהלים לנושאים הנוגעים לתשתיותח נמצאו "ח פס"ל מל"יחד עם זאת בפק, בלבד

  

הביקורת ממליצה להבהיר נקודה זו ולקבוע מי האחראי לנושא תשתיות בשעת  �

  .חירום

  

ההיגיון הוא שמנהל האחזקה והתשתיות יהיה אחראי לתשתיות בחירום כמו  �

  .ל"אי לכך ראוי ללבן נקודה זו ולמסד אותה בפק,בשעת רגיעה 

  

  הערות המבקר

  .ח העביר נהלים שלא נמסרו קודם לכן"בה לטיוטת הדומנהל האחזקה בתגו

  :הנהלים כוללים את הנושאים הבאים 

 .טיפול בתשתיות ביום �

 .אופן הפעלת מדור חשמל �

 .אופן הפעלת מדור כבשים �

הנהלים ניתנים מענה , רשימת כח אדם ואמצעים כולל זמני התייצבות לתחילת פעילויות �

אך יש בהם כדי להציג חשיבה , 2008בר  בדצמ28 -לתרחיש בתרגיל רעד שנערך ב

 .סיסטמית  לגבי אירוע אמת במצב דומה לתרחיש

  

  חוסרים בציוד

 :מנהל מחלקת אחזקה הציג רשימה של חוסרים בציוד כמפורט

 . משאבות טבולות2 �

 . צינורות כיבוי אש להעברת מים משכונה לשכונה באמצעות הדרנטים20 �

 . ברזיות להדרנטים11 �

 .ב" קו1לי  מעמדים למיכ11 �

 . מפתחות לברזי כיבוי10 �

 . אוכלוסייהיים וריכוז" שירותיים כימיים להצבה באסל25 �

כי רשימת החוסרים הועברה למשרד הפנים בגמר ,מנהל האחזקה ותשתיות דיווח לביקורת

 ".תרגיל רעד"
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  )ס "חומ(– חומרים מסוכנים

  כללי

וחומרים כימיים בשימוש ם גז בישול תעשייתיים  כגון דלק גזים – חומרים מסוכנים

  .אזרחי שהתפשטותם עלולה לגרום לפגיעה בנפש

, חבלה או אירוע מלחמתי, תאונה , אירוע חומרים מסוכנים הוא תקרית כתוצאה  מתקלה

  .הגורם להתפשטות חומר מסכן את שלום הציבור במפעל או מחוצה לו

  

  מחלקת השרות

מורה להכיר מראש את המפעלים מחלקת השרות א" חוק רישוי עסקים"ברגיעה במסגרת 

  .ס בתחומה או כאלה הנמצאים בקרבה המסכנת את תושביה"המכילים חומ

  

, על הרשות לוודא שהמפעל נוקט בכל האמצעים כדי למנוע אירוע שיסכן את התושבים 

שבאמצעותו " תיק מפעל"כמו כן קבלת , תוך הקפדה על נהלים ותקנים בנושאי בטיחות 

  .ת שהמפעל נוקט בכל האמצעים והמיגון הנדרשיםתוודא הרשות המקומי

  

ל וכמויות החומרים המסוכנים "עשויה להיות מועברת לצה, בתחום האחריות הכוללת

  .המוחזקת במפעל מוגבלת להנחיית פיקוד העורף

  

  ממצאים

אחראי על הפיקוח והמעקב על קיומם ,מנהל האגף השרות שהוא אחראי לרישוי עסקים �

  .של נהלים במפעלים

  

מנהל האגף השרות הוא חלק ממכלול התשתיות והלוגיסטיקה ותפקידיו לרכז את  �

 .הנושא במצבי חירום

  

מנהל אגף השרות במסגרת תיקי רישוי העסקים עוקב אחר המפעלים המוחזקים  �

 .חומרים מסכנים ובקשר מתמיד עם נציגיהם

  

ור של נדרש איש, למפעל המחזיק חומרים מסוכנים" רישיון עסק"בתנאי לקבלת  �

 .איכות הסביבה ושרות הכבאות
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 מפעלים 6, עולה שבמעקב של מחלקת השרות,מעיון במסמכים במחלקת השרות  �

 .בקריית מלאכי המחזיקים חומרים מסוכנים

 

כאשר הדרגה החמורה ביותר  A'B'C המפעלים מדורגים בחומרתם לפי דרגות שונות  �

 .Aהיא דרגת 

  

  .ו,מפעל ט" עופרת יצוקה"מבצע 

מבדיקת תיק  ,2011 ביוני 27 שנים עד תאריך 5 -ו ניתן רישיון עסק ל, טלמפעל �

 2008כי חידוש רישיון עסק שניתן בחודש מרס ,המפעל במחלקת רישוי עסקים עולה 

 :הותנה  בתיקון ליקויים של הגורמים הבאים 

 .משרד איכות הסביבה �

 .שרות הכבאות �

 .הוועדה לתכנון ובנייה בגין הגשת היתר לגג �

  

הועברה כפיפות במשרד האיכות הסביבה של " עופרת יצוקה"ופה שלפני מבצע בתק �

 .העיר קריית מלאכי ממחוז דרום למחוז מרחב

 

במסגרת ביקור הכרות של מחוז מרכז התברר המפעל אינו עומד בקריטריונים למתן  �

 31 -כי ב,נמצא , אישור של איכות הסביבה בתיק העסק שבמחלקת רישוי עסקים 

עדכון צוו אשר מורה למנהל המפעל . ו ,הוציא מחוז דרום לחברת ט, 2008בדצמבר 

 :לנקוט באמצעים כמפורט 

 

 .חיבור הברזים האוטומטיים המותקנים לחשמל באופן מיידי  �

 .להפחית מלאי חומר מסוכן למינימום במיכלים לא מוגנים באופן מידי  �

 .ע על גמר ביצוע ולהודי16:00 בשעה 2009 בינואר 1לבצע את האמור לעיל עד  �

  

כי המפעל אנו ,ובו מודיע למנהל המפעל , הוציא מחוז מרכז 2009 בינואר 1בתאריך 

ולא מחזיק צוות חרום  )2008 בדצמבר 27וביום (מציית לצו שהוצא על ידי מחוז דרום 

במכתב מצוין שמדובר בעבירה פלילית אשר )  שעות ביממה 24(במפעל באופן רציף 

  .נסבצידה מאסר נוסף לק
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ל "ו ומנכ,התקיימה פגישה של ראש העיר עם בעל מפעל ט" עופרת יצוקה"במהלך מבצע 

מבלי לנקוט באמצעי " עופרת יצוקה"איכות הסביבה לאור המשך הפעלת המפעל בתקופת 

משרד האיכות הסביבה ושירותי : הבטיחות שהוכתבו לו על ידי הגורמים המאשרים 

  .הכבאות

  

  .ו,ס במפעל ט"אירוע חומ

ס ממפעל " היה אירוע של דליפת חומ2008 באוקטובר 10כי בתאריך ,הביקורת מעירה 

  .למרבה המזל אירוע זה זוהה בעוד מועד ולא היו נפגעים, ו  כתוצאה מאי סגירת ברז,ט

  

  הערות והמלצות הביקורת

 המפעל עדיין לא נקט בכל האמצעים הנדרשים ,ח הביקורת"נכון לכתיבת דו �

 .ות הסביבה ושירותי הכבאותאשר הנחה משרד איכ

 

אמנם , פגישה עם מנהל שרותי הכבאות העלתה שהמפעל לא עומד בדרישותיה �

 .אך מותנה באישור שרותי הכבאות בכל שנה,  2011 ביוני 27רישיון עסק בתוקף עד 

 

 התקדמות חר מומלץ לעקוב א, הסכנה הצפויה לתושבים בקריית מלאכיורלא �

 .  יבה ושירותי הכבאותשות של איכות הסביתיקון הדר

  

כיצד יש לנקוט באמצעים אפקטיביים נגד בעלי עסקים ,הביקורת ממליצה לבחון  �

, ולא מציגים את שירותי הכבאות אחת לשנהאשר יש להם רישיון עסק לטווח ארוך 

  .בתנאים שנקבעו להם בעת הוצאת רישיון עסק לטווח ארוךאו לא עומדים 
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  כלוסיהמכלול הטיפול באו. ב
  כללי

  

 העוסקים םבמכלול הטיפול באוכלוסיה מאוגדים האגפים והשירותים המוניציפאליי

  .באוכלוסיה ובקהילה

  

מהווה יסוד , הבסיס למכלול זה הם שירותי הרווחה הממשיכים להתקיים גם בחירום

במתן מענה לאוכלוסיה לאחר אירוע טראומתי או במצבי לחץ , להפעלתם במצבי חירום

  .וחרדה

  

כדי לתכלל את המענה הניתן לאוכלוסיה ,מכלול הטיפול באוכלוסיה מוקם בשעת חירום

  .לשלב צרכים פיזיים עם צרכים נפשיים חברותיים וקהילתיים

  

  מבנה ארגוני

  :המבנה הארגוני של המכלול 

 .וועדה מייעצת לטיפול באוכלוסיה �

 .אגף הרווחה �

 .בריאות �

 .קליטת אוכלוסייה �

 .דתות �

 .ח"וועדת משנה לפס �

  

  :תפקידי המכלול 

  :תפקידי המכלול בשעת חירום 

וגיבוש תכניות פעולה , חיזוי התנהגותה וצרכיה, הערכת מצב האוכלוסייה ברשות   .א

  .בהתאם

הכנת נתוני אוכלוסייה מפורטים של אזור האירוע ומסירתם לגוף החירום המנהל את   .ב

 ).ר או משטרת ישראל"פקע( האירוע 

, ומתן המענה הנדרש, וסייה הנזקקות לסיוע לאור המצבאיתור ואבחון קבוצות אוכל .ג

 .בתיאום עם מטה החירום הרשותי
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בכל הקשור למתן שירותים , תיאום עם הגורמים המקצועיים החיצוניים לרשות  .ד

משרד הבריאות , ביטוח לאומי, משרד העבודה והרווחה, קופת חולים: כגון, לאוכלוסייה

 .'וכד

 .ם ניהול והכוונה מקצועיים של צוותי ההתערבותמתן סיעוד נפשי טלפוני לנזקקי  .ה

ל בנושאים הקשורים להתנהגות האוכלוסייה "מנכ/ ייעוץ מקצועי לראש הרשות   .ו

 .ים/ובעקבות אירוע , בשעת חירום

 .הפינוי והקליטה של מפונים חסרי קורת גג/ ניהול מרכזי השהייה   .ז

 ).לליםקליטת מפונים וטיפול בח(ח "ניהול וועדת משנה מקומית לפס  .ח

 .מסירת הודעות למשפחות הנפגעים  .ט

 .טיפול בהבאתם לקבורה של החללים  .י

זימון וריכוז פעילות הוועדה הרב תחומית שליד ראש הרשות בנושא , ניהול  .יא

  .  אוכלוסייה

  

  ממצאים

  :מעיון בנהלים מכלול טיפול באוכלוסייה עולים הממצאים הבאים 

  צוותי משימה 

  :תי משימה כמפורט להלןצוו, מכלול טיפול באוכלוסיה קבע

 . צוות גן שמואל– 'צוות משימה א �

 . צוות קיבוץ גלויות– 'צוות משימה ב �

 .הרצל ויצמן'  צוות רח– 'צוות משימה ג �

 .ד" צוות שכונת חב-  'צוות משימה ד �

  

  : עובדים י"אוישו עצוותים ה

 .םעובדים סוציאליי �

 .רכזות שכונה �

 . מתנדבים5 �

 .אויש פסיכולוג'  אתרק בצוו �
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  )תחנת ריכוז חללים(ח "צוות לטיפול בחללים תר

  :ח שובצו "לצוות תר

 .יועצת משפטית �

 .נציג משטרה �

 ).מ ראש העיר.מ(נציג ציבור  �

 .ר מועצה דתית"יו �

  

  צוות בית חולים

לעמוד בקשר עם נפגעים מהעיר המאושפזים בבתי חולים ,מתפקידו של צוות זה �

 .סמוכים

 .י מחלקה עובד2לצוות בית החולים שובצו   �

  

  צוות הודעה

צוות הודעה תפקידו במקרה וחלילה יהיה צורך להודיע למשפחות שנפטר יקיריהם  �

 :להלן פירוט הצוות 

 .נציג מועצה דתית �

 .נציג ציבור �

  .נציג רווחה �

  

  )ל"אס(אזור סיוע לאוכלוסייה 
  

 .ם" אסלי3מכלול טיפול באוכלוסייה קבע  �

  :ם " אדם באסלי- להלן שיבוץ כח

 .ציאליתעובדת סו �

 .רכזי שכונה  �

 .פסיכולוג �

 .מתנדבים �

 .ב לסיוע" תלמידי י30/40 �

 . תלמידים רצים10 �
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  וועדה לארגון ותיאום התנדבות

  .ות מחלקת הרווחה/ עובדי6ח נקבעה ועדה לארגון התנדבות המונה "ל מל" על פי פק

  

  צוות למתנדבים

, קרון נקבעמכלול טיפול באוכלוסיה קבע צוות לרישום וטיפול במתנדבים בע �

 .ם" אסלי3 -שהמתנדבים יוצבו לפי אזור מגורים וישובצו ב

  

  רשימת ארגוני מתנדבים

 ארגונים על פי רשימת הארגונים 12נמצאה רשימה של ארגוני מתנדבים הכוללת  �

בחלק מהארגונים לא נרשם מספר המתנדבים המוערך , מתנדבים 1,050 -אמורים לגייס כ

 .שאמורים לגייס

  

  תרומותי על צוות האחרא

 , שיהיו אחראים על תרומות בשתי משמרותם צוותי2מכלול טיפול באוכלוסיה קבע  �

  . עובדים7-8כל משמרת כוללת בין 

  

  הוועדה המייעצת לטיפול באוכלוסיה

ח נקבע שתוקם ברשות וועדה מייעצת לטיפול באוכלוסייה אשר "ל אב למל"על פי פק

,  הניתנים לאוכלוסיה במצבי משברשונים הםמייעצת ליצור אינטגרציה בין השירותי

  .שירותים הניתנים בדרך כלל על ידי גורמים פרטים

  

בתוספת , אגפים במכלול הטיפול באוכלוסיה / הרכב הועדה יהיה על בסיס מנהלי מחלקות 

  .נציגי מכלול חינוך ומכלול מידע לציבור והסברה

  

ראוי שהרכב  , בלבדרווחה הוועדה מורכבת בעובדי , ח של העירייה"ל מל"על פי פק

 ה מענה לכלל הבעיות שיתעוררו בקרב האוכלוסייןהוועדה יהיה מגוון יותר כדי שיית

  .במצבי החירום
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  "עופרת יצוקה"מבצע 

המחלקה שדרגה את עבודת המטה הפנימית והחיצונית ורשמה " עופרת יצוקה"במבצע 

  .לעצמה לקחים רבים

  

, הביקורת סבורה שיש לעדכן, במשימות מיוחדותהמחלקה עמדה בצורה ראויה ועסקה 

  .ל המחלקה כנדרש מפעולת הפקת לקחים אחרי מבצע"ולרענן את פק

  

  הערות והמלצות הביקורת

כדי ,הביקורת ממליצה לשנות את הרכב הוועדה המייעצת לטיפול באוכלוסיה  �

 .שיהיה בידה לייעץ במגוון הצרכים של התושבים

 

ולהוציא מתוכו מסמכים של תרגילים , ל" הפקלארגן את, הביקורת ממליצה �

 .והנחיות אחרות

  

לבחון את העומס שקיים על מכלול טיפול באוכלוסיה בתחום , הביקורת ממליצה �

ח "ל מל"ולהעביר את האחריות לטיפול מתנדבים למכלול משאבי אנוש כנדרש מפק

 .אב

  

וכלוסיה הביקורת ממליצה לבחון את הממשקים הקיימים בין מכלול טיפול בא �

נושא שבא לידי ביטוי במבצע (ומכלול החינוך בנושא מועדוניות ולהגדיר אחריות 

 ").עופרת יצוקה"

  

  .ל המחלקה לחרום"לעדכן ולרענן את פק, הביקורת ממליצה �
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  מכלול המידע לציבור הסברה ודוברות. ג

  כללי

,  משרד הפנים הרשות המקומית בשעת חירום שפורסם על ידיעל פי תיק אב להפעלת

  :מרכז ופיקוד העורף המבנה הארגוני של מכלול המידע לציבור והסברה יהיה כדלקמן 

 .ומידע לציבור, וועדה רב תחומית להסברה  �

המתאמת את (דוברות הסברה ,106מוקד : והסברה שיכלול , מכלול מידע לציבור  �

 .לשכות מידע) התקשורת המקומית

  

  תפקיד המכלול

 לצורכי מידע ההוא לתת מענה לצורכי האוכלוסיי, המכלולהתפקיד המרכזי של  �

 .על מנת לאפשר לתושבים לנהל שגרת חיים סבירה,והסברה 

ביצוע פעולות הסברה והפצת מידע לאוכלוסיות מיוחדות בהתאם עם המכלולים  �

 .האחרים ובדגש על מכלול הטיפול באוכלוסייה

 . האירועיםאיזון פרסומים לאמצעי התקשרות וסיקור עיתונאי של �

 

  חלוקת עבודה על פי מבנה ארגוני

  :להלן חלוקת העבודה על פי המבנה הארגוני 

 נתונים והנחיות לציבור כמענה לפנייה לרשות המקומית או מידע -מידע לציבור �

שינויים בהיערכות הרשות , אספקת שירותים,המפורסם ביוזמת הרשות על סדרי החירום 

 .'וכו

  

הביא לידי הציבור ביאור ופרשנות באשר למדיניות פעילות שמטרתה ל –הסברה �

  .ההנהגה באותה עת וכן היערכות ותחזיות

תגובות על פרסום יזום וביקור , יזום פרסומים והודעות לכלי התקשורת – דוברות �

  .טיפול בסיקור על ידם,עיתונאים 

י המוקד העירונ, גופים העוסקים בתחום זה2 קיימים ברוב הרשויות – ברגיעהבשעת  �

 .והדוברות

ואמורים לפעול בתיאום ) כולל הסברה( פועלים ברשות שלושת גופים – בשעת חירום �

 .מלא בכפוף למנחה אחד
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  ממצאים

  בדיקת תיקי המכלול

  :שנקבעו צוותים לעבודה בחירום כדלקמן , בבדיקת תיק המכלול נמצא

ית ונציג ורוס, דוברי השפות אמהרית,  הכולל את מנהל המוקד העירוני-צוות מוקד �

 .מחלקת הרווחה

 עובד חברת כח אדם ודוברי השפות אמהרית ורוסית ונציג –צוות למרכז הפעלה  �

 .מחלקת הרווחה

צוותי הכרוזים ,  מתנדבים3 צוותי הכרוזים כל אחד כולל 3 נקבעו –צוות כרוזים  �

 .ים "אמורים לחילופין להיות צוותים באסל

אך דווח לביקורת שהפסיכולוגיים לא ,גיים  בצוותים מצוותיים פסיכולו–פסיכולוגיים  �

אלא יתנו שירות לתושבים הנזקקים על ידי קישור בין המוקד ,יאיישו את הצוותים 

 .העירוני לצוות הפסיכולוגיים

  

 לחרום היערכות

 אשר מיועדים " הודעותינוסח", מבדיקת מכלול מידע לציבור הסברה ודוברות נמצאו

   :לציבור באירועי חירום

 . בדבר אירוע בדבר רעידת אדמההודעה �

 .הודעה בדבר טיפול רפואי וקופות חולים �

 ).ל"אס(הודעה בדבר מיקום איזור סיוע לאוכלוסייה  �

 .הודעה בדבר מוקדי חלוקת מים בשעת חירום �

 .הודעה בדבר קו חם טלפוני לתושבים בסיוע פסיכולוגי וסוציאלי �

 .הודעה בדבר מרכולים המספקים מזון בשעת חירום �

 .דעה בדבר חלוקת בלוני גז בשעת חירוםהו �

 .הודעה בדבר משרד הבריאות על חיטוי מים בשעת חירום �

 .הודעה בדבר דרישה לרשת מתנדבים �
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  מוקד עירוני

 מטר 200במרכז הפעלה של העירייה במרחק של , המוקד העירוני של העירייה נמצא �

 .בבניין העירייה

 " עופרת יצוקה"ירייה בתקופת מבצע המוקד הועבר למיקומו החדש מבניין הע �

 המוקד במקומו הנוכחי משמש לרגיעה וחירום יחד  �

חברת השמירה " המוקד מאויש על ידי מנהל המוקד העירוני ועובדת – בשעת רגיעה �

 "וכח אדם 

 המוקד מתוגבר בעוד עובד עירייה וכן בדוברי השפות אמהרית – בשעת חירום �

ן המוקד מקשר בן פסיכולוג העירייה לתושב כמו כ,ורוסית ונציג מחלקת הרווחה

 .הזקוק לסיועו

  

