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נאותות 
התנהלות 
הכספית 

 בתיכון 
בניהול 

 עצמי 

לעדכן ולהשלים ביתר פירוט בחוברת הנהלים 
ההנחיות חסרות ו/או כאלו שהתיישנו במרוצת 

 הזמן.  
לוודא כי במסגרת עבודת הנחיית רואה החשבון 

שהעמידה העירייה לטובת בית ספר התיכון 
מתבצעים בין היתר הדרכה  פרטנית ורענונים 

למנהלת בית הספר ולמנהלנית בבית הספר,  בכל 
הנוגע  לניהול עצמי ונאותות ההתנהלות הכספית 

 בבית הספר. 
 

שנתקבלו יש לוודא ולבקר אי הצטברות של  שיקים 
ימים מיום קבלתם בבית  3-מההורים מעבר ל

 הספר.
יש להימנע לאלתר בהחתמת גב השיקים שנתקבלו 

מההורים ולפעול להטבעתם בחותמת בית הספר 
 אך ורק במועד הפקדתם לחשבון הבנק. 

 22/11/2018הביקורת רואה לנכון לציין כי ביום 
ובהתאם להמלצות הביקורת לנוכח הסיכון 

כאמור פעל בית הספר להפקיד את  הפוטנציאלי
 השיקים שנמצאו בכספת .

 
ביקורת ממליצה להגביל באוגדן הנהלים ה

ובפרטיכל  מורשי החתימה בבנק את הסכומים 
שעליהם רשאים מורשי החתימה לחתום הן בחשבון 

 בית הספר והן בחשבון הורים . 
יש לוודא כי חתימה על המחאות ועל העתקי 

על ידי הגורמים  ההמחאות תעשה בד בבד
המורשים ע"ג פנקס השיקים ולאחר שמולאו כל 

הפרטים לגבי זהות מקבל התשלום על ספחי 
השיקים , כך שהחתימה ופרטי מקבל התשלום 

יופיעו על העתקי ההמחאות במלואם כפי שנרשמו 
 ע"ג השיק במקור . 

בכל תשלום לספק המעניק שרות לבית הספר יש 
כי היא מתויקת  להקפיד ולדרוש קבלה ולוודא

ונשמרת בתיק הספקים בצמוד למסמכי התשלום 
 הרלוונטיים.

 
על בית הספר להימנע מפיצול רכישות של טובין או 

 שירותים. 
במסגרת נוהל העבודה לבחינת הצעות ואישור 
הספק הזוכה יתועד בפרוטוקול מסודר במהלך 

ישיבת פתיחת הצעות המחיר וההחלטה על בחירת 
מועד בו הוגשו  ההצעות , ניתוח ספקים , לרבות ה

ההצעות שנתקבלו, נימוקים שהועלו , וההחלטה 
 שנתקבלה . 

תצא הנחייה למשרד רו"ח 
המלווה על ריענון ההנחיות 

 והנוהלים.
 ולאגף החינוך על בקרה ויישום.

 
 
 
 
 
 

 יש ליישם. –מקובל 
 
 

 יש ליישם –מקובל 
 
 
 
 
 
 
 

 לשיקול דעת מורשי החתימה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש ליישם בהתאם  –מקובל 
 להנחיות והנוהלים.

 
 
 

יש ליישם בהתאם  –מקובל 
 להנחיות והנוהלים.
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מומלץ לרענן ולפעול להטמעת נוהל הצעת המחיר 
בבית הספר בדגש על שימוש וניהול תקין של תיבת 

מכרזים , נעילתה , וניהול קבלת מעטפות הצעות 
מחיר סגורות , כדי למנוע ליקויים של אי סדרים 

 הליך ההתקשרות. ב
 

יש להימנע מביצוע תשלומים לספקים באמצעות 
גורמים לא מורשים ולהקפיד על כך כי גם תשלומים 

בעלי אופי חד פעמי ₪ 100-בסכומים הנמוכים מ
 ירשמו ויתועדו בכרטסת "ספקים שונים".

ככל שנדרש לבצע החזרי הוצאות יש לבצע זאת 
 קטנה.במשורה תוך תיעוד הפעולה ושימוש בקופה 

 
הביקורת ממליצה לשקול קבלת  כתב וויתור מטעם 

יו"ר ועד הורים ו/או לכל הפחות להחתים את יו"ר 
ועד ההורים ו/או את הגזברים על הצעות הרכש 

מספקים חתימה אשר תהווה אישור מטעמם לגבי 
 הרכישה. 

