
  304

  מחלקת הביטחו�

  
   � ביקורת מעקב �

  
  

וממצאיה התפרסמו ,  נערכה ביקורת במחלקת הביטחו� של העירייה1996בשנת 

   .1996/97לשנת  , 20' ח השנתי של מבקר העירייה מס"בדו

על מנת , לאירגונה וניהולה של המחלקה, בעיקר, ההתייחסות של הביקורת היתה

  .ט ושל מחלקת הביטחו�" של הקבלעמוד על מידת ביצוע המטלות והאחריות

  תו% שיפור תהליכי  הביצוע המבוצעי$, המטרה הייתה לבצע ביקורת בונה

תיקו� הליקויי$ ויישומ� של , תו% ניתוח הממצאי$ וגיבוש ההמלצות, במחלקה 

  . ההמלצות שגובשו

  של 20' ח השנתי מס"כפי שפורסמו בדו, עיקר הממצאי$ וההמלצות .1

   :1996/97מבקר העירייה בשנת 

א� הפעולות , מהבדיקה עולה שקיימת תוכנית עבודה שנתית .1.1

  .פי תוכנית עבודה� תמיד עללאמתבצעות 

המחלקה חסרת אמצעי� טכניי� מכדי להכי� , ט העירייה"לדברי קב

במציאות הקיימת בשטח השיפוט של העירייה . תכנית עבודה שכזו

את כל קשה לחזות מראש , וקרבתה לגבולות הרשות הפלסטינית

  .האירועי� שעלולי� להתרחש

    ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

  .ככל שנית�, ופעילות על פיה, הכנת תוכנית עבודה שנתית למחלקת ביטחו�

ל  "הצעת התקציב השנתית נעשית בתיאו$ ע$ הגזבר והמנכ .1.2

ומבוססת על עליות השוק ועל פי מחקרי שוק מדויקי$ ותוצאות 

  .חלקהמכרזי$ א% לא על פי התוכנית השנתית של המ

  

אחד העקרונות של מינהל תקי� הוא תקצוב על בסיס תוכנית 

�הואיל וכ� בעת תכנו� התקציב . המפרטת את המטלות ואופ� ביצוע

. יש לקחת בחשבו� את המטלות כפי שה� מופיעות בתוכנית השנתית
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לדעת הביקורת יש לקיי� נוהל זה ג� בעת קביעת התקציב של כל 

  . חלקת הביטחו�מחלקות העירייה ובתוכ� של מ

    ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

תקציב מחלקת הביטחו� אמור לבטא את הער% הכספי שנית� 

  .לתוכנית העבודה

מנהל היחידה לביטחו� ולשרותיי חירו� מוגדרי� /ט "תפקידי הקב .1.3

, המנהל לשלטו� מקומי, של משרד הפני�" תיאור תפקיד"במסמ� 

להל� ניתוח (היחידה לכוח אד� ברשויות המקומיות 

ט העירייה נמצא שמנהל מחלקת "משיחה ע� קב).סוקי�העי

  .הביטחו� לא יודע על קיומו של ניתוח העיסוקי� בדבר תפקידו

    ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

ט העירייה לאמור בתקני משרד "יש להתאי$ הגדרות תפקיד קב

  .הפני$ במטלות התפקיד הקיימות בתחו$

ולארג� הינה לתכנ� , מטלה נוספת של המחלקה כפי שהוגדרה לעיל .1.4

להבטיח , את מער� שרותיי הביטחו� והחירו� של הרשות המקומית

�אסו� , אסו� טבע, ולפקח עליה� במקרי� של פיגוע עוי�, את הפעלת

זאת כדי להבטיח את שלו� הציבור ולסייע לכוחות הביטחו� , המוני

�  .באמצעי� מקומיי

�, במסגרת זו על מחלקת ביטחו� לארג� ולתרגל קבוצות אנשי

לארג� ולתרגל , משי� בקביעות במוסדות ובמבני ציבורהמשת

�בבתי הספר ובכלל מוסדות ההוראה , תלמידי� ועובדי� בגני הילדי

  .והחינו� בעיר

  

מהביקורת עולה שלא בוצע תרגול התושבי$ במקרי$ של פיגוע עויי� ואסו� 

  ).אלא תורגלו רק יחידות העירייה בשיתו( ע$ כוחות חירו$(טבע 

    ::::רתרתרתרתהמלצת הביקוהמלצת הביקוהמלצת הביקוהמלצת הביקו

יש לחפש דרכי$ לתרגול יתר של התושבי$ למקרי$ של פיגוע עויי� ואסו� 

  .טבע
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 כלי רכב 26 �מונה כ, 96נכו� לנובמבר , מצבת כלי הרכב לשעת חירו$ .1.5