  תקשורת

  שיחות 21 - קווי טלפון הנותנים בעת ובעונה אחת מענה ל3 קיימים –בשעת רגיעה  �

 .נכנסות

 . קווים רגילים3 מתווספים לקווים הקיימים בשעת רגיעה עוד – בשעת חירום �

  מיחשוב

במחשבים קיימת תוכנת המוקד ,שבים  מח3 -צויד המוקד ב" עופרת יצוקה"במבצע  �

היה שימוש בקבלת והוצאת האיימלים מפיקוד העורף " עופרת יצוקה"במבצע , העירוני

 .ח"וממל

מנהל המוקד דיווח שקיימת תוכנית לקבלת מדפסת ופקס נוספים למוקד העירייה  �

 .המצויד במדפסת אחת

  "עופרת יצוקה"מבצע 

ד את התכתובות שהיו במרכז ההפעלה בעת במוקד העירוני הוצג לביקורת תיק המתע �

  " .עופרת יצוקה"מבצע 

  :התיק מחולק לנושאים הבאים 

 .הוראות ראש העיר �

 .הנחיות יומיות של פיקוד העורף �

 .ח"הנחיות מל �

 .וכל תכתובת שיצאה ממנהלי האגפים בעירייה �
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לים המוקד פעל בסיוע חיי, שעות ביממה 24פעל מוקד העירייה " עופרת יצוקה"במבצע 

  .וכן מזכירות העירייה 

  .חלק מחברי מועצת העיר שהיו בתחילת דרכם במועצה השתתפו בפעילות מרכז ההפעלה

  .םבעיותיההמוקד היה פעיל והיווה כתובת לפניות התושבים לכל 

  

  דוברות והסברה

לתושבים ) פליירים(כי העירייה חילקה מנשרים , נמצא" עופרת יצוקה"במהלך מבצע  �

כי ראש העיר העביר הודעה קולית מוקלטת , נמצא,ן מצב ודבר ראש העיר הכוללים עדכו

 .פעמיים ביום לכל בית אב בקריית מלאכי

  

  פעילות בני נוער ומתנדבים

כמו כן פורסם ,בני נוער ומתנדבים חילקו מנשרים של פיקוד העורף והעירייה בבתים  �

ח "טות של וועדת מלוכן פורסמו החל, תוכן המנשרים באתר האינטראנט של העירייה

תדריך מפורט לעובד במוקד העירוני בשעת , כמו כן נמצא, והועבר מידע ברשת רדיו דרום

  .חירום

  תרגילים הדרכות והשתלמויות

 השתלמויות לדוברי שפות למזכירות 2מכלול מידע לציבור דוברות והסברה ביצע  �

לים וההשתלמויות כמו כן מסלול מידע לציבור והסברה השתתף בכול התרגי, ההעיריי

  .שבוצעה העירייה בשנים האחרונות

   לצוותי כריזהפערים באמצעים

  -: מנהל המוקד העירוני דיווח לביקורת על פערים בציוד לצוותי כריזה כמפורט 

 .אמצעי ניוד �

 .כרזי יד �

 .אפודי מגן �

 .קסדות מגן �

 .3-פנסי תאורה ידניים  �

 

והוחזר לאחר " עופרת יצוקה"חלק מהציוד התקבל בהשאלה מפיקוד בעורף במבצע 

 .המבצע
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 "עופרת יצוקה"הדוברות במבצע 

במהלך המבצע העביר , פעל בהתנדבות דובר עירייה" עופרת יצוקה"במהלך מבצע  �

כמו כן הוצאו .הדובר לאחראי אתר האינטראנט של העירייה מידע שהציבור אמור לדעת

שהוא לא " קסטינט "הודעות לציבור באמצעות העיתונות המקומית ולאתר אינטראנט

בזמן תרגול וצפירות יצר , " עופרת יצוקה"על פעילות העירייה במבצע , באחריות העירייה

על מנת ליידע את הציבור בדבר התרגיל ") רדיו דרום("דובר העירייה קשר עם התקשורת 

 .המתבצע

 

עדיין יש צורך במציאת , למרות הפעולות שנועדו להעברת עדכונים שונים לציבור �

שחובה , "עופרת יצוקה"תרון למבול השיחות שהציף את המוקד העירוני בזמן מבצע פ

 ".עופרת יצוקה"לדעת הדובר יש להפיק לקח ממבצע , למצוא דרכים נוספות

 

 להגיע לכלל הציבור וזאת על מנת להפחית את חרדת התושבים בשעת חירום ובהן  �

 .שיחות שהגיעו למוקד העירוני

 

 : הדוברות וההסברה על ידי הדובר ממליץ לשפר את

, יצירת ערוץ תקשורתי קהילתי שיפעל במהלך השנה וייתן מענה גם בשעת חירום  �

 .מאחר והתברר שהציבור נוטה להיות קשוב לערוצי תקשורת

 

מכיוון שלא מעט , לבין כלי התקשורת הארציים, לחזק את הקשר בין דוברות העירייה  �

שהכניסו את ,ילות קאסמים באזור קריית מלאכיפעמיים היו דיווחים מוטעים בדבר נפ

קל ) גם במהלך השנה ובשעת רגיעה(על כן מומלץ לחזק את הקשר ,הציבור לחרדה 

 .וחומר בשעת חירום 

  

, לפרסם ולקדם את אתר הרשות הן מבחינת התכנים והן מבחינת חשיפתו לציבור �

על מנת להיות ממליץ שבכל פרסום רשמי של העירייה תהייה מצוינת כתובת האתר 

 .מעודכן במידע שמפורסם מטעם העירייה
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  הערות והמלצות הביקורת

ל המכלול מסמכים הקשורים "שמנהל המכלול יוציא מפק, הביקורת ממליצה �
 .לול בשעת חירוםכוהנחיות שונות שאינם קשורים להפעלת המ, לתרגילים

  

 ".עופרת יצוקה"לפעול לשיפור הדוברות וההסברה כלקח ממבצע  �
  

 .יצירת ערוץ תקשורתי קהילתי שיופעל במהלך השנה ייתן מענה בשעת חירום �
  

 .התקשורת הארציים ערוצי לחזק את הקשר בין הדוברות לבין  �
  

 באמצעות תכנים מעניינים ,לגרום לחשיפתו של אתר האינטראנט של העירייה �
  .ועדכניים

  

  וועדת מידע לציבור והסברה

, ור והסברה יהיה במקרה אנשי תקשורת  מידע לבירכי הרכב וועדת,ל אב נקבע "על פק

  .ואנשי ציבור מומחים בתחום ניתוח המידע והפצתו וגופי הביצוע של הרשות

  

  :נקבע שהנציגים הקבועים בוועדה יהיו 

 . לשאוף למינוי איש תקשורת–ר "יו �

 .ראש מכלול מידע והסברה לציבור �

 .מנהל מוקד עירוני �

 .דובר הרשות �

 ).ן הסברה או קצין התנהגות אוכלוסיהקצי(ר "נציג יקל �

 .נציג מכלול הטיפול באוכלוסיה �

  ממצאים

  :ח של העירייה נקבע שהרכב הוועדה יהיה "ל מל"על פי פק

 .דובר הרשות �

 .מנהל מוקד עירוני �

 .נציג משטרה �

 .ר"נציג פקע �

  .אין בהרכב נציג מכלול הטיפול באוכלוסיה

  

  הערות והמלצות הביקורת

  .ר לוועדה וכן לצרף אליה את נציג מכלול לטיפול באוכלוסיה"קבוע יול, הביקורת ממליצה �
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  מכלול החינוך והתרבות. ד
  

  כללי

  :מכלול החינוך והתרבות בחירום עשוי לפעול בחירום בשלושה מישורים 

 .המשך הפעלת מערכת החינוך בהתאמה למצבי חירום �

 .הפעלת מערכות חינוך אלטרנטיביות �

 .עים ומתנדבים למשימות חיוניות"גדנהפעלת תלמידים בוגרים כ �

  

  ממצאים

מנהל אגף החינוך הציג לביקורת נהלים להפעלת מערכת החינוך במצבי חירום השונים 

התיק מכיל את הנושאים , התיק מכיל מידע כללי על הרשות ושל ממלאי תפקידים במחוז

  :הבאים 

 .מצבת תלמידים �

 .רשימת בתי ספר ופרטיהם �

 .רשימת מנהלי בתי ספר �

 .נתונים על מעונות יום �

 .תכנון להפעלת מעונות ויום בחירום �

 .תוכנית למידה גמישה בגני ילדים �

 .שמות גננות ומסייעות �

 .שמירת תלמידים לפי גנים �

 .שמות מורים ותלמידים–נתונים על בתי ספר יסודיים ועל יסודיים  �

 .יבעלי תפקידים בחינוך הבלתי פורמאל �

 .אולמות ספורט/ מתקני ספורט �

 .כנית למידה גמישה ספורטתו �

 .נתוני מיגון ותכנון הלימודים בחירום �
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  "עופרת יצוקה"מבצע 

  .עלה נושא המיגון בבתי ספר ובגני ילדים" עופרת יצוקה"במצע 

 .הוכח שגני ילדים לא ממוגנים �

 .ים בבתי ספר"קיים פער של מקלטים וממד �

 .הופעל מכלול החינוך במרכז ההפעלה �

 .ר"ולים מחוץ לעיר על פי אישור היקלניתנו פתרונות לטי �

 . ממוגנות לחלק מהאוכלוסייהתהופעלו מועדוניו �

  .ס" באמצעות עובדי המתניהופעל החינוך הבלתי פורמאל �

ילדים מתנועות נוער בעיר קיבלו משימות חינוכיות והיו " עופרת יצוקה"במהלך מבצע  �

 .מעורבים במשימות העירייה לטיפול בתושבים

  ).ח נפרד"פורסם דו (- בתי ספר6 -ב" עופרת יצוקה"ביקורת במבצע הביקורת ערכה  �

  

  הערות והמלצות הביקורת

הביקורת סבורה שיש לקבוע תחומי אחריות  בין מחלקת החינוך לבין מחלקת  �

 .למרות שקיימים תחומים רבים בהם מצריך שיתוף פעולה בניהם, הרווחה בחירום

 ).ח האחריות ברורה"ל מל"בפק" עופרת היצוקה"עלה בימים הראשונים של ( 

 

עלות , העירייה ביצעה סקר בנושא המיגון בבתי ספר" עופרת יצוקה"בעקבות  �

 .ללא הצטיידות₪  מליון 2.9 -השיפורים והשיפוצים מוערכת בכ

  

 .ולפיקוד העורףר העירייה הגישה את הדרישה למשרדי הממשלה הנוגעים בדב �

  

על העירייה להמשיך , של העירייהשלמרות הסקר והדרישה , הביקורת סבורה �

לטפל באמצעים העומדים לרשותה ולהמשיך לשמור על שיגרת תחזוקת המקלטים 

  .על פי חוק
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  מכלול משאבי אנוש.ה      
  

  כללי
  

 מופיע כמרכיב המכלול, ח בחירום "מכלול משאבי אנוש הינו אחת המסגרות של וועדת מל

  .במרכז ההפעלה 

  

  :מבנה ארגוני
  

  .מזכירת המחלקה ותקציבאית מחלקת הרווחה המכלול עומד מנהל כח אדם בראש
  

  תפקידי המכלול בחירום
  
איוש כח אדם בגופי העירייה בהתאם לצורכי החירום על ידי השמת עובדים ומרותקים  �

 .משקיים

 .איוש בעלי תפקידים חסרים למרכז ההפעלה �

 שעות 24כז ההפעלה במשך איוש כח אדם במרכז ההפעלה וקיום תורנויות לפעילות מר �

 .יממה לפי הצורך

 .וויסות כח אדם במחלקות העירייה על פי הצרכים בחירום  �

 .ח לגבי הנחיות לריתוק משקי"מל/ ת "עמידה בקשר שוטף עם משרד התמ �

  

  ברגיעה

  ).מה"צ(ברכב וציוד מכני הנדסי  , מחלקת כח אדם מעדכנת את מצבת כח אדם בחירום

  .ת המרותקים המשקיים במפעלים חיוניים לשעת חירוםהמחלקה מעדכנת את רשימ

  

  א בחירום"פערים בכ

  .מנהל כח אדם דיווח לביקורת שאין פערים לבעלי תפקידים בחירום

  

  הערות והמלצות הביקורת

 .ח אינו תואם את המשימות של מכלול בחירום"ל מל"מכלול משאבי אנוש בפק �

 

ל מופיע נושא "שכן בפק, ל על פי הפעילות בחירום"מומלץ לעדכן את הפק �

  .דבר שלא קיים בעיר, תיירות
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  התייחסות
  ח" לטיוטת הדו

   ותיקון ליקויים
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  קרוהתייחסות המב
  

                                          
  
  
  
  
  

    
              30.1.2009  

  
  

  לכבוד 
  מר שלום בן שיטרית

  מבקר העירייה 
  כאן 

  
  .,נ,א
  
  

   מכלול תשתיות והנדסה–דוח ביקורת :                     הנדון 
  

 שמחתי לקבל את הדוח שהוכן על ידך בנוגע להתנהלות מכלול תשתיות ולוגיסטיקה במהלך מבצע עופרת 
  : להערותיך בדוח ייצוקה כהכנה והסקת מסקנות לאירועים אחרים ולהלן התייחסות

  
  .מים–נוהל הפעלה בחירום ההסבר שניתן לך אכן היה בנוגע ל .1
וכך אף עולה מהדוח אותו כתבת בסעיף (מעצם השתתפותך במבצע עופרת יצוקה יכולת להבחין  .2

שאני מפעיל בשעת חירום את כל הקשור לאגף האחזקה והתשתיות בעת שיגרה ) תחומי אחריות
 :דהיינו 

  חשמל  .א
 קבלנים לתיקוני שבר מים וביוב  .ב
 . במקרה הצורך JCBגיוס של טרטור   .ג
 .הפעלת עובדי האגף בכל הקשור לנושאי תשתיות   .ד
 .תיקון פגיעות בתשתיות כבישים ומדרכות   .ה
  אין אני מפעיל את עובדי השרות שכן מנהל השרות כחלק מהמכלול מתפעל את עובדיו בהתאם  .3

 בכל הקשור לאופן הפעלת ואני ממליץ בפניך לפנות אליו ולקבל את התייחסות( לצורך 
  ) .ס" חומהעובדים בעת אירוע

  אחזקה ( כפי שניתן לך הסבר עובדי האגף מתודרכים על נוהלי הפעלה בחרום של כל האגף  .4
  .פעמיים בשנה )        ותשתיות

  
  

  מר מוטי מלכה- ראש העיר: העתקים
  מר אלי פרץ -ל העיריי"            מנכ

  מר יצחק נבט -            מהנדס העיר
  

                                                                     בברכה                               
  אביטבול) מישל (                                                                                        מאיר 

                      מנהל האגף                                                                           
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  מחלקת השרותהתייחסות 
  ט"תשס, באייר' בי

  2009,   במאי6
  

  לכבוד
  מר שלום בן שטרית 

  מבקר העירייה
  

  ,אדון נכבד
  

  
  ח ביקורת"דו: הנדון

  

ראשית ברצוני לציין שאגף השירות בתחום רישוי עסקים עוקב מקרוב אחר כל המפעלים ומחייב אותם 
  . בכל תחום ובנושא איכות הסביבה בפרטםים רלוונטיילהמציא אישור

  .י גורם האישור הרלוונטי בכל תחום"מבחינה מקצועית אישור על עמידה בתנאים ניתנים ע
  

עופרת "וחשוב לציין שהרבה זמן לפני פרוץ מלחמת , אגף השירות עוקב אחר המפעלים באופן שוטף
ס בשעת "ק מפעל בנושא בטיחות וטיפול בחומאגף השירות דרש מכל המפעלים להוציא תי" יצוקה
  .העתקים מתיקי המפעלים נמצא בתוך חדר הפעלה של הרשות, חירום
י אגף השירות במחלקת רישוי עסקים מותנה באישור כיבוי "חשוב לציין שכל רישיון שמונפק ע, בנוסף

  . במידה ויש בעיהאנו משתדלים לעקוב באופן שוטף אחר האישורים ולהתריע את המפעלים, אש בתוקף
הרשימה קיימת באופן קבוע ומופיעה בטבלה שאגף , ס במפעלים ודירוג הסיכון"בנושא רשימת חומ

  ).ב הרשימה"מצ(י הנתונים שקיבלנו מהמשרד לאיכות הסביבה "השירות הכין עפ
  

 טיבון ויל   			
ת מאוד גדולה מלאכי והא למעשה המפעל שמחזיק כמו.טיבון ויל הינו מפעל שקיים בשטח השיפוט של ק

  .שמהווה סכנה ממשית לישוב ולשכונות הסמוכות אליו" אמוניה"של 
נתגלו , שבמסגרת הביקורות שביצענו בשיתוף עם המשרד לאיכות הסביבה ופיקוד העורף, חשוב לציין

ליקויים והדבר עלה לסדר היום ולמפעל ניתנה רשימת ליקויים לביצוע מיידי ובמידה ולא יבוצעו ' מס
  .ר המפעל ייסגההנחיות

המפעל עמד בחלק , י הדיווחים שהתקבלו ועקב העובדה כי המפעל לא נסגר"ועפ, מבחינה מקצועית
  .שנמצאים בידינו רק המסמכים המצורפים, חשוב לי להדגיש, מהתנאים

  

  
  

  ,וד רבבכב                                                                                           
  

    ניסים גלעם                                                                                                            
  מנהל אגף השירות                                                                                                         

  
  

Z:\6.5.09' עופרת יצוקה'ח ביקורת מבצע 'תגובה לדו\תיק מבקר העירייה.doc  
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  התייחסות מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

  
  ע"כסלו תש' ה 
 22/11/2009  

  ה מכלול טיפול באוכלוסייה וועדת משנה פסח דוח מבקר עופרת יצוק–מבקר )יפה(

  
  לכבוד

  מר שלום בן שטרית
  מבקר העירייה

  כאן
  

  ,אדון נכבד
  

  
  : בבקשה לקבל התייחסות29/3/09בהמשך למכתבך מיום 

  תפקוד מכלול אוכלוסייה

המחלקה לשירותים חברתיים פעלה בהתאם להנחיות משרד הרווחה ושירותים חברתיים ועל פי הנחיות 

  .העורףפיקוד 

  . משרד הרווחה–על פי מדיניות משותפת של המשרד המלווה ) הספר החום(ספר הנוהלים הינו . א

  . קיימת רשימה של מיפוי אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים על פי אזורים גיאוגרפיים

דה בקריית מלאכי לשמחתנו לא היו אירועי פגיעה אך למרות זאת נערכו ביקורי בית על ידי צוותי העבו. ב

משפחות , קשישים בודדים, קשישים סיעודיים: המעורבים בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

  . עיוורון, נכות, פיגור: המתמודדות עם

קיימנו ,  ימים מתחילת מבצע עופרת יצוקה5 – התייחסות ספציפית לאוכלוסיית חרשים וב ההיית. ג

  .  וסופקו להם זימוניותתת שמיעה וחירשוקשרים וביקורי בית ואיתרנו אוכלוסייה הסובלת מכבדו

מערך המענים לאוכלוסיות נזקקות הינו דיפרנציאלי ומותאם בהתאם לאירוע במהלך מבצע עופרת . ד

  :ניתנו מענים, יצוקה

 .עזרת בית למשפחות עקב בעיות חולי •

 . נכים לאורך זמן בבית עקב סגירת המסגרות החינוכיות/המצאות של ילדים מפגרים •

 .יוע פסיכולוגי למקרה חרדה בקרב ילדיםניתן ס •

 . ניתנו שרותי חונכות •

 . ימי הפגה' אוכלוסיית העיוורים יצאה למס •

 . ההורים לעבודה בשל השארות הילדים בבית2ניתן סיוע חומרי עקב אי יציאת  •

 

נעשה על פי צורך , ביטוח לאומי, משרד הרווחה, קופת חולים: התיאום בין הגורמים המקצועיים כמו

  . והפעילויות בחירום הינם על פי המדיניות השוטפות

ס מיכל זרוק כאנשי "ס מקסים בוהדנה ועו"עו: באשר למערך בקשר עם משרד הבריאות הגדרנו צוות