 
יש לוודא הנפקת  קבלות כאשר פרטי המשלם 

 מלאים, תקינים ושלמים .
כי כל תשלום יירשם במערכת הכספים יש לוודא 

מיד עם קבלתו ולאחר שמולאו כל הפרטים תונפק 
 בגינו קבלה ממערכת הכספים.

בכל מקרה של ביטול קבלה יש לתעד באופן ברור 
הסיבות לכך ובצמוד לקבלה המבוטלת לצורכי 

בקרה ומעקב וכן לאשר את הביטול על ידי מנהלת 
 בית הספר.

בקרה תקופתית של הביקורת ממליצה לבצע 
שלמות הקבלות וזאת לכל הפחות פעם בחודש 

 בסמוך לפני הבקרה החודשית.
 
 

 
 
 
 
 

יש ליישם בהתאם  –מקובל 
 להנחיות והנוהלים.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יש ליישם בהתאם  –מקובל 
 להנחיות והנוהלים.

 
יש ליישם בהתאם  –מקובל 

 להנחיות והנוהלים.
יש ליישם בהתאם  –מקובל 

 להנחיות והנוהלים.
 

פינוי 
 אשפה 

מומלץ כי "נוהל גזם" יעודכן וכי המסמך המפורסם 
באתר יכלול הוראות והנחיות הרלוונטיות לתושבים 

 בלבד. 
 

 שחרור משאיות בהמצאת שוברים אלקטרונים 
 

מומלץ כי תהליכי העבודה בכל הנוגע לטיפול באשפה 
הפינוי והבקרה , האיסוף וגזם במועצה ובכללם תהליכי

אחריהם יוסדרו בנהלים כתובים. כך למשל מומלץ כי 
 :את הסוגיות הבאות ייקבעו נהלים המסדירים

סדרי פינוי אשפה מסוגים  –נוהל פינוי אשפה ביתית  
שונים, הפרדה לצרכי מיחזור והפרדה בין פסולת 

 יבשה ורטובה.
ת בטיחו -וגזם  אשפהנהלי בטיחות בעבודות פינוי 

וגזם, בטיחות בעת נהיגה  אשפהבעת איסוף 
 מנוף.דחס ומשאיות במשאיות 

תהליכי הפיקוח והבקרה אחר  -נהלי פיקוח ובקרה 
ובכללם, פיקוח יומיומי אחר עמידה  הפינוי ניקבל

בתוכניות עבודה, חתימה על דיווחים שבועיים, 
חודשיים, אישור תשלומים, הטלת קנסות, טיפול 

 בקריאות מוקד.

בנושא "הנוהל" באתר העיריה 
 מתקבלת ותטופל בהתאם

 
 

 יבחן שוב  ויצא לפועל
 

 -"תהליכי פיקוח ובקרה 
מתבצע מעקב שוטף בתחילת 
היום של כניסת משאית ריקה 

בנוסף מתבצעת בדיקה יום 
מסלול המשאיות כדי יומית על 

 לוודא שאין מעבר בעיר אחרת".
מטופלות  -"קריאות מוקד 

ברמה יום יומית ולפי אמנת 
השירות ככל שניתן. בנוסף, 

במסגרת הביקורת שלנו נתפסו 
נהגים וטופלו השפיכה היתה 

 על חשבון הקבלן".
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לץ כי "נוהל גזם" יעודכן וכי המסמך המפורסם מומ
באתר יכלול הוראות והנחיות הרלוונטיות לתושבים 

 בלבד.  
 
 

 לאחריות הקשור בכל העירייה מדיניות את לבחון יש
כחלק ממנגנון הפחים ואספקתם  תקינותלהעירייה 

 ישירה ויש לזה השלכה היותהשירות הניתן לתושב 
ואיכות החיים של  העיר ניראות,על רמת הניקיון 

 .התושבים
יש לבחון את מדיניות הרכש של המחלקה לשם 

 עמידה בהנחיות הרכש של העירייה.
 

