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 הערות ראש העיר
 

 )ח" בדו64 � 1' עמ: (מער� הגביה: 'פרק א
 
 .ר"מגע' העירייה הפסיקה את החיובי� בגי נסיעות עובדי חב .1

 

א ואכיפת הגביה "ר לעניי הקצאת כ"יוכנו חוזי� מסודרי� לעבודת חברת מגע .2
 .שיביאו בחשבו את הערות המבקר באחריות הגזבר

 

 .ה קטנה באחריות מנהלת מחלקת הגביהיוכנו טפסי� מסודרי� להקצאות קופ .3
 

4.  .במסגרת תוכנית השיפוצי� במחלקה יובאו בחשבו כל ההערות בנושא הביטחו
 

ט העירייה לעניי הכספי� "מנהלת מחלקת הגביה תדאג להכי הצעה משותפת ע� קב .5
 .י סג גזבר העירייה"בינתיי� פורס� נוהל בנדו ע. המועברי�
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 ) ח" בדו89 � 65' עמ(ניה גביית קנסות ח: 'פרק ב

 
עד לפני . גביית דוחות חניה היא מהמשימות היותר קשות בפניה עומד השרות המוניציפלי

זה . ח בגי חניה"מספר שני� עיכב משרד הרישוי מת רשיונות נהיגה למי שלא שיל� דו
חלה ירידה , מאז שבוטלה סנקציה זאת. היה אמצעי האכיפה העיקרי בכל האר"

 .30% % 25%עד לרמה של , בכל המדינה,  בגביית דוחות חניהמשמעותית
לאחר . כולל דרישה למאסר לחייבי� כבדי�,  סבא ערכנו מספר נסיונות באכיפה%בכפר 

שהממשלה לא נענתה לבקשת מרכז השלטו המקומי להחזיר את הסנקציה של עיכוב 
לש� כ) הוסמכו . 4סעי' לפי , החלטנו לפעול על פי פקודת המיסי� לגביה, רשיונות נהיגה

במקביל החליט שר התחבורה . הגביה כחוק' מנהל האג' לאיכות הסביבה ומנהל מח
 .א וחיפה"ת, להחזיר את הסנקציה של עיכוב רשיונות לערי� ירושלי�

'  חב%שכרה העירייה חברה מקצועית , על מנת להתמודד ע� האכיפה על פי חוק מסי גביה
 .באישור מועצת העיר, מילגר�

 וצר לי על אשר %לפיכ) אני דוחה את הערת הביקורת בדבר מקצועיות העוסקי� במשימה 
 .המבקר לא בדק את הרקע המוקד� לנושא ביקורתו

 
 באשר להמלצת הביקורת

 

בעקבות הביקורת הנחה גזבר העירייה את האג' לאיכות הסביבה לסגור את הקופה  .1
ובעיקר בנק בדואר (נקי� הגביה מתבצעת א) ורק באמצעות ב. אשר היתה באג'

 ).המצוי סמו) למשרדי האג'
 

 : פריסת חובות .2

 
ההוראות נמצאות בכתב בתיק .  בהתא� להחלטת המועצה%אשר קיבלה בעניי זה  .3

 ".מילג�"
 

 :קבלת אינפורמציה על מצב חוב .4
ראוי להבהיר כי רוב הברורי� בנושא חובות על חניה נוגעי� לשאלות הנוגעות לעצ� 

מידע על גובה . אינפורמציה בעניי זה נמצאת במדור החניה בלבד. ח וקבלתו"הדו
 .לפיכ) לא ברורה הערת הביקורת לעניי זה. החוב מעודכ וזמי במדור לכל פונה

, )הגביה' במח(באשר לשילוב גביית דוחות חניה במער) הגביה המקצועי של העירייה 
 .מתקיימי� דיוני� בנושא זה בועדת הכספי�

רת באשר לאמצעי תשלו� במדור איננה רלבנטית מאחר ואי גובי� הערת הביקו
 .תשלומי� במקו�

 
נוהל זה פורס� . באשר לנוהל טיפול בהמחאות דחויות, פורסמו הנחיות בכתב: 8.4לסעי" 

 .בתאו� ע� המבקר
 . לא רלבנטי%נוהלי הפקדה : 8.5לסעי" 
 .נקבע נוהל לטיפול בהנחיות חוזרות: 8.6לסעי" 
י הגזבר "נקבע ע, א) לידיעת חברי המועצה, הסעי' לא רלבנטי למדור חניה: 8.7לסעי" 

 ). ג� זאת בתאו� ע� המבקר(ונוהל הפקדה בבנק , נוהל לאבטחת כספי� בעירייה
אי טפסי� בעלי ער) כספי , מאחר ואי גביה במדור: טפסי� בעלי ער) כספי: 8.8לסעי" 
. ידה האחראית לכ) באג' הכספי�בשעת הצור) מושכי� טפסי� כאלה מהפק. במקו�

 .מקפידה על רישו� טפסי� אלה, י ראש העיר"אשר מונתה ע, הפקידה 
 אי קופה במדור) א: (8.9לסעי" 

 . גזבר העירייה קבע נוהל אבטחה%ע� זאת ) ב                   (
 ;המש) העסקת מילג�: 8.10לסעי" 