  .קשר



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 168

הצוות היה בהכשרה בנושא ובמסגרת מבצע עופרת יצוקה אף היה מפגש משותף עם בית חולים ברזילי 

 החיילים הפצועים והתייחסותנו להמשך שיתוף 2ם באשר ל ועם מנהלת השרות הסוציאלי לעדכוני

נערכו , היה בקשר עם הורי החיילים, צוות בית החולים ביקר את הנפגעים בבית חולים ברזילי, הפעולה

ניתן סיוע ותמיכה באופן אינטנסיבי במהלך עופרת יצוקה , ביקורי בית בבתי החיילים הפצועים' מס

  .ובהמשך

סיוע כלכלי בן באמצעות תקציב עופרת יצוקה , תנור, םמייח, שמיכות, הטלוויזי: תהסיוע שניתן למשפחו

  .וכן גיוס סיוע מתורמים מחוץ לקהילה

  

  :טיפול בקבורה בחללים

אולם צוות זה לצערנו לא היה נוכח בהכשרות , חשוב לציין כי הוגדר צוות, הוגדר צוות לנושא

  . עירייהל ה"סוגיה זו הועברה לידיעת מנכ, ובתרגולים

  

ל "נידון אודותיה יחד עם מנכ, סוגיה זו לא בהירה דייה: ניהול זימון וריכוז פעילות הועדה הרב תחומית

  . העירייה מר אלי פרץ

  

  . קליטה, חינוך, הועדה מורכבת מאנשי רווחה, ל לטיפול באוכלוסייה" בנושא פקהבאשר לוועד

  

  .  השבועיים הקרוביםל יעשה בהתאם להנחיותיך ויבוצע במהלך"רענון הפק

  

  .לידיעתך והמשך שיתוף פעולה

  

  ,בכבוד רב

  

  יפה כהן

  מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
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  התייחסות מנהל אגף החינוך
  

  ט"אייר תשס' ד
                                                                                              2009 אפריל 28 

  לכבוד 

  מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה

 ______________  
  

  ,שלום וברכה  
  

   התייחסות–ביקורת מכלול חינוך ותרבות : הנדון
  
  
  ".עופרת יצוקה " מאשר קבלת טיוטא להתייחסות של הביקורת בנושא 

 .נוךם אין בעיה ויש הגדרה ברורה של אחריות בין רווחה וחי"בפקלי .1

הפעלה של הגדרה ברורה מי האחראי על ה יתהי לא בתחילת המבצע " עופרת יצוקה " במסגרת  .2

, ס"הנושא טופל תוך כדי המבצע והועבר לטיפול המתנ). ' מועדוניות וכו(התחום הבלתי פורמאלי  

  .ס"כאשר גם  מחלקת הרווחה מעבירה את בקשותיה למתנ

     

  

  

                                                                                           בכבוד רב                             
                                                                                                                   

  שמעון עמר
  חינוך אגף המנהל                                                                                                              

  :העתקים

   ראש העיר–מר מוטי מלכה 

  ל העיר" מנכ–מר אלי פרץ 

  תיק חירום

Z:\ 28.4.09 התייחסות - וך ותרבות ביקורת מיכלול חינ\מבקר המדינה והעירייה\ תשסט- 2008חינוך.DOC  
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  התייחסות מנהל כח אדם

  

  ט"אייר תשס' ד
  2009 אפריל 28 

  
  
  

  לכבוד
  מר שלום בן שיטרית

  מבקר העירייה
  כ א ן

  
  
  

  .,שלום רב
  
  
  

  .ביקורת בנושא מכלול משאבי אנוש : הנדון
  

  יםואפעל לתיקון הליקוי, ח "עיינתי בטיוטה אני מאשר את הנתונים בדו
  ).ל "מחיקת נושא התיירות מהפק( שנמצאו 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בכבוד רב                
  

  אבי עמית                
   אדם–                                                                                                מנהל כח 

  
  

  :העתקים
   ראש העיר–מר מוטי מלכה 

  ל העירייה" מנכ–מר אלי פרץ 
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  הערות ראש העיר
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  הערות ראש העיר

  :בנושא

  "עופרת יצוקה" היערכות העירייה למצבי חרום על רקע מבצע 

  

  :בעקבות הביקורת בוצעו הנושאים הבאים

 ).2009עד לחודש יוני ( פעמים 3, 2009ח התכנסה בשנת "וועדת מל �

 הונחתה לעדכן את הנהלים של מתקני הפינוי , ברתייםמנהלת המחלקה לשירותים ח �

 ).ח"פס(ר וועדת "בתאום עם יו,      והקליטה

 הונחה לבצע בדיקה ולהוציא אישורים על כשירותם ובטיחותם של , מהנדס העירייה �

 .     מתקני פינוי וקליטה המיועדים לשעת חרום

 שא המקלטים לגורמי נערכה בדיקה של מחלקת הנדסה בעירייה ויצאה דרישה בנו �

 .     הממשלה הנוגעים בדבר

 ).ם"אסלי(בוצעה השתלמות והדרכה למפקדי אתרי סיוע לאוכלוסיה בחירום  �

 .לארגן את מחסני החירום וציוד המקלטים, מנהל הביטחון הונחה �

 .2009עודכן ופורסם בחודש יולי , ל החרום של העירייה "פק �
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  מחלקת ביטחון
  בנושאי 

  חירום בלבד
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
_________________________________________________  

  מחלקת ביטחון
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  :ביקורת בנושא
   בנושא חירום בלבדמחלקת הביטחון 

  כללי

 בטחון בעירייה עוסק באופן שוטף בהיערכות החרום של הרשות ונושא מנהל מחלקת

  .באחריות למוכנות ולכוננות גם במצבי רגיעה 

  .ח "ן בטחון של העירייה משמש כרכז וועדת מלקצי

  .ח" להעביר הנחיות מקצועיות לבעלי תפקידים בוועדת מלןמתפקידו של קצין הביטחו

  

  תפקידי המחלקה בחירום

  .ניהול מרכז ההפעלה הרשותי. א

  .ק רשותי בעת האירוע"הוצאת חפ. ב

  .ניהול מערכות מידע מיוחדות לחירום כולל מערכות תקשורת. ג

  ).ר"בהתאם להנחיות פקע(פתיחת מקלטים ציבוריים לאוכלוסייה . ד

  .תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים. ה

  .הכוונת והדרכת אוכלוסייה חסרת מיגון למקלטים ציבוריים. ו

  .סיוע והדרכת אוכלוסייה להכנת מקלטים פרטיים לשימוש חירום. ז

  .ייה במקלטים ציבורייםתיאום והפעלת מערך מתנדבים לניהול ובקרת השה. ח

  .י הצורך"המשך ביצוע משימות אבטחה של מוסדות ומתקני רשות עפ. ט

  .י"י הנחיות מ"המשך סיוע בהפעלת המשמר האזרחי במשימות חירום עפ. י

  .הפעלת חברת שמירה לשמירה על בניינים שניזוקו או אזורים שאוכלוסייתם פונתה. יא
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  תפקידי המחלקה ברגיעה
  

  .מרכז הפעלה הרשותי לפעולה בשעת חירוםהכנת . א

  .הכנת נהלים מתואמים למצבי חירום שונים של הרשות. ב

תחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים כולל השאלתם לשימושים דו תכליתיים . ג

  .בהתאם להנחיות פיקוד העורף

  .תכנון חלוקת האוכלוסייה למקלטים ציבוריים בהתאם לפערי במיקלוט. ד

  . ותיאום שיתוף הפעולה עם גופי חירום השונים לקראת מצבי חירוםתכנון. ה

  .ח והרשות עצמה "ח פס"מל, ר " של פקע–ניהול מחסני החירום של הרשות . ו

  .פיקוח על הכנת מלאי חירום ציוד וחלפים של האגפים השונים ברשות. ז

נותם למצבי ביקורות ותרגילים באגפי הרשות במטרה לעקוב אחר מוכ,ביצוע בדיקות. ח

  .חירום שונים

  

  :נושאים שבוקרו 

  -: והם , במחלקת הביטחון נושאים הקשורים לחירום בלבד, הביקורת בדקה

 .מקלטים  �

 .מחסנים �

  

יתר המקלטים , מבתי הספר הקיימים 6-הביקורת במקלטים של בתי הספר נערכה פיזית ב

  .טחוןהביקורת התבססה על נתוני מחלקת הבי,בבתי הספר ובגני הילדים 

  

הביקורת במקלטים ציבוריים לא נערכה פיזית והממצאים מתבססים על נתוני מחלקת 

  ".עופרת יצוקה"הביטחון במסגרת הביקורת השנתית ועל נתונים שנאספו במסגרת מבצע 

  

  . ח זה"פירוט הממצאים על מצב המקלטים והמחסנים מופיעים בהמשך דו
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  מקלטים. א

  םכליתיימקלטים ציבוריים דו ת

חלקם נמסר לגורמים פרטיים ,  בעירם מקלטים דו תכליתיי25 -העירייה עושה שימוש ב

) ראה פירוט בהמשך(ומשמשים כבתי כנסת  חלקם משמשים כמועדוניות של העירייה 

בחרום המקלטים אמורים לשמש ,המקלטים נמסרו למוסדות ללא הסכם וללא תשלום 

  .כמקלטים ציבוריים לכל דבר ועניין

  

 אמורים להיות מתוחזקים יותר טוב מאשר ם תכליתיי-מטבע הדברים המקלטים הדו

  .מקלטים שאין בהם שימוש ברגיעה

  

  : כמפורט ם תכליתיי- של העירייה קיימים  מקלטים דוןעל פי דיווח קצין הביטחו

 . לא תקין2 מתוכם 11-מקלטים המשמשים בתי כנסת  �

 . לא תקין1 מתוכם 8 –מועדונים / מקלטים המשמשים מועדוניות  �

 . לא תקין1 מתוכם 3 –מקלטים המשמשים את העירייה  �

 .3-מדרשה / מקווה / מקלטים המשמשים בתי תמחוי  �

  . לא תקינים3 מתוכם 25 ם תכליתיי–כ מקלטים דו "סה

  

  םהוראות פיקוד העורף למקלטים דו תכליתיי

לפי ילקוט הפרסומים ,ים הנוגעות למקלטים דו תכליתי, להלן מקצת הוראות פיקוד העורף

   :1980 –א "בתשרי תשמ'  ח2658

  

 משטח המקלט 20% -לא יימצא במקלט ציוד או ריהוט קבוע או כבד התופס יותר מ" 

או שלפינויו יידרש זמן של יותר ,העלול למנוע שימוש במקלט למחסה בשעת התקפה

ה מפיקוד או מועד מתן התרא, מארבע שעות מהכרזת מצב הכן להתגוננות אזרחית

  ".העורף

  

לרבות בציפוי קירות או (רעיל או אחר , לא יימצא במקלט כל ציוד או חומר דליק" 

  ".אשר עלול להפריע לחוסים במקלט או לסכנם, )תקרות

  

במקלט תותקן תאורה המחוברת לרשת תאורה הכללית וכן תאורת חירום למקרה של "

  ".הפסקת חשמל
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  ". בו על פי כל תקנה או הוראת פיקוד העורףהמקלט יצויד בציוד שחובה להחזיק"

  

  םהסכם ודמי שכירות למקלטים דו תכליתיי

 - שיש לערוך הסכם שכירות עם המוסדות המחזיקים במקלטים דוהביקורת סבורה

  . ולחייבם בדמי שכירות סמלייםםתכליתיי

  

  מקלטים ציבוריים למגורים משותפים

 .9 –מקלטים ציבוריים למגורים משותפים  �

 .6 –לטים ציבוריים בשימוש פרטי מק �

  15 –כ מקלטים ציבוריים "סה

  . מקלטים5 )שאינם ראויים לשימוש(מקלטים אטומים 

  )אטומים( לא תקינים 9מתוכם  (45כ כל המקלטים "סה

  

  מקלטים מרחבים מוגנים במוסדות החינוך

וט להלן פיר, 2008 בדצמבר 3ח בדיקה של קצין הביטחון מעודכן לחודש "על פי דו

  :המקלטים במוסדות החינוך 

 .מרחב מוגן/  מקלטים 4  -" האחים"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 4 -" אלי כהן"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 2  -" הראל"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 5 –" נצח ישראל"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 4 –" ד בנות"חב"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 6 –" יםד בנ"חב" בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 2 -" ישורון"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלט 1 -"בית יוסף"בית ספר  �

 ).חדרי בטחון.(מרחב מוגן/  מקלטים 3 –" 1עמל "בית ספר תיכון  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 2 –" אמית"בית ספר תיכון  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים 4 –" בית חנה"בית ספר  �

 .מרחב מוגן/  מקלטים3" עציון"ית ספר ב �
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  ".עופרת יצוקה" לא דווח על המקלט הגדול שהוכשר במבצע 1 בעמל :הערה

 . מקלטים40) בתי ספר(מרחבים מוגנים במוסדות חינוך / כ מקלטים"סה

  

  תחזוקת המקלטים

,  הוציא דוחות על הליקוייםןקצין הביטחו,הביטחון ערך ביקורת בנושא המקלטים קצין 

  .אך הליקויים לא תוקנו בהעדר תקציב מתאים לנושא

  

  סקר מקלטים

בכוונת העירייה לערוך סקר מקיף על כל המקלטים בעיר ולהעביר דרישות למשרדי 

  .הממשלה השונים

  

  .₪  מליון 2.9-בימים אלה הסתיים סקר על המקלטים במוסדות החינוך אשר עלותו כ

  .ל"לגורמי ממשלה ולגורמי צההעירייה העבירה את הסקר והדרישה לתקציב 

  

  אחזקת מקלטים וציודם

ובהסתמך על , 1999 פי חוזר מיוחד של המנהל הכללי של משרד הפנים מחודש אפריל על

 עובדי תחזוקה 3חוק התגוננות אזרחית ניתנה הוראה מפורשת על חובת העסקת צוות של 

 80 -מיות פחות מלגבי רשויות מקו.  מקלטים ציבוריים 80ברשויות המקומיות בהן 

  . מקלטים20כי יש להחזיק עובד אחד לכל ,נקבע , מקלטים 

  

יש ) ללא גני ילדים( מקלטים 85 -לצורך אחזקת המקלטים בקריית מלאכי ובה קיימים כ

מסגר ,שרברב,  חשמלאי–הצוות אמור לכלול ,  עובדי תחזוקת מקלטים4חובה להעסיק 

  .ועובד כללי

  

העובדים נמצאים ,  עובדים קבועים לתחזוקת המקלטיםבפועל העירייה אינה מחזיקה

והתחזוקה של המקלטים מתבצעת על פי בקשה של קצין , במחלקת האחזקה של העירייה

  .ןהביטחו

  

ל קיים דיון בנושא והוחלט לא להקצות עובדים קבועים לנושאי מקלטים בהעדר "המנכ

  .תקציב
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אם יתקבל תקציב לאחזקת , עורףלאור ביצוע הסקר והדרישה לגורמי ממשלה ופיקוד ה

  .2010יוקצו עובדים בשנת ,המקלטים 

  

  ציוד למקלטים

  . התברר שאין ציוד למקלטים ציבוריים כולל מוסדות חינוך, "עופרת יצוקה"במבצע 

והזמינה  ₪ 500.000לצורך הצטיידות המקלטים העירייה קיבלה תקציב מיוחד בסך של 

  .ציוד עבור המקלטים

  

ה בארגון מחסן עבור הציוד למקלטים אשר יחולק לבתי ספר ולמקלטים העירייה התחיל

  .ציבוריים בחרום במצבי חרום

  

  גני ילדים של העירייה

 3 -מרחבים מוגנים ול/  גנים יש מקלטים 29 - ל גנים32 העל פי הבדיקה העירייה מפעיל

 מחלקת הנתונים ממנהלת הגנים שונים מנתוני. (מרחבים מוגנים/ גנים אין מקלטים 

  ).הביטחון

  

  גנים בבעלות פרטית של מוסדות החינוך

  . גנים בבעלות של מוסדות פרטיים12בעיר קריית מלאכי פועלים 

ראוי שיהיו בידי העירייה , על ידי מחלקת הביטחון של העירייה,גנים אלו לא נבדקו 

  .נתונים עליהם מבחינת המיגון 

  

  "עופרת יצוקה"ביקורת במבצע 

  . בתי ספר6 -ערך מבקר העירייה ביקורת מדגמית ואקראית ב" יצוקה עופרת "במבצע 

/ שקיימים ליקויים בתחום התחזוקה , ממצאי הביקורת העלו, ח ביקורת פורסם בנפרד"דו

  .ההצטיידות המקלטים והמרחבים המוגנים

  

כאמור העירייה ביצעה סקר בתחום המקלטים והתברר שעלות שיפוץ המקלטים במוסדות 

  .₪ מליון 2.9 -לבד נאמדת בהחינוך ב
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  פער במיקלוט במוסדות החינוך

עולה , 2006ח שנערך על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת בחודש נובמבר "על פי דו

אין בידי העירייה נתונים ,  במוסדות חינוך30%כי קיים פער במיקלוט בחתך הארצי של 

  .ספציפיים על פער במיקלוט מוסדות החינוך בעיר

  

  לטים פרטיים בבתים ובמפעליםמק

תושבים פנו לעירייה שהמקלטים נעולים על ידי דיירים , " עופרת יצוקה "בצעבמ

  .שמחזיקים ציוד פרטי במקלטים

  

  .העירייה פעלה לפרוץ את המקלטים ולפנות את הציוד מתוך המקלטים

  

כי ,ע נקב ,1951-א " לחוק ההתגוננות התשי15 – 14שעל פי סעיף , הביקורת מציינת

שאין ,  קובע15כמו כן סעיף , ימים 15הרשות רשאית לפנות את הציוד בהתראה של 

  .למעט מחסה בזמן התקפהלהשתמש במקלטים למטרות אחרות 

  

  ההערות והמלצות הביקורת

לקבוע נהלים להקצאת מקלטים דו תכליתיים במסגרת וועדת , הביקורת ממליצה  �

התחייבות הגוף הנתמך בנכס להחזקתו ,  קריטריונים להקצאה: אשר יכללו תמיכות

וכן הסכם אשר יכלול מערכת התחייבות והזכויות בין העירייה לגוף הנתמך , כדין

 .....תשלומי חשמל ועוד, תשלומי מים: כגון

 

 .ראוי שיקבע בהסכם דמי שכירות סמליים וכן לנהל פיקוח מתמיד �

  

בלת תקציב לאחזקת שלמרות הפנייה לגורמי הממשלה בדבר ק, הביקורת ממליצה �

 .ראוי שהאחזקה השוטפת והביקורות ימשיכו להתבצע במקלטים , המקלטים

  

לפרסם את רשימת המקלטים הציבוריים וכתובותיהם באתר , הביקורת ממליצה �

 .ח וביטחון"האינטראנט של העירייה במסגרת וועדת מל

  

  .בעירלאסוף נתונים על צורכי מיגון של הגנים הפרטיים , הביקורת ממליצה �
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  מחסני חירום. ב

  כללי

אמורים לכלול את המחסנים ) למעט השוטף(בעקרון מחסני העירייה בתחום החירום 

  -: הבאים 

 .ח"מחסן עבור פס �

 .ח"מחסן עבור מל �

 ").עופרת יצוקה"חדש בעירייה ההחלטה במבצע (מחסן עבור מקלטים  �

  

  ממצאים 

  -: הממצאים הבאים עולים , מהביקור שערכה הביקורת במחסני העירייה 

ח וציוד עבור מקלטים וציוד שנתקבל "במחסן החדש מאוחסנים ביחד ציוד עבור פס �

 .מתרומות ביחד

 

 .םח בעיקר מיכלי מים וגנראטורי" מחסנים נוספים בהם מאוחסן ציוד עבור מל2 �

  

קצין הביטחון דיווח לביקורת שבימים הקרובים תקבל העירייה את הציוד שהוזמן  �

בשלב זה אורגן חלק מהציוד שנתרם לעירייה על מדפים ,ים ותבוצע הפרדהעבור המקלט

 .ומיועד למקלטים

  

 .בשלב זה אין שילוט ואין רישום לאיזה בית ספר מיועד �

  

נראה שהציוד אינו תקין .אשר בו מאוחסן ציוד של לפיקוד העורף, כמו כן נמצא מחסן �

 .ותופס מקום אחסנה שהעירייה זקוקה לו

  