אף שהעבודות נשוא המכרז נועדו להתחיל רק בשנת 
, נקבע במסגרת המכרז כי גיל הרכבים יהיה 2018

ומעלה"...כלומר, הקבלן יהיה  רשאי לעשות  2013"
במועד תחילת העבודות  שימוש בכלי רכב אשר כבר

יהיו בני חמש שנים וזאת בניגוד לחוזה ולמקובל 
 ברשויות רבות.

 
כלי רכב לטובת ביצוע  8אף שהקבלן נדרש להעמיד 

העבודות על פי החוזה, הרי שבפועל בוצעו עבודות 
כלי  19על ידי  2018פינוי האשפה ברחבי העיר בשנת 

 רכב שונים. 
 

התפעול  במערכתו אשר הוקמכי כלל הרכבים  נמצא
 שעה/  יום של הגבלה ללאעל ידי מזכירת המחלקה 

, כך שהבקרה כי אכן לדוח 5 בסעיף שמפורט כפי
המשאיות מבצעות כניסה בשירות העירייה בלבד אינה 

אפקטיבית, וזאת בניגוד לרשויות אחרות אשר 
מגבילות את מועדי הכניסה של המשאיות למשך שעה 

 .בשטח העיר בלבד, מיד עם סיום עבודתם
 

  ללא רכבים עשרות הוקמו התפעול במערכת כי נמצא
 סיכון קיים ובכך לחירייה נכנסו אינם כלל אשר צורך

 בגין העירייה את ויחייבו לחירייה ייכנסו אלו שרכבים
 למספרי דוגמאות להלן. לעיר שייכת שאינה פסולת
, 73-338-67:  לחירייה שנכנסו מבלי שהוקמו רישוי

73-353-67. 
 

נמצא כי רכבי הקבלן פועלים בניגוד למצוין ברישיון 
הרכב ונכנסים עם כמות פסולת הגבוהה מן המותר על 

. הדבר אף בדוחפי הרישיון כפי שמתואר בטבלה 
מעלה חשש כי במסגרת הפסולת הביתית נכללת אף 

 פסולת בניין אשר משקלה גבוה יחסית.
 

שימה הביקורת ממליצה כי העירייה תקבל מן הקבלן ר
של רכבי הקבלן בהם נעשה שימוש לפי סוג הרכב, 

ורק רכבים אלו יוזנו למערכת התפעול על פי ימי 
 העבודה שלהם ושעות העבודה בפועל.

מומלץ כי ייערכו בדיקות מדגמיות אחר פסולת 
הנאספת על ידי הקבלן לשם וידוא אכן המדובר 

 בפסולת ביתית בלבד.
 

 
 
 
 
 

מדובר בסכום פטור ממכרז 
המחיר של הספק הזוכה זול 

 כ"ל.אפילו ממחיר מש
 
 
 
 
 

"בקשה לרכב עם גיל מסוים 
 נובעת משתי סיבות :

אנו מוודאים כי לקבלן אכן יש 
 רכבים חדשים )יכולת כלכלית (.
שעבודת האיסוף תתבצע ללא 

 תקלות ברכב .
הקבלן אכן הציג את המשאיות 

ועמד בתנאי הסף כנדרש 
 בחוזה .

ביצוע העבודה : בפועל 
מתבצעת על ידי משאיות 

נהגים שמכירים את תקינות עם 
המקום והשטח , וזאת 

לבקשתנו הנחרצת. אנו 
מעדיפים שיהיה נהג טוב עם 

 משאית ישנה ולא להפך".
"נושא עודף הרכבים 

–המורשים/הגבלת זמני כניסה 
 ויסונן בהתאם . קייבד

קיימת מערכת איתורן עם גישה 
לכל כלי הרכב של הקבלן אשר 

בה אנו בודקים אם קיימת 
לא מורשת וזאת כניסות רכב 

כאשר אין הקבלה בין כניסה 
לחירייה לבין היציאה מגבעת 

 שמואל .
נושא עודף משקל במשאית 

לנהג אין משקל על  -המנוף 
המשאית ולכן אינו מודע בזמן 
העמסה למשקל המועמס. עם 

זאת אנו מודעים לתופעת 
השלכת פסולת למכולת 

ואוכפים ככל שניתן . במקביל 
מפנים  בשנים האחרונות אנו

את החול שנאסף מרכב הטאוט 
ק"ג  250-שמשקלו בממוצע כ

לכף ,כאשר יש שלוש ארבע 
 כפות ליום .

