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  ספירת מלאי שנתית במחסני העירייה  

  

  
  כללי .1

אשר ) רישו� וניהול טובי�, ניהול מחסני�, הסדר רכישות(תקנות העיריות 

מסדירות את השיטה על פיה העירייה תסדיר , 20.8.98פורסמו ביו� 

  . תנהל את מחסניה ואת הטובי� שלה, רכישותיה

  :  בתקנה26על פי סעי" 

  להלן (תיערך ספירת מלאי , ף שנת הכספיםבסו, אחת לשנה לפחות  ) א"(

מנהל רכש ואספקה אחראי לספירה ; בכל מחסני העירייה) הספירה

  ".ובהשתתפות הגזבר, שתיערך בפיקוח מבקר העירייה

בי� , 2001בהתא� לאמור בתקנה נערכה ספירת המלאי לסו" שנת 

  : במחסני� הבאי�, 09.01.2002 ועד 31.12.2001התאריכי� 

  .י� מתכלי� למחשבמחס� חומר -

  .מחס� ציוד משרדי -

  . מחס� כללי מרכזי -

  

פירס� מנהל  רכס ואספקה הנחיות ביצוע , בטר� ספירת המלאי 

  ). 'נספח א(מפורטות לגבי ארגו� ועריכת הספירה 

  

השתתפו לסירוגי� ופיקחו על ספירת , מבקר העירייה או עובדי לשכתו

  .בהתא� לנדרש בתקנה, המלאי

  

   משתתפי� בספירה .2

בנוס" לנציגי לשכת , הספירה נערכה על ידי שתי עובדות מחלקת רכש ואספקה

  :  מבקר העירייה נכחו בה

  .מנהל המחס� -
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  .מנהל מחלקת רכש ואספקה -

באחד מימי (ח מטע� אג" הביקורת של משרד הפני� "נציג רו -

  ).הספירה בלבד

ראוי לציי� כי מחלקת רכש ואספקה . (לא היה נציג הגזברות -

ה ארגונית של גזברות העירייה ולכ� מנהל המחלקה הינה יחיד

מצב . ה� עובדי הגזברות, והעובדות שלו המבצעות את הספירה

בלתי תקי� זה גור� לחוסר בקרות בכל מה שקשור לבקרת גזבר 

  ).העירייה בנושא ניהול המלאי

  ממצאי הספירה  .3

ספירת המלאי נעשתה על ידי ספירה פיזית ידנית של כמויות כל סוגי   .א

נספרות , בקיצור. ח המחשב של ניהול המלאי"הפריטי� הרשומי� בדו

  .תו* אימות� מול רשימות המלאי הממוחשבות, הכמויות בפועל

  . טומנת בחובה סיכו� סביר לטעויות, הספירה הידנית באופ� כללי

הספירה נעשית על ידי כ* שסופרי� מה שקיי� ,  בהמש* לאמור לעיל  .ב

  .לרשו� ברשימות המלאי הממוחשבותומה שנמצא ואחר כ* משווי� 

דבר , היות וקיימי� פריטי� בודדי� רבי�, המחסני� לא מסודרי�  .ג

הביקורת . הניפוק ועל הספירה, המקשה לדעת הביקורת על הסדר

ג� מסדרי� , התרשמה כי בעת מילוי חובת ספירת המלאי השנתית

  . במידת האפשר את המחסני�

, הינו העובד היחידי במחס�הביקורת התרשמה שהיות ומנהל המחס� 

מוטלי� עליו תפקידי� נוספי� רבי� שאינ� , ללא כל עזרה נוספת

, כגו� חלוקת ציוד ליחידות העירייה, בהגדרת תפקידו כמנהל המחסני�

עקב כ* הוא נאל+ להעדר מהמחס� לעתי� . 'איסו" והחזרת ציוד וכד

  .קרובות

רשומי� ברשימות בספירה נתגלו פריטי� שנמצאו במחסני� א* לא היו   .ד

דבר שמוכיח על תקלות במער* הרכש והמלאי , המלאי הממוחשבות

  .הממוחשב של העירייה או בשימוש בו
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המיועדי� להשבתה ועל פי ההסבר , במחס� נמצאי� פריטי� פגומי�  .ה

פריטי� אלה ממתיני� במחסני העירייה עד לקבלת , שקיבלה הביקורת

  . החלטות ועדת ההשבתה

למעט מטפי , כת כיבוי אש כראוי במחס� מרכזי במחסני� אי� מער  .ו

  . כיבוי אש

  : להל� תוצאות הספירה  .ז

  כ הפרש ביחידות"סה  פריטי� חסרי� ביחידות  פריטי� עודפי� ביחידות  

  11-  17  6  מחס� חומרי� מתכלי� למחשב 

  1,378.8-  3,030.6  1,651.8  מחס� ציוד משרדי

  553  2,125  2,678  מחס� כללי מרכזי

  