ח ישמש ארכיון " עדכן את הביקורת שהמחסן הישן שהיה בו ציוד פסקצין הביטחון �

 .של העירייה

  ח"מצאי ציוד פס

  .ח"להלן הציוד של פס, על פי הרשום במחלקת הביטחון

 .58 -מזרונים  �

 .58-מיטות  �

 .415 –שמיכות  �
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כיוון שהמחסן בשלבי ,  מול מצאי רישום  –הביקורת לא ערכה ספירה של הציוד 

  .ר ההעברה למקום חדשהתארגנות לאו

 

 ח"ממצאי ציוד מל

  :ח "להלן הציוד של המל, על פי הרשום במחלקת הביטחון

 ).בלאי( לא תקינים 500 מיכלי מים 10 �

 . תקינים– ליטר 1000 מיכלי מים 3 �

 . תקינים– ליטר 5000 מיכל מים 2 �

 . תקין – ליטר 1000 מיכל 1 �

 ).איבל( גנראטורים לא תקינים 2 מתוכם – ם גנראטורי5 �

 ).בלאי(  לא תקינה 1מתוכם ,  משאבות מים5 �

 . עגלה לתאורת חירום ניידת1 �

  

  ספירת מצאי ודיווח

ח "העתק מהספירה של ציוד פס, אחת לשנה יש לערוך ספירת מצאי של הציוד החרום

  .ח מחוזי"יועבר למרכז פס

  

  ביטוח

  .להכניס לפוליסת הביטוח של העירייה את ציוד החדש שנרכש או נתרם

  

  יודצ

תהייה ברמה מזערית ותאושר על ידי ראש העיר , הוצאת הציוד לתרגילים ולאירועי חרום

  .ח"בתאום עם מרכז פס

  

  . יוחזר הציוד למחסן ויאוחסן כנדרש–אירוע חירום בשגרה / בגמר תרגיל 

  

  ציוד בלאי

להביא את , ) שאינו ראוי לתיקון(ח באשר לציוד הבלאי "לפעול לקבלת אישור גורמי מל

  .השמדה בהתאם/ל ולהוציא את הציוד למכירה"הרשימה לוועדת רכש ובלאי ברשות המנכ
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  מחסן ציוד העורף

  .לפעול לפינוי הציוד של פיקוד העורף ולהשמיש את המחסן לטובת העירייה

  

  יומן מחסן 

אלא לצורכי טיפול , מכיוון שמדובר במחסני חירום שאין נכנסים אליהם לעיתים קרובות

  .וי שינוהל יומן מחסן כמקובל במחסני חירוםוביקורת רא

  

  הערות והמלצות הביקורת

  -: כמפורט )למעט מחסן שוטף (המחסניםאת לארגן ,ממליצההביקורת 

 . נפרד–ח "מחסן פס �

  

 . נפרדים–ח "מחסני מל �

  

 ציוד תרומות ,גנים ומקלטים ציבוריים, ה של בתי ספררד בהפ-מחסן מקלטים �

 . של ציוד המקלטיםשמיועד למקלטים יוכנס לתקן

  

 . ציוד תרומות שאינו מיועד לחרום לא יאוחסן במחסן חרום–ציוד תרומות  �

  

ח וציוד למקלטים הם מחסני חירום לכל דבר "פס, ח "מלשמחסני ראוי להזכיר  �

 .ויהיה מעקב שוטף להשלמת הפערים,  תקניםשיקבעו על כן ראוי ,ועניין

  

ח ואישור וועדת רכש "ח פס"מללפעול לפינוי הבלאי מהמחסן לאחר אישור  �

 .ובלאי של העירייה 

  

 .לטובת העירייהולהשמיש אותו ר "לפעול לפינוי ציוד ממחסן פקע �

  

רישום מכין ויומן מחסן כמקובל במחסני , שיגרת טיפולים תונהגלפעול ש �

 .חירום

 

על קצין הביטחון בגמר ארגון הציוד למקלטים במחסן לפרסם נוהל פיזור הציוד  �

  .חינוך ולמקלטים ציבורייםלמוסדות 
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  התייחסות 
  ח"לטיוטת הדו

   ותיקון ליקויים
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  התייחסות מנהל אגף הביטחון
  
  

 ט"אייר תשס' ד
  2009 אפריל 28 

  1ע ייצוקה 
  לכבוד

  מבקר העירייה 
  

  ,שלום רב
  

  .ביקורת בנושא ביטחון : הנדון
  

  :וח הביקורת להלן התייחסות מחלקת הביטחון לדו
  

  .תכלתיים-מקלטים ציבוריים דו. א
  

  .אין הסכם בין העירייה למשתמשים במקלטים , ממצאי הביקורת נכונים
  .ל ויטופל בהתאם "הנושא ידון עם המנכ

  
   .םתכליתיי-הוראות החוק לגבי מקלטים דו. ב
  

- לבמסגרת הביקורת השנתית מחלקת הביטחון תקפיד שהמקלטים לא יהיו תפוסים מעל

20%.   

  .מקלטים ציבוריים . ג

  .י תושבים ואוחסן בהם ציוד "נפרצו מקלטים שנתפסו ע" עופרת יצוקה"במהלך 

י חוק נגד תושבים המחזיקים ציוד "במסגרת הביקורת השנתית יינקטו אמצעים עפ

  במקלטים ציבוריים 

  .בניגוד לחוק 

  .אחזקת מקלטים ציבוריים . ד

, ור ציוד למקלטים של מוסדות חינוך ומקלטים ציבורייםמחלקת הביטחון מארגנת מחסן עב

  .ל "י ראש העיר והמנכ"ע" עופרת יצוקה"ההחלטה התקבלה במבצע 

  .גני ילדים של העירייה . ה

הדרישה הופנתה למשרד הפנים במסגרת הלקחים . הפער במקלטים בגני ילדים ידוע

  " .עופרת יצוקה"ממבצע 

  .סדות חינוך גני ילדים בבעלות פרטית של מו. ו
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מחלקת הביטחון , הוגשו נתונים והיה סיור בגנים על ידי ההנדסה" עופרה יצוקה"במסגרת 

י "במסגרת הביקורת השנתית מחלקת הביטחון תתעד את מצב המיגון בגנ. ופקוד עורף

      .שלא שייכים לעירייה

  .מחסני חירום. ז

בימים אלה , ח הביקורת "י המסגרת שצוינה בדו"בעקרון מחסני העירייה בנויים עפ

  .מחלקת הביטחון מארגנת את הציוד למקלטים במחסן 

  .ח "ח פס"ציוד בלאי מל. ח

  .שדרוג של מיכלי המים הלא תקינים, ח לכיש בנושא פניית תיקון"ט מל"יצא מכתב לרמ

  .ד מחוז לכיש "י הנחיות של רמ"מחלקת הביטחון תפעל עפ

חדש שנתקבל עבור המקלטים לגזבר על מנת מחלקת הביטחון תעביר רשימה של הציוד ה

  . לדאוג לבטחם במסגרת הפוליסה הכללית של העירייה 

  

  

  

  

  ב ב ר כ ה 
  
  אריה יוסף

  פיקוח,מנהל אגף בטחון
  רכש ורכב ,בטיחות

  
  :העתק

   ראש העיר –מר מוטי מלכה 
       ל העיר " מנכ–מר אלי פרץ 
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  התייחסות מנהל אגף הביטחון
  

  ט"ון תשססיו' ד

  2009 במאי 27

  לכבוד

  מבקר העירייה

  

  ,שלום רב

  

  .11.5.09 מכתבך מיום -נושא חירום: הנדון

  

  :ל "להלן התייחסות חלקת הביטחון לדווח הנ

  .ם תכליתיי- מקלטים ציבוריים דו–' סעיף א

  .הסכם העירייה בין העירייה לבין מחזיק המקלט ובטפול היועצת המשפטית

  

  ' סעיף ב

בדיקת מקלטים " עופרת יצוקה" במסגרת תפקודה ביצעה במהלך מלחמת ןטחומחלקת הבי

- שטח ריק ו80%התקן אומר .יחד עם פקוד העורף כשהמקלטים לא היה בתפוסה מלאה

  . ציוד נדרש20%

  

  .מקלטים ציבוריים' סעיף ג

ויחד עם פקוד העורף נפרצו כל המקלטים הציבוריים והוצא " עופרת יצוקה"במהלך 

  .יותרהציוד המ

  .כמו כן מקלטים ברווי נפרצו והוצא מהם ציוד בשיוף פעולה עם פקוד העורף

תבצע בדיקות במקלטים ברוויה וזאת על " עופרת יצוקה" מלקחי מלחמת -מחלקת הפיקוח

  .מנת להשאיר את המקלטים פנויים בזמן מלחמה

  'סעיף ד

ספר רישום התכולה ציבוריים ומקלטי בתי ה מוחזק בו הציוד למקלטים -מחסן העירייה

  .09יסתיים בחודש יוני 
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  . מקלטים בגני ילדים של העירייה-'סעיף ה

ישנו פער בין הקיבולת למספר התלמידים במקלטים העירייה תדרוש מפקוד העורף 

  ).חדרי ביטחון בזמן חירום(בים "הד

  

  .גני ילדים בבעלות פרטית' סעיף ו

ם ביחד עם פיקוד העורף בדבר מרחבים ניתן מענה לאותם גני" עופרת יצוקה"במסגרת 

  .מוגנים

  

  מחסני חירום' סעיף ז

  .בימים אלה מחלקת הביטחון מסיימת את ארגון מחסן העירייה

  .ח"ח פס"ציוד בלאי מל. ח

  .וועדת רכש ובלאי של העירייה תתכנס על מנת להחליט לגבי ציוד שהתבלה

  .כמו כן נמסר לגזבר החומר ובו הציוד שיש לבטח במחסן

  

  

  בברכה

  אריה יוסף

  פיקוח ,מנהל אגף בטחון

  רכש ורכב,בטיחות 
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  ביטוח אחריות 
  נושאי משרה

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  מחלקת גזברות
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  ח הביקורת המפורט "דו
  ביטוח אחריות נושאי משרה: בנושא 

  

  כללי
  

הבדיקה נערכה . ניבדק נושא ביטוח נושאי משרה בעירייה,  ראש העירעל פי הנחיית

בעקבות פנייה של חברי מועצת העיר לראש העיר בדבר הכללתם של חברי המועצה 

  .בפוליסת הביטוחים של נושאי משרה

  

  )הסטנדרטית (הכיסוי הביטוחי בפוליסה

דין בגין תביעה וכן תשלום פסק ,הפוליסה נועדה לתת הגנה משפטית לנושאי המשרה 

אשר נעשו בתום לב במהלך ועקב עיסוקם , אישית המוגשת נגדם שעילתה מעשה או מחדל

  . אצל המבוטח

  

הפוליסה ניתנת להרחבה הכיסוי לחברי מועצה וכן לכיסוי הוצאות משפטיות של נושאי 

  .משרה שמקורן בתביעות עקב יחסי עבודה בכפוף לגבולות האחריות בפוליסה

  

" מחשבה פלילית"כיסוי להוצאות משפטיות בתביעות פליליות שאינן דורשות ניתן לכלול 

  ).עבירות רשלנות ואחריות מוחלטת(

  

  המבוטחים בפוליסה

  : נושא משרה ברשות שהינו אחד מאלה -"  המבוטח"

 .ראש הרשות �

 .סגני ראש הרשות בשכר �

 .גזבר הרשות המועסק על ידי הרשות כעובד בשכר �

 .ל ידי הרשו כעובד בשכרל הרשות המועסק ע"מנכ �

 .מזכיר הרשות המועסק על ידי הרשות כעובד בשכר �

 .מהנדס הרשות המועסק על ידי הרשות בשכר �

 יועץ משפטי המועסק על ידי הרשות  �

 .מנהל רכש ואספקה המועסק על ידי הרשות כעובד בשכר �

 .מבקר הרשות המועסק על ידי הרשות כעובד בשכר �

 .ות כעובד בשכרדובר הרשות המועסק על ידי הרש �
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כל נושא משרה אחר ברשות המקומית המועסק על ידי הרשות כעובד בשכר המכהן  �

או /או משרה מקבילה בבכירותה ו, ונושא בתואר של מנהל מחלקה או משרה בכירה יותר

 .בשכרה

  

  גבולות אחריות

 גבולות , 2008יוני .30 ומסתיימת 2007 ביולי 1-פוליסה הקיימת בעירייה שהתחילה בב

  :אחריות הם כדלקמן 

 . 4.000.000₪גבול האחריות לכל נזק  �

 . 400.000₪-גבול האחריות לכל הפיצויים במשך תקופת הביטוח  �

  

  הרחבות

  :העירייה רכשה הרחבות לפוליסה כמפורט 

 . מעלות  הפוליסה10%הרחבה לכיסוי אפליה והטרדה מינית בעלות של  �

 מעלות 10%עבודה בעלות של בגין יחסי " הוצאות משפטיות"הרחבה לכיסוי  �

 .הפוליסה

אחריותה של המבטחת על פי הרחבה מוגבלת "  הוצאות משפטיות"הרחבה זו נוגעת 

  -:כמפורט 

 . 10.000$לכל מקרה  �

 . 50.000$ –לכל העובדים ולתקופה שנתית  �

  

  פרמיה שנתית

  .לשנה ₪ 4.632 -שהם כ $ 1.159עלות הפוליסה הנוכחית 

כי מספר אוכלוסיית ,  למשק וכלכלה הח של העירייה לחברהפוליסה מתבססת על דיוו

  . תושבים19.500העיר קריית מלאכי עומדת על 
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  ממצאים

 ביוני 30 עד 2007 ביולי 1 -לא נמצא עותק מפוליסת הביטוח העדכנית שהתחילה ב �

  .  בתיק פוליסות הביטוח העירייה2008

והחברה שלחה ,  למשק ולכלכלהבעת עריכת הביקורת פנה מבקר העירייה לחברה �

שלחה הצעה לחידוש לפוליסה , במקביל החברה למשק וכלכלה, למבקר עותק מהפוליסה

  .2008 ביולי 1שאמורה להתחיל 

ניתן לרכוש לחברי מועצה ביטוח בתוספת . לא קיים כיסוי ביטוחי לחברי מועצת העיר �

  . המועצה לשנהלכל חברי ₪ 920 -שהם כ $, 231 - מעלות הפוליסה בערך כ20%

  

  הרחבות קיימות שהעירייה לא ביטחה

לפוליסה של החברה למשק וכלכלה נוספו מספר כיסויים שניתן לרכוש בתשלום פרמיה 

  -:והם , העירייה לא רכשה את הכיסויים האלה,נוספת 

 .מעלות הפוליסה,20%  תוספת של -. הרחבה להכללת חברי מועצה וחברי מליאה �

  תוספת של -. ד אשר ייצג אותו בהליכים המשפטים"בחור עוהרחבת לזכות המבוטח ל �

 .מעלות הפוליסה, 20%

). 10' מס(הרחבה להוצאות משפטיות לבקשה להפעלת חסינות לפי חוק פקודת נזיקין  �

 .  מעלות הפוליסה10%  תוספת של -. 2005ה "התשס

וספת של   ת–. צ ועתירה מנהלית"הרחבה להוצאות משפטיות לייצוג מבוטח בהליכי בג �

 . מעלות הפוליסה15%

  .  מהפרמיה המשולמת כיום65% -ל כ"עלות רכישתם של הכיסויים הנ

  

  חריגים בפוליסה

  :להלן החריגים שלא מכוסים בפוליסה

 או ביודעיןהפרת חובת נאמנות , מעילה באמון, מעילה, חוסר תום לב, אי יושר �

 .טובת הנאה ורווח אישי, בזדוןבמעשה 

 .ביודעיןפרסום לשון הרע , הוצאת דיבה, מצהתביעה שעילתה הש �

 .או נזק לרכוש/ תביעה בגין נזק גופני או מוות ו �

 .תביעה שעילתה זיהום �

למעט עיסוקו , הקשורה במקצועו של המבוטח , תביעה שעילתה הפרת חובה מקצועית �

 .בניהול אצל בעל הפוליסה
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קה פרטית או תביעה שעילתה תשקיף שפורסם על ידי בעל הפוליסה בקשר להנפ �

 .הצעה לציבור של ניירות ערך של תאגיד

 .פעולות איבה וטרור, פלישה, מלחמה, תביעה שנובעת מסיכונים פולטים �

 .תביעה שעילתה אובדן או נזק שנובעת מאסבסט �

  

  המלצות הביקורת

 231 - כ20% בתוספת של ת העירחברי מועצלכיסוי ההביקורת ממליצה להרחיב את 

  .עבור כל חברי המועצהנה לש ₪ 920 -שהם כ ,$

  

 רשויות 170כי מתוך , בדיקה עם אחראית הביטוחים בחברה למשק וכלכלה העלתה

רכשו הרחבה זו ) רשויות 127(כשני שליש , המבוטחות בביטוח נושאי משרה דרכם

  .לחברי המועצה

  

הביקורת ממליצה לבחון יחד עם היועצת המשפטית את נחיצותם של ההרחבות 

 על ידי קן ראוי שהפוליסה תיבדככמו, שלא נרכשו  בפוליסהותוצעהאחרות המ

, עירייהבשנערך הסכם אחר  אשר תחווה את דעתה כמו כל ,היועצת המשפטית

  .למרות שהפוליסה סטנדרטית

  

תוך , להקפיד על קבלת הפוליסות ושמירתם בתיק מסודר בעירייה, הביקורת ממליצה

  .ניהול מעקב על חידושם ועדכונם
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  ההתייחסות 
  ח"לטיוטת הדו

   ותיקון ליקויים
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  התייחסות גזבר העירייה

  
  

  
  ד"בס

  עיריית קריית מלאכי                                לשכת הגזבר                          
  

  
  2008 ביולי 13

  
  לכבוד
  ת הביטוחסוכנו

  החברה למשק וכלכלה 
  19הארבעה ' רח
  20054. ד.ת

  612000 אביב -תל
  
  
  
  ,.נ.ג.א
  
  

  ביטוח אחריות נושאי משרה: הנדון 
  

  .עיריית קריית מלאכי מבקשת בזאת לבטח בביטוח אחריות נושא משרה את חברי העירייה
  

  .כולל את ראש העירייה , 13מספר החברים 
  
  
  
  

  ,בכבוד רב
  גבי שוורץ

  בר העירייהגז
  

  
  : העתקים 

  . ראש העירייה–               מר מוטי מלכה 
   מבקר העירייה–    מר שלום בן שטרית   
    . חשב מלווה–    מר זאב ריקנטי   
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  התייחסות גזבר העירייה  
  

  
  

  ד"בס

  ית קריית מלאכיעירי                                לשכת הגזבר                          
  

  
  2008 ביולי 13

  
  
  

  לכבוד 
   מר שלום בן שטרית

  מבקר העירייה
  כאן

  
  

  
  ,נ.א
  

  
  ביקורת בנושא ביטוח :הנדון 

  
  

  :ח ביקורת שערכתה בנושא שבנדון  " דו2להלן תשובתי ל 
  
  . בוצע– הרחבה לנבחרי ציבור –ביטוח נושאי משרה . 1
  
  .ן לי הערות אי–ביטוח אחריות מקצועית מהנדס העיר . 2
  
  
  
  

  
  ,בכבוד רב

   גבי שוורץ

  גזבר העירייה
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  מחלקה משפטיתהתייחסות 
  

  
  

  ד"בס

  עיריית קריית מלאכי                                לשכה משפטית                          
  

  
   ביולי16  יום רביעי 

  
  לכבוד 

   מר חיים ויצמן- ל העיר"מנכ
  
  

ורת ביטוח אחריות מקצועית במחלקת ההנדסה וכן ביקורת ביטוח נושאי  ביק:הנדון 
  משרה בעירייה

  

  
  :ך לפנייתך אלי הריני להשיבך כדלקמן בהמש

  
לאחר בחינת הדוחות שהועברו אליי מאת מבקר העירייה בנושאים שבנדון הנני סבורה . 1

ח ולא עם יועץ כי בכל הקשור לתחום ביטוחים יש להיוועץ עם סוכן מטעם חברת הביטו

  .אין מדובר בעניין משפטי, משפטי

כאן המקום לציין כי הגיע העת בו על העירייה להחזיק איש ייעוץ ביטוח שייתן , כמו כן. 2

  .חוות דעת בנושאים מסוג אלו וכן בביטוח בענייני חוזים ומכרזים

  .להמשך טיפולך אודה. 3

  

  

  

  ,בברכה

  ד"עידית יפת לוי עו

  יועצת משפטית
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  ל העירייה"מנכחסות התיי
  

  
  עיריית קריית מלאכי     ל העירייה"לשכת מנכ                          

  

