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ניהול אינוונטר העיריה
 .1כללי
פריט אינוונטר הינו כל פריט או נכס אשר נרכש עלידי העירייה ,נתר או
הושאל לשימושה והוא ברקיימא ,ואינו מאבד את צורתו תו כדי השימוש
בו.
מערכת האינוונטר בעירייה כוללת מגוו רב של פריטי מסוגי שוני אשר
ממוקמי באתרי שוני בעיר ותחת שליטה של מחלקות שונות .לניהול
האינוונטר חשיבות רבה בתחומי כמו שמירה על רכוש ציבורי ,מניעת
הזמנות ציוד מיותרות ,הבטחת פיצוי מחברות ביטוח וכו'.
ניהול האינוונטר בעיריית כפרסבא עולה לדיו חדשות לבקרי במש
שני רבות .כל הגורמי בעיריה תמימי דעי ביחס לחשיבות האינוונטר
בעירייה ,א ביחס לדר ניהולו ישנ דעות שונות.
חלק מגורמי הניהול ,בעיקר הדרג המקצועי ,דוגלי בניהול אינוונטר על כל
השלבי בתהלי ,בעוד שחלק אחר סבור שהנושא אינו מצדיק ואינו מחייב
ניהול ,למעט רישומי כניסה מהרכש.
בהתא לתקנות משרד הפני יש קביעה חדמשמעית בדבר הצור לנהל
את האינוונטר באופ שוט ולדווח על כל תנועה מגור לגור .כמו כ לבצע
ספירה לרגל החלפת בעלי תפקידי .א אי הגדרה מחייבת לדר ניהול זו.
בעיריית כפרסבא מתבצע כיו ניהול אינוונטר במחלקת הרכש באופ
חלקי ,בכפו למגבלות המוכתבות על ידי האמצעי שהועידו לרשות
המחלקה.
אי כיו פונקציה מרכזית האחראית לניהול הנושא על כל שלביו מרגע
קליטתו ,אספקתו למזמי ועד להשבתתו והוצאתו ממעגל המלאי .הניהול
היו מכסה בעיקר את רכישות האינוונטר ופיזורו לאתרי השוני ,א אינו
מכסה כלל את התנועות הנוספות של הציוד )פנימיות ואחרות( ,את מצב
הציוד ,את הגורמי האחראי על הציוד וכו'.
ניהול האינוונטר במתכונת חלקית זו אינו מתבצע לכל הציוד של העירייה
על מוסדותיה ויחידותיה השונות ,אלא בעיקר לציוד שנרכש בשני
האחרונות )כחמש שני(.
ג המישור הכספי אינו מכוסה באופ מלא .מתנהל ער כספי לפריט ציוד,
א ורק במונחי עלות רכישה ,וזאת בעיקר לציוד שנרכש בשני האחרונות.
מעשית ,אי היו איש בעירייה ,היודע מה ער הציוד האמיתי באתרי
השוני ,ומה שווי הציוד הכולל.
פנייה אל היחידה העוסקת בביטוח כל הציוד )סג גזבר העירייה( ,בניסיו
לקבל הערכת שווי כולל של האינוונטר בעירייה ,העלתה א היא חרס ,וכל
מה שנמסר הוא כי לעירייה ביטוח צ על  5מיליו דולר ציוד.
על רקע כל אלה ניגשה הביקורת לבצע מלאכתה בנושא.
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 .2הצור
לנוכח ההגדרות ה"פתוחות" של פקודת העיריות ,יוגדר הצור במערכת
לניהול אינוונטר ורמתה של מערכת זו על ידי גורמי העירייה עצמ.
צור כזה הול וגובר )ג מבחינת עוצמתו וג מבחינת רמת הניהול ומערכת
המידע הנדרשי( ככל שהסיכוני הכספיי וככל שחוסר הסדר בהעדר
מערכת כזו גדלי .כאמור ,בעירית כפרסבא כיו:
 .Iלא נית לדעת בדיוק ברשות מי נמצא ציוד מסויי.
 .IIלא נית לדעת מה מצבו של הציוד ומה שוויו.
 .IIIיש ציוד רב המותק מחו' למבני ובשטחי שברשות הרבי במלוא
או בחלק ,חלקו יקר ביותר ,אשר כיו אי אפשרות לדעת במרווח
זמ סביר על אירוע חריג בקשר לציוד כזה.
 .IVהגדרת האחריות ושיו האינוונטר רפה ובפועל יש ציוד רב שכל אחד
יכול להעלימו ואי וודאות שהעלמות זו תתגלה אי פע .באופ מעשי,
בסיטואציה כזו ג אי אפשרות לקבל פיצוי כלשהו מהביטוח.
עקרונית ,יש אפשרות שכיו ציוד עלול לזרו אל מחו #לעירייה  בייחוד
בשינויי ,במעברי וב"תפרי" שוני.
באופ מעשי אי בקרה סגורה של הנושא ,וכ אי נהלי מחייבי המבטיחי
בקרה זו.
הביקורת בדעה כי מצב כזה הינו בלתי נסבל בעירייה שהיק הציוד שבה הוא
הרבה מיליוני דולרי  הרבה מעבר ל  5המיליוני המוגדרי לביטוח הצ,
ללא אפשרות לאמוד את ההיק הכספי של הציוד.
יש אפשרות מאוד סבירה ,כי חלק ניכר מרכש הציוד )הנרכש בהיקפי של מיליוני
ש"ח לשנה( היה נחס א היתה מתנהלת מערכת אינוונטר משוכללת .מערכת
משוכללת לניהול אינוונטר איננה יכולה להבטיח מפני גניבה ,נזקי או שימוש לא
הול בציוד ,א היא מבטיחה סדר ומבטיחה כלי המאפשרי להקי ולנהל
בקרה אפקטיבית.
ככל שיש בקרה טובה יותר ,ככל שמש הזמ מאירוע חריג לתגובה קצר ,ככל
שרמת המידע מעמיקה ואיכותית יותר  כ קשה יותר להפנות ציוד למסלול לא
תקי ,וכ גובר הסיכוי לפתרו חיובי ולשיפוי הנזק.
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רק כדוגמה  כיו לכל הציוד החדש הנרכש קיימת מערכת ממוחשבת לניהול
תקפות האחריות ופג תוק של אחריות זו .כבר היו ניהול מערכת זו חוס כס רב
בעצ האפשרות לדעת לתבוע כיסוי אחריות לציוד מקולקל דבר ש"מתפספס"
בהעדר מערכת ממוחשבת כזו .הלא התופעה של אי קשר בי תעודת האחריות ידנית
לבי המשתמש בציוד ידועה ושכיחה.
כמוב שנית לנצל את המערכת ג למת התראות על אחריות שעומדת לפוג ועל
צור לבצע בקרה מעמיקה על הציוד לפני תו מועד זה) .אי וודאות שהמערכת
הקיימת יכולה לתת התראות כאלה( .ניצול כזה מחייב מערכת פורמלית של שיטה,
נוהל ,כוחאד ומער מידע ממוחשב.
לנוכח המצב המתואר לעיל ,הביקורת סבורה כי רמת הסיכו הכספי מספיק
גבוהה ,ומצד שני פוטנציאל החיסכו הכספי מספיק מבטיח על מנת להצדיק
לחלוטי מערכת נאותה לניהול אינוונטר.