  :לפי הפרוט הבא

  

  .   טנדרי14$

  .   רכב משא10

  .     מטאטא מכני1

  .     רכב ציוד תברואה1

  

ה$ )  כלי רכב$11 שה( מרכבי$ אלה ∗ 38%מהבדיקה עולה כי 

לדעת הביקורת יש מקו$ ).  שני10$ �למעלה מ(רכבי$ מיושני$ 

  .כלי הרכב לשעת חירו$" להצעיר"לבחו� אפשרות 

  

        ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

למרות שרכבי שעת חירו$ מבוססי$ על מצבת כלי הרכב העירונית 

את כלי הרכב " הצעיר"לבחו� אפשרויות ל, לדעת הביקורת, יש

  .ירו$המיועדי$ לשעת ח

1.6. �  :מחלקת הביטחו� מקיימת נוהלי הפעלה בנושאי� הבאי

  . נוהלי אבטחת מוסדות חינו� מוקד עירוני

  .ח"פס/ ח"מל

  . ע"פגוע פח

  . פגוע המוני

  

חלק בלתי נפרד וחשוב בכל נושא מער% החירו$ היינו שמירת הקשר 

ע$ התושבי$ באזור הפיגוע ובסביבתו הקרובה באמצעות מערכות 

  . הכריזה

בנוס( יש למחלקה הסדר ע$ . לקה יש מערכות כריזה ניידותבמח

תרגולי$ . להפעלת מערכות כריזה בזמ� הצור%" דיסקוליט"חברת 

  . כאשר מזמיני$ את הציבור לאירועי$ עירוניי$, נעשי$ כל פע$

  

מהבדיקה עולה כי אי� במחלקה תק� שמסביר וקובע את סוגי ציוד 

                                                           
∗�   מבוססי� על מצבת הרכב העירונית הרכבי� לשעת חירו
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�  .  והכמות הנדרשי� להפעלת מער� החירו
 :המלצת הביקורת

קביעת תקני$ לציוד תפעולי לשעת חירו$ חיוני לשמירה על רמה 

הואיל . מינימלית שתאפשר  הפעלת$ של המערכות בשעת חירו$

א$ תשקול קביעת תקני$ לציוד , יש לדעת הביקורת, וכ% א$ ייעשה

   .הנחו/ להפעלת מער% החירו$ של מחלקת הביטחו� העירונית

לרבות אירועי אסו� המוני הוא חיוני , פול במפגעי�הציוד הייעודי לטי .1.7

קי� 'מנופי� וג, משאבות מי�, כמו פטישי אויר(ל "הציוד הנ. ביותר

�, או קבלני�/נמצאי� על פי רוב בידי מוסדות ציבור ו, )למיניה

  .ומגויסי� על פי צור�

נמצאת , כמותו ומיקומו, רשימות מצאי הכוללות פרוט של הציוד

  .מתעדכנות מעת לעת על פי צור� באג, ההנדסה ו

  

המיועד לשעת חירו� מגויס משלושה ) ציוד ייעודי(הציוד ההנדסי 

�הואיל וקבל� אחד הוא בי� מיעוטי� אי� הוא מגויס בשעת . קבלני

�יוצא א� כ� שבפועל יש רק שני קבלני� שציוד� מרותק . חירו

�  . בשעת חירו

א% בכל מקרה , $ למצבהלדעת הביקורת יש לבחו� הוספת קבלני$ נוספי

אי� לראות פתרו� נאות ומספיק בשימוש בשירותי חירו$ המתבססי$ על 

  .קבל� מבני המיעוטי$

  

    ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

תו% , י העירייה בשעת חירו$"יש לבחו� את נושא ציוד ההנדסי המגויס ע

  .שימת דגש על שימוש בקבלני$ מקומיי$

ידע המופעלי� בשעת חירו�  מרכזי מ6ח קיי� מער� של "במסגרת מל  .1.8

המרכזי� מופקדי� על איסו, מידע על . בנוס, למרכזת הראשית

�, הפצת מידע על הקמת המוקד, על חיפוש קרובי�, נפגעי� ונעדרי

את התפקידי� בלשכות . מיקומו ודרכי הקשר וההתקשרות אליו

  .המידע מאיישי� עובדי הרשות המקומית
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  .1993 �רכזי המידע הייתה בהשתלמות האחרונה שנעשתה לחברי מ