  ח"ד תמוז תשס"כ

  2008 יולי 27

  לכבוד

  גזבר העירייה

  א"מנהל אגף כ

  כאן

   סיכום–ביטוח נושא מישרה ואחריות מקצועית : הנדון 

ביטוח נושאי משרה ואחריות : מ בנושא"ת הח  יולי התכנסה ישיבה בראשו27בתאריך . 1

  . תיקון ליקויים–מקצועית למחלקת הנדסה ולוועדת תכנון ובניה 

  .א"מנהל כ, גזבר, ש "יוע, מבקר העירייה: משתתפים . 2

  התייחסות. 3

  .י המלצת הביקורת" נוספו חברי מועצה לביטוח נושאי מישרה עפ–  גזבר.   א

  .יטוח יש לקבוע יועץ מקצועי לביטוח  בכל נושאי הב–ש "יועמ.    ב

  . ממליץ לשפר את הניהול והשליטה בנושא הביטוח בעירייה-מבקר.    ג

  

 סיכום. 4

  יש לשפר את התיוק והמענה על פוליסות הביטוח של העירייה ובכלל זה ביטוח    .      א

  .      נושאי מישרה ואחריות מקצועית

  .ידיעתכם, לטיפולכם. 5

  ,בכבוד רב
  יים ויצמןח

  ל"מנכ
  . ראש העיר–מר מוטי מלכה : העתקים

  .ש" יועמ-ד עידית יפת לוי"            עו

  . מבקר העירייה-            מר שלום בן שטרית
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  ביטוח אחריות מקצועית
  מהנדס העיר 

  והוועדה לתכנון ובנייה
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  :ח הביקורת בנושא "דו
  הנדס העיר והוועדה לתכנון ובנייה אחריות מקצועית למחלקת מ

  

  כללי

הביקורת , בעקבות הנחיית ראש העיר לבדוק את ביטוח האחריות נושא משרה העירייה

 . בדקה את ביטוח אחריות מקצועית מחלקת מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובנייה

  

  הכיסוי הביטוחי בפוליסה

הכרוכים בהפעלת ) צועיתאחריות מק(התוכנית נועדה לכסות את הסיכונים המורכבים 

  .מחלקת מהנדס הרשות המקומית והוועדה המקומית לתכנון ובניה

  

  מבוטחים מכוסים

  :הכיסוי בפוליסה הנו עבור המסגרות והעובדים כדלקמן 

 .העירייה �

 .  לתכנון ובנייהתהוועדה המקצועי �

 .מהנדס העירייה �

 ).כאשר זה בנפרד(מהנדס הוועדה המקומית  �

בקשר לעבודתם עבור העירייה או הוועדה לתכנון (העיר עובדי מחלקת מהנדס  �

 ).ובנייה

  

  ממצאים

בתיק הפוליסות במשרד חשבת נמצאה פוליסת אחריות מקצועית למחלקת מהנדס העיר 

  .2008 בספטמבר 30 עד 2007 באוקטובר 1והוועדה לתכנון ובנייה המתחילה 

  

  גבולות אחריות

  :הפוליסה מכסה גבולות אחריות כדלקמן 

  ).₪ מליון 2( $ 500.000 –ול אחריות לנזק גב

  ).₪ מליון 2( $ 500.000 -כ גבול האחריות לכל תקופת הביטוח"סה

  . 50.000$הוצאת הגנה סבירות עד גבול מרבי של 

  . 5.000$השתתפות עצמית של העירייה 

  .2008 בינואר 1 - מכוסה בפוליסה מיתאריך הטרו אקטיב
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  הפרמיה השנתית

  . 4.500$העירייה משלמת הינה הפרמיה השנתית ש

 19.500 העיר קריית מלאכי מונה הכי אוכלוסיי, הביטוח מתבסס על דיווח העירייה

  .תושבים

  

  הגדלת גבול אחריות

בתוספת פרמיה שנתית של $ קיימת אפשרות להגדיל את הגבולות האחריות למיליון 

50%. 

  

  כיסויים נוספים

 .טעות או השמטה, ה או מחדל רשלניהפוליסה מכסה חובה מקצועית על ידי מעש �

 .או מחריגה בתום לב/חריגה מסמכות הנובעת מהפרה של ו �

 . מגבול האחריות למקרה20% -אובדן מסמכים מוגבל ל �

הרחבה להוצאות משפט להליכים פלילים אשר עלולים להיות בסיס לתביעה אזרחית  �

 . 50.000$המכוסה בביטוח בגבול של 

  

  הסתייגויות

  .מפורט בפוליסהכ וחריגים תכסת הסתייגויוהפוליסה לא מ

  

  הערות הביקורת

למעט ,החברה לא מציעה הרחבות נוספות אשר העירייה יכלה לרכוש ולא רכשה �

  .ויותר$ הרחבת הפוליסה לגבול אחריות של מליון 

  

אשר תחווה את דעתה על , מומלץ שהפוליסה תבחן על ידי היועצת המשפטית  �

  .נערך בעירייההפוליסה כמו כל הסכם אחר ש
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  קובלנות ותלונות
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  :קובלנה בנושא
 עלות דמי קבורה 

  לתושב חוץ
  

  

  

  

 

  
  
  
  
  
  
  

_________________________________________________  

  מועצה דתית
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  ח הביקורת המפורט"דו
  קובלנה נגד המועצה הדתית: בנושא 

  

  הנורמטיביתהמסגרת 

דמי ,  ותקנות הקבורה שהוצאו על פיו1995 –ה "התשנ) נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי 

חברת קדישא עבור / קבורה במדינת ישראל משולמים על ידי הביטוח למועצות הדתיות או 

    .תושבי ישראל בלבד

  

שים המבק,  דנים בתושבי ישראל1971-א"התשנ) נוסח משולב(חוק שרותי הדת היהודית 

          .לתושבי ישראל בלבדלרכוש חלקת קבר בחיים 

  

שבה ניתן " חלקה חריגה" משטחה כ15%חברת קדישא רשאית להגדיר / מועצה דתית 

שבו הקבורה נעשית שלא לפי , בניגוד לנהוג בבית עלמין פעיל , להיטמן במקום מסוים

נעשית " חריגה"קביעת החלקה כחלקה , אלא לפי סדר קבוע מראש, בחירת המשפחה

  .אשר אמור לאשרה ככזו, במשותף עם המוסד לביטוח לאומי

  

רשאית חברת , 1976ז "התשל) דמי קבורה( לתקנות הביטוח הלאומי 3בהתאם לסעיף 

בגין קבורה בחלקות חריגות שאושרו על ידי , כפי שתמצא לנכוןקדישא לגבות תשלומים 

                  .המוסד לביטוח לאומי

                  

  הקובלנת המלינ

  -:המלינה קבלה על המועצה הדתית כמפורט 

 ₪ 4.5לפי שער ) 108.000₪($ 24.000המועצה הדתית ביקשה בהתחלה סכום של  �

על פי  ₪ 60.000 -שהם כ $ 15.000עבור שתי החלקות ולאחר דין ודברים סוכם על 

 . 2007 בנובמבר 24השער בעת התשלום 

וכעת המשפחה . שה להם לעמוד בוגבוה מדי והיה ק ₪ 60.000הסכום שגבו , לדבריה �

לדבריה המשפחה זכתה ליחס משפיל ונגרם לה צער רב בכך , נשארה בחובות כבדים

 .שנדרשו לגייס את כל הכסף לפני הקבורה 

  .לדברי המלינה היא הופלתה לרעה ביחס לאחרים בכך ששילמה סכום גבוה �
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  ר המועצה הדתית"יו

 הדיון במועצה בנושא מדיניות לקבורת תושבי חוץ כי, ר המועצה הדתית הסביר לביקורת "יו

 . בעקבות התלונה ותחילת הבדיקה של המבקרנעשה

  : נרשם 2007 בדצמבר 2 בפרוטוקול המועצה הדתית שנערך ביום 4בסעיף 

ובוודאי לא , מדיניות המועצה הדתית לא למכור קברים לתושבי חוץ מקריית מלאכי"  �

 יש לקחת סך של –ל " דחוף וחיוני למכור לתושב חובמידה ויש צורך. לתושבי חוץ לארץ

, אך מחוץ לקריית מלאכי ,ואם מדובר בתושב הארץ  $ , 7.500 -שהוא כ ₪ 30.000

 ". 20.000₪הסכום יהיה סך של 

 

כי אין מדיניות המועצה הדתית נובעת ממצוקת , ר המועצה הדתית הסביר לביקורת "יו �

  .ישטחי קבורה בבית העלמין בקריית מלאכ

  

כי חובה לקבור תושבים מחוץ לקריית מלאכי , ר המועצה הדתית הסביר לביקורת "יו �

חלקות "לדבריו הביטוח לאומי מקצה אחת לתקופה . ומחוץ לארץ בעיר קריית מלאכי

 .יחידות למכירה ללא הגבלת סכום" חריגות

  

ולכן , יד ר המועצה הדתית דיווח לביקורת שלא היה לו מקרה דומה מאז שניכנס לתפק"יו �

  .אין מקום לבדוק אם המקרה חריג מבחינת גובה התשלום

  
  

  ראש ענף קבורה במשרד הדתות
  

קבורת התושבים מחוץ לארץ כי הנושא , ראש ענף קבורה במשרד הדתות הסביר לביקורת 

  .או חברה קדישא המקומית/ הנו סמכותה של המועצה הדתית 

  

  .קבוע תעריף שנראה להחברת קדישא ל/ כמו כן רשאית המועצה הדתית 

חברת קדישא והיא / המוסד לביטוח לאומי מקצה חלקות חריגות למועצה הדתית , לצורך כך

ללא קשר לתעריפים , רשאית למכור את חלקות הקבורה בהתאם לנהלים שהיא קבעה

  .שנקבעו בחוק לגבי תושבי הארץ הרוכשים קבר בחיים
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  ממצאים

עצה הדתית נוהגת לגבי קבורתם של תושבי חוץ לארץ נהלים כתובים כיצד המו, לא נמצאו

לעומת זאת הוצג לביקורת תיעוד , אשר יורשיהם חפצים לקבור איתם בעיר קריית מלאכי

כחודש לאחר התלונה  (2007 בדצמבר 2פרוטוקול של ישיבת מועצה שהתקיימה ביום 

  ).הנידונה

  

טוח לאומי על חלקות שאושרו ר המועצה הדתית לא הציג לביקורת את אישור המוסד לבי"יו

  .כחריגות

  

תעריף תלוי וגלוי לגבי תעריף רכישת קבר בחיים כנדרש מהחוק , במועצה הדתית לא נמצא

  .ומקובל בכל המועצות הדתיות

  

  מסקנות

 2עבור  ₪ 60.000המועצה הדתית לא חרגה מסמכותה בכך שקבעה למלינה סכום של 

ואחת עבור חלקה לבעלה שהוא , חוץ לארץאחד עבור הנפטרת שהובאה מ, חלקות קבורה

  .אנשים מחוץ לארץ לא הוגדרשכן על פי חוק התעריף לקבורת . תושב חוץ

  

יש בה כדי לקבוע קריטריונים , שהמדיניות שנקבעה בעקבות המקרה, הביקורת סבורה

יחד עם זאת יש לעגן את החלטת המועצה בנוהל קבוע בספר נהלים של המועצה , סבירים

  .הדתית

  

  

   הביקורתהערות והמלצות

, על המועצה הדתית לגלות רגישות ככל האפשר במקרים דומים ולפעול באורך רוח �

 . מפגיעה במשפחות הזקוקות לשרותי הדתתתוך הימנעו

 

' להפוך לנוהל קבוע את מדיניות המועצה הדתית שנקבעה בפרוטוקול בישיבה מס �

 .וגלויראוי שהנוהל יהיה שקוף , 2007 בדצמבר 2 מיום 32

  

, לעמוד בקריטריונים שנקבעו בפרוטוקול או לחילופין לקבוע קריטריונים מראש �

כאשר המצב הסוציואוקונומי של משפחת הנפטר ידרוש , אשר יאפשרו מתן הנחה

 .זאת
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 ."החלקות החריגות"להמציא למבקר מסמך מהמוסד לביטוח לאומי בדבר  �

 

ר בחיים לתושבי  את התעריפים לגבי רכישת קבלפרסם בלוח מודעות �

 .התעריפים יהיו גלויים ובמקום בולט.ולתושבים מחוץ לקריית מלאכי,העיר

  

שלגבי רכישת קבר בחיים המועצה הדתית תפעל על פי , הביקורת מעירה  �

 .לחוק שירותי הדת) ' א14סעיף ) ( א "תיקון תשס(התעריפים שנקבעו בתוספת 

  

מבקר ודיווח לה על ממצאי המבקר הזמין את נציגת המשפחה המלינה למשרד ה �

  .הבדיקה
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  התייחסות 
  ח"לטיוטת הדו

   ותיקון ליקויים
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  לשכת הרבנות
   מלאכי-המועצה הדתית קריית 

  
  
  

  ח"תשס/תמוז/א "יה "בע
14/07/2008  

  
  לכבוד

  מר בן שטרית שלום
  מבקר העירייה

  
  

  ,נכבדי
  
  

  הטיוטה לקובלנ: הנדון
  

  . למניינם7.7.08בתמוז תנא ' בדיקה מיום ד
  
  
  .אני מאוד מעריך את עבודת הביקורת שלך שהיא מקצועית ועניינית  .א

 .אנו נוהגים בכל מהלך במגע עם הציבור על פי הכלל הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות  .ב

  ".איזהו מכובד המכבד את הבריות     "

והוא הביא את הכסף והוא ,עמנואל' י ידידי ר" עבקשר למקרה הנדון כל ההתקשרות הייתה  .ג

  .והוא זכה אצלי לכל הכבוד הראוי,שילם

 .אנו ניישב כל המלצה אשר באה לשפר את השירות לטובת האזרח  .ד

י הבטוח הלאומי והיא כוללת חלקה חריגה כפי שהובהר "קיימת מפה של בית העלמין מאושרת ע  .ה

 .בפגישתנו

  

  

  

  ,בברכה

   הרב יהודה שטרית

  ר המועצה הדתית"יו
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  מעקב
  תיקון ליקויים
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  מעקב 
  ח"תיקון ליקויים לדו
  מבקר העירייה

  2007 לשנת 
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  2007ח מבקר העירייה לשנת "דו
   מחלקת כח אדם–מעקב תיקון ליקויים  

 

  קבלת עובדים מכרזים
  

  וועדת מנגנון

  :הליקוי . 1

או לפחות לא תיעדה את ישיבותיה , וחצי שנים 3 -א התכנסה במשך כוועדת מנגנון ל

  .וממילא לא דנה בקידום עובדים

  :אופן תיקון הליקוי 

  .לא התכנסה וועדת מנגנון , במשך כל תקופת כהונתי

  .העובדים קודמו על פי חוק מחכה לבחירת וועדת מנגנון חדשה

  :הליקוי . 2

  .רכה את סיכומיה בכתב לא ע,במקרים שוועדת מנגנון התכנסה 

  :אופן תיקון הליקוי 

  .לא התכנסה וועדת מנגנון , במשך כל תקופת כהונתי

  .העובדים קודמו על פי חוק מחכה לבחירת וועדת מנגנון חדשה

  וועדת בחינה

  :הליקוי . 3

מכרזים לקבלת ) 'ב(תקנה (' וועדת בחינה אינה רושמת זיכרון דברים על פי טופס ג

  .קרה אחדלמעט מ) עובדים

  :אופן תיקון הליקוי 

  .'הוקמה וועדת בחינת חדשה אשר תקפיד מינוי טופס ג

  :הליקוי . 4

ואילו השנייה ,אין הפרדה בין וועדת מנגנון לבין וועדת בחינה שכן הראשונה וועדת רשות 

  .וועדת חובה

  :אופן תיקון הליקוי 

 וועדות 4ואילו ,כונסהישנן שתי וועדות חדשות ומופרדות וועדת בחינה כבר קיימת ו

  .א" הוק ובראשה ממונה מחלקת כ-מנגנון מוקמת אד
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  קבלת עובדים על מכרז

  :הליקוי . 5

במקום שני , פרסום על מכרז בעיתון יומי אחד בלבד,מחלקת כח אדם הציגה לביקורת 

  .עיתונים כנדרש

  :אופן תיקון הליקוי 

  .אחד ארציו,המכרזים האחרונים פורסמו בשני עיתונים אחד מקומי

  

  ימי עבודה והיעדרויות

  שעות ימי עבודה

  :הליקוי . 6

 שעות עבודה שבועיות 35עובדים בפועל , עובדי העירייה ברובם הגדול למעט יחידים

  . שעות שבועיות פחות מהקבוע באוגדן תנאי שרות7,5 -כ, בלבד

  )מנהל כח אדם: (אופן תיקון הליקוי 

 שעות 42.5  מחויב לעבוד 1998אוגוסט כל עובד שהתקבל לעבודה לאחר תאריך 

  .השאר במתכונת הנוכחית)ציונה-יצא חוזר משרד הפנים בנושא עיריית נס(

  

  )מנהל כח אדם(החתמה בשעון נוכחות 

  :הליקוי . 7

 מתוכם 2אך . אפילו פעם אחת ביום,  עובדים בכירים אינם מחתימים באופן תמידי3

  .ח ידני"מגישים דו

  )מנהל כח אדם (:אופן תיקון הליקוי 

  .כל עובדי העירייה מחתימים שעון נוכחות מנהלי האגפים מחתימים פעם ביום בבוקר

  .האיחור ינוכה משכרו,כל עובד שיאחר 

 

  היעדרויות ואיחורים
  
  :הליקוי . 8

  .העירייה אינה מנכה שכר הזמן השווה לאיחורים לעובדים אשר מאחרים לעבודה
  

  )אדםמנהל כח : (אופן תיקון הליקוי 

  . נערכת ביקורת ומעקב אחרי היעדרויות וחיסורים–היעדרויות 
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  תוספת עבור עבודה בפיצול
  
  :הליקוי . 9

 ומוענקת להם תוספת פיצול אפילו יום עבודה אחד בפיצולות אינם עובדים / עובדים14

  . ימי עבודה בפיצול2בשיעור של 

  )מנהל כח אדם: (אופן תיקון הליקוי 

עובדים (בפיצול הלכה למעשה לא מקבל שכרו עבור פיצול כל עובד שלא עובד 

הורדה ,לעובדים ותיקים שלא מבצעים פיצול ). חדשים נדרשו לשני ימי פיצול

  .התוספת מהשכר

  :הליקוי . 10

 ימי 2ות עובדים יום אחד בפיצול ומוענקת להם תוספת פיצול בשיעור של / עובדים 36

  .עבודה בפיצול

  נהל כח אדםמ: אופן תיקון הליקוי 

עובדים (כל עובד שלא עובד בפיצול הלכה למעשה לא מקבל שכרו עבור פיצול 

הורדה ,לעובדים ותיקים שלא מבצעים פיצול ). חדשים נדרשו לשני ימי פיצול

  .התוספת מהשכר

  :הליקוי . 11

אין מנכים לו את , כאשר עובד נעדר מהעבודה בימי פיצול שהיה צריך לעבוד בפיצול

  .י מתוספת הפיצולהחלק היחס

  :אופן תיקון הליקוי 

  .אך בעתיד נקפיד הקפדה יתרה על נושא זה,קושי לבצע פעולה 

  

  שעות נוספות וכוננות

  שעות נוספות

  :הליקוי . 12

והדבר ,עובדי מחלקות השרות והאחזקה אינם מחתימים כרטיס עובד ביום עבודה רגיל 

  .מקשה על רישום שעות נוספות

   :אופן תיקון הליקוי

בגלל אופי עתידים אני מאשרים לעובדי חוץ להחתים כרטיס פעם ביום ושעת 

  .הנוספות שלהם מדווחות על ידי המנהל שלהם
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  :הליקוי . 13

 ואילו השכר 8% - גדל ב2007 ביחס לחודש מרס 2007מספר השעות נוספות חודש יוני 

   .15%-לשעות נוספות גדל ב

  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

  .ייה בשעות נוספות ובשכר גדלה בהתאם לגידול מספר העובדיםהעל

  :הליקוי . 14

  .ל"הטפסים לתשלום שעות נוספות לא הוחתמו על ידי המנכ

  :אופן תיקון הליקוי 

  .ל"ומוחתמות על ידי המנכ,כל הטפסים של שעות נוספות הוחתמו 

  :הליקוי . 15

קם אין את פרטי הגורמים טופסי הגשה לקבלת שעות נוספות אינם אחידים ועל חל

  .המאשרים

  הערה מנהל כח אדם

  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

הוכן טופס אחיד וברור לגבי שעות נוספות הטופס יחולק למנהלי המחלקות סך שכולם 

  . טופס אחידוייגש

  