יית דוחות חניה על ידי גור� לבקשת מנהל האג' לבחו אפשרות להעמקת הטיפול בגב
. מינה ראש העיר ועדה אשר דנה בהצעות השונות לעניי זה, וייעול רישו� הדוחות, חיצוני

 .המש) העסקת חברת מילג� מותנה במסקנות הועדה
 ; הזכיו בחוזה" הערכת: "8.11לסעי" 



 C

תו וזאת בעיקר על מנת לחייב או, בחוזי העירייה מקובל להערי) את רישוי הזכיי
ראוי כי הדבר , א� המבקר מבקש לשנות נוסח מקובל זה. לאחריות ביצוע ברמה גבוהה

 .ח בנושא אכיפת תשלו� קנסות חניה"ולא בהערת אגב לדו, יעשה במסגרת אחרת
 ; תמריצי�%תגמול הזכיי : 8.12לסעי" 

מילג� מקבלת ' רוב התשלומי� אשר חב. הערת הביקורת בעניי תמריצי� איננה ברורה
, ולפיכ) התשלומי� מתקבלי� א) ורק לפי הצלחה, � תשלומי� אשר מקור� בחייבה

 .ומילג� איננה מקבלת תשלו� א� אי גביה
 .אנו מפני� את תשומת לב הביקורת לחוזה המבהיר זאת

 .אני חוזר ומדגיש כי למעשה החייב הוא המשל� את עלויות מילג�
 

גזבר הרשות : ות וגביית דוחות החניהאני מבקש להעיר באשר לקשר בי הגזבר, לסיכו�
ע� זאת . מנחה ומוציא נהלי� ומסייעי� למנהלת מדור החניה בכל נושא, מנחה מקצועית

 .אי כפיפות ישירה של הגזבר למדור זה
זאת הזדמנות להעלות על נס את הפעולות אשר נעשו עד כה באג' לאיכות הסביבה 

: האחד" חיצוניי�" למרות שני משברי� מאמצי� אלה נעשו. לאכיפת תשלו� דוחות חניה
המונע , ד בומבק"י עו"ע,  פסק די בעליו%והשני , י משרד התחבורה"ביטול האכיפה ע

 .אפשרות אכיפת דוחות ותיקי�
 1.060.000 גבינו 1997בשנת : הנתוני� הבאי� מצביעי� על גידול מרשי� בהיק' הגביה

גידול . ח" ש1.900.000) עד חודש נובמבר( 1999ח ובשנת " ש12.300.000 1998בשנת , ח"ש
 העוסקי� במלאכה חשובה %י עובדי האג' "משמעותי זה מעיד על הצלחת האכיפה ע

 .י הזכיי אשר נבחר על ידנו לסיוע באכיפה"וכ ע, וכפוית טובה זאת
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 )ח" בדו103 � 90' עמ(מחלקת נכסי' : 'פרק ג
 

י הביקורת נמצאו מנוהלי� "� שנבדקו עאני מקד� בברכה את העובדה כי מרבית הנושאי
 .י הגופי� המוסמכי�"ובהתא� להחלטות המתקבלות ע, כראוי

 רישו' נכסי העירייה וסקר נכסי'

במאגר . המאגר הממוחשב של נכסי העירייה הינו כלי עבודה מרכזי בעבודת המחלקה .א
ניהול פנקסי זכויות (זה מצוי המידע הנדרש לפי תקנות הרשויות המקומיות 

 . והרבה מעבר לנדרש בתקנות אלו, 1967 %ז "תשכ) במקרקעי

כאשר כל המידע אשר , אינוונטר הנכסי� אשר בידי העירייה נעשה על סמ) רישומי� .ב
והוצלב ע� אינפורמציה הרשומה בלשכת , היה במחלקה לנכסי� הוקלד לקוב" נכסי�

 .רש� המקרקעי
לול ג� הצלבה ע� מקורות הביקורת ממליצה על עריכת סקר נכסי� מקי' אשר יכ

 מקורות מידע נוספי� 27ישנ� . 'תיקי רישוי בניה וכו, מידע נוספי� כגו תיקי תושבי�
 .לאלה אשר בדקנו

בשלב , לא מצאנו לנכו. עלות הכנת סקר נכסי� מפורט עשויה להיות מיליוני שקלי�
, G.I.S %אני סבור כי א� תושג הקישוריות ע� מערכת ה . לבצע סקר מקי' זה, זה

 .נחסו) חלק משמעותי מעלות הסקר', ימוחשבו תיקי הבניה וכו
 .ע� זאת נביא בקרוב הצעה לקיו� סקר נכסי� בפני ועדת הכספי�

. עיקר תפקידנו הוא לשמור על מקלט תקי וזמי לשעת חרו�. לעניי שיווק המקלטי� .ג
יפעיל באופ ש, אנו בוחרי� את הגור� המפעיל מקלט על פי התועלת לציבור ובעיקר

לפיכ) אי כל אפשרות לשיווק . המבטיח שימוש מידי בצרכי הציבור לשעת חרו�
, כ על קרקע מופקעת"יש לזכור כי המקלטי� עומדי� בד, של המקלטי�" מסחרי"

 .ואסור לעשות בה� שימוש מסחרי גרידא
 

 י"ע" קומפלוט"י "תוכנת נכסי' שפותחה ע

י "בוצעה ע, 1995שנעשתה בשנת , י� לתוכנהטענת הביקורת לפיה מאחר והזנת הנתונ .א
העובדת . איננה מקובלת עלי, ויש בכ) להפחית מאמינות המידע, עובדת יחידה