 
 
 



 טיפול  המלצות הביקורת  נושא 

של הרכבים, כך  לא קיימת בקרה אחר מועדי הכניסה
שרכבים עלולים לעבור ברשות סמוכה ולשפוך את 

 הפסולת על חשבון העירייה. 
קיים סיכון כי השוברים יימסרו לגורם אחר אשר ייעשה 

תחויב בעבור הטמנת  עירייהבהם שימוש ובכך ה
 פסולת שאינה שייכת למועצה.

נמצא כי מנהל המחלקה אינה שומר את השוברים 
מחירייה לצורך בקרה, ובכך  המקוריים המגיעים

נמנעת הביקורת / גורם אחר לבחון את תקינות 
התשלומים לקבלן ולחירייה היות ולא ניתן לבקר את 

 הנתונים הבאים:
 רציפות מספרי שוברים

בחינה כי הרכבים נכנסו במועדים הקבועים על פי 
 תכנית העבודה

 איתור כניסות ללא שוברים
 
 

ת קנסות כפי מומלץ כי המחלקה תשקול הטל
שמתחייב מן החוזה במקרים בהם מבוצעת נשיאה של 

 אשפה מעבר לחוק.
 

מספר פעמים  GPSהביקורת ממליצה על בדיקת  

ביום, לצורך פיקוח ווידוא כי רכבי הקבלנים אשר 
תפקידם לפנות את האשפה והגזם מרחבי המועצה 

 .אכן נמצאים בשטח המועצה, במשך כל שעות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הביקורת ממליצה כי תבוצע בקרה יומית על ידי עובד 
המחלקה אחר מועדי הכניסות לחירייה לשם בחינת 

"מדובר על בקרה פנימית בלבד 
וזאת בכדי ליצור מנגנון של 

תלות מהיציאה מגבעת שמואל 
לכניסה לחירייה )כך שהמנהל 

יודע שיצאה משאית (, עם זאת 
ועד להודעה חדשה בכל זמן 

ימוש בשוברים הם שיעשה ש
 ישמרו לצורך ביקורת .

נושא השוברים האלקטרונים 
כפי שיציינו לעיל אנו נחל בקרוב 

לעבוד עם האופציה הזאת", 
לפיכך יישקל תיעוד נוסף של 

מזכירות אגף תחזוקה 
 ותברואה.

 זמני הפינוי
הסכם ההתקשרות עם הקבלן 

 קובע כי: 
"ככלל, יבוצע פינוי הפסלות 

מים כפי הגזם והטיאוט בי
 שייקבעו על ידי המנהל. 

ו' יתבצע הפינוי -בין הימים א'
 06:00והטיאוט החל מהשעה 

בבוקר ולא יאוחר מהשעה 
בצהריים, או כפי  12:00

 שיחליט נציג העירייה. 
מובהר כי לא יתבצע פינוי בין 

 08:30עד  07:00השעות 
בבוקר, אלא אם יקבל הנחיות 

 אחרות מהעירייה.
פעמים  3בצע פינוי הפסולת מת

בשבוע. פינוי גזם וגרוטאות 
פעמים בשבוע בימים  3מתבצע 

ב', ד', ו' מכל הישוב, ובהתאם 
 לשינויים הנדרשים מעת לעת.

שעת תחילת עבודה בפינוי גזם 
בבוקר, או אחרת,  11:00הינה 

 כפי שיורה נציג העירייה.
ללא קשר לפינוי הגזם, משאיות 

המנוף מתייצבות כל בוקר 
לאיסוף של  06:00בשעה 

ערמות אשפה קרטונים 
בנקודות ריכוז ו/או ממכולות 

עמוסות ליד מרכזים ממסחריים 
סופרמרקטים ועוד. לא יתבצע 

עד  07:00פינוי בין השעות 
 בבוקר. 08:30

הביקורת בדקה בקובץ הכניסות 
האם בוצעו פינויים שלא 

בהתאם לזמני הפינוי הקבועים 
 במסגרת החוזה. 

 
 
 



 טיפול  המלצות הביקורת  נושא 

מועד הכניסה, כמות הפסולת נטו ופרטי הרכב לעומת 
הרשום בחוזה וברשימת רכבי הקבלן שאושרו על ידי 

המחלקה. כך שבמידה הצורך יוטלו קנסות על פעילות 
 וזה.הקבלן העומדת בסתירה לח

הביקורת ממליצה כי יבוצע ניהול שעות כניסות הקבלן 
באמצעות מערכת התפעול כך שתתאפשר כניסה 

לחירייה רק לאחר שעובד התברואה ינחה את מזכירת 
האגף כי יש לפתוח את ההרשאה במערכת התפעול. 