 �הגור� העיקרי לתדירות הנמוכה של ההשתלמויות נעו. בכ� שהגור

  . ח מחוזית"היוז� והמארג� של ההשתלמויות הללו הוא ועדת מל

  

לדעת הביקורת יש לקבוע בנוהל  שמחלקת הביטחו� תקי$ מעקב אחר 

מ� תדירות ההשתלמויות ותעביר בקשות להשתלמויות במקרי$ שמש% הז

  .בי� ההשתלמויות גבוהה מ� הרצוי

    ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

בהעברת אינפורמציה , לחברי לשכות המידע תפקיד חשוב בשעת חירו$

לאור העובדה שיוז$ . התפקיד מחייב השתלמיות ורענו�. מהימנה לתושבי$

יש לדעת הביקורת לקבוע מעקב , ח מחוזית"ההשתלמיות הוא ועדת מל

תיזו$ , רי$ שמש% הזמ� הוא מעל הרצויבמק. אחר תדירות ההשתלמיות

  .מחלקת הביטחו� פניה בנושא לגור$ המארג�

  קשר ע$ המשטרה והמשמר האזרחי .1.9

  

 �אחראי לטיפול בנושאי� )  ט העירייה"קב(מנהל מחלקת הביטחו

ט העירייה מקיי� יחסי "קב. ז"הלוגיסטיי� והתקציביי� של המשא

� בכל הבסיסי� כולל גומלי� בכל תחומי� הכרוכי� בהפעלת מתנדבי

א� במצב הנוכחי הקשר מתבטא בעיקר לגבי , היחידות המיוחדות

�מומל. לבחו� את הנושא מתו� כוונה לשמור . תיאו� בנושא אירועי

כפי שמתחייב מניתוח עיסוקי� , ולשפר את מערכת היחסי� הקיימת

�  . של משרד בפני

        ::::המלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורתהמלצת הביקורת

המשמר המשמר המשמר המשמר     ת הביטחו� ובי�ת הביטחו� ובי�ת הביטחו� ובי�ת הביטחו� ובי�יש לשקול הרחבת שיתו הפעולה בי� מחלקיש לשקול הרחבת שיתו הפעולה בי� מחלקיש לשקול הרחבת שיתו הפעולה בי� מחלקיש לשקול הרחבת שיתו הפעולה בי� מחלק

וזאת כפי שמתחייב מהגדרת תפקיד וזאת כפי שמתחייב מהגדרת תפקיד וזאת כפי שמתחייב מהגדרת תפקיד וזאת כפי שמתחייב מהגדרת תפקיד , , , , האזרחי מעבר לטיפול באירועי�האזרחי מעבר לטיפול באירועי�האזרחי מעבר לטיפול באירועי�האזרחי מעבר לטיפול באירועי�

�ניתוח עיסוקי� ניתוח עיסוקי� ניתוח עיסוקי� ניתוח עיסוקי� ((((ט העירייה ט העירייה ט העירייה ט העירייה """"קבקבקבקב���        )))) משרד הפני� משרד הפני� משרד הפני� משרד הפני�
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  ביקורת מעקב

��:מחלקת�הביטחון�מכינה�תכנית�שנתית�לנושאים�הבאים � 1.1לסעי( 

��.ביטחון�מוסדות�חינוך  .א

��.ביטחון�באירועים  .ב

��.ראבטחה�ומיגון�לבתי�ספ  .ג

��.ביקורות�בטיחות�למוסדות�חינוך  .ד

��.ח"ח�פס"הערכות�לחירום�מל  .ה

��הביטחון�כמו�כל�מחלקה�בעירייה�אינה�שותפה���'�זה�מכבר�שמח � 1.2לסעי( 

��גורם�המהווה�מכשול�עיקרי�בכך�שלא�ניתן�לעמוד,������������������להכנת�התקציב

��.�����������������בתכנית�העבודה

  ט ובעלי תפקידי$ אחרי$ במחלקה נלמד" של הקב ניתוח התפקוד� 1.3לסעי( 

  .                     ופועלי$ בהתא$

  ה� ,  מחלקת הביטחו� מאורגנת לנושא של פיגוע עויי� או אסו� המוני� 1.4לסעי( 

  המער%   , לאור פיגועי הטרור בעיר.                      במצב  רגיעה וה� במצב חירו$