. ועבדה בהשגחתו של אריאל קר הותיק והבקיא, שביצעה עבודה זאת היתה מיומנת
אחד מה� העתיק לספר נכסי דלא נידי : ע� זאת העסקנו בקי" החול' שני בני נוער

הנער   . לגבי נכסי העירייה) טאבו: להל(דע הרשו� בלשכת רישו� המקרקעי את המי
,  מול המידע המופיע בתוכנת הנכסי� של העירייה, ל"השני אימת את המידע הנ

 .והנתוני� הוצלבו
 . אני מניח כי בכ) יצאנו ידי חובתנו באשר לדרישת הביקורת

תחלי' לסקר נכסי� שעלותו   , באינה מהווה כמו, שבוצעה ביוזמתנו, ל"  הפעולה הנ
 .אול� יש במידע שהתקבל תועלת רבה לעבודת העירייה, ח"מוערכת במיליוני ש

 

, קומפלוט התבקשה לתק את הבאג בתוכנה הגור� לסיכו� שטחי� חופפי�' חב .ב
 .לצערנו עד כה ללא הועיל
רבי� ומתייחסי� לשדות ה, אנו מתעלמי� משדה זה בתוכנה, מאחר ואנו ערי� לבעיה
 .האחרי� המופעי� בה

 לאחרונה התקבל פיתוח חדש של התוכנה במסגרתו נית לשיי) כל מכתב המודפס  .ג
 .אל המידע הקיי� לגבי אותה חלקה במחשב, ביחס לחלקה מסויימת

 ".התיק בממוחשב"ויש בו צעד גדול לקראת , פיתוח זה הינו כל עבודה מצוי
 

 �S.I. Gקישוריות ל
 על מנת להביא לקישוריות בי תוכנת G.I.S % בראשות צוות ה נערכו לא מעט ישיבות

 .G.I.S %הנכסי� לתוכנת ה 
נומרי המופיע %את המידע האלפא" תרג�"כדי שנית יהיה ל, מימשק זה הינו חיוני ביותר

 .G.I.S %בתוכנת הנכסי� למיד גרפי על גבי מפה של ה 
 

מאחר והוא הגו' , ויות הכרוכות בה�ואת העל,  בודק חלופות שונות לנושאG.I.S %צוות ה 
 .האמור לדאוג למימו הקישוריות המבוקשת



 E

 בתקווה שה� יהוו גור� שיזרז את קידו� הקישוריות G.I.Sהערות הביקורת הופנו לצוות 
 .המיוחלת

 
 2000הערכות לבאג 

וזאת ,  פלט מודפס של המידע הקיי� בתוכנת הנכסי�1999המחלקה הפיקה בנובמבר 
 .2000רכות העירייה לבאג במסגרת הע

 
 מקלטי'

 

 , מרבית המקלטי� בעיר נמצאי� בשימוש מחלקות העירייה או מושכרי� לאומני� .א
 .ללא תשלו�) יד שרה, י"זהב: כגו(או לגופי� ציבוריי� , בתשלו�' מפעילי חוגי� וכו

 .ישנ� מקלטי� פנויי�, ע� זאת
 

נית יהיה להרוס חלק ואולי , יתכ שקיי� שינוי בדרישות רשויות הביטחו .ב
מהמקלטי� הקיימי� ולהשתמש בקרקעות עליה� עומדי� המקלטי� לצרכי� 

 .אחרי�
 

 .2000מחלקת הנכסי� תיבח את הנושא במהל) שנת  .ג
 
 

 מכונות אוטומטיות לשתיה ומזו+
 

ב כדי לדעת "בתי ספר וכיו, �"מתנסי, בימי� אלו בוצעה פניה לכל אגפי העירייה .א
 .כונות אוטומטיות למימכר שתיה ומזומה� מעוניי בהצבת מ

 

לפיו העירייה תקבל תמורה בגי הרשות להציב , יפורס� מכרז, לכשיתקבלו תשובות .ב
וכ יכלל סעי' לפיו על הזכיי יהיה לקבל רשיו עסק לכל מכונה , את המכונות

 .המוצבת על ידו
 
 

 מזנוני' בבתי ספר ובתי תרבות
 

בתי הספר והיא המשכירה אות� לזכייני� העירייה היא שבנתה את המזנוני� ב .א
 .במכרז
לא על הזכייני� חלה האחריות להוצאת רישיו עסק להפעלת מזנו במבנה , לפיכ)

 . המשכירה%י העירייה "אלא ע, שלא ניבנה על יד�
 

ר במכתבו מיו� "ל העירייה לאג' שפי"הורה מנכ, בשל הערות הביקורת בנושא .ב
כ) שלא תהיה מניעה להוצאת , 2000נת התקציב  לטפל בהכשרת המבני� בש26/7/99

 .רשיו עסק
 

מ הראוי לציי כי נבדקו המזנוני� ונמצאו כשרי� מבחינת תברואית לקבל רשיו  .ג
עוד , הגור� המעכר היחיד היה היות המזנוני� במבנה המיועד לצרכי ציבור. עסק