ראה נספח א , באשר ליום שישי הדבר יתאפשר 
מערכת באמצעות הרשאה מוגבלת בשעות באמצעות 

 .התפעול כפי שנבחן עם מזכירת האגף
 

הביקורת בחנה התאמה בין הסכום הנקוב בחוזה   
החשבוניות כפי שנתקבלו בשנים  מדגםלבין סכומי 

אלפי  30. נמצאו תשלומים עודפים בסך 2018-2019
 ₪אלפי  24בתשלומי הגזם וכן תשלומי חסר בסך  ₪

 בתשלומי פינוי האשפה.
יש הקבלן לעירייה בשנים מבדיקת החשבוניות שהג

לא נמצא פירוט חודשי הכולל את משקל  2018-2019
 60האשפה שפונתה על ידו וזאת בניגוד לסעיף 

 לחוזה, מבלי שהדבר נדרש כלל על ידי המחלקה.
ממליצה כי יידרש מן הקבלן פירוט חודשי  הביקורת

של הרכבים אשר פעלו עבור העירייה, כמות הפסולת 
 גים השונים כפי שנדרש בחוזה.שנאספה על פי הסו

 
ממליצה כי יבחנו כלל הפרות הקבלן בשנים  הביקורת

ותבוצע התחשבנות מול הקבלן במידת  2018-2019
 הצורך.

מנהל המחלקה יבצע בקרה שוטפת אחר מועדי 
הכניסה, גילאי הרכבים של הקבלן טרם אישור 

 החשבונית.
 
 
 
 

בניגוד לשיטה הרווחת של ביצוע שקילת אפס 
ברשויות מקומיות, המועצה אינה מבצעת שקילת אפס 

למשאית עם הגעתה לתחומי המועצה בתחילת יום 
העבודה, על מנת לוודא כי המשאית הגיעה ריקה, 

מנהלת המחלקה לא היה מודעת לאפשרות זו 
המנטרלת את הסיכון כי רכבי הקבלן עלולים להגיע 

 עם פסולת מרשות אחרת.
על ידי המחלקה שקילת הביקורת ממליצה כי תיבחן 

אפס לרכבי הקבלן בתחילת כל יום באמצעות משקל 
אשר יוצב בשטח המועצה על מנת לוודא שהם ריקים 

בתחילת יום העבודה או לחילופין באמצעות שיתוף 
פעולה עם אחת הרשויות הסמוכות ושימוש במשקל 

קיים. שקילת אפס מונעת מצב בו המשאית מגיעה עם 
רשות המועצה, וכן מסייעת פסולת מאתר שאינו ב

לוודא כי המשאית אכן הגיעה בתחילת היום לתחומי 
 המועצה. 

 
 

גזם מספר פעמים הקבלן מפנה 
וזאת  6:30ביום החל משעה 

 בהוראה מטעם העירייה".
זמן ההגעה אינו פקטור אנו 
בודקים בלוח האיתורן האם 

דבר אשר   ptoבוצע פתיחת 

מאשר עם בוצע איסוף אוו 
 שלא.

 
 
 
 
 
 

לא הייתה התייחסות של 
 המבוקר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לאור האמור לעיל שעות "

 תחילת האיסוף מאושרת על ידי
נציגי העירייה והמנכ"ל וזאת 
מתוקף החוזה, בהתאם לכך 

שעות העבודה הינן שעות 
מאושרות לעבודה ובוודאי שאין 

 לקנוס את הקבלן לכך".
 
 

"נושא זה נבחן בעבר והינו עם 
עלות כלכלית לא מבוטלת שלא 

עולה על התועלת שאנו נקבל 
בחזרה , לכן נושא זה נפסל 

 לביצוע בעבר ובשלב זה".
 