  שעות כוננות

  :הליקוי . 16

צוע כוננות בפועל וכן ולעובדי אחזקה ללא קשר לבי,תוספת כוננות משולמת לפקידות סעד 

  .ממנו יינתן ללמוד על הפעלה בפועל,לא מתנהל מעקב במוקד על הפעלתם 

  :אופן תיקון הליקוי 

פקידי הסעד , תוספת כוננות מגיעה לפקידי סעד על פי חוק בלי קשר לביצועה

באשר לעובדי אחזקה מקבל את הערת הביקורת ,ח כאשר הם מופעלים"ממלאים דו

  .העירונישיש לדווח למוקד 

  

  :הליקוי . 17

 מהשכר 200% שעות כוננות שבתות וחגים לעובדי אחזקה לפי 24העירייה משלמת עבור 

  .בניגוד לאוגדן תנאי השרות
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  :אופן תיקון הליקוי 

  . עם משרד הפנים ויתוקן על פי אוגדן תנאי שרותקייבד,הנושא בברור 

  

  חופשה שנתית ומחלה

  חופשה שנתית

  :הליקוי . 19

אינם מזוכים על פי ,אשר עובדים פחות מחמישה ימים בשבוע, ם במשרה חלקיתעובדי

  .הנוסחה שנקבעה האוגדן

  :אופן תיקון הליקוי 

החופשה מתנהלת על פי אוגדן תנאי שירות לפי מס ימי העבודה בפועל ולא על פי 

  .חלקיות חלקית

  :הליקוי . 20

ופשה ומחלה כנדרש מאוגדן תנאי אינם מזוכים בימי ח) עובדים זמניים(עובדי פרויקטים 

  ").אופק"טף אתגר ו, פרויקטים חינוכיים (שרות 

  

  :אופן תיקון הליקוי 

העובדים הזמניים החדשים מותאמים על חוזה חדש ובו הם מקבלים גם ימי חופשה 

  .וגם מחלה

  צבירת חופשה 

  :הליקוי . 21

 שכן על פי הדיווח גם , ימים בשנה26 ימי חופשה במקום 22עובדי התברואה מזוכים על 

  .בימי שישי

  :אופן תיקון הליקוי 

  . ימי חופשה20כל עובד שעובד בימי שישי מדווח על 

  :הליקוי . 22

  .העובדים לא מגישים בקשה ליציאה לחופשה שבוע מראש

  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

ים כי עובדים היוצאים לחופשה מגישים בקשה שבוע ימ,בעקבות הביקורת נקבע

  .מראש
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  :הליקוי . 23

  .נמצאו עובדים שלא נמחקו להם ימי חופש צבורה כנדרש

  

  :אופן תיקון הליקוי 

ועובדי ,למעט חריגים( ימים לעובד 55- כל ימי החופשה יאוזנו ל2007עד דצמבר 

  ).65תברואה שרשאים לצבור 

  :הליקוי . 24

 ימי 5 לפי 2007ט  באוגוס15-נרשמו ימי חופשה צבורה של עובדת שעומדת לפרוש ב

  . ימים שעבדה בפועל3ולא לפי .עבודה בשבוע

  :אופן תיקון הליקוי 

  .הנושא ייבדק ויטופל בהתאם

  :הליקוי . 25

  .והן החדשות, שנים5לא נמצא מעקב על זכאותם של הסייעות והגננות הן הוותיקות מעל 

  :אופן תיקון הליקוי 

  . פדיון ימי חופשה8דש  שנות וותק משולם בחו3סייעות במדור גנים מעל 

  חופשה מחלה

  :הליקוי . 26

  .לא מתנהל רישום על הזכאות וניצול חופשת מחלה,למספר עובדים לא מבוטל 

  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

  .מאז הביקורת ישנו מעקב לגבי ימי חופשת מחלה

  :הליקוי . 27

ובדים לא רשום הוותק לחלק מהע, אינו מנוהל כיאות, ח מעקב זכאות לחופשת מחלה"דו

  .אינו תואם את המצב בפועל,ובחלק שהוותק רשום 

  :אופן תיקון הליקוי 

  .2009אכן ישנה בעיה אגף כח אדם יפעל לתיקון המעוות במהלך שנת 

  :הליקוי . 28

  .ואינו מצביע על ניהול שנתי,ח מעקב חופשות מצביע על ניצול חודשי "דו
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  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

  .ח ביקורת על ימי מחלה תוקנו"הליקויים בדו

  :הליקוי . 29

  . פרויקטים חינוכיים אין מנהלים זכאות וניצול חופשת ימי מחלה24-ל

  

  :אופן תיקון הליקוי 

  .בעבר לא זוכו בימי המחלה אך היום מתנהל זיכוי של ימי מחלה בלבד

  :הליקוי . 30

  .שת מחלה וניצולה עובדי התרבות התורנית לא מתנהל מעקב חופ4-ל

  :אופן תיקון הליקוי 

  .כי עובדי התרבות התורנית מקבלים זיכוי של ימי מחלה, מבדיקה שנעשתה נמצא

  

  השתלמויות עובדים

  יציאת עובדים להשתלמות

  :הליקוי . 31

מחלקת כח אדם אינה מפיצה בין מחלקות העירייה פרסומים של מארגני השתלמויות 

איגודי , המחלקה להדרכה בשלטון המקומי: שלתיים כגוןוהדרכות פרטיים ומוסדות ממ

  .משרד החינוך ומשרד הרווחה,עובדים

  :אופן תיקון הליקוי 

אך היום התקציב גדל ונדאג ליידע את ,בעבר לא היה תקציב השתלמויות גדול

  .העובדים

  :הליקוי . 32

ם מנחים לא נמצאה תוכנית יציאה להשתלמויות של עובדי עירייה וקביעת קריטריוני

  .לזכאות העובדים להשתלמויות

  :אופן תיקון הליקוי 

פ "ישנם השתלמויות לתפקידים מוגדרים ולרוב אנו דואגים ליציאתם של העובדים ע

  .תקציב

  :הליקוי . 33

  .לא הופצו קריטריונים קבועים וידועים לעובדי עירייה לגבי יציאה להשתלמויות
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  :אופן תיקון הליקוי 

  . חולק על פי גודל מחלקות לכל מחלקה ולכל מנהל בנפרד תתקציב ההשתלמויו

  תקציב שנתי להשתלמויות

  :הליקוי . 34

ואזל במחצית הרבעון , ₪ 13.500 היה על סך 2007תקציב שנתי להשתלמויות לשנת 

  .השני

  מנהל כח אדם: אופן תיקון הליקוי 

תקציב ו ₪ 145.000 - ל2008גדל תקציב ההשתלמויות לשנת , בעקבות הביקורת

  . 145.000₪ -להשתלמויות במסגרת המקצועי ל

  

  :הליקוי . 35

  .תקציב ההשתלמויות אינו מחולק פרופורציונאלי לפי מחלקות ולבעלי תפקידים

  :אופן תיקון הליקוי 

בשנת , תקציב ההשתלמויות חולק לפי מחלקות בצורה פרופורציונאלית 2008בשנת 

ל "האחריות הינה של מנכ, ת התקציבמנהל כח אדם אינו אחראי על חלוק , 2009

  . העירייה

  

  קידום מזכירות והשוואת נתוני שכר

  שכר נמוך

  :הליקוי . 36

  .המחסום העיקרי לשכרם הנמוך של מזכירות העירייה מקורו במסלולי הקידום הנמוכים

  תגובת כח אדם

לית הייתה פנייה למשרד הפנים להעלות בדרגה אחת את המזכירות מעבר לדרגה המקסימא

  . עדיין לא התקבלה תשובה ממשרד הפנים–שעל פי התקן היום 

  :אופן תיקון הליקוי 

  .התשובה שהתקבלה שלילית
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  קידום מזכירות 

  :הליקוי . 37

 מזכירות 22מתוך  ) 31%( מזכירות 7כי רק , בבדיקת הענקת גמול השתלמות עלה

נקת להן גמול השתלמות לא מוע) 68%( מזכירות 15. שנבדקו מקבלות גמול השתלמות

  .או קריטריונים נוספים,בעקבות אי צבירת נקודות 

ועוד  ₪ 2.972בדרג מנהלי שכר יסוד לדרגה הינו + 9מזכירת אגף בדרגה  : לדוגמא

  . לכל שנה1%תוספת ותק של 

  :אופן תיקון הליקוי 

הקריטריונים לקבלת גמול ההשתלמות נקבעים על ידי הוועדה לגמול השתלמות 

  .בלבד

  תוספת כפיים

  :הליקוי . 38

 מזכירות שנבדקו מקבלות תוספת כפיים אשר נועדה 22 מזכירות מתוך 4כי , נמצא 

  .לעובדים העובדים פיזית על פי אוגדן תנאי השרות

  

  :אופן תיקון הליקוי 

  . אי לכך אין מה לעשות בנדון98מדובר בעובדים שקיבלו את התוספת לפני שנת 

  

  תוספת עומס

  :וי הליק. 39

 מזכירות מקבלות תוספת עומס אשר בעיסוקן אין מכנה משותף להצדקת 3כי , נמצא 

  .תוספת עומס

  :אופן תיקון הליקוי 

  . לכך אין מה לעשות בנדון- אי98שוב מדובר במזכירות שקיבלו תוספת זו לפני 

  אחזקת רכב

  :הליקוי . 40

ת שנדגמו מקבלות אחזקת  מזכירו22מתוך ) 31%( מזכירות 7כי , ממצאי הבדיקה העלו 

  .אינן מקבלות אחזקת רכב) 69%( מזכירות 15ואילו , רכב בדרגה כלשהי 
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  :אופן תיקון הליקוי 

אכן הקריטריון קבוע לקבלת אחזקת רכב הרשות הבלעדית לגבי אחזקת רכב נתונה 

  .בידי ראש העיר בעתיד יועבר נושא זה דרך וועדת מנגנון

  הענקת דרגה אישית

  :י הליקו. 41

נקבע שרשות מקומית רשאית , 2007 ביוני 26 מיום 199' בעדכון אוגדן תנאי שרות מס

עדכון (להעניק דרגות אישיות ברשויות המקומיות על פי קריטריונים שנקבעו באוגדן 

  ?האם נקבעו הקריטריונים ) חדש

  :אופן תיקון הליקוי 

ולמרות זאת אנו , פ מסלול קידום רוב העובדים נמצאים מעל דרגתם התקנות"ע

  .בודקים לקדמם

  

  )לא סטטורים(שכר מנהלים 

  בדיקת תיקים אישיים

  :הליקוי . 42

אישור משרד , ולא נמצא, הסכם עבודה בין העירייה למנהל,  לא נמצא -'בתיק מנהל א

  .הפנים על גובה השכר

  :אופן תיקון הליקוי 

פנים כאשר שכרו מנהל כח אדם הודיע לביקורת שאין צורך בהסכם ואישור משרד ה

  .של מנהל נקבע לפי דירוג מקצועי ואין חריגה ממתח דרגות שנקבע

  :הליקוי . 43

ולא נמצא אישור משרד ,הסכם עבודה בין העירייה למנהל , לא נמצא – 'בתיק מנהל ב

  . הפנים על משרה כוללת

  :אופן תיקון הליקוי 

   המנהל עדיין לא חתם על ההסכם–הליקוי עדיין לא תוקן 

  :הליקוי . 44

ולא נמצא אישור משרד ,הסכם עבודה בין העירייה למנהל , לא נמצא – 'בתיק מנהל ה

  . הפנים על משורת כוללת
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  :אופן תיקון הליקוי 

ומממלא אין אישור משרד , הליקוי לא תוקן עדיין אין הסכם חתום על ידי המנהל

  .הפנים

 אישור משרד הפנים למשכורת כן נמצא, לא נמצא הסכם העובד לעירייה –' מנהל ו. 45

  .כוללת

  :אופן תיקון הליקוי 

  .באישור משרד הפנים, המנהל סיים את לימודיו ועבר לחוזה בכירים 

  :הליקוי . 46

ולא נמצא מסמך של משרד ,הסכם עבודה בין העירייה למנהל , לא נמצא – 'בתיק מנהל ח

  .הפנים המאשר דירוג ודרגה

  :אופן תיקון הליקוי 

  .נערך הסכם ואושר על ידי משרד הפנים, ר לשכר בכיריםהמנהל עב

  

  שכר מנהלים סטטורים

  בדיקת תיקים אישיים

  :הליקוי . 47

הסעיף הדן :  לא נמחקו מהסכם העבודה הסעיפים הלא רלוונטיים כגון – 'בתיק מנהל א

  .כאשר למנהל יש ביטוח מנהלים, בפנסיית יסוד

  :אופן תיקון הליקוי 

קו סעיפים הקשורים לפנסיה כשכן למנהל יש ביטוח מנהלים ולא נמח,הליקוי תוקן 

  .פנסיה

  :הליקוי . 48

כי בתקופה מסוימת בעירייה לא הופרשו תשלומים עבורו לאובדן ,  נמצא– 'בתיק מנהל ב

   2.1/2%כושר עבודה עד 

  :אופן תיקון הליקוי 

העירייה , להתברר שאובדן כושר העבודה הופרש על חשבונו של המנה, הליקוי תוקן

  .החזירה למנהל את פרמיית אובדן כושר העבודה
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  :הליקוי . 49

כפי שעודכן , חודשים 10לא עודכנו דמי הכלכלה במשך '  לתיק מנהל ג– 'בתיק מנהל ג

  . 720₪במקום  ₪ 481ליתר המנהלים הסטטורים 

  :אופן תיקון הליקוי 

  .המנהל זוכה בדמי כלכלה כנדרש, הליקוי תוקן

  למותקרנות השת

  :הליקוי . 50

  : עובדים כדלקמן 53-כי העירייה לא מפרישה קרן השתלמות ל, ממצאי הבדיקה העלו

  .24 -עובדים קבועים  �

 .19 -) שעתיים (–סייעות גנים  �

 .1 -) בשרות הפסיכולוגי(עובדי ניקיון  �

 .1-) כח אדם (–ס "סייעות ביה �

 .1 –ליווי תלמידים  �

 .7 –עובדי המחלקה  �

 

  :יקוי אופן תיקון הל

  .הנושא ייבדק באופן פרטני ויסודי ואם יהיה צורך יתוקן במהלך שנת העובדים

  :הליקוי . 51

  . חודשים כנדרש מאוגדן תנאי השרות12העירייה לא מפרישה קרן השתלמות לעובד 

  :אופן תיקון הליקוי 

  .מאז הביקורת ישנו חוזה אחיד ובו עובד שעבד מעל שנה מופרשת לו קרן השתלמות
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  2007ח מבקר העירייה לשנת "דו
  חשמל  ודוחות חשמלמעקב תיקון ליקויים בנושא מערכת 

  וועדת מכרזים

  1' ליקוי מס

כי המסמכים הועברו לגניזה למחסן העירייה ,דווח לביקורת , לא נמצאו מסמכי המכרז �

  )2001המכרז משנת (

  אופן תיקון הליקוי

   העתקים3 -מכרז יוכן במכאן ולהבא כל מכרז וכל מסמך השייך לאותו ה

  .ש"ליועמ .1

 .לגוף הרלוונטי .2

  .ר וועדת מכרזים"במשרדו של יו .3

  2' ליקוי מס

 הרשויות  היועץ המשפטי לא נכח בישיבות הוועדה על פי חוקםעל פי הפרוטוקולי �

 קיימת חובה לזמן את היועץ המשפטי לוועדת 1975-ו "תשל) ייעוץ משפטי(המקומיות 

 .מכרזים

  יאופן תיקון הליקו

מכאן , ש והגזבר לכל ישיבה"אנו מקפידים לזמן את היועה,פ נוהל וועדת מכרזים "ע

  .ולהבא יוזמן המבקר לישיבות

  3' ליקוי מס

 וועדות המשנה שמונו לבדיקה וניהול םבהעדר מסמכי המכרז לא נבדקו פרוטוקולי �

 .המשא ומתן וכן חוות דעת היועץ המשפטי

  אופן תיקון הליקוי

  .סמך ומסמך יתויק בשלושה עותקיםמכאן ולהבא כל מ

  .מ"ליועה .1

 .לגוף הרלוונטי .2

 .ר לוועדת מכרזים"ובמשרדו של היו .3
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  4' ליקוי מס

 לא היה רוב להחלטה 2001 במאי 11בהרכב וועדת מכרזים בישיבה שהתקיימה ביום 

  . חברי וועדה4 חברי וועדה במקום 3שכן נכחו , בוועדה

  אופן תיקון הליקוי

לא לקיים ישיבה ללא ,אנו מקפידים בשנים האחרונות  , 2001ת מדובר במכרז משנ

  .פורום חוקי

  5' ליקוי מס

 שנים במסגרת 5לתקופה של , 2004 באפריל 28את ההסכם ביום העירייה האריכה  �

שנערך בהסכם תוכנית הבראה של העירייה תוקף ההסכם עד , הסכם למחיקת חוב חלקי

 .2009 ביולי 20תאריך 

  קויאופן תיקון הלי

כל קבלן שהעירייה חייבת לו מספיק והותר על חלק ,הנחיית החשב המלווה י "עפ

  .מהחוב תוארך לו תקופת החוזה

  6' ליקוי מס

 ועד 2003 באפריל 1הקבלן עבד בעירייה מעל לשנה ללא חתימה על ההסכם מתאריך  �

 .2004 באפריל 28לתאריך 

  אופן תיקון הליקוי

  .5' ראה תשובה לליקוי מס

  7 'מסליקוי 

שאין בידי גזברות העירייה או בידי גורם כלשהו בעירייה ערבות , ממצאי הביקורת העלו

 . להסכם39כנדרש מסעיף  ₪ 30.000ביצוע על סך 

  אופן תיקון הליקוי

  . 34.000₪בעקבות הביקורת הקבלן הביא לגזבר העירייה ערבות בנקאית על סך 

  

  ביטוחים

  8 'ליקוי מס

  .חבות מעבידים' צד גאין בידי העירייה העתק פוליסות ביטוח ש, ממצאי הביקורת העלו
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  אופן תיקון הליקוי

  .הקבלן הביא את פוליסת הביטוח למנהל מחלקת האחזקה, בעקבות הביקורת 

  ציוד וחומרים

  9' ליקוי מס

החומרים ואמצעי העזר הנדרשים לצורך ביצוע , כי עלות הציוד ,  בהסכם נקבע20בסעיף 

  .כי סעיף זה בהסכם טעות במקורו,הביקורת מצאה , תחול על הקבלן , עבודות החשמל

  אופן תיקון הליקוי

 בנושא ץ שכרה העירייה שירותיו של מהנדס חשמל לייעו2009לשנת העבודה 

הכל ( ובכלל זה להכנת חוזה חדש שיכלול את כל העבודות בתחום החשמל , חשמל 

  . מישל-המבוצעות על ידי העירייה) כלול

  

  ר סעיפים בחוזההעד

  10' ליקוי מס

וכן לא ,הביקורת לא מצאה סעיפים בחוזה המתייחסים לנושא הפיקוח והבקרה על העבודה 

פורטו דרישות הבטיחות מהקבלן ולא נדרש לחתום על הצהרה שמתחייב לשמור על 

  .זכויותיו עובדיו על פי החוק

  אופן תיקון הליקוי

כחלק בלתי נפרד מחוזה העירייה שנערך הצהרה על שמירת זכויות עובדים מעוגנת 

  . מישל–י היועצת המשפטית "ע

  

  שיטת הפיקוח 

  11' ליקוי מס

מנהל המחלקה דיווח , על מסמכים על בדיקות מדגמיות ואקראיות לא נמצאו מסמכים 

  .לביקורת שמתבצעות בדיקות מדגמיות ללא תיעוד בכתב

  ).לקבוע שיטת תיעוד בכתב(אופן תיקון הליקוי 

על ידי המוקד , העבודות בנושא חשמל מוקלדות אל מחשב המוקד העירוניכל 

ובגמר טיפול מאושר הביצוע ונסגרת הפנייה על ידי מנהל אגף ,העירוני

 -כמו כן מתבצעות בדיקות מדגמיות של פניות ואופן הטיפול בהם.תשתיות /אחזקה

  .מישל



 2008ח מבקר העירייה לשנת "דו

 227

   אי התאמה לרישום המוקד-פניות לתאורת רחוב

  21' ליקוי מס

ל "אי התאמה בין רישום הקריאות במוקד העירוני לבין נתונים שהיו בידי מנכ,נמצאה 

והמוקד העירוני דיווח על .  עמודי תאורת רחוב לא תקינים54ל דווח על "למנכ. העירייה

כי הפניות על תאורת , הסבר המוקד העירוני לתופעה(  עמודי תאורה לא תקינים 29כ "סה

  ).ולא לפי כמות עמודי תאורה,ל פי רחוברחוב לא תקינה נרשמים ע

  אופן תיקון הליקוי

  . מישל-אנו פועלים על סמך הפניות הרשומות המחשב המוקד העירוני בלבד

  31' ליקוי מס

דבר שהיה מקל . כי עמודי החשמל בעיר אינם ממוספרים כמקובל ברשויות אחרות, נמצא

  .על רישום ודיווח נכון במוקד העירייה

  ליקויאופן תיקון ה

  . מישל–כל עמודי התאורה סומנו על ידי קבלן חשמל וצוות אגף האחזקה 

  