 .3אופיו של דו"ח ביקורת זה
בדר כלל תתייחס הביקורת לסטיות ולחריגות תיפקוד של יחידה ארגונית
מכללי ומנהלי מחייבי ,לליקויי בביצוע החלטות ,פעילויות ניהול
ופעילויות ביצוע או לקשיי ולבעיות בביצוע כתוצאה מהגדרת ארגו לא
מתאימה ו/או ממחסור באמצעי ובמשאבי.
מקרה זה שלפנינו שונה בתכלית ,שכ הגור הניהולי בעירייה לא הכתיב
מעול דרישה לניהול אינוונטר ,ולא תבע הקמת מערכת וקביעת נהלי
לניהול ,למרות פניות רבות מצד מנהל הרכש.
המערכת החלקית שעומדת היו במחלקת הרכש ,ושעוד נעמוד עליה
בהמש דו"ח זה  הוקמה ביוזמה ,דח והשקעת זמ ומר' של מנהל
המחלקה ,ועל כ לכאורה אי לביקורת בסיס תקני שמולו היא יכולה לבקר
את רמת התיפקוד של מערכת זו.
לנוכח זאת ,מתייחסת הביקורת לעצ הצור ולליקוי הניהולי ,הארגוני
והכלכלי העולה מחסרונה של מערכת כזו )כפי שהוצג בהרחבה בהמש(.
כמו כ ,תתייחס הביקורת:
 .Iלמערכת החלקית שהוקמה :לנושאי שבה היא מטפלת ,ליתרונותיה
ולחסרונותיה.
 .IIלצור בהשלמה ובשיפור מער ניהול האינוונטר.
 .IIIלתוכנית התארגנות.
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 .4מה קיי היו בעיריית כפרסבא בנושא האינוונטר ומה נעשה
נושא האינוונטר של עיריית כפרסבא מנוהל היו ,כאמור ,באופ חלקי
על ידי מחלקת רכש ואספקה.