 



 טיפול  המלצות הביקורת  נושא 

 
 

מחוייבות 

אישית 

תיכוניים 

גבעת 

 שמואל

 

מומלץ לעיריית גבעת שמואל לבחון את 

יב' -הפרויקט מעורבות חברתית בשכבות י'

ולהגדיר במידה ונדרש 'נושא משרה' ייעודי, 

הקצאת תקציב ומשאבים הנדרשים לצורך 

יישום מיטבי של הפרויקט לרבות תהליכי מעקב 

 , בקרה והפקת לקחים מתמשכים. זאת גם

בהתבסס על תוכנית העבודה תלת שנתית 

הנגזרת מחוזר מנכ"ל הקובעת כי יש  4.2סעיף 

לנהל תקציב לנושא זה לרבות גיוס משאבים 

 וראה לעיל.

מומלץ למנהל ההתנדבותי לקבוע מראש  לו"ז 

פגישת עבודה שנתי אחת לרבעון עם הגורמים 

הרלוונטים לצורך מעקב ובקרה שוטפים, לרבות 

תקופתים לצורך איתור תלמידים הפקת דוחות 

המתקשים בביצוע השעות /קושי במציאת מקום 

השמה ולהם תחליף על מנת שיוכלו לסיים את 

 שעות הההתנדבות בהתאם לנדרש.

סיוע אין הערות לביקורת באשר ליישום ככלל, 

ותמיכה בשיבוץ המתנדבים ובקרה על קליטתם 

כפי שמופיע בתכנית  ועל מהלך התנדבותם

בחינוך העל יסודי התלת שנתית  העבודה

ליישום התכנית האסטרטגית משרד החינוך, 

 .תשע"ה

 

יש פערים בין המצב הרצוי 
למצוי בשטח וזה נגרם ממספר 
סיבות כמו אי מציאת מסגרות 

התנסות לכולם, חוסר עניין של 
התלמידים או מוטיבציה נמוכה 

לפעילות בתחום המעורבות 
החברתית, מקומות התנסות 

מבצעים את התהליך  שאינם
המלא של ליווי בני הנוער כולל 
רפלקציה באמצע השנה ובסוף 
השנה, כתיבת תכנית חינוכית 

  ועוד.
בנוסף, חילוף של רכזי 

המעורבות בבתי הספר גם 
גורם לאי המשכיות רציף 

בשכבות השונות בתוך 
  המסגרת הבית ספרית.

 
החל מהשנה אני כבר לא 

אחראי על נושא המעורבות 
ברתית ואני כבר לא מנהל הח

  ההתנדבות הרשותי בעיר.
 

הנחות 
 בארנונה 

 
לפעול על פי קריטריונים ולקבוע כללים  .1

ברורים על מנת שלא יהיה ספק או חשש 
 לאיפה ואיפה.

יש להקפיד להכין לחברי הועדה לקראת  .2
כל ישיבה טבלה מרכזת לישיבת 

 .הוועדה
בנוסף : א. מרכזת הבקשות בגביה  .3

 סקירה בכתב לגבי כל בקשהתערוך 
 ובקשה.

לכל בקשה תצורף המלצת מנהלת 
 מח' הגביה. 

יושב ראש הוועדה יוודא , מכל מקום ,  .4
שבפני חברי הוועדה יונח כל החומר 

הרלבנטי הדרוש לשיקול הדעת שהותיר 
 החוק לחברי הועדה.

ההחלטה לא תתקבל , אלא לאחר שניתנה  .5
חוות דעת של מנהל מח' הרווחה ברשות 

 כך נוהגים כבר היום. –מקובל 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 טיפול  המלצות הביקורת  נושא 

בסוגיה והמלצה מנומקת בכתב של צוות 
שיורכב ממנכ"ל הרשות , הגזבר והיועץ 

המשפטי .  לבקשה תצורף המלצת הצוות 
 לבקשת מחיקת החוב

יו"ר הועדה יוודא שכל הוראות החוק  .6
 והתקנות נהירות לחברי הוועדה.

על יו"ר הועדה וחברי הועדה לחתור  .7
להגעה לסולם העדפות ענייני , לצורך 

טות, במרחב שיקול הדעת קבלת החל
שהשאירו להם הוראות החוק והחלטות 

 מועצת העיר.
יו"ר הועדה יוודא מתן טיפול מהיר, מכובד  .8

ודיסקרטי בפניות התושבים ומשלוח 
 תשובות ברורות ומנומקות לפונים.

חברי הועדה לא ידונו בפניה כאשר  .9
 חסרים מסמכים רלוונטים לדיון. 