ח הממוחשב של מלאי מחס� הציוד "תמהה כיצד בדוהביקורת 

  :לדוגמא, המשרדי ישנ� חלקי פריטי�

  .יחידות    4,816.9בכמות של    30-40מעטפות קרפט   -

  .יחידות       278.2בכמות של   מעטפות דביקל כותרת   -

  .יחידות  24.9בכמות של     מעטפות דביקל חלו�   -

  .ועוד

וא" את נכונות הרישו� בספר נתוני� אלה מעמידי� בספק את דיוק 

  . הטובי� הממוחשב

לביקורת הוסבר כי קבלת פריטי� מסויימי� מהספקי� למחס� נעשית 

לפי יחידות מידה שונות מאלה על פיה� נעשית הנפקת� למחלקות 

לדוגמא המעטפות מתקבלות מהספקי� בחבילות  ורישומ� . העירייה

. יחידות בודדותא* הנפקת� נעשית לפי , במלאי הוא לפי חבילות

הביקורת בדעה שיש להשתמש באתה יחידת , למרות ההסבר שנתקבל

  .מידה על מנת להבטיח דיוק מירבי ברישומי המלאי ובספירה

  : תוצאות הספירה בערכי� כספיי� ה� כלהל�
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  פריטי� בספירה   

  ח "ש

  פריטי� ברישו� 

  ח"ש

  כ הפרש"סה

  ח "ש

  - -.844  26,034.10  25,190.10  מחס� חומרי� מתכלי� למחשב 

  5,751.50+  149,134.30  154,885.80  מחס� ציוד משרדי

  20,361.20-  -.341,853  362,214.20  מחס� כללי מרכזי

  

) רישו� וניהול טובי�, ניהול מחסני�, הסדר רכישות(תקנות העיריות 

  : קובעות

הגזבר ישווה את תוצאות הספירה ליתרות הרשומות "   :27סעי" 

 היתה אי התאמה בין תוצאות הספירה ;בפנקס הטובין 

, לוועדת רכש ובלאי, בכתב, יעביר הגזבר, ליתרה כאמור

את כל הנתונים בצירוף הסברים בכתב מאת מנהל המחסן 

  ". ומנהל רכש ואספקה על פשר ההפרשים

ועדת רכש ובלאי תחליט באילו פעולות לנקוט ) א"(   :28סעי" 

  ".וביןלהתאמת תוצאות הספירה לרשום בפנקס הט

על פי המסמכי� אשר הוצגו לביקורת ההלי* שנקבע בתקנות לגבי 

. לא על ידי הגזבר ולא על ידי ועדת רכש ובלאי, הטיפול לא בוצע

פרוטוקול ספירת המלאי נבדק ואושר על ידי מנהל רכש             

הטיפול בהפרשי� נעשה ג� הוא על ידי מנהל    ). 'נספח ב(ואספקה  

  :ר רש�רכש ואספקה אש

 וליצור  וליצור  וליצור  וליצור 2002200220022002ח לשנת ח לשנת ח לשנת ח לשנת """"מאשר להזרים את הדומאשר להזרים את הדומאשר להזרים את הדומאשר להזרים את הדו :  :  :  : סיכום והחלטהסיכום והחלטהסיכום והחלטהסיכום והחלטה""""

    ".".".".תנועות פתיחה ממערכת על פי נתוני הספירהתנועות פתיחה ממערכת על פי נתוני הספירהתנועות פתיחה ממערכת על פי נתוני הספירהתנועות פתיחה ממערכת על פי נתוני הספירה

    :::: או  או  או  או 

פתיחת יתרות פתיחה פתיחת יתרות פתיחה פתיחת יתרות פתיחה פתיחת יתרות פתיחה , , , , 2002200220022002מאשר לבצע הסבת יתרות לשנת מאשר לבצע הסבת יתרות לשנת מאשר לבצע הסבת יתרות לשנת מאשר לבצע הסבת יתרות לשנת """"

    ".".".".בהתאם לנתוניםבהתאם לנתוניםבהתאם לנתוניםבהתאם לנתונים
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נציי� שמנהל , יחד ע� זאת. ההלי� אינו תוא� את האמור בתקנות

ח סיכו� מפורט של "רכש ובלאי דוהרכש והאספקה הגיש לועדת 

ל "בהרכב מנכ, ועדת רכש ובלאי. ממצאי הספירה ותוצאותיה

, ומנהל רכש ואספקה" ר"שפי"מנהל אג� , גזבר העירייה, העירייה

לאשר הממצאים ולעדכן הנתונים בהתאם לאשר הממצאים ולעדכן הנתונים בהתאם לאשר הממצאים ולעדכן הנתונים בהתאם לאשר הממצאים ולעדכן הנתונים בהתאם """"החליטה  

    ".".".".לתוצאהלתוצאהלתוצאהלתוצאה

 הביקורת חוזרת ומציינת ששיו� מחלקת הרכש והאספקה לגזברות 

  .ויש למצוא פתרו� ארגוני שונה" קיצורי דר�" מאפשר ,העירייה

   

  סיכו� .4

  . בעת הספירה לא נכחו נציגי גזבר העירייה  .א

יש לתת את הדעת למער� כיבוי האש החסר ולמצוא פתרו� מתאי�   .ב

  . להגנת המחסני� והמלאי בפני סכנת אש

ל העירייה מסר כי בלילות במחסני� נמצא שומר לילה היכול "מנכ  .ג

  . או כל תקלה/ של שריפה ולפעול במקרה

דרושה הקפדה יתרה על ההנחיות שבתקנות העיריות , לדעת הביקורת  .ד

אשר לא ) ניהול מחסני� רישו� וניהול טובי�, הסדר רכישות(

מקויימות כלשונ� עקב חוסר הבהירות שנוצר בי� הסמכויות והאחריות 

. כתוצאה מהכללת מחלקת הרכש והאספקה במסגרת אג� הכספי�
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   2001 הנחיות ביצוע ספירת מלאי מחסני� #' פח אנס
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   פרוטוקול ספירת מלאי#' נספח ב
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