במסגרת זו המחלקה מבצעת את הפעילויות הבאות:
 .Iהזמנת ציוד אינוונטר על פי דרישה מאושרת מבעלי התפקידי ,בכפו
לתקציב מאושר.
 .IIמעקב ובקרת ספקי עד אספקת הציוד.
 .IIIקליטת ציוד אינוונטר חדש ,וסימונו )מספר מוטבע(.
 .IVפתיחת מק"ט לפריט חדש.
 .Vהקמת רשומת מידע מתאימה בקובצי המלאי ,וחיוב הגור המקבל על
קבלתו.
 .VIניהול מערכת מידע ממוחשבת לנושא ציוד אינוונטר במסגרת מערכת
רכש ,הכוללת בעיקר:
) (1קטלוג פריטי.
) (2דו"חות בחתכי שוני כמו:
פילוג כמויות לפריט לפי אתרי השימוש )לרבות מספרי
∗
מוטבעי בכל אתר(.
פרטי פריט אינוונטר מוטבע כמו מק"ט.
∗
כמות לפריט.
∗
פרטי האתר )מספר ,ש כמו ביתהספר וכו'(.
∗
תארי קליטת הפריט באתר.
∗
תארי תחילת הביטוח.
∗
תארי סיו הביטוח.
∗
ש החברה המבטחת.
∗
ש החברה המבטחת.
∗
סוג הביטוח )אחריות ,שרות וכו'(.
∗
יתרות במלאי של פריט מסוי )בכל האתרי(.
∗
מחיר רכישה אחרו.
∗
מחיר ממוצע )של כל הרכישות מאותו פריט שהוכנסו
∗
למערכת(.
רשימת כל הפריטי ,הכמויות והערכי הכספיי בחת
∗
אתר )ג ילדי( ,קבוצת אתרי )כל גני הילדי של העירייה,
לדוגמה(
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פעילות זו מתבצעת היו על ידי צוות מחלקת הרכש ) 6איש כולל המנהל(,
כחלק מכל מטלות הרכש והאספקה:








רכש אספקה.
מכרזי.
קניינות.
ניהול המחסני והמלאי.
ניהול האחזקה.
קיטלוג.
טיפול בחשבונות לתשלו.