העסק ינתנו ואני תקוה כי רשיונות , נמצאה נוסחה לעניי זה. המזנו הוא עזק
 ג� כא הבעיה מקורה בעירייה ולא %בעיה אחרת נוצרה עקב גודל המבנה . בהקד�
 .במפעיל

 
 השכרת נכסי' עירוניי'

 

אני רואה עי בעי ע� הביקורת את חוסר הכדאיות הכלכלית של השכרת נכסי  .א
 .עירייה כפי שהיא כיו�

 תביעות 10הוגשו המחלקה נכסי� מפעילה חוקר פרטי ולאור מימצאיו : יתרה מכ)
 .פינוי כנגד דיירי� מוגני� בשוק ויצמ



 F

 .שופר מצבה הנכסי של העירייה באות� חנויות, בסיומ� של ההליכי� המשפטיי�
 

, הוכנסו שוכרי� על בסיס סוציאלי, לחנויות שעלה בידינו לפנות בעמל רב, ואול� .ב
 .י מועצת העיר"וזאת על פי החלטת ועדת הנכסי� שאושרה ע

 

, אי ביכולת� לתת לעירייה בטחונות, אקונומי של אנשי� אלו%ב הסוציובשל המצ .ג
) .כפי שנהוג לקחת משוכר רגיל) ב"ערבי� מהימני� וכיו, ערבות בנקאית: כגו
 

אקונומי של אות� %הנובעי� מהמצב הסוציו, יחד ע� קשיי� נוספי�, קושי זה .ד
 .ייה לפנות את השוקא� וכאשר תחליט העיר, יש בה� כדי להוות אבני נג', שוכרי�

 

ההחלטות באשר לעתיד השוק הינ� עניי להתווית מדיניות כוללת של , מכל מקו� .ה
פועלת המחלקה לנכסי� במגמה , וכל עוד יש מקו� בשוק, י פרנסיה"העירייה ע

לערו) הצעה , ביקשתי מסג ראש העיר הממונה על הנכסי�. למזער נזקי� ככל שנית
 .לשיפור כלכליות נכסי� אלו
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 )ח" בדו122 � 104' עמ: (תמיכות העירייה בגופי' ועמותות: 'פרק ד
 
 

יעשה מאמ" לרכז את התמיכות . 810כנדרש בתקנות מרוכזות התמיכות בסעיפי  .1
 .המחייבות החלטה של ועדת תמיכות כקבוצה נפרדת

 

 .היועצת המשפטית מוזמנת לישיבות ועדת התמיכות .2
 

 .לצה לאישור מועצת העירועדת התמיכות תנסח נוהל כהמ .3
 

ל העירייה הוא המנהל המקצועי הממלא "מנהל המחלקה הרלוונטית ובאי כזה מנכ .4
 .את התפקידי� שנקבעו בתקנות

 

 .גזבר העירייה או מי מטעמו יהיה המפקח אלא א� יקבע אחרת .5
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 )ח" בדו415 � 123' עמ(כצנלסו+ . ש ב"בית חינו� תיכו+ ע: 'פרק ה
 

 מ"ק פ� 4.3.5לסעי" 
 קר הורי� אלא כספי� שהצטברו במהל) שני� אינהח " ש261,000מ בס) "יתרת הפק
 :כתוצאה מפעולות שונות כגו, רבות מאוד

 יתרות מבחינות בגרות אשר נוצרו כתוצאה משיטת חישוב שונה של משרד החינו)  -
 ).1996 %אשר השתנה ב (

-  .'וכו, קידו�, אוניברסיטה פתוחה: הכנסות משכירות כגו

 .התייעלות וחיסכו כגו קבלת הנחות -

 .השקעת כספי� בצורה נבונה ורווחית אשר הניבה פרי -
 

" כס' שיי) להורי�"יש מחוק את המושג " בהחלטה משותפת"בפסקה הפותחת במילי� 
יש , לכ. מגיע ממקורות שוני�, כפי שפרטנו, מאחר ומקור הכס' שהצטבר במהל) השני�

' יש לתק את ניספח ד". ועד ההורי�"ועד " היות והכס'" %למחוק את המשפט המתחיל ב 
 1כמו כ יש לתק בהתאמה את סעי' , "קר הורי�"למחוק את המושג , קרי, בהתא�

 .במסקנות הצוות 1בנספח ואת סעי' 
 
 

 4.6.5לסעי" 
 גבייה באמצעות גיליו+ איסו"

גבייה המרוכזת של כספי� בגי רכישת ספרי� במרוכז או סיורי� לימודיי� שהנ� מעבר ל
כל מורה שאוס' כס' . י המורי� המקצועיי�"נאספי� בצורה מסודרת ע, תשלומי הורי�

ועל פי , את שמות המשלמי�, הקבוצה/רוש� ברשימה שמית של הכיתה, קבוצתו/בכיתתו
המורה מקבל קבלה על . התלמידי� מקבלי� את הספרי� או הפעילות, הגבייה שנעשית

 .רפה לרשימה השמיתהס) הכללי שהועבר ומצ
שימוש בגיליו איסו' הכספי� גור� לסרבול מיותר והיינו בגדר גזרה שאי אונ , לדעתנו

יכולי� לעמוד בה במהל) העבודה השוטפת ולא נוכל לקבל שיתו' פעולה של המורי� 
 .בעניי

 
 