  תקציב לעומת ביצוע

  51' ליקוי מס

ראוי לאמוד מחדש את , פנסי רחוב לא תוקנו 54בהעדר תקציב הולם לחומרי חשמל 

  .תקציב חומרי החשמל בשנים הבאות

  אופן תיקון הליקוי

יש ,נם הטיפול התעכב מפאת חוסר תקציב אומ,כל עמודי התאורה המדוברים תוקנו

  . מישל–להפנות את השאלה לקובעי התקציב 

  

  הערות והמלצות הביקורת
  

 ביולי 20המכרז הישן מסתיים בתאריך (לבחון במכרז החדש , הביקורת ממליצה

אמצעי , כולל אספקת חומרים,שהמכרז יהיה על פי אחזקת עמוד תאורה ) 2009

  .אונות הרמה מהקבלן למעט נזקי ת

  

להכין הסכם חדש בעקבות המכרז בהתאם לסעיפים שמופיעים , הביקורת ממליצה

  .1987ח "בתקנות העירייה מכרזים התשמ
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  2007 לשנת מבקר העירייהח "דו
  מעקב תיקון ליקויים במערכת מיחשוב לניהול דוחות חנייה

  

  "מ"ר חנייה בע"שוה"הסכם עם חברת 
  

  1' ליקוי מס

הוא כללי ואין בו מחויבות " מ"ר בע"שוה"ערך עם חברת כי ההסכם שנ, נמצא �

 .מפורטות של החברה לעירייה בכל התהליך עד אכיפת דוחות החנייה לפי שלבים

  אופן תיקון הליקוי

ל " כפי שנקבע בדיון עם מנכ7 עד 1-היועצת המשפטית החלה לטפל בליקויים מ

חלק (לך מסמכים ר להמציא "ופנתה לחברת שוה). 2009 באפריל 20(העירייה 

 .היועצת ממשיכה לטפל ביתר הליקויים). התקבלו

 2' ליקוי מס

אשר מתחייבת החברה לטפל בדוחות החנייה לפי ) מפרט טכני(שלא צורף מסמך ,נמצא �

 .שלבים עד גמר האכיפה

  אופן תיקון הליקוי

 .1ראה התייחסות בסעיף 

  3' ליקוי מס

ד "התשס) 5) (גבייה( המיסים  תקנות-'לא צורף להסכם על ידי החברה נספח א �

 .כנדרש מהסכם

  אופן תיקון הליקוי

 .1ראה התייחסות בסעיף 

  4' ליקוי מס

 אישור על קיום ביטוחים חתום על ידי -'לא צורף להסכם על ידי החברה נספח ב �

  .חברת הביטוח

  אופן תיקון הליקוי

 .1 ראה התייחסות בסעיף 

  5' ליקוי מס

 .ת על ידי חברות הביטוח כנדרש מההסכםלא נמצאו פוליסות ביטוח חתומו �
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  אופן תיקון הליקוי

 .1ראה התייחסות בסעיף 

  6' ליקוי מס

 ".    קריית מלאכי"במקום " עיריית קריית גת"נמצא שעל ההסכם רשום  �

  אופן תיקון הליקוי

  .1ראה התייחסות בסעיף 

  

 מערכת מיחשוב לניהול דוחות חנייה

  7' ליקוי מס

 מכשירים 2 מכשירים להגשת דוחות חנייה ורק 3קה לעירייה כי החברה סיפ, נמצא  �

 .היו מנוצלים על ידי פקחי העירייה 

  )מחלקת הפיקוח (אופן תיקון הליקוי

המכשיר השלישי נמסר לידי מנהל מחלקת הביטחון וברגע שיתקבל תגבור בכח אדם 

  . המכשיר השלישירלמחלקת הפיקוח יימס

  8' ליקוי מס

 כי העירייה בתקופת הביקורת עדיין לא קיבלה את תוכנת ,ממצאי הביקורת העלו �

 .הניהול לפיקוח דוחות חנייה 

  )מחלקת הפיקוח (אופן תיקון הליקוי

  .וסופקה התוכנה,זומן נציג החברה , בעקבות הביקורת שנערכה 

  9' ליקוי מס

 .ר בגין חוסר קו טלפון"לא היה מחובר לחברת שוה,בעת הביקורת מחשב העירייה  �

  )מחלקת הפיקוח (תיקון הליקויאופן 

  .בעקבות הביקורת הותקן קו טלפון

  10' ליקוי מס

 .כי אחראי מיחשוב בעירייה לא היה מעורב ברכישת התוכנה, נמצא  �

  אופן תיקון הליקוי

ל העירייה הוציא הנחייה שלא יכנס מיחשוב לעירייה ללא קבלת יעוץ "מנכ

ל הנחה את אחראי המיחשוב "המנככמו כן , והתייחסות של אחראי מיחשוב בעירייה

  .לבדוק את מערכת המיחשוב של מחלקת הפיקוח ולדווח על נתוניה וביצועה
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  11' ליקוי מס

 .לא היה אישור לשימוש במאגר המידע של משרד התחבורה,בעת הביקורת  �

  )מחלקת הפיקוח (אופן תיקון הליקוי

ע של משרד העירייה קיבלה אישור להשתמש במאגר המיד, בעקבות הביקורת 

 .התחבורה

  12' ליקוי מס

למחלקת הפיקוח אין נהלים כתובים להפעלת המחלקה וליחסי הגומלין עם החברה  �

 .המפעילה

  אופן תיקון הליקוי

 .מחלקת הביטחון תכין נהלים למחלקת הפיקוח  ,2009במחצית הראשונה של שנת 

  13' ליקוי מס

ויבות החברה למעקב ולאכיפת דוחות לא נמצאו דיוני מעקב על תהליך הטיפול בדוחות ומח

  .החנייה

  )מחלקת הפיקוח ( אופן תיקון הליקוי

בדיקת מעקב ,ל העירייה"בעקבות הביקורת התקיימו דיוני מעקב בראשות מנכ

ל העירייה הנוכחי מקבל דיווחים שבועיים על עבודת מחלקת הפיקוח " כי מנכ,גילתה

  .בעירייה

  14' ליקוי מס

על מנת להגביר את הגשת דוחות , רייה ללא תשלום אופנועיםהחברה הציעה לספק העי

  .החנייה

  אופן תיקון הליקוי

יעשה רק ,ל עירייה דיווח לביקורת בנוגע לשימוש באופנועים שהציעה החברה "מנכ

  .לאחר תקופת הרצה של עבודת הפקחים במחלקה
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  ל העירייה"התייחסות מנכ
  

  ט"ו ניסן תשס"כ 
  2009 אפריל 20 

  דוחות חניה/ליקויים.ת-מבקר/ל"כמנ.ס

  מחשוב' מנ, אגף בטחון ופיקוח' מנ, מבקר, ש"יועמ: אל
  
  

  2007ח מבקר העירייה לשנת "דו-מערכת מחשוב לדוחות חניה: הנדון
  

ח "יתרת ליקויים שלא תוקנו מדו: ל בנושא" אפריל התקיימה ישיבה בראשות המנכ20בתאריך  .1
מנהל אגף , מבקר: משתתפים. ב לניהול דוחות חניה במערכת מחשו2007מבקר העירייה לשנת 

  . מתמחה לשכה משפטית, מנהל מחשוב, בטחון ופיקוח
מר אריה יוסף מנהל אגף בטחון . הדוח מתייחס לתקופה שמנהל הפיקוח היה מר סמי וקנין .2

 .  ופיקוח  ייתן התייחסות למה שניתן על תקופתו של מר סמי וקנין
 :ח המבקר"להלן התייחסות לדו .3

ש ביחד עם מנהל אגף "י היועמ"יטופל ע– 2,3,4,5,6,1'  ליקוי מס-שוהר' הסכם עם חב  .א
  . החוזה ייבדק שיש בו הכל מתוקן ומסודר כולל פוליסות ביטוח. בטחון ופיקוח

  תוקן -7,8,9' ליקוי מס-מערכת מחשוב  .ב
י " לא תכנס אף תוכנה או משהו במחשוב ללא אישור בכתוב חתום ע-10' ליקוי מס  .ג

ל מנחה את מנהל המחשוב להיכנס לתוכנה לבדוק אותה ולתת "המנכ. הל המחשוב מנ
 . דוח מפורט

 מנהל אגף בטחון ופיקוח יבדוק - טופל-  מאגר מידע משרד התחבורה-11' ליקויי מס  .ד
 . שאכן עובד פיזית

י מנהל אגף " בימים אלה נכתבים נהלים ע- נהלים מחלקת הפיקוח- 12' ליקויי מס  .ה
 . ל"יועבר עותק למנכ. נעשה בצורה מסודרת. בטחון ופיקוח

ל מקבל פעם בשבוע דוח מפורט ומסודר ממנהל אגף " המנכ- מעקבים-13' ליקויי מס  .ו
 . ביטחון ופיקוח

עד ) מבחינה בטיחותית( לא אושר הבאת אופנועים - אופנועים מהחברה-14' ליקויי מס  .ז
 . ל"י המנכ" יוחלט ע-שהמחלקה לא תקום באופן מסודר

  : ת זמנים להמשךלוחו .4
  .  ל " ועותק למנכס כל תיקון הליקויים מועברים למבקר סטאטו17.5.09עד תאריך   .א
 . עותק מחוזה שוהר יינתן למנהל אגף בטחון ופיקוח ולמנהל המחשוב  .ב
עירייה שמפעילה קבלנים חובה . המבקר ימשך לבקר בעירייה בהתאם לתוכנית העבודה  .ג

 . שיהיה פיקוח
  

  , לטיפולכם אודה .5
  
  
  

  אלי      פרץ
  ל"  מ  נ  כ  
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  מעקב תיקון ליקויים
  ח"ח רו" לדו

  2007 לשנת 
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  2007ח רואה חשבון לשנת "דו

   :2007הממצאים העיקריים שהועלו בשנת ' פרק ב

  ביצוע תקציבי פיתוח

הופעלו לפני אישור הממונה במשרד , ם שנפתחו בשנת הדוח "ארבעה תברי. 1.ב

  .14' עמ).215-07.(ניםהפ

  

בבדיקה ,ים אושרו על ידי מועצת העיר ואישור משרד הפנים הוא פורמאל"כל התברי �

כי הייתה קיימת אי הבנה בין הגזבר העירייה למהנדס העיר וזו היא ,פנימית התגלה 

  .ר לפני קבלת אישור משרד הפנים"שגרמה לפעילות בתב

  

תקבל אישור משרד הפנים ירזים עד ש לא לפרסם מכ,כלקח מהמקרה העירייה תקפיד �

  .ר"לתב

  

ם מבצעי העבודות לא עמדו במועד הביצוע ולא הוטלו עליהם " במספר תברי.2.ב

  .19-20' עמ). 215-07(קנסות בגין פיגורים 

  

אשר אי עמידה בלוח זמנים לגביהם נובעת מכך שהעירייה , ם"מדובר בארבעה תברי �

 . היא שגרמה לאי קבלתם במועדצירפה להם עבודות נוספות או שהעירייה

  

עבודות ניקוז ברחוב : לדוגמא , ראוי לציין שכאשר הפיגור נבע מאחריותו של הקבלן �

בוטינסקי ועבודות בביצוע המזרקה העירונית נקנס הקבלן בגין פיגורים של אי מסירת 'ז

  .העבודה במועד

  

בשיעור הנמוך טיב שנקבעו ם בהם העירייה קיבלה ערבויות " נמצאו שני תברי.3.ב

   .19-20' עמ).218-07(מהשיעור שנקבע בחוזים עם מבצעי העבודות 

  

,  כחוק10% ולא 5%ם ששיעור ערבויות טיב שלהם נקבע לפי " תברי2 -מדובר ב �

 .כמו כן העירייה תקפיד למען לא ישנו מקרים דומים בעתיד, מדובר בטעות סופר

 

  . של הקבלןלשמחתנו העירייה לא נזקקה להפעיל את הערבויות �
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  ארנונה ומים

 מערכת הגביה אינה ערוכה להפיק דוחות התפלגות חובות ארנונה וכך ניתוח .4.ב

  .28' עמ). 219-07(יתרת חוב ארנונה לפי סוגי נכסים 

  

 העירייה מסוגלת להפיק דוחות בהתפלגות לפי סוגי 2009החל משנת , יקוי תוקןהל �

  .נכסים
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  2007ואה חשבון לשנת ח ר"דו
  ' נספח א- קודמים מעקב אחר תיקון ליקויים מדוחות–' פרק ג

  

  ארנונה ומים

העירייה אינה מפרידה במערך הגבייה בין חובות מסופקים ארנונה לחובות . 1.ג

  .מים ואחרים,מסופקים ביוב

  

  . ואילך2008העירייה ביצעה הפרדה של חובות מסופקים מים וארנונה משנת  �

  

  .העירייה אינה מציגה במערכת הגבייה את אומדן העדכני של החובות המסופקים. 2.ג

  

 -הדוח הכספי ב  העירייה ביצעה הפרשה נוספת במאזן הגבייה והתאמתה לנתוני �

2008.  

  

  בצוע תקציבי הפיתוח

ם מעבר למסגרת "ח קיימות חריגות בביצוע ההוצאות בתברי" בסוף שנת הדו3.ג

  .₪ מליון 1.9-ו של כהתקציבית המאושרת בסך נט

  

ר "למרות החריגה התבלא מתוקצבים  והוכנסו כספים 2000 נפתח בשנת 45ר "תב �

  .הסתיים ללא גרעון 

  

 ,ר בהתייקרות"החריגה נבעה מאי עדכון התב,  תוספת לבית ספר אלי כהן-163ר "תב �

  .ר הסתיים ללא גרעון"התב, גם במקרה זה

  

נפרדים כספים שנתקבלו עבור תקציבי העירייה לא הפקידה בחשבונות בנק . 4.ג

  .פיתוח המיועדים לביצוע עבודות פיתוח כמתחייב מהקבוע בפקודת העיריות

  

החשבון הוקפא מאז יולי . 2004מאז יולי , ישראל-לעירייה חשבון פיתוח בבנק דקסיה �

  . על מנת לעמוד בהנחיה2009 העירייה תפעיל את החשבון המוקפא החל משנת 2007,
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  ביםחיי

  . 361₪ הינו בגובה של 2007 בדצמבר 31סך חובות עובדי העירייה נכון ליום . 5. ג

  

מתוכם קיים לעובדת  ₪ 386,243יתרות חובות עובדי העירייה עומדים על סך כ "סה �

נמצאים בהסדר )  חייבים15-כ(יתרת החייבים  ,49%שמהווה  ₪ 187.88ס "אחת ע

  ).טרו חייבים שנפ3למעט (תשלומים דרך השכר 

  

  מערך השכר והעסקת עובדים

וזאת , ימי חופשה55 -צברו יותר מ) רובם עובדי תברואה(מספר רב של עובדים . 6.ג

  .בניגוד לאמור באוגדן תנאי שירות חובות וזכויות של העובדים בשלטון המקומי

  

  .עובדי התברואה יצאו לחופשה, 2008בשנת , הליקוי תוקן  �

  

  .מי החופשה שנצברו מעל לחוק נמחקה הצבירהליתר העובדים שלא נצלו את י �

  

  נושאים אחרים

  .י החוק"וועדת הביקורת לא התכנסה בתדירות המתחייבת עפ. 7.ג

  

  . פעמיים בשנה כנדרש מהחוק4וועדת הביקורת תקפיד בעתיד להתכנס  �

  

העירייה לא קיימה את הוראות החוק בדבר דיווח על איכות המים בכך שאופן . 8. ג

  .תאם את ההנחיותהפרסום לא 

  

העירייה תקפיד לפרסם בכל ,  פורסמו הדוחות2007בשנת , העירייה מפרסמת דוחות  �

  .באתר האינטראנט ובחשבון המים המוגש לתושבים, האמצעים הנדרשים בעיתון

  

  ניהול נכסים 

בעירייה דוח מעודכן על מצבת הנכסים שבבעלות העירייה וכאלה , לא נמצא. 9. ג

  .שמושכרים

  

 ומאז לא 1997 -ייה פרסמה מכרז לעדכון תיק נכסים של הרשות שבוצע בהעיר �

 . לחודש מרס השנה יפתח המכרז30 -ב. עודכן
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  הבסיס החוקי
  לעבודת המבקר
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  הבסיס החוקי לעבודת המבקר
  

  )14/1/2002 מיום 80' מעודכן עד לתיקון מס(: פקודת העיריות

   ופיטוריהםמינוי עובדים: 'סימן א

, )6' מס(  , )3' מס(ה "התשנ ,ן"התש, ט"התשל ,)2' מס(א "התשל :תיקונים[ מינוי פקידים

  ]ב"התשס

אנשים ראויים למשרות  ,יהי למנות לעיר– ולפי דרישת הממונה חייבת –מועצה רשאית ) א.(167

, תברואה מפקח, מהנדס,  גזבר או מנהל כללי וכןמזכיר: והן, לכולן או למקצתן,  להלןמפורטותה

. מפורטות בזהאחד ליותר ממשרה אחת מן המשרות ה אפשר למנות אדם; רופא ורופא וטרינר

  .מינוי נושאי משרה כאמור בסעיף קטן זה ייעשה בדרך של מכרז פומבי

  ;יה מבקר במשרה מלאהיתמנה לעיר, בהחלטה ברוב חבריה, המועצה )ב(

  :בו אלה  אם כן נתקיימוה אלאילא ימונה ולא יכהן אדם כמבקר עירי  )ג(

  ;הוא יחיד )1(

  ;הוא תושב ישראל )2(

  ;הוא לא הורשע בעבירה שיש עמה קלון )3(

  הוא בעל תואר אקדמי מאת מוסד להשכלה גבוהה בישראל או מוסד להשכלה גבוהה בחוץ )4(

  ;או שהוא עורך דין או רואה חשבון, מוסד להשכלה גבוהה בישראל, ן זהילעני, לארץ שהכיר בו

 ; במשך שנתיים בעבודת ביקורתסיוןיהוא רכש נ )5(

הוא אינו חבר בהנהלה פעילה של מפלגה או בהנהלה פעילה או בגוף דומה אחר של רשימת  )6(

  .מועמדים שהתמודדה בבחירות לרשות המקומית

עברו כן  אלא אם ,  בשום עירייהיהימי שכיהן כחבר מועצה לא ימונה ולא יכהן כמבקר עיר  )1ג(

  .מועצהעשר שנים מתום כהונתו כחבר 

למשך כל תקופת , היאותה עירי לא יכהן כמבקר, הימי שהיה מועמד בבחירות למועצת העירי  )2ג(

  . שאליה היה מועמד,כהונתה של אותה מועצה

רשאי הממונה על המחוז לאשר מינויו של אדם אשר לא נתמלא , )ג(על אף הוראות סעיף קטן  )ד(

אם הוא רכש , היכמבקר העירי, )ג( לסעיף קטן )5(-ו) 4(בו אחד מן התנאים המנויים בפסקאות 

-ב"התשנ, סיון במשך עשר שנים בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימיתינ

1992.  