 .5אופ ביצוע הניהול כיו
ניהול האינוונטר מנוהל ,כאמור ,כפעילות נוספת של אנשי הרכש
והאספקה .על פי הנתוני שהביקורת אספה במהל הכנת דו"ח זה עולה כי
הטיפול החלקי באינוונטר מושג כיו במחיר שעות נוספות רבות של מנהל
המחלקה וצוות המחלקה ובמחיר ויתור על מטלות רבות שאי מספיקי
לבצע )ג במסגרת המערכת החלקית דהיו( .נראה ,כי אחת הבעיות
המרכזיות הינה חוסר בכוחאד מיועד לניהול האינוונטר.
הביקורת מתרשמת כי מנהל מחלקת הרכש והאספקה מעוניי מאוד
בקידו הנושא ובהבאתו לרמה גבוהה של ניהול ובקרה .שאיפתו זו מקבלת
ביטוי לא רק בהבעת עמדה ,אלא בביצוע פעולות רבות במש  3השני
האחרונות ,שעיקר:
 .Iהקמה והפעלה של מערכת ממוחשבת ) (AEROLIGHTלניהול ציוד
האינוונטר ,וקשירתה למער הפיקוח התקציבי ) .(VAXעד כה ההפעלה
רק בשלבי הקליטה והמעקב החלקי של התהלי .הקמת המערכת כולה
כוללת הקמת תשתית כמו טבלאות סימולי יחידות ויחידות משנה
)תחומי ,אגפי ,יחידה/מוסד( ,תכנו תהליכי והקמת נהלי
וטפסי לדרישות ,לקליטה ולטיפול באינוונטר ביחידות השונות.
 .IIהטמעת השימוש במערכת בכל יחידות העירייה ובכל שלבי התהלי,
לרבות דרישה ,הזמנה ,קליטה ,דו"חות סטטוס ,ספירת מלאי שנתית
וכו'.
 .IIIהחדרת הניהול של סטטוס אחריות לפריט והטמעתו.
 .IVהקמת מער קיטלוג במסגרת המערכת הממוחשבת והפעלתו .כל פריט
חדש עובר תהלי קיטלוג ללא יוצא מ הכלל.
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 .Vניהול מידע ברמה גבוהה של אמינות ועדכניות לרבות הזרמת דו"חות
ריכוז לממוני .יש לציי ככלל כי על פי התרשמות הביקורת ,מערכת זו
במתכונתה החלקית עובדת כהלכה ומספקת שירותי מידע ברמה
גבוהה.
ע כל זאת ,ניהול האינוונטר רחוק ממצב משביע רצו.
החלק המהותי והחשוב ביותר בניהול האינוונטר הינו ניהול התנועות
הפנימיות וההעברות בי בעלי תפקידי וקשירת כל פריט ציוד לאחראי
ולמידע תומ ,שיסייע למימוש אחריות זו .חלק זה עדיי חסר
במערכת.
כמו כ ,כאמור ,כיו מתבצע רישו רק של ציוד חדש הנרכש על ידי
מחלקת הרכש .קיימי פריטי ציוד אינוונטר שאינ נרכשי על ידי
מחלקת הרכש )נושא חשוב בפני עצמו הדורש בחינה( וכ פריטי ציוד
שנרכשו בעבר ואשר אי לגביה רישו .פריטי אלה ,שאינ רשומי,
ג חסרי סימו ומספרי טבועי.

 .6כיצד צריכה להתנהל מערכת האינוונטר
להל טבלת סיכו לנושאי ולרכיבי העיקריי שמערכת ניהול אינוונטר
אפקטיבית בעיריית כפרסבא צריכה לכלול.
רכיב במערכת

מצב נוכחי
קיי לא קיי

1

דרישה והזמנה לציוד חדש

V

2

קליטה וסימו )מספר טבוע(
ציוד חדש הנרכש על ידי
מחלקת הרכש

V

3

קליטה וסימו לציוד חדש
שלא נרכש על ידי מחלקת הרכש

V

4

קיטלוג )מבוצע רק לציוד
חדש דר הרכש(

5

חיוב אתר/לקוח

V

6

ניהול רשומות מידע בקובצי מלאי

V

+

הערות

הנושא דורש בחינה
בשיטה ובנהלי

7

רכיב במערכת
7

ניהול דו"חות בחתכי
שוני  ביחס לפריטי
ולאתרי  לרבות יתרות
רשומות לאתר ,מחירי רכישה,
ער מלאי אינוונטר