  לוח יתרות בנקי'� 4.1לסעי" קט+ 
. קי� לגורמי� שוני� שלא נפרעו'ח נובעות מרישו� צ"יתרות החובה המופיעות בדו

 .למעשה היתרה בבנק היתה בזכות
 
 

 6לסעי" 
ההפרש של תלמיד אחד בי רישומי בית הספר ואג' החינו) נובע מכ) שתלמידה עברה 

ת שמה לא הוריד א, בירושלי�' עירוני ג, בית הספר בו למדה. לבית ספרנו בחודש דצמבר
 .כתוצאה מכ) אג' החינו) לא יכול היה לצרפה למצבת בית הספר. ממצבת התלמידי�

ס אוז ביחס למספר התלמידי� באג' החינו) ועומד " מספר תלמידי ביה13.6.99 %נכו ל 
 .915על 
 
 

 8.2לסעי" 
אי צור) באישור , ח" ש2000למיטב ידיעתנו בעסקות חד פעמיות שסכומ� אינו עולה על 

 .הכנסה ועל ניכוי מס במקורמס 
ח והתשלו� " ש2000מה הדי במקרה והספק נות שירות שעלותו מעל , נשאלת השאלה

 .י העירייה"הרי תשלו� זה לא מבוצע ע? עבורו ממומ מכספי הורי�
 

  בדיקת אינוונטר� 9לסעי" 
 .עד היו� הועברו רשימות אינוונטר למחלקת הרכש לפי דרישת�

 . הערת המבקרבעתיד יונהג על פי
 
 



 I

 ' ב10.2לסעי" 
המקדמה שניתנה למר אנגלנדר בגי ציפוי שולחנות מעבדה נבעה מטעות אנוש של אי 

ולא כדי לעקו' את , כתוצאה מחילופי אישי� בצוות הנהלת בית הספר, ידיעת הנהלי�
אנגלנדר קיבל את . ההערה האחרונה בסעי' אינה מדוייקת. נוהלי הרכש של העירייה

 .ס לסעי' מזנו"ק מכספי� שנכנסו לקופת ביה'מבית הספר בצהתשלו� 
 
 

 10.4לסעי" 
בגי ציפוי שולחנות , ההפרש בי הסכו� ששול� לאנגלנדר כמקדמה על ידי בית הספר

 .מ"נובע מהפרשי חישובי מע, ובי התשלו� שקיבל מהעירייה בעבור העבודה, המעבדה
 



 J

 

 )ח" בדו183 � 155' עמ" (יו+עצ" ממלכתי דתי �בית ספר יסודי : 'פרק ו
 
 

  :4.3די+ וחשבו+ כספי שנתי סעי" 
ס "בדבר יתרת הכספי� שנותרה בביה, ר ועד ההורי�"מכתב הועבר למר יוסי ב דוד יו

 .תעודות ובולי�, טיולי�: מסעיפי� 
 

 :תקבולי' שוני'' סעי" ג
' הוצ, ה לטיולי�מילגות אלו ניתנו לטובת ילדי� מעוטי יכולת על מנת לסייע לה� ביציא

 .תרבות ורכישת ציוד לימודי חסר
 

 : רישומי' בספר התקבולי' 8.4סעי" 
 לגבי רישומי� בספר 8.4 ההארות המופיעות בסעי' %נלקחו לתשומת לב את כל ההערות 

 .י הנאמר" ההארות אנו נוהגי� עפ%תקבולי� ובעקבות ההערות 
 

 : גליו+ איסו" כיתתי 8.5סעי" 
 .לו ופועלי� על פיההערות המבקר התקב

 
 : רישומי' בספר התשלומי'8.7סעי" 

 .תוקנו כל ההערות הנדרשות
 

 :חשבוניות /  בדיקת תיוק מסמכי' 10סעי" 
 . ההארות נתקבלו ואנו נוהגי� כנדרש%ההערות 

 
 : רישו' אינוונטר 12סעי" 

 .הערות התקבלו ויפעלו בהתא� לה
 

 : יצירות אומנות 12.2סעי" 
 .הרכש רשימה מפורטת של יצירות האמנות' מועברת למחבמענה להערה 
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 )ח" בדו199 � 418' עמ: (אחזקת רמזורי העירייה: 'פרק ז
 
 

 4.2לסעי" 
, תעשה פנייה אל מוקד פתח תקוה. החשמל לאג' ההנדסה'  עברה מח1999החל מפברואר 

רשות לש� כ) פנה מהנדס ה. על מנת ללמוד את המתכונת נושא הרמזורי� שמטופל אצל�
ל שמואל שמעוני לבדוק את דר) עבודתו של "למנהל המוקד העירוני כפר סבא ועוזר המנכ

מיד ע� קבלת תשובות בנושא נדאג לעדכ הגורמי� , המוקד בפתח תקוה לעניי רמזורי�
 .הנוגעי� בדבר

 
 

 4.2.2לסעי" 
שוות יצא מכתב המנחה את מנהל המוקד לה, ח לעניי הקלדת נתוני�"בעקבות הערת הדו

בי החוזה אליו מחוייב הקבל לבי תק הזמ , את תק הזמ לעניי טיפול בתקלות
 .שמופיע במוקד

 
 