  .ל תורגל מספר פעמי$"נ                     ה

  הופקו לקחי$ , נלמדו הפעולות,                      השנה נערכו ישיבות לאחר ההפעלה

  נוהל תגבור מער%, פורס$ נוהל הפעלת מוקד העירוני בחירו$,                      ויושמו

  .                      הביטחו� בעובדי עירייה נוספי$

  כבי$ בעירייה בחירו$ אינה תואמת עוד את ממצאי        מצבת הר� 1.5לסעי( 

  במהל% השנה האחרונה החליפה העירייה את צי .                      הביקורת  בעבר

  רשימות הרכבי$ הועברו למשרד.                      הרכב ועברה לרכב בליסינג תפעולי

  .את ריתוק$ המשקי בחירו$ל על מנת לאשר "                     התחבורה ולצה

   לאחרונה בעקבות הפיגועי$ בעיר חל שיפור ה� בנושא�ע "  פיגוע פח� 1.6לסעי( 



  310

                        העברת הודעות למוסדות החינו% בעיר וה� מבחינת הנהלי$

  מערכת העברת הודעות במקביל למוסדות .                       להפעלת המער% העירוני

  ע$ .               העירייה נמצאת בימי$ אלה בבחינה ואפיו� של פיקוד העור(       

  .                     סיו$ הבדיקה וההמלצות נבצע רכישה של המערכת

                       בבדיקה שנערכה מול רשויות שכנות ומול גורמי$ ביטחוניי$ כמו 

  הועלה כי לא קיי$ תק� לציוד חירו$ ,  עור(                     משטרת ישראל ופיקוד ה

  משרד הפני$ א( הוא . כל הציוד הינו בגדר המלצות. ל"                     לנושא הנ

  .                     משתת(  ברכישה

הביקורת מבקשת להמלי/ כי על סמ% הניסיו� שנצבר והצרכי$ והאמצעי$ 

  .פנימי בנושאנית� לקבוע תק� , שנדרשו בעת אירועי אמת

  ח  הביקורת     "כפי שפורט בזמנו בדו,  הציוד הייעודי לטיפול במפגעי$� 1.7לסעי( 

  ציוד זה  ). מכבי אש ופיקוד  העור((                     נמצא בידי גורמי חירו$ והצלה 

  . מה שאי� ברשות המקומית,                      יקר מאוד ומחייב צוות מיומ� להפעלתו

  טרקטורי$ קטני$, ציוד פשוט כמו  משאבות מי$,                      לעומת זאת

נמצאי$ בעירייה    ועומדי$ לרשות מער% הביטחו� בכל ,  וגנרטורי$

  .בהתא$ לצור%, עת

  ח בכלל "ח פס" הגור$ המקיי$ השתלמויות בנושא מידע לציבור ומל� 1.8לסעי( 

  לאור פניותינו בנושא הוחלט על קיו$. ח ארצי"ח פס"                     הינו מער% מל

  .כנראה בדצמבר, 2002                     הדרכה בנושא במהל% שנת 

                       מעבר לכ% גויסו למער% הדוברות מספר אנשי מקצוע נוספי$  

  .                      ממסגרת  העיתונות המקומית

  ה�   , יתוגבר המוקד העירוני בעובדי עירייה אשר יוזעקו למוקד, ו כ�                     כמ

  .                      בשעות הפעילות וה� מעבר לה� במצב של פיגוע המוני

  תנהל את המוקד , סגנית ממלאת מקו$ ראש העיר,                      הגברת רינה פז

  .ניות במקו$                     העירוני ותנחה את המוקד

  ה� ,  מחלקת הביטחו� מקיימת קשר רצו( ע$ גורמי הביטחו� בעיר� 1.9לסעי( 
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                      המשטרה ה� המשמר האזרחי ולאחרונה ג$ ע$ גורמי משמר הגבול     

  מחלקת הביטחו� יזמה פרסו$ לעידוד .                     המסיירי$ לאור% קו התפר

    ההתנדבות למשמר האזרחי לאור המצב הביטחוני בשנה וחצי                   

  קיי$  שיתו( פעולה ה� ברמת מפקדי$ וה� ברמת מתנדבי$ .                  האחרונה

  כולל סיורי$ משותפי$ ע$ הסיורי$       ,                  מש% כל שעות הפעילות

 .                   העירוניי$