8

ניהול סטטוס אחריות/
ביטוח שרות

9

ניהול פריטי שנרכשו בעבר,
לרבות קיטלוג וסימו

 10ניהול תנועות ציוד בי מחלקות

מצב נוכחי
קיי לא קיי

V

V

+
+

 11מידע על כל ציוד האינוונטר בעיר
 12ספירת מצאי שנתית
והכנת הנחיות

+
לא מלא

+

 13ספירות מצאי מבוקרות
בהחלפת תפקידי

+

 14תוכניות עבודה לספירת מצאי

+

 15מערכת ממוחשבת

טעו בחינה התאמה
לכל שלבי התהלי

חלקי

 16תמיכה לטיפול באובד/
גניבת ציוד

+

 17תמיכה להחלטות על
רכישת ציוד ו/או המלצות
לניצול ציוק קיי

+

 18מבנה ארגוני מתאי
לניהול הנושא ברמה
מתאימה לרבות
אחראי וכוח אד

+

 19תמיכה מקצועית בנושא
אינוונטר לבעלי תפקידי
וליחידות בעירייה

הערות

חלקי

קיי חלקי
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 .7היבטי כספיי בשיפור ניהול האינוונטר.
להל אומד כספי של התמורות הכספיות מול העלויות הנוספות ששינוי
ניהול האינוונטר הקיי למער מלא ויעיל כרוכי בה.
מאחר וכיו קיי מידע חלקי בלבד ביחס להיק הציוד הכלול בקטגוריה זו
ולשוויו הכספי ,בוצע אומד בלבד על פי הערכות שמרניות.

 .Iתמורות כספיות צפויות
בהנחה שס הכול ער ציוד האינוונטר בכפרסבא  10מיליו דולר
בלבד )פעמיי מער הביטוח( ,א כתוצאה מניהול אינוונטר יעיל
ייחס רק  1%בשנה ,מדובר על חסכו בס 100,000 :דולר.

 .IIעלות נוספת
כדי להפעיל כהלכה את מער האינוונטר ,המחלקה זקוקה ,לדעתנו,
לתוספת עובד שיהיה אחראי ועוד  1/2משרה של פקידה.
עלות זו מוערכת בכ  50,000דולר לכל היותר.
הנ"ל אומדני שמרניי ,ולא לוקחי בחשבו תמורות איכותיות,
שבסופו של דבר יש לה ביטוי כלכלי כמו סדר ,בקרה ,תדמית ,אווירה
ותרבות של שמירת ציוד וכו'.