 6.3לסעי" 
 .מקובלות הערות הביקורת והנושא יטופל בהקד�

 
 

 ' ד4.3לסעי" 
נוהל זה יופ" , יוק� צוות באג' הנדסה על מנת ליצור נוהל לעניי מער) תחזוקת הרמזורי�

 .ומיד ע� השלמת
 

 9לסעי" 
 לפגישה להצגת נתוני הביקורת ותופנה דרישה IPIל "יוזמ מנכ, בעקבות הערות הביקורת

 . לעמוד בהתחייבות כנדרשIPI %ל 
כל הערות הביקורת יטופלו תו) הקפדה לבצע את אחזקת הרמזורי� בהתא� להתחייבות 

 .בקבל
 

 10.3סעי" , 10.2סעי" , 10.1לסעי" 
 .לעניי פיקוח על עבודת הקבליוכ נוהל באג' הנדסה 

 :  לעניי הגלאי� שנפגעו ולא הותקנו מחדש
היו בהיק' רחב מאוד ונמשכו לאור) , עבודות הניקוז שנעשו בצמתי� לאור) רחוב ויצמ

 .שתי שנות תקציב
רצוי מאוד , ל"בדר) כלל כאשר נעשות עבודות חפירה בהיקפי� כפי שבוצעו בצמתי� הנ

רק , ות חור' אחד על מנת לבדוק שאי שקיעות באזור הצמתי�להמתי תקופה של לפח
 .לאחר מכ רצוי לקרצ' את הצומת ולצפות באספלט חדש

נגר� עקב " נזק"ה, קבל הניקוז לא גר� לנזקי� שיש צור) להפעיל את פוליסת הביטוח
 .עבודות חפירה ובעצ� מדובר בניתוק מבוקר של הגלאי� עקב ביצוע העבודה

 
 10.5 סעי" ,10.4לסעי" 

 .ישולב במסגרת הנוהל לעניי הפיקוח של עבודת הקבל
 

 12לסעי" 
, יחד ע� זאת, מקובלות ויתוקנו. נ.ת.מ' לעניי הערות בביקורת בנושא התקשרות ע� חב

 לקבל את שירותיו של משרד הנדסי נוס' לתכנו רמזורי� 99אג' הנדסה פנה במהל) שנת 
 .וצמתי� בעיר

 
 כללי

ח ועדכו על תוצאות פעולת האג' "על לטפל בכל הערות והמלצות הדואג' הנדסה יפ
 .יופצו להנהלה ולמבקר, בנושא

 
 
 



 L

 

 )ח" בדו021 � 200' עמ(מצאי מזגני העירייה : 'פרק ח
 

 : ח "התייחסות לממצאי בדו
 

ח מציגה את תמונת המצאי "תמונת המצאי  המשתקפת בטבלת הנתוני� המצורפת לדו
 .הרכש'  במאגר הנתוני� של מחאשר חלקו אינו רשו�

 
הרי שכל מה שנרכש לפני תקופה זו אינו , 1994מאחר ובבסיס הנתוני� הקיי� נבנה בסו' 

 .מוצא ביטוי במאגר הנתוני�
' הנתוני� הקיימי� במערכת משקפי� רק את הרכישות אשר בוצעו על ידי מח, יתר על כ

, הרכש' סודר באמצעות מחרכישות אשר לא עבורו את תהלי) הרכש המ. הרכש בלבד
למשל רכישות שבוצעו על ידי בתי (ובודאי שג� לא נרשמו , לא קוטלגו, אות� פריטי�

 רכישות ישירות על , תרומות, ועד הורי�: הספר מתקציבי� שאינ� תקציבי עירייה כגו
 ).ידי מחלקות שלא בנוהל ועדת קניות ועוד

ערכת הרכש ולכ קיימת הסטייה תנועות של פריטי� ממקו� למקו� לא מדווחות למ
 .בנתוני�

ח  קיימת ג� בתחומי� אחרי� וזאת משו� " הבעייה המוצגת בדו%לעצ� ניהול האינוונטר 
 .שלא נער) עד היו� מיפוי יסודי של כל מצאי הציוד הפרוס במוסדות העירייה



 M

 

 )ח" בדו321 � 121מ "ע(ניהול קופות העירייה : 'פרק ט
 

 .סג גזבר העירייה נוהל בנדובעקבות הביקורת פרס� 
 
 
 

 נוהל ביטחו+ כספי' בעירייה
 
 

 .האחריות לקופת העירייה על פי חוק חלה על גזבר העירייה .1
 

באחריות מנהל המחלקה לתא� ,  בכל יחידה בעירייה העוסקת בגביית כספי� .2
מזומ (למקו� שמירת הכספי� , ט העירייה"קבלת אישור גזבר העירייה וקב

הכספי� ישמרו בקופת ברזל המצוידת , ככלל. להפקדת� בבנקעד ) והמחאות
בהעדר קופה כזו יישמרו הכספי� במגרה מוגנת ומאובטחת . במנעול מיוחד

לא ישמרו כספי� במתכונת אחרת זולת א� קיבל עד כ) . המצוידת במנעול תקי
 .המנהל אישור בכתב מאת גזבר העירייה או מי שהוסמ) על ידו

 