עם  חבר ועדה שיש לו היכרות אישית .10
מבקש ההנחה ימנע מלהשתתף בדיון  

בחוץ עד לקבלת החלטה הנוגעת  וימתין
 למבקש ההנחה.

 

לא מובנת ההערה , מנכ"ל -
העירייה לא נמנה בחברי 

 הוועדה.
 

ביקורת 
 השגות 
ארנונה 
ותיקוני 
 מדידות

 

 אין ממצאים חריגים!
 

 

פינוי 
קרטונים 

בתי  –
 עסק

נא לפעול על פי חוקי העזר  –המלצת הביקורת 
 העירוניים  ולחייב בתי עסק לפעול לפיהם.

 

 

בחינת 
תהליך 
תכנון 

ואישור 
שיפוצי 

 קיץ

בניית תכנית רב שנתית לחמש שנים אשר כוללת 

קריטריונים לקבלת החלטה. תכנית אשר תבנה 

ותעודכן כל שנה בתוספת שנה קדימה, כך שתיתן 

רחבה על צרכי שיפוצי הקיץ ותוכל להוות ראיה 

 (.3)ראה נספח מס'  בסיס לקבלת החלטה

מומלץ כי תכנית זו תבנה בהובלת אגף החינוך 

בשיתוף מנהלי בתי ספר וגנים ובתמיכה מקצועית 

של אגף הנדסה ושפ"ה, כך שתיתן תמונה רחבה על 

 צרכי השיפוץ לחמש שנים.

גיה של מומלץ כי התוכנית תשלב גם את האסטרט

, האגף החינוך אשר כוללת צפי גידול האוכלוסיי

תוספות תכנים נדרשים אשר משפיעים \מגזרים, סוגי

כל שנה מכינים תוכנית שנתית 
ביצוע שנים לשיפוצים לאור 

 קודמות וצרכים של האגף.
 
 
 
 
 

התוכנית נבנית בשיתוף מח' 
 גנים וכן מנהלת אגף החינוך.

 
 
 
 

בחשבון גידול בשיפוצים נלקח 
תלמידים, שינויים וצרכים 

 חדשים
 
 
 
 



 טיפול  המלצות הביקורת  נושא 
על ציוד או שינויים ותוספות במבנים ובכיתות 

 לימוד.

 
-תכנית ראשונה יכולה להיבנות כבר בחודשי יולי

אוגוסט על מנת להקדים את כל השלבים הבאים 
ולהיות מוכנים עם תכנית סגורה כבר לקראת חודש 

מאי, דבר  –ינואר ולא להתפרס עד כמעט אפריל 
אשר מהווה לחץ בתהליך בחירת קבלנים לחודשי 

 הקיץ.
 

מומלץ לבנות את התוכנית כך שתכלול קריטריונים 
בטיחותי או צפיפות וכן הלאה, לתיעדוף כגון: נושא 

אשר יכללו הגדרה של סדרי עדיפות 
)בטיחות=עדיפות גבוהה(  בהתאם להחלטות אגף 

תעזור למקבלי ההחלטות לראות את ו החינוך,
עם הסתכלות על גידול התמונה הרחבה והכוללת 

של חמש שנים קדימה בראייה של לטווח עתידי, 
 .כלל

 
בחינת האפשרות לעבוד עם מאגרי ספקים, קבלני 

ביצוע הקיימים במאגרי הספקים של העירייה 

)במידה וטרם הוקם מאגר ספקים, מומלץ לפעול 

כ"א  הכללי המנהל להקמת מאגר בהתאם לחוזר

( 8) 3, תקנה בנובמבר 2016בחשוון התשע"ז, 

 .(4 )ראה נספח מס'לעיריות 

מאגר ספקים אשר כולל גם ציוני איכות ושביעות 

רצון יכול לאפשר לצאת לתיחור שיפוצי קיץ ולקבלת 

הצעות מחיר מקבלנים אשר עובדים עם העירייה, 

זאת במטרה ל"חסוך" את זמן ההכרות וה"חפיפה" 

 מול קבלן חדש שנבחר לשיפוצי קיץ.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בעיות בטיחות מתבצעות 
 ומטופלות בתדירות גבוהה

 לאחר סקר יועץ בטיחות
 
 
 
 
 
 
 

 על פי המכרזקבלני השיפוץ הם 

 

 

 