  ]ב"התשס, )3' מס( ה"התשנ: תיקון[ מינתה מבקר מועצה שלא

 תמנה רשאי הוא לדרוש ממנה בצו כי, ראה הממונה כי המועצה אינה ממנה מבקר) א.(א167

  .תוך הזמן הנקוב בצו, 167כאמור בסעיף , מבקר

 ולקבוע הילמנות מבקר לעירי רשאי הממונה, לא מילאה המועצה אחרי הצו תוך הזמן האמור )ב(

  .את שכרו

  )ט"התשל: תיקון( משכורת

  ).ג(לפי סעיף קטן   )ב(

ח לפני מנהל כללי או פקח תונ, מהנדס, מבקר, יועץ משפטי, במהלך מינוי למשרת גזבר) 1( )1ב(

  ועדת המכרזים חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום הרשעה של המועמד 
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במהלך מינוי ; חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש בתפקיד, בעבירה אשר בשל אופייה

  למשרת יועץ משפטי 

  . יקבלו את המשכורת שתקבע המועצה167אנשים שנתמנו כאמור בסעיף . 168

  

  ]ב"התשס, ה"התשנ, ן"התש ,ט"התשל :תיקונים[ וכשירות עובד ביקורת עובדים וידרכי מינ

 למשרות שיש עליהן 167יה עובדים שלא הוזכרו בסעיף ייה רשאי למנות לעיריראש העיר) א(170

  .הקצבה בתקציב המאושר

 וכן למשרת היועץ )א (167 סעיףב לרבות למשרות המנויות, הילא יתמנה אדם לעובד עירי

יה או מי שהוא הסמיך לכך הכריז על המשרה בפומבי יהעיר  אלא לאחר שראש,פטי לעירייההמש

; על ידי היועץ המשפטי של משרד הפנים,  תונח לפני ועדת המכרזים חוות דעת כאמורעל פי כללים

תחליט המועצה בעניין מינוי אדם , החליטה ועדת המכרזים בניגוד לחוות דעתו של היועץ המשפטי

  .לרבות נושא משרה בעירייה הממלא תפקידי פיקוח, "פקח"בפסקה זו ; אמורלמשרה כ

בתקנות כללים בדבר דרכי מכרז  יקבע,  באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת,השר )ג(

ורשאי הוא בתקנות כאמור לקבוע משרות וסוגי משרות  ,אם בדרך כלל ואם לסוגי משרות, ופרטיו

  .חובת מכרז, בעבתנאים שיק, שעליהן לא תחול

אדם באמצעות לשכת  על משרות שלהן מתקבל) ב(לא תחול חובת מכרז לפי סעיף קטן  )ד(

  .1959- ט"התשי,  לפי חוק שירות התעסוקה,תעסוקה

ה בהתאם לתקנים ייה ימנה עובדים ללשכת מבקר העירייה בהסכמת מבקר העיריראש העירי  )ה(

 תקנים לפי סעיף ).ד(עד ) א( קטנים פי האמור בהוראות סעיפים שיקבע שר הפנים בתקנות ועל

 ובגודל תקציבה הבתחומה של העיריי, קטן זה יקבעו בידי השר בהתחשב במספר התושבים

 .השנתי

עד . ברשומות) ט"התשל: תיקון(תקנות לפי סעיף זה יותקנו תוך ארבעה חדשים מיום פרסומו (

  ).למועד פרסום הקובץ לא הותקנו התקנות

 ו אלא אם כן התקיימה ולא יכהן  אדם כעובד  ביקורת בלשכת מבקר העיריילא  ימונה  עובד) 1ה(

  ).4(עד ) 1)(ג (167בו הוראות סעיף 

לאשר מינויו , הבהסכמת מבקר העיריי, הרשאי ראש העיריי, )1ה(על אף הוראות סעיף קטן ) 2ה(

בע שנים אם רכש נסיון במשך ש) 4)(ג (167של  אדם אשר לא נתמלא בו התנאי האמור בסעיף 

  .1992-ב"התשנ, בעבודת ביקורת בגוף ציבורי כמשמעו בחוק הביקורת הפנימית

  .  עובד המבצע פעולת ביקורת–" עובד ביקורת", בסעיף זה

ואולם הם יקבלו הוראות מקצועיות , הייה דינם כשאר עובדי העירייעובדי לשכת מבקר העיר  )ו(

  .ה בלבדיממבקר העירי

אלא , הישל מבקר העירי שלא בהסכמתו, הימבקר העירילא יופסק שירותו של עובד אצל  )ז(

 ).1(א171בכפוף להוראות סעיף 

  ]ב"התשס, )2' מס(  ה"התשנ, ן"התש ,ט"התשל ,)2' מס( א"התשל: תיקונים[ תפקידי המבקר

  :ואלה תפקידי המבקר) א.(א170

 נעשו ,1965-ה"התשכ, הילרבות פעולות לפי חוק התכנון והבני, הילבדוק אם פעולות העירי )1(

  ;סכוןי טוהר המידות ועקרונות היעילות והחה עלתוך שמיר, בידי המוסמך לעשותם, כדין

 ;הילבדוק את פעולות עובדי העירי )2(
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, קיום הוראות כל דין ה מבטיחיםילבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירי )3(

  ;סכוןיטוהר המידות ועקרונות היעילות והח

ה ושמירת יה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייהעיריל שחשבונות הלבקר את הנהלת  )4(

 .רכושה והחזקתו מניחות את הדעת

 וכן לגבי כל ההעירייתיעשה גם לגבי המועצה הדתית שבתחום ) א(קורת לפי סעיף קטן יהב  )ב(

ה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית יקרן או גוף אשר העירי, מוסד, מפעל, תאגיד

 לגבי 

קורת לפי סעיף ילמי שעומד לב. משתתפת במינוי הנהלתםשהעירייה קציב או אותה שנת ת  )ג(

  ".גוף עירוני מבוקר"קטן זה ייקרא להלן 

את נושאי הביקורת , יקבע המבקר את תכנית עבודתו השנתית) א( בכפוף לאמור בסעיף קטן   )ד(

  –בתקופה פלונית ואת היקף הביקורת 

  ;על פי שיקול דעתו של המבקר )1(

  ;ן פלונייה לבקר ענייאש העיריעל פי דרישת ר )2(

ובלבד שמספר הנושאים לביקורת לא יעלה על שני , ני ביקורתיעדה לעניוהועל פי דרישת  )3(

  .נושאים לשנת עבודה

  .המבקר יקבע על פי שיקול דעתו את הדרכים לביצוע ביקורתו  )ה(

צעת לרבות ה, ה מדי שנה הצעת תקציב שנתי ללשכתוי יכין ויגיש לראש העיריההעיריימבקר  )ו(

 היקף הצעת התקציב לא יפחת משיעור קבוע באחוזים .במסגרת הכנת התקציב לפי הפקודה, תקן

 הכפי שיקבע השר בהתחשב במספר התושבים בתחומה של העיריי, המהתקציב השנתי של העיריי

  .ובגודל תקציבה השנתי

 שהגיש כפי, היועדת הכספים והמועצה ידונו בהצעות התקציב והתקן של לשכת מבקר העירי  )ז(

  .במסגרת דיוניהן בהצעת התקציב השנתי, היאותן מבקר העירי

  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון( ומסירת מידע המצאת מסמכים

חברי , ראש המועצה הדתית וסגניו, היעובדי העירי, חברי המועצה, ה וסגניויראש העירי) א.(ב170

ימציאו למבקר , ירוני מבוקרחברים ועובדים של כל גוף ע, עובדי המועצה הדתית, המועצה הדתית

רכי הביקורת וה דרוש לצי אשר לדעת מבקר העירי,כל מסמך שברשותם, על פי דרישתו, יהיהעיר

בתוך התקופה הקבועה בדרישה ובאופן הקבוע , ה כל מידע או הסבר שיבקשיויתנו למבקר העירי

  .בה

לכל מאגר ,  תפקידולצורך ביצוע,  תהיה גישה,עובד שהוא הסמיך לכךל או ,יהילמבקר העיר  )ב(

ה או של ילכל בסיס נתונים ולכל תוכנת עיבוד נתונים אוטומטי של העירי, מידע רגיל או ממוחשב

  .יה או של גוף עירוני מבוקריהמשרתים את העיר

ה ועל עובדים מטעמו המגבלות הקבועות ייחולו על מבקר העירי, פי דין לגבי מידע החסוי על  )ג(

 .טפל באותו מידעבחוק או לפיו לגבי המורשים ל

כל איסור , ין עבודתו האמורהילענ, יחולו עליו, יהיה שאינו עובד העיריעובדו של מבקר העירי  )ד(

 .יהיוהגבלה החלים על עובד הציבור שהוא עובד מבקר העיר
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ה ויהיה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת ילצורך ביצוע תפקידו יוזמן מבקר העירי  )ה(

בישיבה שאינה ; עדותיו של גוף עירוני מבוקרועדותיה או כל ועדה מוויה או כל ועדה מויהעיר

 .סגורה רשאי הוא להיות נוכח אף על ידי עובד מעובדיו

  

  ) ב"התשס, ן"התש ,ט"התשל :תיקונים( מבקרהדוח 

לא , הדוח יוגש אחת לשנה; ה דוח על ממצאי הביקורת שערךיהמבקר יגיש לראש העירי) א.(ג170

בדוח יסכם המבקר את ;  של השנה שלאחר השנה שלגביה הוגש הדוח באפריל1-יאוחר מ

בעת ; יפרט את הליקויים שמצא וימליץ על תיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד, פעולותיו

 אין בהוראות .ביקורת נייועדה לעניוימציא המבקר העתק ממנו ללפי סעיף קטן זה הגשת הדוח 

נוסח  [1958-ח"התשי, ב לחוק מבקר המדינה21-א ו21פים סעיף קטן זה כדי לפגוע בהוראות סעי

  ].משולב

ני ביקורת דוח על יועדה לעניויה ולי רשאי המבקר להגיש לראש העיר,)א(בנוסף לאמור בסעיף   )ב(

ני ביקורת יעדה לעניויה או הויממצאי ביקורת שערך בכל עת שייראה לו או כאשר ראש העיר

 .דרשו ממנו לעשות כן

ני ביקורת את יעדה לעניוה לוים מיום קבלת דוח המבקר יגיש ראש העירידשיותוך שלושה ח )ג(

   .הערותיו על הדוח וימציא לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצירוף הערותיו

ה עליו ותגיש למועצה לאישור יני ביקורת תדון בדוח המבקר ובהערות ראש העירייעדה לעניוהו )ד(

 כאמור בסעיף קטן ,יהירו לה הערות ראש העירדשיים מיום שנמסואת סיכומיה והצעותיה תוך ח

תדון הוועדה בדוח ,  את הערותיו על הדוח עד תום התקופה האמורההלא הגיש ראש העיריי). ג(

המבקר ותגיש למועצה לאישור את סיכומיה והצעותיה עד תום חמישה חודשים ממועד המצאתו 

 .  לוועדההעל ידי מבקר העיריי

לזמן לדיוניה , אם ראתה צורך בכך, ומיה והצעותיה רשאית היאעדה את סיכובטרם תשלים הו

  .על הדוח  כדי לאפשר להם להגיב,יה או של גוף עירוני מבוקרינושאי משרה של העיר

 תקיים המועצה דיון מיוחד ,עדה את סיכומיה והצעותיהודשיים מן היום שהגישה הוותוך ח) 1)(ה(

  .מים או ההצעות כאמור הסיכוותחליט בדבר אישורובדוח המבקר בהם 

לא הגישה הוועדה את סיכומיה והצעותיה לחברי המועצה עד תום התקופה כאמור בסעיף ) 2 (

ימציא ,  לכל חברי המועצה העתק מהדוח בצרוף הערותיוהאו לא המציא ראש העיריי, )ד(קטן 

ה המבקר עותק הדוח לכל חברי המועצה והמועצה תדון בדוח ובהמלצותיו לא יאוחר משבע

  . החודשים ממועד הגשתו לראש העיריי

לפני שחלף המועד שנקבע , או תכנו לא יפרסם אדם דוח מן האמורים בסעיף זה או חלק ממנו) ו(

יה או ראש יואולם מבקר העיר, הישל מבקר העירי קורתיולא יפרסם ממצא ב, להגשתו למועצה

   .להתיר פרסום כאמור ,עדהובאישור הו, יה רשאייהעיר

 הוא צד ה או היועץ המשפטי של העירייה יסוד להניח שראש העירייה למבקר העירייהיה) ז(

יעביר המבקר את , 1977- ז"התשל, לחוק העונשין' סימן ב' לעשיית עבירה לפי הוראות פרק ה

  . ישירות לידיעת מבקר המדינהןהעניי

 במילוי הירייחוות דעת או כל מסמך אחר שהוציא או שהכין מבקר הע, דוחות  המבקר. 1ג170

אך לא יהיו פסולים בשל כך לשמש ראיה בהליך , תפקידו לא ישמשו ראיה בכל הליך משפטי

  .משמעתי
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 א 21שמונה לפי הוראת סעיף , עובדי העירייה החברים בצוות לתיקון ליקויים-הצוות. א1ג170

  .) חוק מבקר המדינה–בסעיף זה ) (נוסח משולב(1958-ח"התשי, לחוק מבקר המדינה )ב(

ח שהגיש מבקר העירייה ושנדון על ידי "הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון שנמצאו בדו) ב(

  .ובדרכים למניעת הישנותם של ליקויים בעתיד, לפי העניין,) 2(או ) 1) (ה( ג 170המועצה לפי סעיף 

  

ייה ח מבקר העיר"הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדו) ג(

  .וידווח לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותיו אחת לשלושה חודשים, נדון על ידי המועצה

 זן בפני מבקר הובלבד שינמק דחיי, ראש העירייה רשאי לדחות את תיקונו של ליקוי מסיים) ד(

ת לא יאוחר משלושה חודשים לאחר שהוגשו לו המלצו, בכתב , העירייה והוועדה לענייני ביקורת

  .הצוות

  . ב חוק מבקר המדינה21 – א ו 21אין בהוראת סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים ) ה(

  )ן"תש: תיקון(ח ביקורת או ממצא ביקורת "פרסום דו

או תנאי ) ו(ג170ומפר בכך את סעיף , ח או חלקו או תכנו או ממצא ביקורת"א  המפרסם דו334

  . מאסר שנה–דינו , בהיתר שניתן לו לפי הסעיף האמור

  )ן"תש: תיקון(        תקנות 

 ןתקנות כאמור לעניי.  הנוגע לביצועה של הפקודהןהשר רשאי להתקין תקנות בכל עניי .347

 יח שהוא מגיש טעונות אישור הוועדה לעניינ" הטיפול  בדון או לענייהפעולתו של מבקר העיריי

 .ביקורת המדינה של הכנסת

  )136סעיף י הוראת על פ( לפקודת העיריות היתוספת שני

  תקנון בדבר ישיבות מועצה והנוהל בהן

  דיונים מיוחדים: עשר-פרק שנים

  ארנונות והיטלי הצעות תקציב ,וחשבונות דינים 59סעיף 

שיהיה לכל המאוחר חודש  ה יקבע מועד לדיון מיוחד בדוח השנתי שהגיש הגזבריראש העירי  )א(

בקר המדינה יהיה באופן ובמועדים הקבועים מ ח"ה ובדויהדיון בדוח מבקר העירי; לאחר הגשתו

  .ג לפקודה170בסעיף 

  ) ב"התשס, ן"התש: תיקון( בכירים פיטורי עובדים

  )... א( .171

 שלושה רבעים אלא באישור המועצה ברוב של , שהוא עובדהיה ילא יפוטר מבקר העיר) 2)(ב(

  . יידון באותה ישיבהלאחר שניתנה הודעה כדין לכל חברי המועצה שדבר הפיטורים, מחבריה

 אלא ,הייה או היועץ המשפטי לעיריילא תתקבל במועצה החלטה לפיטוריו של מבקר העיר)   ג(

  .ין הפיטוריםילאחר שניתנה להם זכות לשאת לפני המועצה את דברם בענ

ה יגם על השעיית מבקר העירי, בשינויים המחויבים, יחולו) ג(-ו) ב(הוראות סעיפים קטנים )   ד(

  .יהיהיועץ המשפטי לעיראו 

 לפי חוק הרשויות ,האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מסמכותו של בית דין למשמעת)  ה(

בשל , ה שסעיף זה דן בוילפסוק בדבר פיטוריו של עובד עירי, 1978-ח"התשל, )משמעת(המקומיות 

  .עבירת משמעת כמשמעותה בחוק האמור
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  ]ב"התשס, )2' מס( ח"התשנ, ן"התש ,ט"התשל :תיקונים[ ביקורת ינייועדה לענ

בכל דוח של מבקר  המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון) א.(ג149

ה יבכל דוח של משרד הפנים על העירי, יהיהמדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיר

והיא רשאית ,  הביקורתולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה, היובכל דוח של מבקר העירי

 ועדה תגיש למועצה את סיכומיהוה; ה שהוגש לפי דיןילדון בכל דוח ביקורת אחר על העירי

  .והצעותיה

את ההרכב , ככל שניתן, עדה יהיה תואםוהרכב הו; ועדה לא יעלה על שבעהומספר חברי ה  )ב(

יני יעדה לענו בולא יהיו חבריםוחברי ועדת ההנהלה  סגניו ,היראש העירי; הסיעתי של המועצה

 .ביקורת

מהאופוזיציה ולא יכהן ) 2(בכפוף להוראות פסקה יני ביקורת יהיה יעדה לענויושב ראש הו) 1( )ג(

  ;כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר

 אם התקיימו ,יני ביקורת כשייך לאופוזיציהיועדה לענון סעיף זה יראו את יושב ראש הילעני

  :לפחות כל אלה, בין היתר, בסיעתו

  ;היסיעתו שונה מסיעתו של ראש העירי  )א(

  ;ועדת ההנהלהולסיעתו אין ייצוג ב )ב(

  ;יהימסיעתו לא מונו סגנים לראש העיר )ג(

  .יהיהעיר ה או לניהוליסיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העירי )ד(

יהיה יושב ראש , דת בלבחועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אוהיו הסיעות כולן מיוצגות ב )2(

  :בו לפחות כל אלה ני ביקורת מי שהתקיימויועדה לעניוה

  ;עדת ההנהלהוהוא אינו חבר בו  )א(

  ;הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים )ב(

  ;הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר )ג(

  .יעה אחתאם יש במועצה יותר מס, הסיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריי )ד(

  

  תפקידים וסמכויות של מבקר העירייה כפי שנקבעו בתקנות

  1974-ד"תשל-ה) הידין וחשבון מבקר העירי(תקנות העיריות 

  :אלה אני מתקין תקנות,  לפקודת העיריות347בתוקף סמכותי לפי סעיף  

  וחשבון תאריך הגשת דין .1

דין וחשבון המתייחס , בכל שנהלא יאוחר מהאחד באוגוסט , הייה יגיש לראש העיריימבקר העיר

  .לשנת הכספים שקדמה לאותו תאריך על ממצאי הביקורת שערך

 וחשבון תוכן דין .2

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

 המלצות .3

  . המבקר יביא בדין וחשבון את המלצותיו לתיקון הליקויים ולמניעתם בעתיד

 רשימת מעקב .4

דין וחשבון יפרט את המעקב אחרי התיקון של ממצאי הביקורת בדינים וחשבונות קודמים ושל ה

והוא , ההעירייבתחום סמכויותיו של מבקר  ממצאי הביקורת של מבקר המדינה בנושאים שהם

  .תוקן יציין אם הליקוי שעליו הצביעו
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  תחילה .5

  .תחילתן של תקנות אלה ביום השלושים לאחר פרסומן

  

   1987-ח"התשמ) מכרזים(יריות תקנות הע

   מכרז זוטא.   8

 26,000 עולה על השערכ, יה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודהיהעיר) א(

 –להלן (על פי מכרז שאינו פומבי ,  שקלים חדשים127,000אולם אינו עולה על , שקלים חדשים

  ).מכרז זוטא

וזאת לפי ,  בכל חודש לפי שיעור עלית המדד16- בהסכומים הנזכרים לעיל מתואמים: הערה(

   2תקנה 

אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע את , עדה תנהל רשימה של ספקים וקבלניםוהו  )ב(

; בורירשימה זו תהיה פתוחה לעיון הצ; אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה

החליטה הוועדה ; ועדה תדון בבקשתווכל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה וה

תנמק את , או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה

קבלן להביא את טענותיו  עדה אלא לאחר שאפשרה לאותו ספק אוולא תחליט הו; החלטתה

  .בפניה

, קבלנים כאמוראת רשימת הספקים והיה י ולמבקר העירעדה תמציא אחת לשנה למועצהווה )ג(

פירוט זה . ו במכרזי זוטאז קנהה פנה אליהם לפי תיוכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העירי

  .יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו

  1998- ח"התשנ )רישום וניהול טובין, ניהול מחסנים, הסדר רכישות(תקנות העיריות 

  ספירת מלאי. 26

בכל מחסני )  הספירה–להלן (תיערך ספירת מלאי , נת הכספיםבסוף ש, אחת לשנה לפחות) א(

 ובהשתתפות הימבקר העיריבפיקוח  מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה שתיערך; היהעירי

  .הגזבר

  

 