 . פרטי התקבול בספרי� המיועדי� יש לרשו� מיד את .3
 

.  יש לדאוג שהכספת או המגרה המוגנת יהיו נעולי� כל הזמ שלא משתמשי� בה� .4
 .אי לעזוב את המקו� כאשר הכספת או המגרה המוגנת אינ� נעולי�

 

.  בסו' היו� יש להעביר את הכספי� שהצטברו לקופה המרכזית במידה ויש .5
די הקופאי לאחר שהמעביר מוודא שלת הכספי� יועברו במעטפה סגורה על י

 .הכניסה הראשית נעולה ואי אד� שאינו עובד בשטח
 

לנעול את ,  בסו' היו� על הקופאי הראשי לערו) בדיקת התאמה לכלל הקופות .6
 .החדר שבו נמצאת הכספת ולהפעיל את האזעקה

 

 . על מחלקת הביטחו לבדוק את תקינות מערכת האזעקה אחת לשבוע .7
 

 .יצוע נוהל זה היא על מנהל המחלקה אחריות ב .8
 

 נוהל העברת כספי� להפקדה מהווה חלק בלתי נפרד מנוהל זה לעניי תדירות  .9
 .ההפקדה בבנק וסכומי� שנית לשמור ביחידה

 
  

 ,בברכה
 

 סנדרובי/ יעקב
 גזבר העירייה. ס

 



 N

 
 
 

 )ח" בדו322 � 220' עמ(נושאי' שהועלו בועדת תנועה : 'פרק י
 

 .י ועדת התנועה לבקשתי" הוצב במקו� ע36 %תמרור ב : 2.1לסעי" 
עקב אי , כאשר עלה סיכו חיי אד�. למרות תכנית בניי העיר, הצומת פתוח לנסיעת נהגי�

' צומת רח,  בדר) האבות36 %החליטה הועדה בתבונתה להציב תמרור ב , עצירה בצומת
כל לקבל את ביקורתו של  לא נו% בעניי זה %לפיכ) . וטוב עשתה כ) הועדה, הטייסי�

 .מבקר העירייה
 ;הנני חולק על דעתו של מבקר העירייה מהנסיבות הבאות   :2.2לסעי" 

 .המונע מנהגי� לפנות שמאלה) 4 %ב(במקו� קיי� קו הפרדה רצי' *
ג� על רחוב ב גוריו כיוו נסיעה  ) איסור פניה שמאלה (3 %ל מוצבי� תמרורי ב"בנוס' לנ*

 .ברחוב שרת כיוו נסיעה צפו דרו�מערב מזרח וג� 
  הקו חודש %יתכ כי נפלה טעות בידי המבקר היות והקו הרצי' דהה והיה צור) לחדשו *
 .15/08/99 %ב 

כא המקו� להזכיר כי תקציב המחלקה לביצוע צביעה ברחבי העיר אינה מספקת לצביעה 
 .פ הצור) הדחו' ביותר"ועל כ צובעי� ע, יסודית אחת בכל העיר

עמדו לפנינו , כאשר שקלנו את פניית מוניות טייבה להקצאת מקומות חניה :2.3לסעי" 
  :הנתוני� הבאי�

,  סבא התירה בעבר למוניות טייבה לקבוע תחנת מוניות בדר) האבות%עיריית כפר  .א
וא' , התחנה פעלה במקו� זה זמ משמעותי". ורה סלומונס"סמו) לבית האבות 

 .הציבה במקו� סככה

סבא הגיעו לשלב בו היה עלינו לפנות את תחנת %ות הפיתוח לכניסה לכפרעבוד .ב
 .צ המש) העבודות"על מנת לאפשר למע, המוניות

רחובות הצומת . הצומת והטחנה ה� שטחי חניה פרטיי�' כל השטחי� באזור מרכז רח .ג
 .והטחנה ה� רחובות אשר חייבי� להולי) תנועה רבה לאור שינויי התנועה

 מקומות 3העירייה אישרה לפיכ) . מצא מקו� חילופי למוניות טייבהל לא נ"מכל הנ .ד
 .הסמו) לבית המשפט, חניה מתו) מגרש חניה עירוני

 מאחר ומגרש זה חיוני %אי אנו מתירי� למספר רב יותר של מוניות לחנות במקו� 
נועדה ,  לפי תערי' חניה יומי% שיטת התשלו� %לסבב של חניה לבאי בית המשפט 

. ולהבטיח את המש) שליטת העירייה בו, מצב של זכיו לטווח ארו) לשטח זהלמנוע 
 .שיקול זה נראה היה לנו ראשוני במעלה

ולפיכ) תאל" התחנה         , נכו הוא כי אי פתרו זה מאפשר חניה לכל רכבי מוניות טייבה
 . סבא%א� תבקש חניה למוניות שלה בתחו� העיר כפר , לרכוש שטח חניה פרטי

 
 
 



 O

 

 )ח" בדו522 � 352' עמ( ביקורת המעקב � 2000באג : 'פרק יא
 
 

 :רקע
 

 .1996החל משנת , 2000יחידת המחשב החלה את טיפולה בבעיות באג 
 ".2000באג "של , החל משנה זו מערכות מסוימות נתקלו בבעיות

 ).להוכחה נית לבדוק כי אכ כל המערכות עבדו שוט' בשנה זו(
 

לגבי מערכות המידע , המחשב החלה בעבודת איסו' נתוני�' יח, 1997החל מספטמבר 
 .ומחשבי� שעובדי� בעירייה