 .8מסקנות והמלצות
 .Iמער האינוונטר הקיי נבנה כחלק ממער כולל של רכש והנהלת
חשבונות.
תהלי ביצוע הזמנת הרכש ותהלי ההרכשה ,שמתחיל ביוזמת
היחידות השונות בעיריה ומגיע לטיפול מחלקת הרכש ,צרי להבח לא
רק מול תקציב )מגבלות תקציביות( ,אלא ג מול כמות מלאי/מצאי
במחסני ו/או ביחידות המזמינות .דבר זה אינו מתקיי היו
וההחלטות של ועדת הקניות מתקבלות ללא כל התיחסות
למלאי/מצאי קיימי ,אלא א ורק משיקולי תקציביי.
מער ניהול האינוונטר והמלאי ית תשובה הולמת לסוגיה זו.
 .IIחלק ניכר מהרכישות מתבצעות אצל ספקי אשר נבחרו על ידי בדיקת
הצעות מחיר .ראוי כי בדיקת הצעות המחיר תיעשה בכל יחידות
העיריה עלפי הנחיות שפורסמו ע"י מנכ"ל העיריה וגזבר העיריה,
בנוכחות נציג גזברות העיריה .כמו כ רצוי מאוד שבדיוני כאלה יוזמ
מנהל המחלקה המזמינה או נציגו .הדבר מתבצע באג שפי"ר ,א
עדיי לא אומ' ע"י יחידות העיריה האחרות.
 .IIIנית לאמור שבעצ נושא הרכשמלאיאינוונטר מנוהל בכפילות בשתי
מערכות ממוחשבות:
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) (1המערכת רכש  הנהלת חשבונות המופעלת עד לשלב הוצאת
ההזמנה לקניה אל הספק ובסו התהלי ,לאחר האספקה
והקליטה ,לביצוע התשלו לספקי.
) (2מערכת הרכש " "AEROLIGHTהמופעלת משלב הוצאת ההזמנה
לקניה אל הספק ועד לכניסת הטובי למחסני או למצאי.
הדבר מחייב בעצ הקלדה כפולה ולכ יש למצוא פתרו לאיחוד
הפעולות לתהלי אחד ,יחיד ,רצו כ שהעבודה תיעשה במער
ממוחשב אחד מתחילתה ועד סיומה.
עד כה הובאו מספר הערות כלליות לגבי התהלי בכללותו ואשר
עשויות לתרו לעבודה התקינה והיעילה של המער הממוחשב.
 .IVדו"ח הביקורת הזה מבוסס על אפיו מצומצ ואיסו מידע ברמה
ראשונית .הביקורת התמקדה למער האינוונטר בתו מער כולל של
תהלי ההרכשה .מצד שני ,הממצאי די ברורי ,ולפיכ נית להמלי'
על כיווני פעולה להמש כבר על בסיס רמת מידע זו.
יחד ע כל זאת ,היינו ממליצי כהמלצה כללית לבצע הרחבה והעמקה
של אפיו הנושא ,לרבות נתוני כמותיי ופירוט התהליכי השוני
כבסיס נוס לתוכנית פעולה.
 .Vלהל עיקרי ההמלצות הספציפיות לפעילות:

) (1מבנה וכוחאד
ראוי לגבש את מבנה הפונקציה שצריכה להיות אחראית במחלקת
הרכש על הנושא ,ולאיישה בבעלי תפקיד בעלי כישורי מתאימי.

) (2מיפוי האינוונטר
ראוי לבצע מיפוי כללי של כל האינוונטר בעיר על המוסדות
והאתרי השוני .מיפוי זה ,שיבוצע על בסיס סקר שישלב מידע
מתועד ואיתור פיזי ,יאפשר הקמת בסיס נתוני ושילובו בניהול
השוט של פריטי האינוונטר .כמו כ ,נית בסקר כזה להשלי
סימו ציוד.

) (3ניהול מצאי בעת העברות מבעלי תפקידי
ראוי לתכנ ולגבש תהליכי ונהלי לניהול הנושא ,וכ להקי
מערכת ממוחשבת )כחלק מהמערכת הקיימת או כמערכת חדשה(
התומכת בתהליכי.
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) (4שימוש בציוד קיי
בארגו כה גדול ,כמו עיריית כפרסבא על כל יחידותיה
ומוסדותיה ,יש רכישת ציוד חדש בהיקפי גדולי .חלק מציוד זה
מחלי ציוד משומש .ראוי להקי מער שיטתי ונהלי מחייבי
להבטחת ניצול מושכל של הציוד היש .כיו אי הגדרה שיטתית
מה עושי ע ציוד כזה.
החלטות והנחיות לציוד יש ממי זה צריכות להתאי לסוגי הציוד
השוני ,שכ לא דומה אפשרות שימוש בשולח משרדי יש
לשימוש במחשב אישי יש.
מער כזה צרי להיות ממוחשב ולאפשר ג נגישות לבעלי
תפקידי שוני אל המידע כדי לאפשר תמיכה בקבלת החלטות.
מערכת מעי זו עשויה לחסו כספי ניכרי.