 
 .הערכת היקפי העבודה ועלויות הדרושות לטיפול בבעיה: המטרה בביצוע שלב זה היתה

, 22/2/97בתארי) , הועבר מסמ) לועדת המיחשוב, כשהתברר מה ההיקפי� של הפרוייקט
 .ענו לגבי המשאבי� שהעירייה צריכה להקצות לפרוייקט זהמ התר"ובו יוע" המחשוב וח

 
 .זאת ורק זאת היתה הסיבה שמבקר העירייה לא קיבל מענה למכתבו

 
 :כללי

 
ואינ בפיתוח , נרכשו מחברות חיצוניות, בעיריית כפר סבא, כל מערכות המידע והתוכנות

 .העירייה
כדי שהעירייה , יצוניותהיה הכרח להמתי לסיו� הכנת המערכות בחברות הח, לכ

 .תתחיל ע� הסבת המערכות
 

 .99 % ו 98 היו צריכות להתבצע במהל) 2000זאת הסיבה לכ) שכל ההכנות לשנות 
 .2000עד שלב אנו ממתיני� לחברות מסוימות לסיו� הכנת  מערכותיה לשנות 

 
 2000  אחריות לטיפול בבאג 4.1לסעי" 

א) העבודה מתבצעת בצוות , בעלי תפקידי�נכו שיש תחומי אחריות שוני� לשלושה 
 :ולכ אי סיבה לנפילה בי הכיסאות, ובתאו� מלא בי שלושת הגורמי�

 
 המחשב' מנהל יח: מערכות מידע ומחשוב

 ל ומנהל מוקד עירוני"מנכ. ע: מערכות חירו� והתאוששות
 מנהל רכש: מערכות משובצות מחשב

 
 2000  ועדת היגוי באג 4.2לסעי" 
חשבו מקבלת דיווחי� שוטפי� על התקדמות בפרוייקט ומחליטה החלטות לפי ועדת מ
 .צור)

 
זו אכ . בלבד, חברת טסקו� המליצה על הקמת צוות הגוי למערכות משובצות מחשב

 .ר של ועדה זו"הוקמה ומנהל הרכש א' קיבל כתב מינוי כיו
 

  סבירות מועד התחלת היערכות העירייה4.3לסעי" 
יש מענה לנושא סבירות מועד התחלת , כללי בתחילת מסמ) זהובהסבר ה" רקע"ב

 .היערכות
 

  הכנת יחידות העירייה להתמודדות ע' הבאג4.4לסעי" 
 .עד כה, כפי שכתוב בדוח התקיימו שני תדרוכי� למנהלי מחלקות אגפי� ובתי הספר

 . מתוכנ יו� עיו נוס' הכולל את כל עובדי המחלקות ובתי הספר הנוגעי� בדבר
 .ל העירייה"ופגישות אישיות ע� המנהלי� בנוכחות מנכ) 20/10/99בתארי) (
 

פגישות תיאו� נוספות תתקיימנה ע� המנהלי� באופ אישי לתכנו מפורט של שלבי 
 . קרוב ככל האפשר למועד המעבר2000המעבר לשנת 

 



 P

 
 
 

  תוכנית עבודה להיערכות לבאג4.6לסעי" 
נקבע כי מערכות מידע , רכות שמסכנות חיי אד�מע, בהתא� להגדרת מערכות קריטיות

 .אינ קריטיות
 

 :ה, שאינ מערכות מידע, מערכות קריטיות
 .שהעירייה לא מטפלת בה, מערכות מי�
 .2000שנמצאות בטיפול ובמעבר לשנת , מערכות ביוב

 
תוכנית עבודה להסבה לא תוכננה מראש מאחר וכל חברה חיצונית מכינה את מערכותיה 

 .המחשב תקבע את הסדר'  אחר ולכ לא נית שיחבשלב
 .עד לסיו� הפרוייקט, מטפלת בכל המערכות במקביל, כעקרו, המחשב' יח
שכולו תלוי בהערכות ,  שני�3 %כ , פרוייקט ארו) טווח : "תכנו+ מסודר לכל הפרוייקט"

 .ז ידוע מראש"לא נית לתכנ ולהתקד� לפי ל, חברות חיצוניות
כ) הפרוייקט התקד� . להמתי לסיומו ורק אז להתקד� לשלב הבא, דאלא להתקד� צע

 .עד היו�
 

  תוכניות חירו' והתאוששות4.8לסעי" 
תוכנ יו� עיו ובו , כיצד לנהוג כשקורסת מערכת מיחשוב, לצור) הנחיית המחקות

 .לפי ואחרי, באופ כללי, הסברנו אי) לנהוג במערכות מחשוב
 .ות ע� כל מחלקה קרוב למעברבאופ מפורט תתקיימנה ישיב

 
 הכנת גיבוי ואמצעי' לעבודה באופ+ ידני'  ג4.8לסעי" 

אבל שלב זה חייב להתבצע . יש צור) בהעברת מידע לקלטות גיבוי והדפסתו על נייר
 .בדיוק לפני המעבר בי השני�

 
  סיכו' והמלצות5לסעי" 

 .כל המלצות המבקר נמצאות בשלבי ביצוע
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


